MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKI KIADVÁNYA
V évfolyam 9. szám

Tavaszi
vers
Tavaszi szelek puha sodra
a rügyeket levéllé bontja,
gyermekfüvek is magasodnak,
patakok is vígan futosnak –
mikéntha fiókamadár:
szárnyát próbálja már a táj.
Újul a táj, a föld, hol élünk,
újul fonnyadt, zörgő reményünk:
Tavasz, a mi tavaszunk végre,
mi festünk felleget az égre,
mi festünk eget és napot,
égő holdat és csillagot!
Hajnal kékjét és alkonybarnát,
a hegyre pásztort, ezer barmát,
rezgő párát a messzeségre,
fecskék táncos csokrát a légbe –
csak hidd: a teremtés mi lettünk
s tavaszt és nyarat mi teremtünk!
Atyjuk leszünk az évszakoknak,
nékünk, miértünk sokasodnak,
hogy megbírva minden elemmel,
megtöltsük őket értelemmel –
egy intésünkre, mint ebek:
hozzánk simulnak mindenek!
S miként új borral ó hordókat,
lelkünkkel telítjük a szókat,
miket, mint vadszőlő a házat,
befont, befutott a gyalázat –
mit nem mondtunk, most mondd
velem:
Tavasz! Szabadság! Szerelem!
Zelk Zoltán
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V. évfolyam 9. szám

Tavaszi
gondolatok
Kedves mezőtárkányiak! Mozgalmas hónapok állnak mögöttünk legutóbbi lapszámunk megjelenése óta. A decemberi
ünnepek közösségi, majd családi ünnepnapjai után szilveszteri bállal búcsúztattuk
2008-at. Mindannyian felemás érzéssel
vághattunk neki a januári embert próbáló
hétköznapoknak.
Az emberi optimizmus egyszer bizakodással töltet el bennünket - hisz ha
egészségesek vagyunk, ha barátok, családtagjaink segítségére számíthatunk, ha
gyermekeink jövőjére gondolunk, erősebb bennünk a felelősség, az életbenmaradás ösztöne, mint az elesettség, lemondás érzése, mely valljuk be – mostanában
mind gyakrabban keríti hatalmába az
embert.
2008 október óta hivatalosan is tudjuk,
válság van a világban, válság van Magyarországon. Az első időszak újság, tv híreit
a sok megszokott negatív esemény sorába
illesztettük, mely ellen már-már immunitással védekezünk. Aztán ahogy teltek
a hetek, úgy láttuk mi is, vidéken élők,
tudatosult bennünk, hogy sokkal komolyabb és mélyebb problémáról van szó,
mintsem azt néhány célzott intézkedéssel,
nadrágszíj húzással meg lehessen oldani. A
baj nagyobb, mint ahogy a politikusok is
gondolták. Magyarország életmentő övet

kapott az IMF hitellel, de a politikában
nincs mindig egyetértés a hogyan továbbról. Sorra mentek csődbe amerikai nagybankok, a fejlett nyugat minden országa
komoly problémákkal küszködik. Közgazdasági alapkérdésként merül fel, hogy a
fogyasztói társadalom növekedési pályája
meddig lesz fenntartható. A Föld természeti
kincsei is kifogynak egyszer, s ez a jelenlegi hatalmi, pénzügyi elit átstruktúrálódását
vonja maga után. Természetesen mi ezekből a folyamatokból csak a bolti árakból,
a mindennapi szolgáltatások színvonalából
tudunk közvetlen következtetéseket levonni. Nem látunk a hatalmi játékok mögé, de
sajnos sokszor azok sem, akiknek a kezében van a kártya.
Nem tudunk mást tenni, mint a nekünk
szolgáltatott körülményeket helyesen és a
lehető legoptimálisabban használjuk ki.
Az önkormányzatunk csatlakozott az
Út a munkába elnevezésű kormányprogramhoz, melyben a távlatokban kb. 70
közmunkásnak tudunk munkát biztosítani. Több és jobb, mint a semmi, vagy az
erkölcsi talajvesztéssel, demoralizálással
egyenlő szociális segély. Aki volt már
tartós munkanélküli, átérezte már, mit
jelenthet a magárahagyottság, társadalmi
kirekesztettség. A mindennapi megélhetési gondok felemésztik az ember mentális erejét, s a legrosszabb, ha
az egyén feladja a jövőbe vetett
hitét. Ha nem érdekli a gyermekei, családtagjai jövője, ha nem
képes közösségben gondolkodni.
Önkormányzatunk lehetősé2 geihez mérten igyekszik minden szakmai segítséget megadni
3 intézményhálózatán keresztül a
község lakosságának. Fenntartjuk
5 az óvodát, működtetjük az iskolát, ellátunk minden kötelező és a
6 képviselő-testület által felvállalt
feladatot. Pályá8 önkormányzati
zunk mindenre, mellyel a község
9 jövőjét biztosíthatjuk, mellyel a
település pozícióját javíthatjuk.
Hamarosan elkészülnek a
10
pályázati támogatásból megvaló12 suló buszmegállók, több fejlesztési elképzeléssel viszont az óva13 tos gazdálkodás jegyében meg
kell várnunk a 2. félévet.
14
Közmunkásaink,
ugyanúgy
mint az intézményi dolgozóink
15 reményeim szerint minden tőlük
megtesznek Mezőtárká16 telhetőt
nyért. Van munka bőven, lenni
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Majális programja

kell tenni akaró kezeknek is –komoly hittel mondom: - lesz is!
Egyre erősebbek a tavaszi napsugarak,
egyre dúsabb és zöldebb a fű, hamarosan
zöld lombba öltöznek a község fái. Ilyenkor tavasszal a napsugarak is mintha erőnket táplálnák, új reményekkel vérteznek
fel minket. Akinek több ereje, nagyobb
hite van, az példaként hat a környezetére.
Minden mezőtárkányinak üzenem,
hogy a válságos hétköznapokat összefogással, toleranciával gyűrhetjük le. Történelmünkben számtalan példa volt az
összefogásra, de sajnos a széthúzásra is.
Akkor voltunk sikeresek, ha a legnehezebb helyzetekben élre állt az értelmiség,
ha kultúránk kimagaslót alkotott, ha minden munkáskéz egyszerre, egy irányba
mozdult, ha mindenki tenni akart sorsának jobbá fordítása érdekében.
Kívánom, hogy a tavasz napsugarai
hozzák meg az együtt változtatás képességét, minden ember magáénak tudja érezni
Magyarországot, szülőföldjét, a tősgyökeres tárkányiak Mezőtárkányt!
Tóthné Szabó Anita
polgármester

Megjött a
falubusz!

Önkormányzatunk március utolsó
napján kapta meg falubuszát, melyet az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető
támogatás pályázaton nyert el.
A támogatás összege: 8 276 000 Ft. A
busz ára: 9 727 200 Ft, mely mellé a különbözetet (20%) önerőként biztosította az
önkormányzat. A szolgáltatást (szállítást)
ápr. 15-től lehet igényelni a polgármesteri
hivatalban, tel: 491-933; Kovácsné Oláh
Andrea koordinátornál, formanyomtatványon.
A formanyomtatvány elérhető lesz a
polgármesteri hivatalban, az orvosnál,
és a házi segítségnyújtásban dolgozó
gondozónőknél.
A busz igénybe vételének módjára és
feltételeire a támogatási szerződés alapján üzemeltetési tervet fog elkészíteni
az önkormányzat. Az ott megjelölt feladatokra ingyenesen lehet igényelni esetenként a buszos szállítást településünk
lakóinak.
Lesznek előre meghirdetett időpontok
(pl. szakorvosi vizsgálatokra, stb.), az
egyedi igényeket pedig min. 2 nappal
előre kell majd jelezni. Szállítást a busz
csak megyén belül fog vállalni.
Dr. Tanárki-Fülöp István
körjegyző
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
Mezőtárkány Önkormányzat
1/2009(II.12.) sz. rendelete az
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló többször módosított – 1992.évi
XXXVIII. tv. 65. §-a alapján – figyelembe
véve az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.)
Korm. rendeletben meghatározottakat – a
2009.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
2. §.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a következők:
a.) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Mezőtárkány-Dormánd
Községek Körjegyzősége Községi
Önkormányzat Mezőtárkány
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Általános Művelődési Központ Mezőtárkány-Egerfarmos
c.) Részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek: Laskó-Rima
Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet,
azon belül működő szervezeti egységek,
illetve kiemelt előirányzatok külön-külön
alcímet alkotnak az 1.sz.melléklet szerint.
3.§
(1) A polgármester a költségvetés elfogadásáig eltelt – átmeneti – időszak gazdálkodásáról beszámolt, jelen Rendelet kiadási és
bevételi előirányzataiba beépítésre kerültek.
(2) A polgármester az elfogadott előirányzatokat megalapozó rendelettervezeteket előterjesztette, ismertette a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek
későbbi évekre vonatkozó kihatásait.
(3) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 9. számú melléklet
tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2009.évi költségvetése
4.§.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat
– beleértve költségvetési szerveit – 2009.
évi költségvetésének fő összegét az alábbiakban állapítja meg:
a.) Bevételi főösszege: 403 658 000 Ft
azaz négyszázhárommillió-hatszázötvennyolcezer Ft
b) Kiadási főösszege : 403 658 000 Ft
azaz négyszázhárommillió-hatszázötvennyolcezer Ft
Költségvetési bevételek
5. §.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat

2009.évi költségvetésének bevételi főösszegeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- Működési bevételei: 12 617 000 Ft
- Önkormányzat sajátos bevétel:
71 812 000 Ft
- Állami támogatás:
239 362 000 Ft
- Felhalmozási és tőkejellegű bevétel:
130 000 Ft
- Átvett pénzeszköz: 42 116 000 Ft
- Kölcsönök visszatérülése: 800 000 Ft
- Előző évi pénzkészlet: 16 652 000 Ft
(2) Az önkormányzat 2009.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2.sz.melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
6.§.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési, fenntartási
kiadási előirányzatait a következők szerint állapítja meg:
a.) Működési kiadások előirányzata összesen: 371 484 000 Ft, azaz: háromszázhetvenegymillió-négyszáznyolcvannégyezer Ft, ezen belül:
aa.) Személyi jellegű kiadások
194 420 000 Ft
ab.) Munkaadókat terhelő járulékok:
57 938 000 Ft
ac.) Dologi jellegű kiadások.
47 054 000Ft
ad.) Átadott pénzeszköz:
37 808 000 Ft
ae.) Szociális támogatás:
34 264 000 Ft
(2) A Működési kiadások címenkénti és
előirányzatonkénti részletezését a 3.sz.
melléklet tartalmazza.
7.§.
(1) A 2009. évi költségvetés céltartaléka:
22 406 000 Ft. (részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza)
8. §.
(1) A 2009.évi költségvetés általános tartaléka: 0 Ft.
(2) Az önkormányzatnak 2009.évre tervezett pénzmaradványa nincs.
9. §.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat
felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzatát feladatonként az alábbiak szerint állapítja meg: 9 768 000 Ft
Első lakáshoz jutók tám. 260 000 Ft
Tervezői díj
120 000 Ft
Kisbusz megvásárlása 1 665 000 Ft
Útfelújítás
3 928 000 Ft
Fazék, konyhai gépek beszerzése
250 000 Ft
Buszmegálló létrehozása 1 345 000 Ft
Telek, ingatlanvásárlás 2 200 000 Ft
10.§
A képviselőtestület a 2009. évi kommunális adó bevételét felhalmozási kiadásra
fordítja.
11. §.
A működési és felhalmozási célú bevételi

és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen
(tájékoztató jelleggel) e rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza.
12. §.
A pénzügyi egyensúly fenntartásához
működési hitel felvétele szükséges, melynek összege: 20 169 000 Ft. A Szervezeti
és Működési Szabályzat 9. §. /3/ bek.szerint a képviselő-testület ebben név szerinti szavazással dönt a hitel felvételének
esedékességekor.
A költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszám és bérkerete
13. §.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat
költségvetési szerveinél foglalkoztatottak
létszámkeretét – az egyes intézmények
alapító okiratában foglaltak figyelembe
vételével – az 6.sz.mellékletben foglalt
részletezés szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapja a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008:CII. Tv..54.§ szerint
2009.évben 38 650 Ft
14. §.
(1) A Kisebbségi Önkormányzat 2009.
évi költségvetését a 7.sz. melléklet tartalmazza.
15.§
(1) A költségvetési év várható bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesülését a 8.
sz. melléklet tartalmazza.
16. §
(1) A Ktv. 49/J. § (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a köztisztviselői
létszám alapján évi 140 000Ft-ot biztosít
a személyi juttatások terhére.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó
szabályok
17 §.
(1) Az önkormányzat és költségvetési
szervei bevételi és kiadási előirányzatai
év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a
Kormány, illetve valamely központi
költség-vetési fejezet az önkormányzat
számára pótelőirányzatot biztosít, arról
a polgármester a Képviselő-testületet
negyed-évenként köteles tájékoztatni.
(4) A Képviselő-testület legalább két alkalommal – a féléves gazdálkodás tapasztalatainak értékelése (augusztus hó) és
december 31.-ig, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület
elé terjesztéséig – módosíthatja költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza
az önkormányzat Képviselő-testületének
hivatalát és a részben önállóan gazdálkodó intézményeit a költségvetésben előírt
bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
folytatás a 4. oldalon
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V. évfolyam 9. szám
folytatás a 3. oldalról

Egyben felhívja a figyelmet a takarékos,
célirányos gazdálkodásra, a pályázati
lehetőségek ésszerű kihasználására.
18. §.
(1) A gazdálkodás során évközben képződő bevételi többletet (átmenetileg szabad
pénzeszközöket) a Polgármesteri Hivatal
– mint önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv – pénzintézetnél kamatozó betétként hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással
kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület – egyetemlegesen – a polgármester
és a jegyző hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedésről a
soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Záró rendelkezések
19. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép
hatályban, rendelkezéseit azonban 2009.
január 1. napjától kell alkalmazni.
Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 20/2008.(XII.11.)
rendelete
A közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért fizetendő díj megállapításáról
1.§
Jelen díj megállapítás a Heves megyei
VÍZMŰ Rt által Mezőtárkány község területén végzett közszolgáltatásra érvényes.
2.§.
Az ivóvízdíj nettó 290 Ft/m3, bruttó 348
Ft/m3.
3.§.
A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, a 15/2007.(XII.19.) Önkormányzati rendelet jelen rendelet kihirdetésével
hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről
a jegyző gondoskodik.
Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 20/2008.
(XII.11.) rendelete
Az étkezési térítési díjakról
1. §
Mezőtárkány község ÁMK Konyhájának
nyersanyag normái 2008. évben az alábbiak szerint alakulnak:
Óvoda: tízórai, ebéd, uzsonna 238 Ft
Napközi otthon:
tízórai, ebéd, uzsonna
299 Ft
tízórai, ebéd
252 Ft
ebéd
192 Ft
Szociális étkezők: ebéd
240 Ft
Házi gondozottak: ebéd
240 Ft
Kötelező étkezők: ebéd
240 Ft
Vendégek:
ebéd
240 Ft
2. §
Mezőtárkány község ÁMK Konyhájának
étkezési térítési díjai 2008. évben az alábbiak szerint alakulnak
(1) Gyermek étkeztetés esetén megegyezik a nyersanyagnorma összegével,
+20%ÁFA
(2) Szociális étkezők:
ebéd: Azon ellátott esetében, akinek a
családjában az egy főre jutó jövede-

lem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át 289 Ft+20 % ÁFA
ebéd: Azon ellátott esetében, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és
300 %-a közé esik 326 Ft+20 % ÁFA
ebéd:Azon ellátott esetében, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum
300 %-át 386 Ft + 20 % ÁFA
(3) Alkalmazottak: ebéd 378 Ft+20 % ÁFA
(4) Vendégétkezők: ebéd 472 Ft+20 % ÁFA
3. §
(1) Jelen rendelet 2009. január 1-én lép
hatályba. Jelen rendelet 2. § (2) bekezdését 2009. február 1-től kell alkalmazni.
(2) Ezzel egyidejűleg a 2008. évre megállapított nyersanyag normadíjak és térítési
díjak hatályukat vesztik.
(3) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik a helyben szokásos módon.
Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 19/2008.(XI.11.)
rendelete
A hulladékszállítási díj megállapításáról
1.§
(1) Jelen díj megállapítás a Remondis Tisza
Hulladékgazdálkodási Kft. által Mezőtárkány község közigazgatási területén végzett közszolgáltatásokra érvényes.
(2) A hulladékszállítási díj
a) 120 literes edényzet esetében 275
Ft + 20 % ÁFA/kuka/ürítés, bruttó
összege: 330 Ft/kuka/ürítés;
b) 60 literes edényzet esetében 232
Ft + 20 % ÁFA/kuka/ürítés, bruttó
összege: 278 Ft/kuka/ürítés.
2.§
(1) A rendelet 2008. január 1-jén lép
hatályba, a 16/2007.(XII.19.) Önkormányzati rendelet jelen rendelet kihirdetésével hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.)
rendelete
Hulladékszállítási díjkompenzációról
(1) Mezőtárkány községi Önkormányzat
közigazgatási területén állandó, bejelentett lakcímmel rendelkező, és ott életvitel-szerűen tartózkodó saját háztartásában
élő
a) 70 év feletti egyedülálló esetében,
amennyiben havi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 250
%át;
b) olyan házaspár esetében, ahol a házaspár mindkét tagja betöltötte 75. életévét, és jövedelmük átlaga nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %át
a mindenkori hulladékszállítási díj 50 %át, amennyiben a háztartás valamennyi
tagja igénybe veszi az önkormányzat által
szervezett szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás szolgáltatásokat, 75 %-át
átvállalja.
(2) A hulladékszállítási díjkompenzáció

iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell előterjeszteni, annak elbírálásáról a polgármester dönt.
(3) A hulladékszállítási díjkompenzációra
az igénylő annak az évnek az első napjával válik jogosulttá, amelyben betölti(k)
az 1. §-ban meghatározott életkort.”
Mezőtárkány község Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/2009. (II.12.)
rendelete
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatás díjairól
1.§
(1) Mezőtárkány községi Önkormányzat
közigazgatási területén, az Önkormányzat
szervezésében működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás díját
havonta az igénylő a mindenkori szociális
törvény szerint értelmezett jövedelmének
2 %-ban határozza meg.
(2) Amennyiben a háztartásban több
igénylő él együtt, esetükben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díja az egy
háztartásban élő igénylők jövedelmének
számtani átlagának 2 %-a.
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
díját az ellátás igénybevételekor a szolgáltató intézmény vezetője közli összegszerűsítve az ellátottal.
2.§
(1) Amennyiben az ellátott a szolgáltatás
igénybevételét a készülék megrendelését
vagy felszerelést követő három hónapon
belül lemondja, akkor köteles a fel- és
leszerelés valamennyi költségét, ha hat
hónapon belül lemondja, a leszerelés
valamennyi költségét megtéríteni.
(2) Jelen rendelet kihirdetésével lép
hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1től kell alkalmazni.
16/2009. (II.12.) sz. Képviselő-testületi
határozat
Mezőtárkány község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi, kezelésében
lévő utak vonatkozásában, A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14. §
(1) bekezdése alapján Mezőtárkány, Jókai
út Kossuth Lajos út és Ady Endre út által
határolt útszakaszról az 7,5 tonna teljes
súly feletti gépjárműveket és vontatmányokat 2009. április 30-i hatállyal kitiltja.
A határozat indoklása:
Önkormányzatunk kezelésében lévő,
pormentesített utak minősége megfelelő, leszámítva a Jókai Mór utat, ahol a
telephellyel rendelkező vállalkozó az út
keresztmetszetéhez és terhelhetőségéhez
képest is túlméretezett szerelvényeket
mozgat. A vállalkozóval folytatott tárgyalások a telephely mögötti út esős időben
is használhatóvá tételéről nem vezettek
eredményre, mert bár minden egyes alkalommal szóba került annak javítása és
használhatóvá tétele, amire ígéreteket is
kaptunk, sajnos mégse történt semmi.
Az út folyamatos rongálásán túl az ilyen
mértékű teherforgalom az út mellett található ingatlanokban is kárt okozhat.
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A település Közfoglalkoztatási Tervéről
Mezőtárkányban az Út a munkához c.
kormányprogram keretében lehetőség
nyílt 2009. április 1-jétől közfoglalkoztatásra.
„Út a munkához” program célja, a változások iránya:
„A program kiemelt célja, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz,
hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely
közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és
közelebb kerüljenek a munka világához.
A változások célja többirányú:
• a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása,
• a segélyezés munka ellen ösztönző
hatásának mérséklése,
• a foglalkoztatás növelése,
• a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében.
A program előkészítése során figyelembe vett és alkalmazott alapelvek:
• együttesen érvényesüljön a társadalmi
szolidaritás és az egyéni felelősség,
• aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez,
• a minimum szintű ellátást továbbra is
biztosítani szükséges az arra rászorulóknak,
• a segítségnyújtás és az együttműködéssel szemben támasztott körülmények,
valamint ezekhez kapcsolódó szankciók
együttesen kerüljenek alkalmazásra.
Közcélú munka keretében foglalkoztatható (36. § (3) bekezdés):
• akinek aktív korúak ellátására való
jogosultságát megállapították - kivéve a
rendszeres szociális segélyben részesülő
- (35. § (1) bekezdése szerinti személy),
vagy olyan személy, aki rendszeres szociális segélyre jogosult, de nyilatkozatában
vállalta az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködési kötelezettséget (a 37/C. § (4)
bekezdése szerinti személy), aki elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, vagy
a (33. § (1) bekezdésének f)-g) pontjában
foglaltak szerint előzetesen együttműködő személy, vagy aki a folyamatban lévő
közcélú foglalkoztatásából eredően szerez
álláskeresési támogatásra való jogosultságot, (36. § (4) bekezdés szerinti személy)
munkaviszonyának lejártáig, vagy
• akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződése időtartama alatt
az aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, munkaviszonyának megszüntetéséig.
Mi tekinthető „megfelelő munkának”,
milyen munkát kell az álláskeresőnek
elfogadnia?

35. § (1) Az a személy, akinek az aktív
korúak ellátására való jogosultságát megállapították – a 37/B. §-ban foglaltak szerinti kivétellel – az állami foglalkoztatási
szervnél kéri az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti személy
köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetőleg a közfoglalkoztatás keretében
felajánlott munkát elfogadni, ha
a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az
általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének,
valamint az Flt. 25. § (2) bekezdése b)
pontjának megfelel (az egészségi állapota
szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas), továbbá
b) a munka
ba) teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az Flt. 25. §-a (2) bekezdése d) pontjának megfelel (a munkahely
és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és
visszautazás ideje a három órát, illetve
tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz
éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi
álláskereső esetében a két órát nem haladja meg), és a várható havi kereset eléri a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér
összegét, vagy
bb) részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a
munkahely és a lakóhely közötti naponta
történő oda- és visszautazás ideje az Flt. 25.
§-a (2) bekezdésének d) pontjában (a ba)
pontban jelölt oda- és visszautazás ideje) a
meghatározott időtartam felét nem haladja
meg, és a várható havi kereset legalább a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér
összegének időarányos részét eléri.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti személy
a közfoglalkoztatásban keresőképtelenségére hivatkozással nem vesz részt, a
foglalkoztató a keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban
foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet. Ha az (1) bekezdés szerinti
személy a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződést azért nem köti
meg, mert keresőképtelenné vált, a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezésére a jegyző jogosult.
A közcélú munkavégzésre – legalább
hatórás napi munkaidővel, valamint legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal – határozott idejű
munkaviszonyt kell létesíteni.
A munkaszerződésnek tartalmaznia kell
(36. § (4) bekezdése szerint)

(a) a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a munkáltató megnevezését és székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét,
(b) azt, hogy a szerződés közcélú munkavégzésre jött létre,
(c) a határozott időre szóló munkaviszony létesítésének és megszűnésének
naptári napját, valamint azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszűnik a munkaviszony akkor is, ha a munkavállaló
lakcímének megváltozása miatt részére
az aktív korúak ellátása megállapítására
más jegyző válik illetékessé, kivéve, ha a
régi és az új lakcím szerinti önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok ellátását együttműködési megállapodás vagy
társulás keretében végzi,
(d) a személyi alapbért,
(e) a munkakört,
(f) a munkavégzési helyet, valamint
(g) azt, amiben a felek megállapodnak.
A foglalkoztatás időtartama egy év alatt
összesen legalább 90 munkanapot el kell,
hogy érjen. A munkanapok száma 2009.
évben 254 nap, a fizetett munkaszüneti
napokkal együtt 261 munkanap. Az előzőekből következően a legalább 90 munkanapos foglalkoztatása az adott személynek,
több mint négy hónapos munkaviszonyt
kell, hogy jelentsen. Nem feltétel, hogy ezt
egybefüggően töltse le a közfoglalkoztatott, de az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében javasolt, hogy ne legyen
nagyon elaprózva a foglalkoztatás.
Eltérés az Munka Törvénykönyve szabályaitól, hogy a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy esetén a munkakezdés időpontjáról legalább 5 nappal
korábban kell értesíteni, míg az Mt. szerint
ez az időtartam legalább 7 nap.
A megkötött munkaszerződés minden
esetben határozott időre jön létre, így az
idő elteltével megszűnik a munkaviszony.
Az ismételt munkába álláskor új szerződést kell kötni.
A közfoglalkoztatási terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzatok meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket
részben vagy egészben közfoglalkoztatás
keretében kívánnak ellátni, valamint az
egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és
a megvalósításhoz szükséges költségeket.
Vállalt feladatok
• Takarítás: intézményeknél, polgármesteri hivatalban
• Kézbesítés: a hivatal leveleinek
kézbesítése településen belül
• Adminisztrátor: postázás előkészítése,
számítógépen adatrögzítés, iktatásra iratok
előkészítése, adatgyűjtés, adatfeldolgozás,
intézményeknél, polgármesteri hivatalban
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• Konyhai kisegítő: polgármesteri hivatalban, intézményeknél
• Portás: intézménynél portási feladatok
ellátása, telefonközpont kezelése
• Gondnok: intézménynél a zavartalan
működés fenntartása
• Koordinátor: roma gyermekek beilleszkedésének segítése, kapcsolattartás a
szülő és az intézmény között
• Buszkísérő: az iskolabuszon a gyermekek felügyelete
• Mosoda:
óvodai, konyhai, iskolai, stb. szennyezett ruhanemű mosása,
vasalása
• Közösségi ház teremfelügyelet és közművelődési feladatok
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• Közterületi segédmunka: közterület
takarítása, járdarakás, csapadékelvezető
árkok karbantartása, külterületi csapadékelvezető csatornák és tározók karbantartása, zárt csatorna készítése, belvíz
elleni védekezésben való részvétel, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás, parlagfű irtás,
sövénynyírás, gallyazás, veszélyes fák
kivágása, új facsemeték ültetése, települési utak javítása, kátyúzás aszfalttal vagy
kohósalakkal, utak karbantartása, padkázás, hó és síkosság mentesítés, temetők
rendben tartásában való közreműködés,
intézményeknél bontási, építési, karbantartási munkák végzése, sport és kulturális helyszínek karbantartása, a település

Laskó-Rima menti Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézmény
Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy új társulásunk bemutatásának okán szeretettel és
tisztelettel köszöntsem Önt. A társulásnak
szinte hagyománya van Mezőtárkányon.
Köztudott, hogy iskolánk és óvodánk már
ilyen módon működik Egerfarmos községgel. Tavaly ősszel Besenyőtelekkel kibővülve, a három község képviselő-testülete
létrehozta a szociális társulást is. 2009 február 1-től rendelkezik intézményünk erre a
feladatra működési engedéllyel. A szociális
törvény alapján öt, a gyermekvédelmi törvény alapján pedig egy alapfeladatot látunk
el Mezőtárkányon, Besenyőtelken és Egerfarmoson.
1./ A családsegítő szolgáltatás segítséget nyújt a szociális és mentálhigiénés
problémái miatt támogatást igénylő személyeknek, családoknak ezen problémák
megelőzésében, kialakult krízishelyzet
megszüntetésében, valamint az életvezetési képesség megőrzésében. A családsegítős
családgondozó – Bácsics Csaba - tájékoztatást nyújt szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, és
az ellátásokhoz való hozzájutás módjairól,
segítséget nyújt az egyénnek az ügyei intézésében, adományokat közvetít, valamint
kapcsolatot tart fenn a nem foglalkoztatott
emberekkel, segíti őket a munkahely keresésben. Ügyfélfogadás Mezőtárkányon
kedd 12-16 h; péntek 7.30-12 h
2./ A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatás, amely
a szociális munka módszerei segítségével,
és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését,
a veszélyeztetett helyzet megelőzését,
megszüntetését, ill. a családjából kiemelt
gyermek hazagondozását. A gyermekjólétis családgondozó: Mátyus Piroska. Ügyfélfogadás Mezőtárkányon hétfő 7.30-12
h; csütörtök 12-16 h; péntek 7.30-12 h

3./ A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló
életvitelének fenntartását szükségleteinek
megfelelően lakásán, saját lakókörnyezetében biztosítja.
Miben segítenek a gondozónők?
• Gondozási, ápolási feladatok ellátása
• Személyi környezeti higiénia megtartása
• Közvetlen környezettel való kapcsolattartás elősegítése
• Bevásárlás, gyógyszeríratás, ügyintézés, orvosi problémák esetén segítség
A házi segítségnyújtást a társulás mindhárom településen, így Mezőtárkányon is az
igénylők számára ingyenesen biztosítja.
4./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját otthonukban élő, gyenge
egészségi állapotú és/vagy szociális helyzetük miatt idős korú, vagy fogyatékkal
élő személyek számára nyújt 24 órás
folyamatos készenléti ügyeletet. Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozónő 30
percen belül a lakásán felkeresi a jelzést adó személyt. Ha szükséges, tovább
intézkedik a megfelelő ellátás biztosítása
érdekében. E gondozási forma térítési díj

Írja meg véleményét!
Önkormányzatunkat egy tájékoztató
levélben kereste meg a Véleménybank
Alapítvány. Arra kértek, hogy tájékoztassuk a lakosságot a www.velemenybank.
com weboldalról, az általa felkínált lehetőségekről. Ezt az oldalt az alapítvány
azért hozta létre – Európában is egyedülálló kezdeményezésként – hogy közelebb
hozza egymáshoz a képviselőket a képviseltekhez, a politikai elitet a választókhoz. A honlapon különböző országos, ill.
helyi témákban gyűjtik a felhasználók, az
ügyfelek véleményeit, javaslatait.
A legfontosabb kérdésekről szavazást
indítanak, a véleményformáláshoz külön-

és civilszervezetek rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában és az utómunkákban való segítés
• TMK-s szakképzettséget igénylő
munkakör: szerszámok karbantartása,
lakatosipari munkák végzése, gépek és
gépjárművek javítása, karbantartása
• Kőműves: önkormányzati intézményben szakmunkák elvégzése
• Szociális kisegítő munka, főként házi
gondozás és étkeztetés keretén belül: étel
kiszállítás gyógyszer kiváltás, bevásárlás
tüzelő aprítás, házkörüli teendők, takarítás
• Vagyonvédelmi feladatok.
köteles, az igénylő nyugdíjának 2 %ában van meghatározva.
5. / A szociális étkeztetés azoknak a
szociálisan rászorult személyeknek, akik
önmaguk, vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani az egyszeri meleg étkeztetést, az önkormányzat térítési díj ellenében biztosítja azt. A térítési díj összege a
kérelmező jövedelmétől függ.
6./ A nappali ellátás a szociális és mentális ellátásra szorulók, önmaguk ellátására részben képes idős korúak napközbeni
ellátására szolgál. A klubba felvehető az a
18. életévét betöltött személy, aki egészségi állapota miatt segítséget igényel. Az
ellátást igénybe vevők kulturált körülmények között kellemesen, és hasznosan tölthetik idejüket, valamint szociális
egészségi és mentális szolgáltatásokban
részesülhetnek.
A nappali ellátás telephelye Egerfarmoson van, de igény esetén Mezőtárkányról és
Besenyőtelekről is megoldjuk a szállítást.
A szolgáltatásokról és azok konkrét
igénybevételéről az intézményvezető,
Mátyus Piroska valamint Toldi Lászlóné
nyújt bővebb felvilágosítást. (Mezőtárkány,
Mező Imre út 4. Tel: 491-185; 491-253)
Mátyus Piroska

böző kormányzati, szakértői, elemzői
anyagokat tesznek elérhetővé. A weblap felhasználói tevékenységük során
tallérokat gyűjtenek, melyeket később
ajándéktárgyakra válthatnak, levásárolhatnak.
Lehetőség van helyi problémák országos monitorizálására is, így a politikusoknak, közigazgatási szakembereknek
egyetlen weboldal megnyitásával lehetősége nyílik valamennyi település problématérképének megismerésére.
A weboldal megtalálható a következő
címen: www.velemenybank.com, vagy
e-mailen is elérhetők a szerkesztők az
info@velemenybank.com címen.
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Itt a tavasz!

Március 21. a csillagászati tavasz kezdete.
Ezen a napon a Nap az Egyenlítő magasságában halad át az égen, sugarai merőlegesek a föld forgástengelyére, éppen keleten kel, és nyugaton nyugszik, a nappalok,
valamint az éjszakák hossza az egész
földgolyón egyenlő. Innen a neve „napéjegyenlőség”. (Csak az északi féltekén
tavaszkezdet, földünk déli oldalán ez az
ősz első napja.) Ettől kezdve napról napra
távolodik a Nap az Egyenlítőtől a Ráktérítő felé, sugarai egyre nagyobb szöget
zárnak be a földtengellyel, ezért az északi
féltekén hosszabbodnak és melegednek a
nappalok, a délin viszont rövidülnek, és
jön a tél.
A tavaszpont nem feltétlenül a tavasz
első napja. Azt a helyi éghajlati és időjárási
viszonyok szerint határozta meg az ember.
Mi március 1-jétől számoljuk a (meteorológiai) tavasz kezdetét, a kínaiak a régi
keltákhoz és rómaiakhoz hasonlóan február elejétől (febr. 4-e vagy 5-e). Ők a tavasz
félidejébe eső napéjegyenlőségi napot az
évszak csúcspontjaként ünneplik.
Az évszak és a tavaszpont allegorikus
ábrázolásai is különböznek egymástól.
Több ókori, középkori ábrázoláson a
tavasz mirtuszkoszorús leány, keze telistele virágokkal, körötte vidám növendék
állatok.
A tavaszpontot egy ifjú alakja jelképezi
oldalasan osztott, félig fehér, félig fekete
ruhában, derekán csillagos öv, jobbjában
kos, baljában virágcsokor, lábai szárnyasak. Fehér és fekete szárnyakon áll (az
egyenlően osztott színpár a nappalok és
éjszakák egyforma hosszára utal).
A tavaszi hónapokat is megszemélyesítették három, virágos, szőke szűz
alakjában. Gyöngyös, drágaköves zöld
ruhát viselnek, a tavaszi hónapok állatövi jegyeivel (Kos, Bika, Ikrek). Antik
hagyományból eredően a tavasz Flora és
Venus évszaka. A virágok és a zöld szín a
tavaszi földet megszemélyesítő Flora attribútuma, a mirtusz és a gyöngy Venusé.
Húsvét
A kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, e napon ünnepli Krisztus feltámadását. Húsvétkor ér véget a 40 napig tartó
böjt, a hústól való tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is.
Húsvét az egyházi év mozgó ünnepeinek is középpontja. Ezt a napot előzi meg
hét héttel farsang vasárnapja és követi
ötven nap múlva a pünkösd. Megünnepléséről már a 3. sz.-ból vannak adataink,
azonban az ünnepet nem mindenütt tartották egyidőben. Bár a nicaeai zsinat i.sz.
325-ben a többségben levő nyugati vélemény alapján elhatározta, hogy húsvét
ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség (márc.

21.) után következő holdtölte utáni vasárnap tartassék – amely mindig a márc. 22e és ápr. 25-e közötti időre esik –, ez az
időpont húsvét megünneplésére csak a
8. sz. óta vált általánossá. Hazánkban az
1092-ben tartott szabolcsi zsinat szerint
akkoriban négy napig tartottak húsvétot,
majd a nagyszombati zsinat 1611-ben
három napra, XIV. Kelemen pápa 1771ben pedig két napra csökkentette. X. Pius
pápa 1911-ben húsvét második napját is
törölte a kötelező ünnepek sorából, de
nálunk továbbra is megtartották. – Az
erdélyi reformátorok ma is háromnapos
húsvéti ünnepet tartanak.
Húsvét ünnepének szertartásai közül
már a középkorban kiemelkedett a föltámadás megjelenítése,
amely az ünnep reggelén történt.
A húsvéti szertartásokhoz tartozott az étel, a húsvéti bárány megszentelése. Emellett már a 10. sz.ban említik a sonkaszentelést is.
Szokásban volt még a kenyér-, a
12. sz. óta pedig a tojásszentelés.
Ezekkel a liturgikus cselekményekkel mutatnak összefüggést a
naphoz fűződött hiedelmek szokások is.
Egy 1665. évi vallomás elmondja, hogy „... az is régi bévött törvényünk, hogy minden húsvét napján
határt kerülénk, azaz processiót járánk”.
A Székelyföldön a r.k. vidékeken még a
századforduló táján is szokásban volt,
hogy a legények és fiatal házasok a templom megkerülése után végigvonultak a
falun énekelve (kántálás), imádkozva,
majd megkerülték a határt, miközben bő
termő esztendőért, békéért imádkoztak. A
határkerülés után, amikor már hajnalodni
kezdett, a legények színes szalaggal, cifra papírossal és hímes tojással díszített
fenyőágakat tűztek kedveseik kapujára,
ennek neve hajnalfa volt (májusfa). Csíkménaságon megszentelt pimpót ástak el,
hogy a határt ne verje el a jég. Ünnepélyesen, a pap részvételével ment végbe
a zalaegerszegi határkerülés, amelyet az
1850-es években még tartottak.
Nyilván a húsvéti határjárásra vonatkozik az a határozat is,
amelyet a r.k. szokások tiltása
céljából 1596-ban hoztak Veszverésen, hogy „húsvét ünnepén ne
járjanak többé feszülettel a vetések körül”. A szokás, amely más
európai népek körében is ismert
volt, kereszténység előtti képzetek továbbhordozója: a körüljárt
terület, a tavaszi vetések megvédése a gonosz, a fagy, a jégverés
stb. ellen.

Országszerte szokásban volt r.k. vidékeken húsvétkor a hajnali keresztjárás
vagy Jézus-keresés, amely után többfelé
– pl. nagypénteken – a patakra mentek
mosakodni, hogy frissek, egészségesek
legyenek.
Számtalan hiedelem fűződik húsvét
vasárnapján szentelt ételekhez is, amelyeket Zalában a nagyszombati körmenetre is magukkal vittek. Mint sok szentelményt, ezek maradékait is mágikus
tárgyként használták. A szentelt sonka
csontját kiakasztották a gyümölcsfára,
hogy sokat teremjen. A Székelyföldön
a húsvéti étel morzsáját is megőrizték, s
nyáron a verebek kártevése ellen kereszt
alakjában meghintették vele a gabonaföldeket, miközben ezt mondták: „távozzatok innen kártékony madarak”.

Az Ipoly mentén egy-egy szentelt tojást
– hasonlóan a karácsonyi almához – ketten ettek meg, hogy ha eltévednek, jusson
eszükbe, kivel ették a húsvéti tojást.
Köszöntő szokások is ismeretesek voltak húsvétkor. Húsvét második napja hétfő, a városokban és ma is szokásos húsvéti locsolás, másutt a húsvéti korbácsolás
ideje.
Húsvét hétfőjén és fehérvasárnap,
– húsvét vasárnapját követő vasárnap volt
szokásban a komatálküldés. Az Ipoly
mentén a leányok ilyenkor azoknak a
legényeknek küldtek tojást, akik farsangkor táncba vitték őket.
A gyermekek húsvéti megajándékozása
(nyuszi által hozott édesség, tojás) újabb
eredetű városi szokás.

2009. április
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Vincze Lilla és a Szeretet Lángja
Mezőtárkányban a művelődési ház
decemberben számtalan rendezvénynek adott helyet. A község karácsonyi ünnepségén az alsó tagozatosok
betlehemi műsora után Pásztor István
képviselő úr meghívására Vincze Lilla énekesnő kápráztatta el hangjával,
közvetlenségével telt ház előtt a nagyérdemű közönséget. A gyermekeket
is annyira magával ragadta az ünnepi
hangulat, hogy színpadra perdülve énekeltek, táncoltak a művésznővel.

A Jézus üzenetét hordozó betlehemi
lángot Tóthné Szabó Anita polgármester hozta el előző nap Budapestről. A
betlehemi Születés Bazilikában található örökmécsesből 1986-tól kezdődően minden évben lángot vesznek, azt
lámpásba zárva, repülőgépen viszik
Bécsbe, onnan pedig tovább, szerte
Európába. 2008-ban a Duna tv vállalta magára azt a nemes feladatot, hogy
Bécsben átvegye és Magyarországra
hozza az összetartozás, a biztonság, a
kölcsönös bizalom és szeretet jelképét. Mezőtárkányban a polgármester
asszony ünnepélyes keretek között adta
át a lángot Szemenyei Péter esperes

úrnak és az ünnepségre ellátogató vendégeknek. A község első embere személyes
ajándékával egy hatalmas krónikával is
gyarapította a közösség vagyonát azzal
a céllal, hogy Mezőtárkány megörökítendő eseményeit történetét ebbe jegyezzék bele a középkori hagyományokhoz
híven, kézírással.

Vincze Lilla
kamarazenei koncertje
a templomban

Sok szeretettel meghívjuk minden kedves mezőtárkányi lakosunkat Vincze
Lilla énekesnő tavaszköszöntő kamarazenei koncertjére, a község római katolikus templomába! Ideje: 2009. április
18. szombat, 17 óra.
„Angyalnak
madárnak”
címmel megrendezésre
kerülő kamarazenei esten
pop és komoly
zene ötvözetében, kultúrák
keveredésében 6 nyelven csendülnek fel
dalok magyar, francia, latin, spanyol,
olasz, hindi nyelven, továbbá Ave Mária
feldolgozások is hallhatók.
A Falu Karácsonya című, 2008.
decemberi karácsonyi ünnepségünkön,
a művésznő teltházas koncertet adott
a művelődési házban. A sikerre való
tekintettel körvonalaztuk a folytatást egy
templomi tavaszi koncerttel, kihasználva a községi templom csodálatos akusztikai adottságait. Vincze Lilla országos
templomi kamarazenei koncertsorozatába illik a tervezett rendezvény, melyet
kistérségi szinten kívánunk megvalósítani.
Sok szeretettel várjuk barátaival,
ismerőseivel!
Mezőtárkány Művelődéséért
Közalapítvány, Mezőtárkány Község
Önkormányzata

Március 15-én megemlékeztünk az 1848-as forradalmi
eseményekről
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120 órás multimédiás angol
nyelvtanfolyam
Ugye senkinek nem kell bizonygatni,
mit jelent a 21.században egy idegen
nyelv ismerete? Ismeri mindenki a mondást: Annyi ember vagy, ahány nyelven
beszélsz!
Mezőtárkányban is szeretnénk megteremteni a modern nyelvoktatás lehetőségét. A miskolci székhelyű Europa Connect
Kft-vel való együttműködésünk alapján
alap- vagy középfokú nyelvvizsgával
záruló kihelyezett nyelvoktatást indítunk
községünk lakossága számára. (Angol
mellett igény esetén német nyelven is.)
Soha nem késő elkezdeni, ezért a fiatalok mellett az idősebb korosztályt is
szívesen látjuk sorainkban!
Információk a nyelvtanfolyamról:
Helyszín: Mezőtárkány, Általános
Iskola. Időtartam: 80 tanóra heti 1x4
óra beosztásban. Megbeszélés, szerző-

déskötés: Április 10. péntek 18.00 Általános Iskola. Kezdés: 2009. április 18. 14
óra Általános Iskola. Várható befejezés:
2009. szeptember (haladástól függően).
Az időpontok egyéni egyeztetéssel történnek a kezdő és haladó csoportok között.
A nyelvi képzés költsége: 60.000.- Ft
Fizetési mód: jelentkezéskor: 10.000.Ft, május 10-ig: 25.000.- Ft, június 10-ig
25.000.- Ft.
Oktatási módszer: Multimédiás interaktív oktatás. A tanfolyam díjában a segédanyagok (tankönyv, munkafüzet, cd-k,
fénymásolatok) díja is benne van.
Jelentkezési lap letölthető Mezőtárkány
honlapjáról, igényelhető a művelődési
házban Sipos Attilánál.
Információk: Tóthné Szabó Anita polgármester 30/737-0262; Sipos Attila
70/289-1901

Akar spórolni a gázszámlán?

Egy havi gázszámla áráért érdemes elolvasni!
A magyarországi gázliberalizáció megteremtette annak feltételeit, hogy napjainkra
már gáz is azon termékek közé tartozzon,
amelyet különböző szolgáltatóktól is be
lehet szerezni.
Az EMFESZ Kft 2003-ban elsőként
kezdte meg Magyarországon az ipari
fogyasztók szabadpiaci gázellátását, az
általa - gas.hu márkanéven létrehozott
szolgáltatással - 2008-ban, szabadon
választható gázszolgáltatóként, szintén
elsőként jelent meg a lakossági, a kis- és
középvállalati, az önkormányzati valamint
a társasházi gázszolgáltatás területén.
A gas.hu gázszolgáltatása valamennyi
területen jelentős kedvezményeket biztosít a fogyasztóknak.
A gas.hu - Magyarország szabadon
választható lakossági gázszolgáltatója - a
közüzemi gázdíjhoz képest kedvezménynyel garantáltja gázszolgáltatását. Interneten keresztül online módon és a gas.hu
országos értékesítési hálózatában, hagyományos módon, papír alapú szerződéssel
lehet a szolgáltatás igénybevételére szerződést kötni. Szerződést lakossági, kisés középvállalati, társasházi (lakásszövetkezeti), önkormányzati és nagyipari
fogyasztók egyaránt köthetnek.
A www.gas.hu átláthatósága és könnyű
használhatósága garantálja, hogy sorban
állás és várakozás nélkül, akár otthonról vagy akár egy internet kávézóból is
- rövid idő alatt - lehessen lakossági gázszolgáltatási szerződést kötni, az ország
bármely pontján is legyen a fogyasztás
helye. A gas.hu-val elérhető megtakarítás

mértéke fogyasztói kategóriánként változik, valamennyi közös jellemzője, hogy
a közüzemi árnál kedvezőbb feltételeket
tartalmaz.
A gázszolgáltató-váltás semmilyen
műszaki átalakítással nem jár: nem kell
gázvezetéket, gázmérőt (gázórát) cserélni.
A szolgáltató-váltás folyamán a gázellátás
folyamatossága
garantált.
Nem változik a gáz minősége.
Lakossági fogyasztók esetében a gázártámogatás folyamatosan igénybe vehető.
A szolgáltató-váltás adminisztratív folyamata általában négy hónapot vesz igénybe. Nincs hűségidőszak, sem szerződéskötési, átállási díj!
A fogyasztó bármikor visszatérhet
korábbi közüzemi szolgáltatójához.
Amennyiben bármely gázkereskedő, bármilyen okból kifolyólag nem tudja ellátni
a fogyasztót, úgy a fogyasztót a területileg illetékes közüzemi szolgáltató azonnal „visszaveszi” és számára a gázszolgáltatást a mindenkor érvényes hatósági
áron biztosítja. A fogyasztó gázellátása
ezen folyamat közben is folyamatosan
garantált.
A vezetékkel és mérővel kapcsolatos
karbantartási és műszaki probléma esetén
továbbra is a területileg illetékes szolgáltató - törvényi kötelezettsége - a javítás és
a hibaelhárítás.
A gas.hu szolgáltatásról teljes körű
tájékoztatást talál a www.gas.hu honlapon. Személyesen is érdeklődhet a gas.
hu telefonos ügyfélszolgálatánál, a 06
40 224 224-es telefonszámon.

Kerülj a térképre!
Pályázati felhívás

A kőbányai Szent László Általános
Iskola és a Szent László Gimnázium
a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet
(BMKI) támogatásával pályázatot hirdet
a 2008/2009-es tanévben általános és
középiskolás tanulóknak.
A pályázat célja a résztvevők településének természeti, építészeti, kulturális
és/vagy gasztronómiai bemutatása. A
szerkesztők azt szeretnék elérni, hogy
létrejöjjön egy olyan honlap, amely
Magyarországot a diákok szemszögéből
mutatja be. A tanulók digitális technikai
ismereteinek fejlesztése mellett a honlap
segítheti a helytörténeti ismeretek bővítését is. Jó lehetőséget nyújt az ország
idegenforgalmi nevezetességeinek megismertetésére, illetve a kevéssé ismert,
de figyelemfelkeltő munkát készítő
iskoláknak arra, hogy lakóhelyüket az
egész világnak bemutassák.
A pályázaton rövid videofilmmel,
fotósorozattal lehet indulni, ill. egyéb
kategóriában, amelyben bármilyen
ötletes megoldást, akár mobiltelefonnal készített kisfilmet is elfogadnak. A
beérkezett alkotások szöveges részét 7
nyelvre fordítják le, ily módon teszik
közzé a honlapon. Minél több helyről
érkeznek be pályaművek, annál színesebb lesz a térkép.
Az országos értékelést a szervezők
által felkért zsűri végzi. A honlapra látogatók pontozással értékelhetik a beadott
pályaműveket. A pontozópanel által
rögzített szavazatok alapján ítéljük oda
a közönségdíjat.
Minden pályázó maga döntheti el, hogy
milyen sajátos nézőpontból ismerteti meg
iskoláját, annak környékét vagy a települését. A pályázaton lehet indulni rövid
videofilmmel vagy fotósorozattal is. A feltételek között szerepel, hogy a pályaműnek legyen szöveges vagy rövid feliratos
része. Kiemelt cél, hogy a honlapot a nem
magyar anyanyelvűek is böngészhessék,
ezért már a pályázat indulásakor a BMKI
négynyelvű honlapján is kattintással elérhetővé tesszük. A pályázatot kiíró iskolák
gondoskodnak arról, hogy a pályaművek
más idegen nyelven is elérhetőek legyenek. A folyamatosan bővülő honlap jó
reklámja lehet Magyarországnak, egyben egyedülálló közoktatási vállalkozás.
Itthon és külföldön egyaránt szolgálja
hazánk megismerését.
Kérjük az általános és közép iskolásokat, hogy szaktanári segítség mellett
vállalkozzanak egy csapattal a bemutatók elkészítésére! Központi információ:
www.keruljaterkepre.hu. Jelentkezés,
információ Mezőtárkányból: Sipos Attila
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Lézerszínház a Planetáriumban
A Lézerszínház szervezési vezetője is
levélben kereste meg önkormányzatunkat, hogy hívjuk fel a az iskola, a
civil szervezetek, a lakosság figyelmét
a budapesti planetárium szórakoztató,
tartalmas látványt nyújtó produkcióira,
melyek a modern technika minden hang
és fény kellékét felvonultatja.
A Lézer Színház Európa egyetlen
állandó fényszínháza. A zene, a képzőművészet és a lézer-fény találkozásából
nemcsak új technika, de egy új előadói
formanyelv született.
A budapesti Lézer Színház a népligeti
Planetáriumban évente közel 200 előadáson várja látogatóit. Esténként villózni kezd a komputer zöld jelzőfénye,
felizzanak a lézercsövek, zümmögni
kezdenek a vetítők. Kezdetét veszi egy

technikailag iszonyúan bonyolult játék,
amelynek végeredménye mégis szívből
jövően egyszerű, azt szeretnénk mondani: hogy szeretjük ami szép, izgalmas és
nem bírjuk ki, hogy ezt ne mutassuk meg
másoknak is.
Egy lézer-fénykoncert biztosan élményt
jelent még a mai, technikai vívmányokkal
elkényeztetett fiataloknak is.
Csoportos látogatás esetén10 fő után 1
ingyenes belépőjegyet adnak.
Hagyományos csillagászati bemutatók mellett 2009-ben olyan nevek kerülnek a palettára, mint Vangelis, Enigma,
Mike Oldfield, Quen, Pink Floyd, AC/
DC, Madonna, a komoly zenéből Bartók
Béla és még sokan mások. A műsorokról
részletes információkat tudhatnak meg a
www.lezerszinhaz.hu weboldalon.

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Kht. fokozott figyelmet
fordít az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat és környezetének
megtisztítására, ezért immár 5. alkalommal rendezi meg országos szemétgyűjtési
akcióját a Föld napja tiszteletére.
Az akcióhoz kapcsolódva fotó, rajz és
szlogen pályázatot is hirdettek.
A Kht. egész évben végzett útmenti szemétszállítási munkáját az utóbbi időben
szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók szaporodnak. Ebben a küzdelemben szeretnének szemléletváltoztatást
elérni. Az akció sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt 4 alkalommal összesen 125 ezer önkéntes gyűjtötte
a szemetet országszerte.
Összesen csaknem 23 ezer köbméternyit gyűjtöttek össze, mellyel akár 8 olimpiai úszómedencét is meg lehetne tölteni.
A szemétgyűjtési akciójuk célja elsősorban az, hogy a fiatalabb generációnak is
váljék lételemévé környezetük megóvása.
Bíznak abban, hogy akik részt vesznek a
szemétgyűjtésben, magukénak vallják a
földnapi gondolatot: „Ki mondta, hogy
nem tudod megváltoztatni a világot?”
Várják az egyénileg és csoportosan
jelentkezőket, számítanak az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák csatlakozására is.
Csatlakozók számára térítés nélkül biztosítanak kesztyűt és láthatósági mellényt
és gondoskodnak az összegyűjtött hulladék elszállításáról is.
Az utak menti szemétszedéshez szükség esetén felügyeletet biztosítanak.
Az akcióra 2009. április 22-én, a Föld
napján, reggel 9-től délután 14 óráig kerül
sor. Az akcióhoz kapcsolódó gyermekrajz

pályázatot 3 kategóriában hirdették meg:
0-5 éves, 6-10 éves, 11-16 éves korosztály
között. A pályázatokat április 29-ig várják
a Magyar Közút Kht. címére: Magyar
Közút Kht. Kommunikációs Igazgatóság,
1024 Budapest, Fényes Elek utca.
A pályázathoz kitöltve csatolni kell a
Magyar Közút Kht. honlapjáról letölthető
adatlapot. A rajzokat szavazással értékelik,
melyet az érdeklődők április 30-tól május
8-ig tehetnek meg a Kht. weblapján.
A fotópályázatra elektronikus úton lehet
jelentkezni. Az elkészült képek április 29ig küldhetők el a kommunikacio@kozut.
hu e-mail címre.
A fotókat 4 kategóriában díjazzák:
1. legnagyobb megszüntetett szeméthegy
2. legvisszataszítóbb szeméthegy
3. legszebb vidéket bepiszkító szeméthegy
4. legérdekesebb talált tárgy
A fotókra, akárcsak a rajzokra április
30-tól május 8-ig lehet szavazni. A honlapról letölthető adatlapot kitöltve szintén
csatolni kell a pályázathoz.
A rajz, illetve fotópályázat nyertesei
értékes könyvutalványt kapnak.
A kreatív szlogeneket április 10-ig
küldhetik el a jelentkezők, szintén a kommunikacio@kozut.hu e-mail címre. A
legjobbnak ítélt szlogent a Kht. április 14én weboldalán közzéteszi. A rajz- és fotópályázat eredményhirdetését pedig május
10-én tartják meg. A nyerteseket levélben
és telefonon is értesítik.
A további részletekről A Magyar Közút
Kht. megyei igazgatóságain lehet érdeklődni (elérhetőségek a www.kozut.hu
Telefonkönyv menüpontjában).

Utazzunk vonattal, ismerjük meg
hazánkat, Európát!

A MÁV START ZRt egri személyszállítási értékesítőjének ajánlatai:
Április 23. Kistelek Ópusztaszeri
emlékpark
Május 14. Pásztó – Hollókő
Május 19. Sárospatak – Tokaj. Vonat +
hajó kombinációja
Május 21. Szolnok
Május 27. Székesfehérvár
Június 03. Vác – Vácrátót
Június 10. Nagymaros–Visegrád. Vonat,
komp és különjárati busszal a fellegvárba.
December 05. Mikulás vonat BudapestJégszínház
Május 08-10. Tata, Majk, Komárom
Május 28 - Június 01. Prága
Június 12-14. Salgótarján, Somoskőújfalu, Ipolytarnóc, Szécsény, Balassagyarmat és a Zólyomi vár.
Június második felében a nemzetközi
menetrendtől függően Szentpétervár.
Utazással együtt 8 vagy 9 nap.
Július 03-05. Győr, Hédervár, Mosonmagyaróvár, Fertőd és Fertőrákos
Július 20-25 Erdély Gyergyószentmiklósi szállással
Utazás vonattal Eger-Füzesabony
állomásokról. Bővebb felvilágosítás a 36/414-388, 30/4972959 vagy
30/5822228-as telefonszámokon.

Főzzön játszóteret!

Két sikeres év után a „Delikát8” tovább
folytatja a „Főzzön játszóteret!” programját, így 2009-ben 8 db új és biztonságos játszótér pályázhatnak a települések lakói. A 2008-ban kirobbant
játszótérláz során több, mint 75 000
pályázatot küldtek be a lelkes anyukák
és nagymamák.
2009-ben 6 játszótér sorsolás
útján épül fel az
ország különböző pontjain, a 7.
játszóteret pedig
a legtöbb pályázatot
beküldő
település nyeri, a 8. játszótér pedig automatikusan azé a településé lesz, ahonnan a lakosság számához viszonyítva a
legtöbb beküldés érkezik.
A szervezők 2009. augusztus 15-ig
várják a beérkező vonalkódokat, így
van még idő arra, hogy játszóteret főzzünk Mezőtárkánynak a megadott feltételek szerint!
Hogyan lehet részt venni a sorsoláson? A játék részleteiről érdeklődhetnek
a www.delikat.hu weboldalon.
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Kultúra napja – Toleranciából jeles
Mezőtárkányban a Magyar
Kultúra Napja alkalmából iskolai versmondó versennyel emlékeztünk meg Kölcsey Himnusza
születésnapjáról,
magyarságunk ünnepéről. A gyermekek
hetekkel a rendezvény előtt már
készültek, közülük 27-en vették
a bátorságot, hogy a művelődési
ház színpadára felállva társaik,
a szülők és a pedagógusok előtt
próbára tegyék magukat. Minden évfolyamon voltak verselők, akik 4 korcsoportban
versengtek a zsűri előtt, melynek elnöke
Tóthné Szabó Anita polgármester asszony, magyartanár volt.
A következő eredmények
születtek: 1. korcsoport 1-2.
osztály: 1. hely Török Leila,
2. hely Nagy Kinga, 3. hely
Halász Kitti. 2. korcsoport
3-4. osztály: 1. hely Csonka
Mónika, 2. hely Rézműves
Vanessza, 3. hely Rácz Dzsenifer. 3. korcsoport 5-6. osztály:
1. hely Kovács Eszter, 2. hely
Pruma Daniella, 3. hely Kovács Adrienn.
4. korcsoport 7-8. osztály: 1. hely Kalanovics Attila, 2. hely Kövér Rebeka, 3.
hely Fürstál Barbara
Az ünnepi esemény kapcsán Tiszavölgyi Zsolt fotóművész, (civilben vasúti
távközlési villamosmérnök) fotóiból nyílt
kiállítást is megtekinthette közönségünk.
A füzesabonyi fiatalember 2004-ben kezdett el foglalkozni digitális fotózással,
több megyei és országos fotóversenyen is
indult. Első eredményét még 2004 őszén
érte el egy megyei 3. díjjal. Érdeklik a ter-

10 éves az
Internet Fiesta!

mészet apró építőkövei, az emberben rejlő
humánum, a misztikus világmindenség, a
csillagászat. A vizuális látás és láttatás

mellett kiváló írói vénával is rendelkezik, melyből szintén kaphat majd ízelítőt
Mezőtárkány lakossága is.
A színvonalas rendezvény után a szervezők és a zsűri a folytatásban bízva
búcsúzott a könyvjutalomban részesített
versenyzőktől és a fegyelmezett teltházas
közönségtől, akik vastapssal jutalmazták
a csoportos fotózásra még egyszer színpadra vonuló diákokat. Az ÁMK vezetése
megelégedéssel nyugtázhatta, jó kezekben van a kultúra Mezőtárkányban.
Sipos Attila

Roma jótékonysági bál
A Mezőtárkányi Kisebbségi Önkormányzat Farkas István elnök vezényletével február 14-én jótékonysági bált
szervezett egy helyben élő roma mozgássérült kisfiú és családjának támogatására. A jó hangulatú népes vendégsereg előtt fellépett a
Kerecsendi Vadrózsa és
Bimbózó Rózsa cigány
táncegyüttes,
melynek
gyermektagjai közel 1
órán át ropták a cigánytáncot a közönség nem kis
ámulatára. A kerecsendi
tánccsoport több Ki Mit
Tud?-on, fesztiválon szerepelt már sikeresen ifj.
Kállai Mihály és Id. Suha
József irányításával. A
rendezvényen megjelent
a Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjasklub is

„Láss és okulj, mutass és
klikkelj!
Tanulj és szórakozz a
NET-tel!”

szinte teljes létszámmal, a polgármester,
Tóthné Szabó Anita és Pásztor István
képviselő úr is szívügyének tekintette a
jótékonysági rendezvény támogatását,
jelenlétükkel megtisztelve szervezőket, a
rászoruló Csonka Györgyöt és családját.

Az idén márciusban 10. alkalommal
csatlakoztak az Internet Society által
kezdeményezett
nemzetközi internet
népszerűsítő kampányhoz Magyarország
könyvtárai.
Megszokhattuk, hogy a megyei könyvtáros eseményeket a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár fogja össze.
Így volt ez idén március végén is.
Tavaly éjszakai könyvtáros/ internetes
akadályversenyre várták a megye általános iskoláinak csapatait, idén Net konferenciát szerveztek, mely I. Egri Diák Netkonferencia címen várta a megye általános
és közép iskolásait. Mezőtárkányból mi is

csatlakoztunk 3 fős csapatunkkal a rendezvényhez. Iskolánkat Kövér Rebeka,
Szegedi Ivett és Veres Tamás 8. osztályos
tanulók képviselték. A diák konferencián
lehetőséget kaptak a résztvevő fiatalok,
hogy bemutassák kedvenc web oldalaikat, kedvenc programjaikat, egyáltalán
azt, hogy milyen ínyencségeket ismernek
az internet világából. Mi a videa.hu videoportált mutattuk be, de volt aki programozási ismereteiből, saját irodalmi site-járól
tartott előadást. Megtudhattuk még azt
is, hogy mire jó még a Google keresője
keresésen kívül, milyen játékprogramokat
rejteget a sulinet honlapja.
A gyerekek mellett a felnőttek is bemutatkoztak, Czeglédi László főiskolai
könyvtárigazgató az e-learningről tartott
előadást, míg a zenei részleg vezetője a
újabb játékos animáló oldalt mutatott be.
A több mint 4 órás előadás sorozatot
közös vacsora és koncert zárta, előtte természetesen mi is megkóstoltuk a könyvtárosok által sütött süteményeket, a 10
éves szülinapi tortát.
Állunk elébe a jövő évi kihívásoknak!
Sipos A.
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Farsangolnak
Tárkányban…

Farsang időszaka alatt minden hétvégén
megtelik a mezőtárkányi művelődési
ház. Az óvodai jelmezes buli után az
iskolások farsangi báljára került sor a
szülői munkaközösség (SZMK) szervezésében. A jó hangulatú, humort és
hagyományokat felelevenítő programon
Siska László zenéjére ropták a táncot a
gyermekek. Volt
busójárást és
kiszehajtást
bemutató
vetítés
népzene,
hagyományőr-

ző hangfelvételek lejátszása kíséretében,
de legnagyobb sikere a télűzés-tavaszvárás jegyében zajló
kiszebábu égetésnek
volt, sötétedéskor
a művelődési ház
udvarán. A gyermekek, felnőttek a
kiszére ragaszthatták a régi hagyományok szerint az
általuk rossznak vélt
dolgokat, amit a báb
égetésével semmisítettek meg.

Batyuban hozott humor
Mezőtárkányban
Farsang utolsó hetében az utolsó bált
jelentette Mezőtárkányban a Gyöngyvirág
Nyugdíjasklub batyusbálja, mely az idén
is a legnagyobb tömegeket mozgatta meg.
Sokan eljöttek a környező településekről

is a jó szomszédság jegyében. A
báli
műsorban
felléptek a helyi
mazsorettcsoport tagjai - új
koreográfiával
is debütálva -, a
nyugdíjasok tánccsoportja, akik
szintén vastapsban részesültek Montvai Éva
tánctanárnő oldalán. A nagy várakozással
kísért jelmezes felvonulók is produkálták
magukat sok-sok humor kíséretében. Itt volt
Lidi néni a vásárból, a Mamma mia táncos

lányai, bohócok, varázslók, cigányjósok,
masírozó katonák, madárijesztőnek öltözött
képviselő, Drakula gróf, olasz maffiafőnök
cicalányok társaságában. Éjfél után 1500
tombolából húzták ki a nyerteseket, majd
reggelig ropták a táncot Siska Laciék zenéjére a legkitartóbbak.
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A könyvtár ajánlja

Füzesabonyi Kistérségi Nap

Hagyományőrző lakodalmas Szihalmon
A szihalmi Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület Füzesabonyi kistérségi napot rendez 2009. június 6-án a
turisztikai vonzerő erősítése érdekében,
a tájegység bemutatása céljával.
9. 00 – 9. 30 A Füzesabonyi Kistérség települései bemutatkozó csoportjainak fogadása, ünnepélyes megnyitó
9.30 – 12. 00 A Füzesabonyi Kistérség
településeinek bemutatkozása. (Településenként 1 csoport 10 perces színpadi
műsorral és ezzel párhuzamosan minden
település bemutatkozó pavilont állíthat
ahol a település jellemzőit, specifikumait – média anyaggal, kisebb kiállítással
– bemutathatja az érdeklődők részére.)
12.00 – 13.00 Ebéd a résztvevőknek
13.00 – 14.30 Ismerkedés a rendező
település nevezetességeivel, vagy sikeres pályázat esetén a Kárpát medence
magyarságának népviseletét bemutató
reprezentatív kiállítás, 80 ember nagyságú babán.
15.00 A hagyományőrző lakodalom
vendégeinek fogadása a vőlegényes háznál, lakodalmi bokréta tűzése a vendégeknek, a vendégek megkínálása lakodalmas házi pálinkával és pogácsával,
nagykaláccsal.
15.30 A vőlegény búcsúja verbunkkal
a fiú barátoktól és szüleitől
16.00 A vőlegény indulása a menyasszonyos házhoz a TÁJHÁZ épületéhez, násznagyokkal és zenekarral.
16.30 – 17.00 A menyasszony ágyának
kikérése és lovas szekérre felrakása. A
menyasszony kikérése a vőlegény számára, a menyasszony búcsúztatása szüleitől.
A menyasszony búcsúja lánybarátnőitől
lánykarikázó tánckoreográfiával.
17.00 Indulás az esküvőre a Szihalmi
Római Katolikus Templomba valamenynyi vendég részvételével.
17.00 – 18.00 Esküvő a Szihalmi
Római Katolikus Templomban a Római
Katolikus Egyház szertartása szerint
kántor közreműködésével, ahol lehetőség van a barokk műemlék templom
megtekintésére. A műemlék templom

megtekintése során orgonajáték. Az esküvő után ún. „paptánca” a templom előtt.
18.30 Visszaérkezés a vőlegényes házhoz, a rendezvény központi színhelyéhez.
Vacsora felszolgálása lakodalmas sátorban. Az ebéd tyúkhúsleves csigatésztával,
főtt hús felszolgálása, levestöltelékkel,
töltött káposzta, nagykalács. A vacsora
után a menyasszony perecet oszt minden
vendégnek egy perecesládából. Az ételek
felszolgálása előtt verses köszöntő. Az
ebéd terített formában kerül felszolgálásra, mindenki annyit fogyaszt, amennyit
szeretne.
Vacsora után tánc, mulatság, élő zenére.
Éjszaka hagyományos menyasszonytánc,
menyecsketánc és tánc, mulatság a program végéig.
A program szervezését és teljes bonyolítását a TOBÁN Hagyományőrző Népművészeti Egyesület vállalja a Kistérségi
Irodával és további helybeli civil szervezetek együttműködésével.
A „hagyományőrző parasztlakodalom” rendezvény látványos program a
60 főt magában foglaló néptánc csoport
részvételével. A hagyományos paraszti
lakodalom bemutatása korhű népviseleti
ruhákban történik, a Szihalom községben szokásban volt – a kistérségre kisebb
változtatásokkal jellemző – népi hagyományok feldolgozása alapján: vőlegény
búcsúztató, menyasszony kikérése, öltöztetése, búcsúztatása, hagyományos esküvő
a szihalmi barokk műemlék templomban,
vacsora, menyasszonytánc és menyecsketánc. A program eredeti gyűjtésen alapuló vőfélyversekkel és néptánc előadással
kerül bemutatásra. A program megfelelő
médiareklám esetén kiválóan alkalmas a
kistérségben túlnyúló turisztikai vonzerő
gyakorlására amely a teljes kistérségi rendezvény forrás oldalához jelentős mértékben hozzájárulhat.
A rendezvényre buszos látogatást szervezünk Mezőtárkányból is. A hagyományőrző lakodalmas program részvételi díja 2500.- Ft. Jelentkezni május 04-ig
lehet Sipos Attilánál (tel:70/289-1901)

Badacsonytördemic

a csendes kis falu. Csodálatos fekvése,
a Balaton közelsége (2 km) számtalan
programlehetőséget kínál minden évszakban. A sportot kedvelők kirándulhatnak,
túrázhatnak, kiépített kerékpárút várja
a kerekezőket, lovastúrák, sétahajózás,
vízisportok, tenisz, minigolf, horgászat, kitűnő badacsonyi borok kóstolása,
múzeumok sokasága, és az Európában
egyedülálló kőtenger a Káli-medencében
geológiai különlegesség. A salföldi természetvédelmi majorban a régi, őshonos
magyar állatfajokkal ismerkedhetnek.

Szeretne Ön egy nagyon szép, csendes, nyugodt környezetben pihenni?
Magyarország egyik legszebb táján, a
Badacsony-hegy lábánál található ez

Szeretnénk tájékoztatást adni a könyvtárunkba 2009-töl járó új kiadványokról.
Ezentúl rendszeresen olvasható lesz a
nagyhírű National Geographic magazin,
ami a természettudományokkal foglalkozók számára az egyik
legismertebb
újság.
Közérthető világos stílussal rendelkezik. Az
újság célja a földrajzi
ismeretek gyarapítása,
és minél szélesebb körben való elterjesztése, a
világ kultúráinak hiteles bemutatása. Az állat
és növényvilág és a természeti környezet
legelterjedtebb ismeretterjesztő fóruma.
Magas színvonalú cikkeket jelentet meg
a társadalomtudományok tárgykörében
is, tájak, országok, metropoliszok, népek,
életviszonyairól adnak, értékes képi és
tárgyi ismereteket. A legutóbbi számban
az éghajlatváltozás káros hatásainak mérsékléséről, egy ismeretlen mexikói indián
törzsről, a kékbálnákról és egy olyan kínai
vidékről írnak, amit az erőltetett iparosítás
még érintetlenül hagyott.
A fiatalabb korosztálynak szól a Zsiráf
magazin. Ez a 10-18 éves korosztály legolvasottabb újságjává
vált a Szonda Ipsos felmérése szerint. Állandó
rovataiban a történelem,
irodalom, természettudományok, különféle
művészeti ágak, érdekességeinek
bemutatásával színesebbé,
szemléletesebbé teszik
az iskolában tanultakat. Minden számban
találnak az olvasók egy-egy oldal idegen
nyelvű feladványt, történetet, mellyel a
nyelvtanulást igyekeznek segíteni. Környezetvédelemmel,
drogprevencióval,
szenvedélybetegségek
megelőzésével,
foglalkozó cikkek találhatók itt. Gazdasági melléklet is van az újságban. Megpróbálnak tanácsokat adni a zsebpénzgyűjtéssel, vagy takarékoskodással kapcsolatban.
Az újság megpróbálja a diákok nyelvén
feltárni a felnőttek világát.
Nagy Péter

Hévíz gyógyfürdője is sokak számára
vonzó. Havonta érdekes hétvégi programokat szervezünk. Egyéni programok
megszervezését is segítjük.
Aktuális ajánlatunk: Áprilisi akciónk
keretében 29000 ft/2fő: 3 nap/2 éjszakás
pihenés két vendég részére. A Badacsony-hegy lábánál várjuk családias
panziónkban. Kényelmes szobákkal,
kitűnő konyhával, wellness szolgáltatásokkal és finom borokkal.
http://www.badacsony-szallas.hu/
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Szerénytelenül egy szerény emberről…

Salamon Pista újabb sikerei
Mezőtárkányban bizonyára mindenki látta már
futni Salamon Pityut, legalábbis tudja róla, hogy
futóbolond… Ezt természetesen vegyük a szó
legnemesebb értelmében,
hiszen mindnyájunkban
elismerést váltanak ki a
komoly fizikai és sportteljesítmények.
Pista
büszkélkedhetne ezekkel, de nem szokott reflektorfénybe állni, mert
szerény ember. Most is
én üzentem érte, hogy
üljünk le és beszélgessünk, mutassuk be a legújabb eredményeit, látni
akartam azt is, ki van az
érmek mögött.
Pista a legutóbbi Balaton szupermaratonon korosztályában, a negyven
éven felüliek között a 7. helyet szerezte
meg, (összesítésben 16. helyen végzett),
tavalyi eredményét 3 órával megjavítva.
A versenyen induló 124 versenyző azt
vállalta, hogy 4 nap alatt körbefutja a
Balatont. Nem mindennapi kihívásról volt
tehát szó, hisz 195 km-t kellett megtenni,
minden nap a maratoni távnál (42 km)
is nagyobb szakaszokat. (Nem is sikerült mindenkinek, jó néhányan feladásra
kényszerültek.)
Pista úgy érzi, a jelentős javulást a
tavalyi tapasztalatok kamatoztatásának
köszönheti. A többnapos versenyben általában mindenki rontani szokott az előző
naphoz képest, de nála épp fordítva van,
minél többet fut, annál jobb lesz…
Az első napon 15. lett, a másodikon 11,
a harmadikon 8., a negyedik nap pedig 7.
A 195 km-t 17 óra 19 perc alatt futotta.
Aki életében futott már néhány km-t
egyszerre, az maximum sejti, mit jelenthet
maratont futni. A szupermaratonról, - 195
km-ről ne is beszéljünk! Sokan egész életükben nem futnak ennyit… Sokáig én is
azt hittem, hogy szupermaratont életében
csak egyszer, kétszer futhat az ember, mert
ez lehet a teljesítőképességünk határa.
Nos, sokan rácáfolnak erre. Pista tavaly
is futott a Balaton körül, évente 1-2 alkalommal futja a maratont, 3-4 alkalommal
mellette a félmaratont. Edzésképp heti
négy alkalommal fut 20 km-t, versenyre
készülve akár 5x30
km-t is. Az ember
ilyenkor szokott nyelni egyet…
Mikor azt firtattam, volt-e más sportember a családban, akkor derült ki, Pista bátyja is nagy futó: a honvédségnél

jó, mert be kell öltözni. (No nem is azért,
mert megfázhat az ember...)
Táppénzen is csak talán egyszer volt
életében. Nem volt sérülése, nem fájnak
az izületei. Elég egy rossz cipő, a Laskó
gát és kész a teljes boldogság. A balatoni versenyen is úgy vett részt, hogy minden nap este visszazötykölődött vonaton
Siófokra a vasúti szálláshoz, reggel újra
vissza a napi starthelyre. Nincs személyi
edzője, nincs szponzora – nem is érti,
miért tettem fel a kérdést…
Azt hiszem, hogy ehhez fanatizmus
kell, vasfegyelem. Nem az idővel harcol
a versenyeken, hanem önmagával. A teljesítés öröme okoz boldogságot.
Minden versenyen mások a körülmények, más a lelkiállapot, így eleve nincs
értelme amatőr szinten az idővel foglalkozni. A profizmus már másról szól, a
pénzről, ami mögött elveszik a futás öröme. Pista meg épp azért fut, mert szeret. A
belső egyensúlyért, a lélek békéjéért, ami
a legnagyobb kincsünk a világon. Ajánlja
mindenkinek!
Sipos A.

többszörös magyar bajnok volt 100, 400
méteren. Megkockáztatom: genetikában
van a futás!
Pista egyébként csak 7 éve, 40 évesen
kezdett el futni, mikor egyik munkatársa
unszolására részt vett egy maratoni váltófutásban. 2002 őszén már önálló maratont
futott. Meg is lepődött a környezete…
Bemelegíteni a szó szoros értelmében
nem is szokott, úgy van vele, majd bemelegszik menet közben. Hosszú távon van
idő. Bemelegítésnek az első 3 percet szánja, aztán jöhet a többi…
7 év alatt kiszámoltam, több mint 29
ezer km-t fut, ami kocsinál is minimum
egy szerviz…
Még alig több mint 2,5 év futás, és
elmondhatja, az egyenlítő mentén körbefuthatta volna a Földet….
Bármennyire is akartam a titok mélyére látni, nem volt semmilyen különleges
előzmény, nincs csodaszer… Kispályás
foci fiatal korától, mindennapi biciklizés
a munkahelye Füzesabony és Mezőtárkány között... Nincs különleges futócipő,
ruha, energia ital, válogatott étrend, meditáció…
Cipőről csak annyit jegyzett meg, hogy
ne legyen 1 évnél régebbi, mert egy idő
után elveszti a rugalmasságát, de ne
legyen új sem, ami nincs még néhány
edzésen kipróbálva.
Sokszor látjuk a tv-ben, hogy a futók,
biciklisek versenyek közben frissítik
magukat… nos erről is csak azt mondta,
hogy 20 km alapból benne van, utána jöhet
esetleg egy kis csoki, innivaló. A legjobb
hőmérséklet a futáshoz a 15 C. Melegben
nem jó futni, a hideg esetleg azért nem

Iskolai
sport
A téli időszakban tornaterem híján
– ami a felkészüléseket biztosítani tudná - a Füzesabonyi körzeti versenyeken
- kézilabda, teremlabdarúgás – nem vettünk részt.
A téli időszakban a tömegsport foglalkozásokon
osztálybajnokságokat
szerveztünk asztaliteniszben, tollaslabdában.
A Füzesabony Körzeti Mezei Futóversenyen 2. helyezést ért el Hanyi Vivien
6. o.; 4. hely Török Krisztina 5.o.; 5.
hely Ady Sándor 5.o.
Lezajlott a nagypályás labdarúgás
felmenő rendszerű diákolimpia körzeti
versenye. 4 csapatból 1. Füzesabony, 2.
Besenyőtelek, 3. Kál, 4. Mezőtárkány
csapata.
Az első mérkőzésen 4:0-ra kaptunk
ki Besenyőtelektől. A második mérkőzésen 2:2 döntetlen utáni 11-es rúgások miatt csúsztunk le a 3. helyért járó
éremről.
Az is elismerés, hogy igazi futballpályát nem próbált gyerekek részt vehettek ezen a körzeti versenyen.
A tavaszi időszakban kezdődik a felkészülés a körzeti atlétikai versenyekre.
Bízunk benne, hogy a tanulók eredményesek lesznek, van rá remény, hogy
megyei, sőt országos versenyre is eljutunk ebben az évben.
Testnevelő tanárok
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Helyszín: Művelődési ház előtti tér,
belső udvar
Program:
11-16 óra Gyermek programok;
Erő-, Ügyességi-, Gyorsasági versenyek
Krokodilos légvár, lufibohóc, kézműves műhely
Ügyességi kerékpárverseny
Futóverseny a faluban
Focibajnokság az iskola udvarán
Szkander bajnokság
13 órától főzőverseny
16 óra délutáni versenyek eredményhirdetése
19 órától BÁL a művelődési házban
Belépő: 2500 Ft, mely magában foglalja a vacsorát is.

Program:
19 óra: Hastáncbemutató,
Liszter Sándor és a Vadrózsák szórakoztató műsora
20 h-tól éjjel 02-ig zenés mulatság
Zenél: Vitéz Bacsi József
Éjfélkor tombola
A főzőversenyre várjuk a csapatok jelentkezését!
Esti bálra helyfoglalás, jegyvásárlás április 15-től
Sipos Attilánál a Művelődési Házban
Tel: 70/2899-1901

Mezőtárkány Önkormányzatának
időszakos kiadványa
Készült: 650 példányban

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:
Baloghné Gál Viktória, Mátyus Piroska,
Nagy Péter, Sipos Attila.
Nyomdai munkák:
Tompa Tamás, Füzesabony
Hajdú 2000 Kft., Debrecen

