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Őrizd meg!
Az álmaidra vigyázz!
S őrizd meg friss tej ízét a gyermekkornak
Mikor csaholó felhőket hajszoltál,
S köszöntél minden bokornak
Őrizd meg szemedben az ártatlan kéket,
Az első lépések botladozását,
S hagyd, hogy kísérjen, rózsaszín nevetésed.
Őrizd meg az először feszülő szavakat a szádnak,
Mellyel testvére lettél a világnak.
Az első sírásoddal megkarcolt csendet,
Mellyel az örök bűnöket magadra vetted.
Őrizd meg szavak ifjúkori lendületét,
A nemlét társtalanságát váltsd fel apró örömökre,
S a szív mélyhangjait énekeld,
Konok tüzeknél lázasabban.
Őrizd meg a hajnali földek szagát,
Az égi óceán roppant csillaghadát,
Halk folyók zöld csobbanását,
Őrizd meg szemednek,
Hogy elmerülhess benne,
Ha rád tör sok bántó földi nesz.
Kígyóvonalú fák bámész lombját,
Testükön a finom pókhálóredőt,
Érezd a sóhajos bomló életvonzást,
S őrizd meg a csillagszámláló időt.
Mert kell néha pár bolyhos emlék,
Szótöredék, villanó mondatfoszlány,
Hogy megtaláld elhagyott gyerekarcod
S magadból egy darabot újra visszahozzál.
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Magyarnak lenni Szent István ünnepén
Augusztusban, a magyar állam alapításának ünnepén, elsõ, államalapító királyunkra emlékezünk. Arra a személyiségre, akire minden magyar nagy tisztelettel
emlékezik és néz fel. Arra az emberre
emlékezünk, akit – az egyetemes egyháztörténetben egyedülálló módon – mind a
nyugati római egyház, mind pedig a keleti
ortodoxia - szentként tisztel.
A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és összefonódását a
magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez köti: az első magyar királyhoz, az
államalapító Szent Istvánhoz.
Ki volt ez a nagyszerű államférfi? A
900-as évek utolsó évtizedeire feudális
keresztény államok szomszédságában
olyan helyzet állt elő Európa közepén,
melyben nem volt jövője a széthullóban
lévő pogány magyar törzseknek, hiszen
mind a Bizánci Birodalom, mind pedig
a Német-római Császárság irányából
egyaránt hódítás fenyegetett.
A jövő útját bölcsen felismerve Géza
fejedelem és felesége Sarolt előbb megkereszteltetik születendő gyermeküket,
Vajkot, majd 996-ban áldásukat adták a
keresztségben István nevet elnyerő fiuk
házasságára Gizellával, a bajor herceg
lányával.
Ennek a házasságnak köszönhetően
vesz véglegesen új irányt a magyar történelem. A két keresztény ifjú, István és
Gizella házassága mögött III. Ottó németrómai császár támogatása állt. Géza

fejedelem 997-es halála után fellángoló
örökösödési küzdelemben - Koppány
ellenében Istvánt - német fegyverek segítik győzelemre. István azzal válik végképp szimbolikusan is elfogadott európai
keresztény uralkodóvá, hogy II. Szilveszter pápa által küldött koronával megkoronázzák. Mondhatnánk mai szóval, hogy
Istvánnak jó utat jelöltek ki, amelyen csak
haladnia kellett. Szülei tisztánlátásának
köszönhetően keresztény nevelést, jó házból való feleséget kapott, amihez politikai
és fegyveres támogatás is járt, de mindez
csak a lehetőséget teremtette meg számára, hiszen az államalapítás óriási feladata
még elvégezetlen volt.
Államalapító szent királyunk hosszú,
41 évi uralkodása alatt emberfeletti munkát végzett:
- elterjesztette a kereszténységet,
- megteremtette az önálló államot, mind
a német-római, mind pedig a bizánci császársággal szemben,
- központi kormányzó hatalmat hozott
létre a törzsi önállóság megszüntetésével,
- és úgy tette ezeket, hogy hagyta megőrizni az ősi magyar szokásokat, vagyis
nem hagyta a szomszédos kultúrák tengerében feloldódni a magyart.
A kereszténység terjesztésének előmozdítására külföldi szerzeteseket hívott be,
elrendelte a vasárnap megtartását, tíz
falunként templom építését tette kötelezővé, 10 egyházkerületet alapított, 2 érsekséggel és nyolc püspökséggel. Mindezek
persze a törzsi viszonyok felszámolásához nem bizonyultak
elégségesnek. Több mint két
évtizednyi háborúskodás kellett
ahhoz, hogy hatalmát a keleti,
erdélyi területekre is kiterjessze.
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elvesztegetése halálos veszedelmet jelentett volna az akkori helyzetben a magyarságra. Szenvedést és könnyeket okozott,
és nem volt média, amely segíthette volna
a cselekedetei szükségességének megokolásában. Munkáját személyes tragédiák kísérték, hiszen mindkét fiát elvesztette. Kibírta, elfogadta Isten embert próbáló
akaratát.
Egy ember emberfelettit alkotott, mert
szilárd erkölcsi elvek vezették, mindig
csak a szükséges „rosszat” cselekedte
meg. Ha kellett jutalmazott, ha kellett
büntetett. Igazi vezetője és egyben oltalmazója is lett népének. István királyt már
halála után is boldog jelzővel illették,
1083-ban szentté avatták. Szerepe elvitathatatlan a magyarság megmaradása szempontjából. Jelképei a kereszt és a kard a
nyugati kereszténység és a törvényesség
kezdetét jelképezik.
Szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. Nem tett
hűségesküt a német-római császárnak,
nem lett vazallusa Szent Péternek sem,
a pápa hatalmát csakis a lelki dolgokban
volt hajlandó elismerni. A császár és a
pápa között olyan függetlenséget biztosított Magyarországnak, amelyre abban
a korban csak Franciaország volt képes.
És ezt a függetlenséget István úgy őrizte
meg, hogy közben bekapcsolta Magyarországot Európa teljes gazdasági és kulturális vérkeringésébe. Szent István korában a világ Európa volt, és mint tudjuk,
legfeljebb Jeruzsálemig terjedt.
Ma azonban a földkerekségen kell elhelyeznünk Magyarországot. Bár ma is születnének ilyen emberek, akik megfellebbezhetetlen erkölcsiséggel mutatnak utat
nemzetünknek! Hiszen ma is szükségünk
lenne útmutatásra!
A legrégebbi nemzeti ünnepünk Szent
István napja, augusztus 20., hisz Nagy
Lajos király uralkodásától kezdve egyházi ünnepként maradt a köztudatban, Mária
Terézia 1771. évi rendelkezése óta pedig
hivatalos nemzeti ünnepünk hosszabbrövidebb tiltásos időszakok, az ünnep eredeti jelentését eltorzító szándékok ellenére
is. De ez a nap az alkotmány, a demokratikus jogrend ünnepe is, köszönhetően a
Szent István által bevezetett fehérvári törvénylátó napok évtizedes, sőt mondhatni:
évszázados – hagyományának. Személyes ítélkezéseit írásba foglalt törvényei
alapján tette meg, és ezeket a törvényeket
szokták leggyakrabban emlegetni a fiának
írt Intelmek mellett. Ezekről tudjuk, hogy
a korabeli Európa leghaladóbb törvényei
voltak, és tudnivaló, hogy István király
képes volt betartatni e szigorú, de igazságos törvényeket. A jogbiztonság miatt
tömegek vándoroltak be Magyarország-
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ra, és találták is meg a boldogulásukat
nálunk. Ma a jogbiztonságot, az emberek
jogait az alkotmány garantálja. Az emberi jogok érvényesülése Magyarországon
olyan kincs, amelyet őriznünk kell.
Szintén ez a nap az új kenyér, a gabona
és az élet ünnepe. A mi nyári ünnepünk
ugyanis a kenyérről és a földről is szól.
A kenyér, a föld legalább olyan fontos az
államalapításban, mint a kereszt. Szent
István nemcsak a keresztény Európához
csatlakozott, hanem a földművelő Európához is. Az országot nemcsak a keresztény
eszméi tartották meg ezer éven át, hanem
a parasztok áldozatos munkája és kenyere
is. A földművelés elsajátítása, a földműves lét hasonló jelentőségű a magyarság
életében, mint a vallás és a letelepedés.
Tudjuk, az ország helyzete, mint történelmünkben majdnem mindig, most
sem könnyű. Azt is tudjuk, hogy csodák
a gazdaságban ritkán történnek, de a lelkekben történhetnek. Magyarországon az
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emberek békére, nyugalomra, biztonságra
vágynak. Nyugodt munka, és gyarapodás
lehetőségére.
Dolgos hétköznapokra,
emelkedett ünnepekre. Mindehhez őszinte, hiteles vezetők kellenek, akiktől példát
kaphatunk, akikből hitet meríthetünk.
Akik segítenek visszaadni olyan szavak
eredeti jelentését, mint pl. a hazaszeretet.
Az európai uniós csatlakozás igazi próbatétel, nemcsak gazdasági, hanem emberi, társadalmi szempontból is. Sikere attól
is függ, hogy képesek vagyunk-e együtt
gondolkodni, összefogni a helyes célok
érdekében, félretéve a helyzethez méltatlan politikai torzsalkodást. Számomra
augusztus 20. nemcsak annak az Európába való betagozódásnak a jelképe, amit
Vajk kezdett el és Szent István fejezett
be, hanem általában is a magyar nemzet
bámulatos életerejének a szimbóluma.
Hiszen a magyarság nem csupán ekkor,
de később is képes volt időről időre megújulni: a tatárjárás után ugyanúgy, mint

a török hódoltságot követően. Augusztus
20. ennek a csodálatos magyar életerőnek
is az ünnepe.
A magyar - kis nép Európában, annyi mindenben különbözik másoktól!
Nyelvében, emberi mentalitásban, zenei
kultúrájában… sorolhatnánk. És mégis kivívtuk azt a rangot, hogy tisztelettel
tekintenek ránk a legnagyobb nemzetek.
Hosszú évszázadok pusztító küzdelmeiben megmaradtunk magyarnak lenni! Ez
a megmaradás adjon hitet és vigasztalást.
Adjon büszkeséget és erős elhatározást a
jobbító szándék megvalósításában. Hitehagyott nemzetnek elvész a jövője, a
közös szándékra épülő tettekből mindig
új hajtás sarjad!
Vegyünk példát István királyról, hogy
képesek vagyunk önálló hozzájárulásra,
önálló teljesítményre Európa és a világ
dolgaiban!
Tóthné Szabó Anita
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2006 - 2008
A helyhatósági választások óta már eltelt
bő két esztendő, épp ezért érdemes áttekinteni az elmúlt két esztendő legfontosabb eredményeit. 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
rendelte 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 inflációkövető. 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

hiánnyal, működési hitel beállításával
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 valójában mégse 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 /ÖNHIKI/, melyen 2007-ben 19
millió Ft, 2008-ban viszont már csak 1,5
millió Ft támogatást nyertünk. Egyrészt
az egyre szigorodó feltételek, másrészt
pedig a bevételeink növelésére irányuló
intézkedéseink miatt az idén már nem fértünk bele az önhibáján kívül forráshiányos
települések anyagi támogatási rendszerébe. Nyilván ez kétélű dolog: örülnünk is
lehet ennek, ugyanakkor a fennmaradó
hiány összegét legnagyobb sajnálatunkra a fejlesztési kiadások csökkentésével
kellett lefaragnunk. Épp ezért döntött úgy
a Képviselő-testület, hogy minden pályázati lehetőséget ki kell használni a teljesítőképességünk, a kívánatos igények, a
finanszírozhatóság és a fontossági sorrend
figyelembe vételével, amely lehetővé teszi
a Gazdasági Programunkban kitűzött fejlesztési elképzelések megvalósítását.
A bevételek növelése érdekében döntött
úgy a képviselő-testületünk, hogy 2007.

január 1-jétől létrehozza a közoktatási
társulást Egerfarmos község Önkormányzatával társulva az általános iskolák intézményeinek fenntartására. 2007. szeptember 1-jétől ez a társulás kibővült az óvodai
feladatellátással.
Mezőtárkány község Önkormányzata
látja el a gesztori feladatokat.
Ez az együttműködés példaértékű a
kistérségben, a kiegészítő társulási normatívának köszönhetően jelentős anyagi
nyereséget hozott mindkét településnek,
másrészt pedig szakmailag is nagyon jól
segítik egymást az oktatási intézményegységek, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával jelentős fejlesztések
valósultak meg minden feladat-ellátási
helyen.
A társulás jó hírének köszönhetően
március hónapban megkereste Önkormányzatunkat közoktatási társulási
szándékával Besenyőtelek és Sarud
község vezetése is. Jelenleg a sarudi
Önkormányzat szándéka már határozati
szinten van, jelenleg folynak a tárgyalások, hogy befogadjuk-e a közoktatási
társulásunkba a sarudi ÁMK intézményegységeit: iskolát, óvodát, művelődési
házat.
A gesztori feladatok ugyanis óriási
feladatterhet rónak a szakmai vezetőre,
a gazdasági vezetőre, a bérszámfejtőre,
s nem utolsósorban a Képviselő-testületekre, hiszen rengeteg közös testületi
ülést kívánnak, közös döntéseket, megoldáskeresést.
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

A 2008-as év több nagy változást
is hozott épp a társulásos működtetés
terén. Az 1-2 éves jó együttműködésnek
tudom be, meg némi kényszernek is,
hogy Dormánd község körjegyzőségre
lépett velünk. Dr. Tanárki-Fülöp István
jegyző úr lett a két település körjegyzője,
Mezőtárkány a gesztor. Bizonyára nem
titok senki előtt, hogy a körjegyzői plusz
normatíva milyen jól jön mindkét településnek, no persze azért jelentős feladatteherrel is jár ez a szervezeti struktúraváltás
a gesztor településnek. (A dolgozók átkerülnek a mi munkáltatói nyilvántartásunkba, bérszámfejtésünkbe, mi igényeljük a
feladatellátásra a normatívát, mi számolunk el vele, a költségvetését mi tervezzük, közös testületi ülésen fogadja el a két
önkormányzat, stb.)
Elmondhatjuk, hogy már igen szorosra fűztük a viszonyunkat a környékbeli települések képviselő-testületeivel,
hiszen rengeteget kellett mostanában
tanácskoznunk.
Megnyugtató számomra, hogy minden
partner település képviselőtestülete igen
konstruktív, együttműködő, a település
érdekében a legjobb megoldást kereső,
felelősen gondolkodó emberekből áll.
Ugyanez mondható el Besenyőtelek
vonatkozásában is. Féléves előkészítő
munka után 2009. február 1-jétől Egerfarmossal és Besenyőtelekkel Szociális
Mikrotársulás formájában működtetjük a
szociális alapellátási feladatainkat, valamint a kistérségből kiválva a gyermekjóléti feladatellátást.
Nem kis vállalkozás volt ez a három
település részéről, s ha hozzáteszem, hogy
itt is Mezőtárkány a gesztor, elképzelhető,
hogy számunkra jelentette a legtöbb munkát ennek a szervezeti keretnek a létrehozása, ráadásul úttörő módon, hiszen ilyen
társulásra még nem volt korábban példa, s
még kevésbé gyakorlat.
Az anyagi jelentős plusz hozamán túl
szakmailag is nyert vele minden település már e néhány hónap alatt is, hiszen
minden alapellátásnak megfelelő vezetője
van, több szakember dolgozik a rendszerben, átadtuk egymásnak a jó tapasztalatokat, s ezáltal a feladatellátás színvonala
javult.
Mivel mindhárom társulás minden
feladatellátásához kapcsolódó normatív
támogatást a gesztor hív le, mi fizetjük a
három település dolgozóit, egyéb költségeket, így a mi költségvetésünk, s ezzel
együtt a gazdálkodással kapcsolatos feladatok is felduzzadtak, mindazzal együtt
gondolkodva, hogy a normatív finanszírozás évről évre kevesebb, még az inflációt
sem követi.
Míg 2007-ben a tervezett költségvetési
főösszegünk (kiadási) 292.059.000 Ft volt,

2008-ban már 323.765.000 Ft, 2009-ben
pedig 403.658.000 Ft. Több mint 100 millióval növekedett meg a pénzforgalmunk,
no persze ennek csak kis szelete az a plusz
hozam, amit településünk saját működésére, vagy a fejlesztésekre költhet.
De e hozam jelentősége mégis óriási,
hiszen a költségvetési hiány mérséklődött, nem kellett hitelt felvenni mindeddig
a működéshez, nem kellett intézményeket
bezárni, jelentős számú dolgozót elküldeni. Sőt! A feladatbővülés által munkahelyeket teremtettünk, bővült a kinevezett
dolgozók száma, s több embert közhasznú, ill. közcélú foglalkoztatással tudunk
alkalmazni a társulásokban különböző
feladatokra. Pl. a házi segítségnyújtásban
községünkben 2006-ban 2 fő dolgozott,
most 8 főt foglalkoztatunk.
A munkahelyteremtés másik eszköze
a közfoglalkoztatás. Az elmúlt két évben
igyekeztünk a Munkaügyi Központtal
együttműködve minél több ember számára biztosítani néhány hónapos munkaviszonyt, kereseti lehetőséget.
2007-ben a rendszeres szociális segélyezettek közcélú foglalkoztatására a központi keretből 5.428.347 Ft-ot kaptunk,
ehhez 260.000 Ft önerőt tettünk. 19 főt
tudtunk 8 órában foglalkoztatni 3, ill. 6
hónapon keresztül.
2008-ban csökkentettek a központi
kereten, közel egymillió forinttal kaptunk kevesebb finanszírozást. A 4,5 millió
forintból 30 fő 8 órás foglalkoztatása történt, változóan 2, 3, 5, 6 hónapos időtartamokra.
A regisztrált munkanélküliek körében,
akik semmilyen ellátásra nem voltak
jogosultak, közhasznú foglalkoztatással, ezen túl pedig értékteremtő és értékmegőrző pályázatokkal próbáltunk munkalehetőséget teremteni. A munkaügyi
központ támogatását két projekttervünkhöz megnyertük. Így 2007-ben összesen 2.881.180 Ft központi támogatással,
960 e Ft-os önrésszel 13 fő több hónapos 8 órás foglalkoztatása vált lehetővé.
A munkabér és járulék 90 %-át fedezte
a pályázati támogatás, festési, tatarozási munkákat végeztek, hulladékgyűjtő
konténer gyártását, színpadkészítést, korláthegesztést, hideg- és melegburkolat
lerakását, szolgálati lakások felújítását
végeztettük el a projektek által. A többiek
esetében viszont önkormányzatunknak 70
%-os önrésszel kellett hozzájárulni.
2008-ban a közhasznú foglalkoztatásban 29 fő vett részt 8.477.964 Ft-os
támogatási összeggel, ezek között volt 4
értékteremtő projektünk. Ezek között volt
70, ill. 90 %-os támogatás is, 2, 3, 6, ill.
12 hónapos alkalmazási lehetőség vegyesen. Az önrészünk ebben az évben jóval
meghaladta az előző évit: 2.119.491 Ft-ot
fizettünk. Ez igen jelentős támogatás volt

a költségvetésünkből a közfoglalkoztatás
támogatására, munkalehetőségek biztosítása céljából, megsegítve jónéhány család
megélhetését.
A Többcélú Kistérségi Társulás ülésén Gárdián Edit asszony, a Munkaügyi
Központ Füzesabonyi Kirendeltségének
a vezetője példaként emelt ki bennünket,
hogy milyen sokat pályázunk és törekszünk a foglalkoztatás növelésére. Nyilván tesszük ezt azért, mert községünk a
hátrányos helyzetű települések közé tartozik, a munkanélküliségi ráta az átlagostól
magasabb, a helybeli és környékbeli munkahelyek száma igen alacsony, ráadásul
folyamatosan csökken.
Az idei év nagy változást hozott a közfoglalkoztatás terén. A kormány „Út a
munkához” elnevezésű programjának
kiemelt célja, hogy a tartósan munkanélküli személyek fokozottabb mértékben
vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkabérhez jussanak, és közelebb kerüljenek a
munka világához. Az önkormányzatokat
kötelezték arra, hogy a rendszeres szociális segélyezettek körében szervezze meg a
munkát, és arra ösztönöz bennünket, hogy
lehetőség szerint mindenkit foglalkoztassunk. Ennek értelmében elkészítettük a
közfoglalkoztatási tervünket, s április 1jétől megkezdtük a jelentős létszámú közcélú foglalkoztatást.
Májusban 85 főt foglalkoztattunk, június 2-án pedig újabb 15 fő lépett a munkavállalói körbe.
Szeretnénk, ha hasznos tevékenységet végeznének községünkben e foglalkoztatási idő alatt a munkavállalók
egész közösségünk javára. Leginkább a
közterületek rendben tartása, parkosítás
azok a feladatok, amelyek folyamatosan
magas létszámot igényelnek, de számos
területre kiterjesztettük a közfoglalkozás
feladatait.
A nagy létszámú munkavállalók irányításához pályázaton megnyertük 1 fő foglalkoztatás-szervező 1 éves bérét.
E mellett azonban még igen nagy anyagi terhet ró önkormányzatunkra ez a kormányprogram, hiszen sem eszközökre,
sem munkaruhára, sem a megfelelő infrastruktúra biztosítására nem ad forrást a
központi költségvetés, ezáltal a községek
igen szűkös költségvetését terhelik meg
még ezekkel a kiadásokkal is. Nyilván ez
is a fejlesztésektől vonja el a forrást.
Épp ezért kell minden pályázati lehetőséget kihasználnunk a fejlesztési igényeink, szükségleteink érdekében.
Igen sok pályázatot nyújtottunk be az
eltelt időszakban. A helyi újságban, a
Mezőtárkányi Hírekben beszámolunk
félévente a nyereségekről, fejlesztésekről, de engedjék meg, hogy most röviden
mégis áttekintsem ezeket.
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Pályázataink:
Benyújtott pályázat megnevezése
Szociális szolgáltatóház kialakítása (TEKI)
„Orvosi rendelő komplex akadálymentesítése Mezőtárkány községben”
ÉMOP-4.2.2-2007-0174
„Integrácós és képességkibonta-koztató
program” OKM (oktatási program, eszközbeszerzés, pedagógus továbbképzés óvodában,
iskolában)
„Többcélú oktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése Mezőtárkány községben”
1. forduló. Tartalmi elemei: Óvodabővítés,
tornaterem építése, kisiskola felújítása, átépítése. ÉMOP-4.3.1/2F
„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
Fűkasza
Bartók Béla utca útépítés
Kis Kossuth utca útépítése és az Ady Endre
út járdaépítése
Buszöböl és megállók kialakítása Mezőtárkány községben (TEKI)
(Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása)
Teljesítménymotivációs alaphoz (OM)
benyújtott támogatási igény pedagógusok
minőségi munkavégzésének jutalmazására
„Integrácós és képességkibontakoztató program” OKM (oktatási program, eszközbeszerzés, pedagógus továbbképzés óvodában,
iskolában Mezőtárkányon és Egerfarmoson)
„Orvosi rendelő bővítése Mezőtárkány
községben”
ÉMOP-4.1.1
Falubusz-beszerzése
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alap (közlekedési szolgáltatásfejlesztés)
Nyári étkeztetés támogatása szociálisan
rászorult gyermekek részére
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” Egerfarmos,
Mezőszemere, Mezőtárkány és Szihalom
községekben
KEOP-2-1.0.”Első forduló” -1F
Templomi hangverseny NCA
(Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány)
Karácsonyi rendezvények támogatása
NCA (Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány)
MVH: Falumegújítás- és fejlesztés: park
díszkúttal, iskola előtt parkoló, templomkert utcabútorok, kandelláberek, kerítés

Benyújtás ideje
2007.
március
2007.
szeptember
2007.
május

Igényelt támogatási összeg (Ft)
4.940.850
(90%)
7.696.860
(95%)

Önrész összege
(Ft)
548.984
(10%)
405.097
(5%)

5.000.000
(100%)

-

2008.
január

411.292.569
(95%)

21.646.978
(5%)

2008.
február

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
250.000

-

nyert

-

nyert

15.114.693
(90%)
20.235.168
(90%)
5.380.800
(80%)

1.679.410
(10%)
2.248.352
(10%)
1.345.200
(20%)

Forráshiány miatt
elutasítva
Forráshiány miatt
elutasítva
Nyert, elkészült,
átadás 2009. 04.
29., elszámolás alatt

2008
május

2.159.000
(100%)

-

2008.
június

6.702.500
(100%)

-

Nyert, 2008.
decemberében lebonyolítva
nyert

2008.
június

14.764.560
(90%)

1.640.507
(10%)

folyamatban

2008.
június

8.276.000
(83%)

1.665.200
(17%)

Nyert, megvásárolva

2008.
júniusjúlius
2008.
augusztus

Pótigényléssel
összesen:
2.418.220
73.610.000
(85%)
(a pályázat előkészítésének költsége)
200.000 Ft

-

2008.
március
2008.
május
2008.
május
2008.
május

2009. 02.

12.990.000
(15%)

Elbírálás
Forráshiány miatt
elutasítva
Nyert, megvalósult,
most folyik az
elszámolás
nyert

Forráshiány miatt
elutasítva

nyert
Elutasítva kormányrendelet módosítás
miatt
Nyert, lebonyolítva

2008. dec.

250.000 Ft
(100%)

-

2009. 01.
12.

17.068.095

3.413.619

Nyert, lebonyolítva
folyamatban
folytatás a 6. oldalon
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V. évfolyam 10. szám
folytatás az 5. oldalról

Benyújtott pályázat megnevezése
EMVA: Vidéki örökség megőrzése
Tájház felújítása, bővítése
KIHOP (Közösségi Internet-hozzáférési
pont)
Közösségi információs pont működtetése a
közösségi házban
Egészségügyi Minisztérium felé benyújtott
Védőnői pályázat: Nőgyógyászati mellszűrés
8/2009. (II.26.) ÖM rendelet: általános
iskolai feladatot ellátó intézmény elemi
infrastruktúra fejlesztés

Benyújtás ideje
2009. 01.
12.
2009. 02.
18.

Igényelt támogatási összeg (Ft)
19.985.466
(100%)
1.000.000 (100%)

Önrész összege
(Ft)
-

Elbírálás

-

Nyert, megvalósítása folyamatban

2009. 02.

200.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítva

2009. 03.
31.

19.796.400
(90%)

2.199.600
(10%)

folyamatban

folyamatban

Intézményhálózatunk megfelelő, jó színvonalú. Az önkormányzat intézményeinek működése zavartalan volt a két év során.
Ugyanakkor több épület nagyobb felújításra, bővítésre szorul. Folyamatos a tervezési munka, a pályázatfigyelés, és minden lehetséges pályázati forrást szeretnénk kihasználni, hogy fejlesztési céljainkat akár több ütemre bontva is meg tudjuk valósítani. A legégetőbb probléma az óvoda szűkössége, majd a tornateremhiány, a konyhánk épületének állaga. Ismételten be kívánjuk nyújtani a
nyáron a közoktatási infrastruktúrafejlesztési nagy pályázatunkat óvodabővítésre, tornaterem építésre.
Pályázati terveink:
Benyújtott pályázat megnevezése

Benyújtás ideje

Igényelt támogatási összeg (Ft)

Önrész összege (Ft)

TEKI 2009. : Térfigyelő-rendszer kiépítése

2009. június 2.

14.560.000

15%

CÉDE: Konyha kialakítása

2009. június 2.

48 millió

7 millió
(15%)

CÉDE: Útépítés

2009. június 2.

19 millió

2.850.000
(15%)

Nyári étkeztetés

2009. május

Kisiskola akadálymentesítése

2009. június

Kb. 20 millió

15 %

Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése

2009. június

Kb. 30 millió

15%

2009. szeptember

Kb.320 millió

15%

Közokt. Infrastruktúra-fejl. :
-óvodabővítés -tornateremépítés
A Gazdasági Programunk szerint igyekszünk intézményeink zavartalan működését biztosítani, stabilitásunkat megőrizni,
a nagyon szükséges útjavítási, karbantartási munkákat elvégezni.
Sajnos az út- és járdaépítési pályázatunk – bár formailag és a szakmai pontozáson is megfelelt-, forráshiány miatt
elutasításra került, azért nem csüggedünk,
újra be fogjuk nyújtani a terveket, amikor
a kiírások lehetővé teszik. Addig is önerőből próbálunk egy ütemterv szerint haladni az útjavítási programunkkal.
Nagyon kevés a pénzünk felújításokra,
az útépítés pedig különösen drága terület.
Régóta nem volt komolyabb útépítés, felújítás községünkben, sem az önkormányzati tulajdonú utak tekintetében, sem a
Magyar Közút kezelésében lévő állami
utak tekintetében. Az utóbbi a Kossuth út
egyik szakasza, a Rákóczi út és a Dózsa
György út. Meghívtam a Magyar Közút
egri kirendeltségének a vezetőjét az egyik
képviselő-testületi ülésre, megkértük,
hogy komolyabb javításokat eszközöljenek a szinte már járhatatlan útjainkon.

Sajnos nincs egyáltalán központi forrás a
felújításra, szinte már a kátyúzásra sem.
Saját útjaink tekintetében az elmúlt
5 évben csak 2008-ban volt felújítás
676.800 Ft értékben, valamint az idén egy
komolyabb ráfordítás: 5,6 millió forintos nagyságrendben, melyet két ütemben
fizetünk ki.
Útkarbantartási munkálatokra 2007-ben
424.000 Ft-ot fizettünk, 2008-ban pedig
420.000 Ft-ot.
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, a
karácsonyi koncertek, Vincze Lilla templomi hangversenye– mind-mind alkalmat
teremtettek a jókedvű, baráti együttlétre.

Kulturális programkínálatunk bővítésével, a civil szervezetek támogatásával,
a másfél éve megalakult Sportegyesület
működésével a közösségformálást, a jó
hangulat kialakítását segítjük. Karate- 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 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.
A 2008-as év elteltével elégedetten
mondhatjuk, hogy eredményes évet zár-
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tunk: van folyamatosan fejlődő iskolánk,
óvodánk, 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 munkánkról már említést
tettem, de ettől sokkal fontosabbnak ítélem a két év alatt önerőből végrehajtott
felújításokat, fejlesztéseket:
• 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, útalapok készítése
• Polgármesteri Hivatalban a vizesblokkok felújítása
• Mazsorett csoport, nyugdíjas tánccsoport 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 öröm volt sokunk számára,
hogy szinte egyszerre kezdte meg működését 2007 őszén községünkben az új
háziorvos és a fiókgyógyszertár.
A másik nagy eredménynek tartom a
közbiztonság megerősödését községünkben. Önkormányzatunk kiemelt céljának
jelölte ki 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 ambíciózus munkavégzése,
a polgárőrök önzetlen tenni akarása az
önkormányzat töretlen szándékát szolgálja. Minden résztvevőnek köszönöm a
munkáját.
Hasonló köszönet jár Tűzoltó Egyesületünk tagjainak önzetlen feladatvállalá-
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sukért, 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 eszközbeszerzését, székeket vásároltak, pótszilveszteri bált rendeztek, a beiskolázáshoz
füzet- és egységcsomagokat vásároltak
a cigány származású tanulóknak. 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.
Ennek
szellemében hozta meg
Képviselőtestületünk ez év február
12-i hulladékszállítási díjkompenzációról szóló rendeletét rászorult
70 éven felüli
egyedülálló, ill. 75
év feletti házaspár

esetében. A hulladékszállítási díjkompenzációról (ez 50 %-os díjátvállalást jelent,
az Önkormányzat fizeti ki a rászorult
lakos helyett a díjat, ill. ha a kérelmező
igénybe veszi az önkormányzatunk által
szervezett szociális étkeztetést és házi
segítségnyújtást is, akkor 75 %-os támogatást adunk) kérelmet kell előterjeszteni
a Polgármesteri Hivatalban, annak elbírálásáról a polgármester dönt.
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 elmúlt években és idén is azokat a
lehetőségeket, amelyek a szakmaiság biztosítása mellett többletfinanszírozást hozhatnak községünk gazdálkodása javára.
A két új társulásunk az idei évben tíz
millió forint körüli többletfinanszírozást
hoz az előzetes becslések szerint.
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. Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés megoldása, úthálózat korszerűsítése, bölcsődei
ellátás megvalósítása, főtér, piactér kialakítása, játszótér építése, Temető előtt parkoló kialakítása.
Bízom abban, hogy a tenni akarás, az
összefogás, a közösség ereje és a pályázati lehetőségek jó eredményeket hoznak az
elkövetkező években mindannyiunknak.
S végül hagy ragadjam meg az alkalmat,
hogy megköszönjem mindazok munkáját,
akik az eltelt két évben elősegítették településünk fejlődését.
Tóthné Szabó Anita
polgármester
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Összefoglaló Egerfarmos
Mezőszemere, Mezőtárkány és
Szihalom községek
szennyvízelvezetésének
és szennyvíztisztításának
beruházása című projektről
A fent említett települések közös szennyvíz-agglomerációba tartoznak a többször módosított 25/2002.
(II.27.) Korm. rendelet alapján. A szennyvíz elvezetés- és tisztítás az agglomeráció területén Egerfarmos,
Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom településeken
megoldatlan. Az Új-Magyarország fejlesztési terv
keretében meghirdetett KEOP program megfelelő
lehetőséget kínál az érintett települések számára, ezért
pályázatot nyújtottak be ezen források elnyerésére.
A KEOP-1.2.0/IF-2008-0181 azonosító számú
pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. augusztus 29-én befogadta.
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002.
(II.27.) Korm. rendelet alapján Füzesabonyi agglomerációhoz tartozó (összesen 19 304 LE) négy
településen 6 025 lakos életminőségét javító projekt
területi érzékenységét tekintve:
• A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet alapján felszín alatti víz
szempontjából érzékeny területnek minősül
• A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelet alapján nitrát érzékeny terület
A pályázat megvalósítására több kalkuláció készült
az alábbiak szerint:
Beruházási költség a meglévő füzesabonyi tisztítómű bővítésével:
- A variáns: 2 353 909 651 Ft (fajlagos üzemeltetési költség: 128 076 Ft/év)
- B variáns: 2 400 009 651 Ft (fajlagos üzemeltetési költség: 131 798 Ft/év)
- C variáns: 2 327 259 651 Ft (fajlagos üzemeltetési költség: 101 685 Ft/év)
Önálló tisztítómű létesítésének beruházási költsége: 2 290 447 141 Ft (fajlagos üzemeltetési költség:
98 993 Ft/év).
Az első körben benyújtott, az előkészítést célzó
pályázat költségigénye 88 600 000 Ft.

Szennyvíz -ügy
Mezőtárkány Község Önkormányzata szennyvízhálózat építésre beadott
pályázatára a szakminisztériumtól a következő válaszlevél érkezett, így
Mezőtárkányban nem valósulhat meg a képviselő-testület által megfogalmazott célkitűzés. Önkormányzatunk a szennyvízkérdést továbbra is
fontos kérdésként kezeli, keresi a pályázati lehetőségeket, a technikai
megoldást. Amennyiben konkrét elképzelés születne, úgy lakosságunkat
a megfelelő módon tájékoztatni fogjuk.

Tóthné Szabó Anita
Mezőtárkány községi Önkormányzat Polgármestere

Elektronikus ügyintézés
tanfolyam indul!
Önkormányzatunk nyertes KIHOP pályázatának köszönhetően lehetőséget kaptunk a teleház meglévő funkcióinak
bővítésére. A pályázat értelmében e-Tanácsadó képzésben
résztvevő személynek a lakosság minél szélesebb rétegének kell internetes állami és banki szolgáltatásokról képzést
tartania. Augusztus végén számítástechnikai tanfolyamokat
indítunk (néhány órás) a szolgáltatások, az elektronikus
ügyintézés bemutatására. Részletes tematikát megjelentetjük. A képzés ingyenes lesz. Érdeklődjenek az iskolában,
a művelődési házban Sipos Attilánál. Jelentkezés a hirdető plakátokon megjelentek szerint augusztus végén.(Tel:
70/289-1901)

Nyertes térfigyelő
rendszer pályázatunk
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a régió
rendelkezésére álló decentralizált önkormányzati fejlesztési és
területfejlesztési célú támogatási programok előirányzataira 2009.
évben benyújtott pályázatokról 2009. július 31-én döntött.
Ennek értelmében Mezőtárkány - a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai /területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztési feladatok/ (TEKI) pályázatát 10 millió Ft értékben
támogatta. A teljes pályázott összeg 15.229.885 Ft volt.
Az elnyert támogatásból a település legforgalmasabb részein épül ki térfigyelő rendszer. Kamerák által megfigyelt terület lesz a Kossuth-Rákóczi út kereszteződése, a templomkert,
iskola területe. A rendszer kiépítésével a közbiztonság fokozását
kívánjuk elősegíteni.

2009. augusztus
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TÁJÉKOZTATÓ A KRÍZISHELYZETBE
KERÜLT SZEMÉLYEK TÁMOGATÁSÁRÓL
Tisztelt érintett mezőtárkányi lakosok. A
nagy érdeklődésre tekintettel a Magyar
Köztársaság kormánya által a 136/2009.
(VI. 24.) Korm. rendelettel létrehozott ún.
krízisalapról, és az abból való igénylés
feltételeiről az alábbi tájékoztatást adom.
Krízishelyzetbe került személyek egyszeri
támogatását minden családból (háztartásból) egy fő (nagykorú személy) igényelheti, az alábbi feltételek szerint:
• a családjában a kérelem benyújtását
megelőző hónapban az egy főre jutó havi
jövedelem a minimálbér nettó összegét
(2009-ben 57 815 forintot) nem haladta
meg,
• részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
6. §-a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és
• a gazdasági válsághoz kapcsolódó,
előre nem látható esemény következtében
a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.
A család mindennapi életvitelének
fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetnek minősül különösen, ha a
kérelmező
• a munkahelyét 2008. szeptember 30át követően elvesztette,
• jövedelme a 2008. szeptember havi
jövedelméhez képest 20%-ot elérő mértékben csökkent,
• lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő
fizetési kötelezettsége a törlesztőrészlet
2008. szeptember havi összegéhez képest
20%-ot elérő mértékben emelkedett, vagy
• egészségi állapota indokolja.
Nem jogosult támogatásra az a személy,
• akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a
kérelem elbírálásának időpontjáig, vagy

A háziorvosi szolgálat
praxisátadási
ünnepsége
2009. július 31-én került sor a háziorvosi szolgálat hivatalos praxisátadási
ünnepségére a polgármesteri hivatal
tanácskozó termében. Az ünnepi ceremónián megjelent Dr. Füredi Gyula, az
Országos Alapellátási Intézet (OALI)
főigazgató helyettese, a községhez
kötődő egészségügyi szakemberek és a
település képviselő-testülete.
Az egészségügyi alapellátás felelőse
továbbra is Dr. Lakatos László szakvizsgás háziorvosunk, aki 2009. augusztus
1-jétől vállalkozásban végzi a betegek
gyógyítását. A szakemberek hangsúlyosan az önkormányzat, az Országos

• aki az e rendelet szerinti támogatás
megállapítására irányuló kérelmének
benyújtását megelőző 90 napon belül
átmeneti segély megállapítására kérelmet
még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi
önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.
Azon személyek, akik nyugellátásban részesülnek (nyugdíjasok), egyszeri
segély, vagy méltányossági nyugdíjemelés kérelmezése érdekében keressék a
Észak-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság egri kirendeltségét (300 Eger Deák Ferenc u. 11-13.,
telefon: 36/510-100).
A kérelmek benyújtására 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között
van mód a Polgármesteri Hivatalban. A
kérelemhez mellékelni kell:
• a jövedelem összegének igazolására
alkalmas iratot vagy annak másolatát,
• releváns esetben a lakáscélú kölcsön
havi törlesztőrészletének emelkedését
igazoló iratot.
Az eljárás során a jegyző a jogosultság
fennállását igazolja, a támogatás összegéről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság dönt.
A támogatás összege legalább húszezer
forint, legfeljebb ötvenezer - különös
méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint. A
támogatás egy alkalommal, a család egy
tagja számára állapítható meg.
Felhívom a szíves figyelmüket, hogy
amennyiben a család létfenntartása nem a
gazdasági krízissel összefüggésben került
veszélybe, a támogatásra való jogosultság
nem állapítható meg.
dr. Tanárki-Fülöp István
körjegyző

Alapellátási Intézet, a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, az ÁNTSZ és a
háziorvosok példaértékű együttműködését emelték ki a praxisátadón.
Önkormányzatunk - településünk lakói
nevében - sikeres munkát, további jó
együttműködést kíván a doktor úrnak!

Akadálymentes
az orvosi rendelő
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
által, az Észak-Magyarországi Operatív
Program keretében kiírt pályázat sikeres
pályázóiként Mezőtárkány községben
megvalósult az ORVOSI RENDELŐ
komplex akadálymentesítése. A pályázat közreműködő szervezete a Váti Kht.
Az esélyegyenlőségi törvény írja elő az
akadálymentesítést, mely, mint fogalom
egyre nagyobb körben ismert, és egyre
szélesebb értelemben alkalmazzák. Alapvető értelmezése szerint a fizikai, szellemi
és érzékszervi fogyatékkal élők számára
olyan környezet kialakítását jelenti, mely
segíti korlátok nélküli közlekedésüket,
tájékozódásukat, és általában minden
olyan tevékenység elvégzését, amelyben
fogyatékosságuk miatt akadályoztatva
vannak. Kiszélesítve a kört, ugyanez a
segítség hasznára lehet az idősebbeknek
is, de akár mindannyiunknak is.
A fogyatékosság megnyilvánulása és
mértéke igen sokféle lehet. Más segítségre van szüksége egy gyengén látó,
vagy akár teljesen vak embertársunknak,
ismét más segítséget vár el egy rosszul
halló ember. Súlyos, halmozott fogyatékosság esetén már segítőre is szükség
van. A komplex akadálymentesítés célja,
a különféle fogyatékosságban szenvedők
egyszerre történő „kisegítése”.
Mezőtárkány Község Önkormányzata törvényi kötelezettségének teljesítése
érdekében 2007. szeptemberében sikeres
pályázatot nyújtott be orvosi rendelőjének
akadálymentesítésére. A Magyar Állam és
az Európai Unió által nyújtott támogatásnak, és az Önkormányzat által biztosított
forrásnak köszönhetően 8 101 957 Ft értékű beruházás valósulhatott meg.
Az orvosi rendelő komplex akadálymentesítése során az épület közelében
akadálymentes parkolót létesítettek, a
rendelő bejáratához a kerekesszékkel,
illetve babakocsival közlekedők bejutását
könnyítő rámpát építettek. A fizikai akadálymentesítés keretében az ajtókat kicserélték, akadálymentes mosdót és WC-t
építettek, valamint a mozgáskorlátozottak
érdekében a küszöböket eltávolították.
Az infokommunikációs akadálymentesítés biztosítása érdekében a közlekedő útvonalak mentén a burkolatban
vezetősávok kialakítására, az ajtók
kontrasztos festésére került sor, a hallássérültek eligazodásának segítésére pedig
indukciós hurok rendszert telepítettek.
A megvalósult beruházásnak köszönhetően a településen élők számára biztosított egészségügyi szolgáltatás elérhetőbbé vált.
Tóthné Szabó Anita polgármester
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A Mezőtárkányi Ifjúsági Kör és Arcok Álruhában
Amatőr Ifjúsági Színtársulat beszámolója
2008. július 27-én a IV. Kocsmazenész
Találkozón léptünk fel operett dalokkal.
Augusztus 23-án Sarudon a XIII. Tiszaparty keretében szórakoztattuk a szabad
strand látogatóit egy musical egyveleggel. Szintén aznap, helyben a II. Falunapon operett dalcsokorral színesítettük a
műsorkínálatot.
Október 11-től új taggal bővült a társulat Szatló Mária személyében.
November 7-8-án Wass Albert emléknapokat tartottunk a Művelődési Házzal
Közös szervezésben, melynek keretében
8-án bemutatásra került Trianonra emlékező műsorunk „Nefelejcs” címmel. Az
érdeklődők megtekinthettek egy kis kiállítást a témához kapcsolódó tárgyakból
és képekből, valamint az előadás után
levetítésre került egy korabeli dokumentumfilm is „Kelet felé! Címmel.
November 10-én megkeresett bennünket az egri Mithos Esküvői Ruhaszalon képviselője, hogy nagyon szívesen támogatnák a társulatot ruhákkal,

kiegészítőkkel némi reklámért cserébe.
9 menyasszonyi-estélyi és 5 menyecske
ruhát kaptunk, valamint a hozzájuk tartozó kiegészítőket – fátyol, abroncs.
Hosszú téli szünet után 2009. június 20án Feldebrőn a Ribizli Fesztiválon kezdtük meg az évet egy operett csokorral és
két kabaré jelenettel. Itt használtuk először a Mithos-tól kapott ruhákat.
2009. július hónapunk eseménydúsnak
ígérkezik: Júl. 04-05. Tárkányok Találkozója, Nagytárkány (Felvidék). Július 18.
„Nefelejcs!” – Szihalom. Július 19. V.
Kocsmazenész Találkozó, Kisköre
Kérjük, látogassák megújult, megszépült honlapunkat, ahol naprakész információkkal, fényképekkel és letöltési lehetőséggel várjuk a kedves érdeklődőket.
Fórumunkon lehetőség van a vélemény
nyilvánításra is. Honlapunk címe: www.
arcokalruhaban.uw.hu
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki anyagi, szellemi segítséggel
hozzájárult színtársulatunk sikeres műkö-

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2008. január 1.2009.június 15. közötti időszakáról
Az Önkéntes Tűzoltóság feltételéről:
Az Egyesület taglétszáma 16 fő, ebből 2
pártoló tag. Az oltásban, mentésben résztvevő 14 fő, képzettségük a következő:
Pd-i tanfolyam
2 fő
Tűzvédelmi szakvizsgázott
5 fő
40 órás tűzoltó alaptanfolyam 14 fő
Kismotor és szivattyúkezelő tanfolyam
4 fő
Hivatalos tűzoltó
1 fő
A fentiek alapján látható, hogy az állomány képzettsége megfelelő. A beavatkozásokat a szakmaiság jellemzi.
Tárgyi feltételek: Az elmúlt évek során
sikerült az alapvető tűzoltó eszközök beszerzése. Rendelkezünk kismotor fecskendővel,
gyors beavatkozóval, ami lehetővé teszi
az eredményes beavatkozást. Az egyéni
védőeszközök is rendelkezésre állnak, igaz
csak 5 fő részére rendelkezünk védőruhával, sisakkal és tűzoltócsizmával és csak
2 db légzőkészülékkel. A fentiek alapján
elmondható, hogy a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltósággal kötött együttműködési
szerződéseknek eleget tudunk tenni.
Hiány van még műszaki védőeszközökben, híradó berendezésben, mivel a
hivatásos tűzoltóállomány más rádiórendszerre tért át. Egyéb kézi szerszámokra (láncfűrész, roncsvágó stb.). Itt kell
megemlítenem, hogy nagyban segítené a
munkánkat a már most is túlzsúfolt tűzoltóautó cseréje, a szertár felújítása, fűthetővé tétele.

2008 év káresetei: Az első riasztás február 12-én történt a Petőfi u. 2. szám alatt
lévő családi ház kapott lángra. Február 17.
nádas tűz. Február 20-án életmentéshez
hívtak bennünket a Mikszáth útra egy idős
asszonyt kellett a kútból kiemelni, sajnos
az életét már nem lehetett megmenteni.
Március 27-én száraz fű, gaztűz. Július
21-én darázsraj eltávolítása a Széchenyi
úton. Augusztus 21-én rendezvénybiztosítás. Szeptember 2-án az ÉMÁSZ egyik
villanyoszlopa égett. Szeptember 11-én
tarlótűzhöz riasztottak bennünket. Szeptember 26-án újra lakástűz a Dobó úton.
November 4-én az Általános Iskola tűzjelzője romlott el és jelzett tévesen tüzet.
Az elmúlt évben történt még egy közúti
baleset, a mezőkövesdi ügyelet elmulasztotta az ÖTE riasztását így a baleset
felszámolásában nem vettünk részt. Az,
hogy az együttműködési szerződést mennyire komolyan veszi mindenki, jól jelzi,
hogy a mezőkövesdi híradós a mulasztás
miatt fegyelmit kapott.
A továbbiakban három hónap nyugalom
következett. A téli hónapokat megúsztuk
tűzeset nélkül. 2009 március 14. a szél
szakította fel a tetőt a Dózsa Gy. u. 25. sz.
alatt. Március 26-án vizet kellett szivattyúzni a Bartók B. út végén lévő munkagödörből. Március 28-án egymás után két
helyen csaptak fel a lángok. A jegyzőtag
szélén lévő nádasban illetve a farmosi út
mellett. Április 5-én a füzesabonyi út mel-

déséhez! Bízunk a további eredményes
működésben, igyekszünk a tőlünk telhető módon a köz javát szolgálni.
Pénzügyeink 2008. jún. 19. – 2009.
jún. 21. közötti időszakra:
Bevételek:
2008. évi áthozat:
22.655 Ft
Önkormányzati támogatás:
50.000 Ft
Banki kamat:
21 Ft
Összesen
72.676 Ft
Kiadások:
Banki kiadás:
15.274 Ft
Anyagbeszerzés:
Eszközök, kellékek
11.710 Ft
Irodaszer, postaköltség 11.855 ft
Tisztítószerek (mosópor, öblítő)
1.570 Ft
Anyagbeszerzés összesen:
25.135 Ft
Üzemanyag költség 6.010 Ft
Telefon költség:
3.000 Ft
Összesen
49.419 Ft
Egyenleg:
23.257 Ft
lett égett a gaz. Április 6-án a focipálya
mögött lerakott trágyadombhoz riasztottak
bennünket éjjel 11 órakor. Április 19-én a
Horgásztóhoz vezető úton égett a nádas,
majd ugyanezen napon este gázömlés
miatt riasztottak bennünket a Munkácsy
M. u. 24. szám alá.
Összesítve a beszámolási időrendet,
2008. január 1-2009. június 15-ig 13 tűzeset, 5 műszaki mentés, 1 téves jelzés a
mérleg ez idő alatt 1 fő személyi sérülés,
1 fő meghalt. Az ominózus közlekedési
balesetben 2 fő súlyosan sérült.
A fentiek alapján látható, hogy a tűzoltóság feladata szerteágazó, a feladatokat csak
jól képzett szakember gárda és jó felszerelés
biztosításával lehet végrehajtani. Az év tavaszán pályázatot adtunk be híradó eszköz,
műszaki mentőeszköz, légzőpalack ellenőrzési költségre, illetve üzemanyag beszerzésére. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van,
eredményességéről beszámolni még nem
tudok. Az egyesület tagja a Heves Megyei
Tűzoltó Szövetségnek, mely részünkre biztosítja a továbbképzés lehetőségét, minden
tűzoltóra balesetbiztosítást köt és évente értékeli a munkánkat. 2008 évben a jól
végzett munka eredményeként Széchenyi
Emlékplakettet vehettünk át a Siófokon
megrendezett Országos Tűzoltó Napon. Az
idén, azaz 2009 évben 120 éves egyesület
október hónapban méltó megünnepléséhez továbbra is kérjük a Képviselő-testület
támogatását, amit előre is köszönünk.
Mezőtárkány, 2009. június 20.
Ragó Zsigmond elnök
Forgács György pk.
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A Gyöngyvirág Nyugdíjasklub
2008 évi tevékenységéről
Mint ismeretes a klub 2001-ben alakult
és azóta töretlenül működik. Évente
tájékoztatást adok a tevékenységről a
Képviselő-testületnek. A klub minden
év januárban maga is értékeli munkáját. Számot ad pénzügyi helyzetéről
és éves programot határoz meg anyagi
lehetőségünket felmérve. Rendszeres
találkozásunk minden hónap utolsó hétfője. Létszámunk 43 fő. A klubon belül
működik a tánccsoport, melynek tagjai
nyugdíjasok és az önkormányzati intézmények dolgozói. Az énekkar Sajtosné
távozása után vezető hiánya miatt nem
működik. Szakember kellene aki tanítja
az éneket, hogy megfelelő színvonalon
fel tudjon lépni a csoport.
A 2008-as év tevékenységéről felsorolásszerűen:
- A rendszeres havi találkozásokat
megtartottuk, mindenkit felköszöntöttünk névnapján. Beszélgettünk, énekeltünk, jó hangulatú klubdélutánokat
tartottunk. Meghívtuk Németh Emil
bácsit, aki saját verses könyvével ajándékozta meg a klubtagokat és a régi
időkről beszélgettünk.
- Február hónapban megrendeztük a
farsangi bált, mely sikeres volt anyagilag is, 146.784. Ft bevétellel.
- Május 1-jén a majálison reggeli énekszóval jártuk körbe a falut és az egész
napos programban is részt vettünk.
- Májusban sportnapon vettünk részt.
- Június végén Sarudon megrendezett
Aratófesztiválon vettünk részt, felléptünk két tánccal.
- Július hónap Berekfürdőn voltunk a
strandon.
- Augusztus hónapban három program is volt. Helyi falunap, Szolnokon
strandfesztivál, Szilvásváradon unokanagymama találkozó, ahol Ki-Mit-Tud?
versenyt rendeztünk, gyerekeknek bábelőadást rendezett az Arborétum tulajdonosa, gulyást főztünk.
- Egerszóláton, Egerfarmoson voltunk falunapon.
- Október hónapban Egerben a Sportcsarnokban Idősek Világnapján voltunk.
- December hónapban Dormándon
voltunk Kistérségi Találkozón.
- December hónapban szokás szerint
vacsorával megrendeztünk a záró ünnepünket.

Összességében ahol csak tudtunk
részt vettünk és tánccal színesítettük
a rendezvényt. Meg kell köszönjem a
sikeres évet polgármester asszonynak,
aki mindenben segített és segíti a klub
tevékenységét. A nyugdíjas klub ezen
tevékenységéért javaslatot tett a Heves
Megyei Nyugdíjas Szövetségnek, hogy
adományozza részére az „Idősbarát
Polgármester” címet, melyet az Idősek
Világnapján a Sportcsarnokban vett át.
Megköszönöm a Képviselő-testületnek,
hogy anyagilag támogatta a klubbot, a
tánccsoportot. A klubnak külön helyiséget biztosít térítésmentesen. Köszönöm
az oktatási, művelődési intézmények
vezetőinek segítségét. Mindenkinek
köszönöm, aki bármivel is segítette a
nyugdíjasklubot, mindannyiunk közös
munkáját, a sikert.
E mozgalmas évhez a tagok közül
személygépkocsival rendelkezők önzetlenül, ingyen szállították a táncosokat,
így Besenyőtelekre, Dormándra, Egerszólátra, amit nekik is megköszöntem.
Mindezek után az események megvalósulásához pénz kellett, így a 2008 évi
pénzügyi helyzetünkről az alábbiakban
adok tájékoztatást.
2008 évi Bevételek:
Maradvány 2007-ről
27.722.Tagdíjak befizetése
88.600.Kamatbevétel
4.385.Farsangi bál bevétel
146.784.Önkormányzati támogatás 100.000.Kivülállók befizetései
26.000.Bevételek összesen:
393.491.Kiadások:
Névnapi ajándékok
37.300.Egyéb ajándékok találk.
20.210.Buszköltség
144.600.Újság, tagdíj papíráru
15.094.Főzőverseny
10.406.Unoka-nagymama találk.
35.330.Beteglátogatás
2.441.Záró rendezvény költsége
70.875.Kiadások összesen:
336.316.Maradvány:
57.175.Ennyiben kívántam számot adni 2008.
évi tevékenységünkről.
Mezőtárkány, 2009. június 17
Siska Jánosné
a klub elnöke

Beszámoló a
Mezőtárkányi
Polgárőrség 2008 évi
tevékenységéről
Egyesületünk, a Mezőtárkányi Polgárőrség a 2008. évben is az alapszabályában foglaltak szerint végezte feladatát.
Rendszeres vezénylés alapján esténként minimum kettő fő teljesített járőri feladatokat. Alkalomszerűen pedig
négy, vagy több polgárőr vett részt a
község békéjének, közbiztonságának
megőrzésében.
Létszámunk stabil, jelenleg 30 fő.
2008-ban 2644 órát teljesítettünk szolgálatban. Ebből körzeti megbízottal 82
órát, postáskíséréssel, 11 alkalommal
100 órát, rendezvénybiztosítással 520
órát töltöttünk.
A személyi összetételt illetően, bizakodásra ad okot, hogy egyre több fiatal
jelentkezett önként szervezetünkbe. Úgy
tűnik, hogy létszámunkkal nem lesznek
gondjaink. Rendeződni látszik a tagság morális állapota is, ami a kormány
tevékenységéből adódott. Felismerték,
hogy a bűnözök egyre agresszívabbak,
és nagyobb jogosítványokkal kell a
polgárőröket felruházni. Nálunk 2008ban nem történt támadás tagjaink ellen.
A lakosság nagy része bizalommal van
irántuk, örül tevékenységünknek. Sok
jelzést kapunk idegen gépkocsikról,
besurranó tolvajokról, amire természetesen azonnal reagálunk, ha kell természetesen a rendőrséggel is.
Jó a kapcsolatunk a Füzesabonyi
Rendőrkapitányság vezetőivel, és végrehajtói állományával. Kitűnő a kapcsolatunk a körzeti megbízottal, Nyeste
Attila rendőr őrmester úrral. Nagyon
jól és hatékonyan tudunk vele együtt
működni.
Megkönnyíti munkánkat a szolgálati
gépkocsi, amit biztonságosan tudunk
üzemeltetni. Kialakításra került az új
polgárőr iroda, ami hosszabb távra biztosítja elhelyezésünket, méltó körülményeket teremtve tagjainknak.
Pénzügyi helyzetünk stabil. Fő támogatónk még mindig az önkormányzat.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatásukért.
Ezután is mindent megteszünk azért,
hogy községünk békéjét megőrizzük,
a közbiztonság ne romoljon. Tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, munkánkban továbbra is támogatni szíveskedjenek.
Mezőtárkány, 2009. június 21.
Németh László
elnök
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V. évfolyam 10. szám

Gyermeknap romafolklórral, tűzoltókkal
A Mezőtárkányi Általános iskola a szülői munkaközösség, az önkormányzat és
Pásztor István képviselő úr támogatásával
rendezte meg az idei gyermeknapi programot, melynek helyszíne a művelődési ház
volt. A gyermekek 48 fős csapata Ki Mit
Tud?-on mutatta meg tehetségét, rátermettségét a délelőtt folyamán Pásztorné
Németh Zsuzsanna tanárnő koordinálásában. Vers és próza kategóriában Kalanovics Attila, bűvészkedésben Kalanovics
Máté és Gubek Dávid, ének kategóriában
Szegedi Ivett, diszkótáncban Rácz Dzsenifer, Surányi Alexandra, cigánytáncban
Duka Emil, Duka Gréta, Duka Ramóna,
Surányi Angelika, egyéb táncban pedig a
2. osztályosok gumimaci produkciója diadalmaskodott Török Leila, Bársony Boglárka, Nagy Kinga, Császár Alexandra,
Halász Kitti, Emri Gabriella,
Grenkus Melánia, Horváth
Patrícia, Rézműves Vanessza
(3.osztály) szereplésében.
A jó hangulatú Ki Mit
Tud? után a budapesti
Romano Glaszo cigány népzenei együttes adott élvezetes műsort a helyi iskolás
és óvodás közönségnek. A 8
fős csoportban olyan gyermekek is szerepeltek, akik a

budapesti operában is rendszeres fellépők.
A zenés műsor után a vállalkozó kedvűek
táncházban rophatták Lakatos György
művészeti vezető instrukciói mellett.
A forró folklór után meglepetésként
hidegvizes tűzoltó bemutató kezdődött az
iskola udvarán a füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltóegyesületnek és a megyei tűzoltóversenyben hagyományőrző kategóriában 1. helyen végző helyi ifi csoportnak
köszönhetően.

Romano Glaszo Együttes

Kézműves hét a művelődési házban

A zenekar 1992-ben alakult meg Budapesten, cigány
középiskolás fiatalok részvételével. 1993-ban az együttes „Ki Mit Tud?”-ot nyert. Ezt követően országosan
is ismertté vált. Az új zenei irányzatok megjelenése a
cigány népzenére és a Romano Glaszora is nagy hatással volt a 90-es évek közepén. Az együttes tagjai más,
populárisabb együttesekhez csatlakoztak. A hagyományos, autentikus zenei motívumokkal egyedül maradt
Lakatos György, aki vendégzenészekkel zenélt, de
ragaszkodott a Romano Glaszo névhez és a hagyományokhoz.
2006-ban alakult újjá az együttes, amikor csatlakozott
a zenekarhoz Lakatos Sarolta (11 éves) és ifjabb Lakatos
György (9 éves), valamint Kalász Borbála, majd 2008ban Kalász Tamás is. A Romano Glaszo magyarországi,
román, spanyol, szerb és orosz cigány dalokat játszik.
Az együttes tagjai: Lakatos Sarolta (ének, tánc, cselló),
ifjabb Lakatos György (ének, tánc, korga), Kalász Borbála (ének,
tánc), Kalász
Tamás (nagybőgő), Lakatos György
(ének, gitár).
A „romano
glaszo” jelentése „cigány
hang”.

Az iskolai szünidő tartalmas időszakának ígérkezett az a hét, amikor a tárkányi iskolás gyermekek mutathatták meg kreativitásukat,
ügyességüket. 2009. július 20-án kézműves hét kezdődött a művelődési házban, Nagy Péter és Sipos Attila vezetésével. A foglalkozásokra a vártnál több gyermek érkezett, így a műv. ház nagyterme lett
a székhelyünk a könyvtár után.
A gyermekek az első nap csoportmunkában ajtókopogtató díszt készítettek. Fonott raffia képezte a szárazvirággal ékesített ajtódísz keretét. E
mellett megtanulhatták a raffiából, hímzőfonalból csomózott makramé
könyvjelző, karkötő készítését is. Másnap papír alapanyagból készítettünk különféle ajándékokat, dísztárgyakat, pl. szélforgó, maci, papírharkály. Bemelegítésnek különböző súlyelosztású repülőgépeket hajtogattunk, amit kipróbáltunk a gyakorlatban is.
Szerdán megnéztük, hogyan kell étkezőeszközökhöz egyszerűen,
de esztétikusan szalvétát hajtogatni. A gyerekek műanyag tojásemberkét készítettek a sok papírharkály, papagáj mellé.
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Csütörtökön fakanálbábok készültek
– a fantáziának semmi sem szabhatott
határt. Rengeteg egyedi termék készült a
boszorkánytól a királylányokig. Lehetett
válogatni a szebbnél szebb anyagokban a
füzesabonyi Csipkeház nemes felajánlásának köszönhetően.
Pénteken újra asztalonként más- más
termékek készültek. Volt igazi üvegfestés
Bukta Sándor vállalkozó jóvoltából, papírból készült állat ragasztás, gyöngyfűzés,
ki lehetett próbálni a dekupage technikát
habtálcán, befőttesüvegen, de
olyanok is voltak, akik bambusz facsipeszből és lemezdobozból ceruzatartó hordó
díszdobozt készítettek. Külön
élvezet volt a gyermekeknek,
amikor megláttak só-liszt gyurma alapanyagot gyúrni, sokan
azt hitték, sütni is fogunk.
Sajnos nem mindenkinek
tudtunk az igényelt mértékben
segíteni, nem mindenkinek
jutott minden alapanyagból, de
a legkitartóbbak jónéhány saját
kezűleg készített termékkel
térhettek haza. Az ősszel tervezett iskolai kiállításra kevés
termék maradt a művelődési
házban, de fotókon megörökítettünk őket. Ízelítőül megmutatunk néhányat.
A nyáron kiürítettük az egyik emeleti helyiséget kézműves raktár kialakítása
céljából, megtörtént a mosdók tisztasági
festése, új lakkozást kapott a nagyterem.
Talán még augusztusban felszerelésre
kerül a falvédő OSB a folyosókon, bővítjük az asztal, sörpad garnitúránkat, hogy
ősszel újra megelégedéssel fogadhassuk a
rendezvényekre érkező vendégeket!
Gyermekeket, felnőtteket várjuk programjainkon szeretettel!

Biciklitúra Besenyőtelek tájházához
2009. július 23. A nyár egyik legmelegebb,
és talán több gyermek számára is a nyári
szünet egyik legfelejthetetlenebb napja.
Ezen a napon indult el ugyanis Mezőtárkányról 10 gyermek – biciklitúra keretében
– Besenyőtelekre Bácsics Csaba családsegítő vezetésével. Még mielőtt útnak indultunk volna, csatlakozott hozzánk Egerfarmosról 12 gyermek akiket Szabó Krisztina
tanárnő és Barnáné Úri Katalin családgondozó kísért. Mezőtárkányról földúton /a
Csincsán keresztül/ bicikliztünk át Besenyőtelekre. Úti célunk a tájház megtekintése volt. A tájházban Fazekas Antalné
/Marika néni/ szeretettel várt bennünket.
Bemutatta a tájházat, mesélt nekünk Dr.
Berze Nagy János meseíróról, és arról,
hogyan éltek régen az emberek. A régi
tárgyak régi emlékeket idéztek, olyanokat,
melyeket csak nagyszüleink elmondása
alapján ismerhetünk. A gyerekek érdeklődőek voltak, folyamatosan kérdezősködtek.
Marika néni türelmesen és fáradhatatlanul

válaszolt a gyerekek kérdéseire. A faluház
megtekintése után nyársaltunk, beszélgettünk, és élveztük a besenyőtelki vendégszeretetet. A szalonnázás után egy nagyon
kellemes meglepetésben volt részünk. A
siroki motoros találkozóról egy nagy csapat motoros állított be a tájház udvarára.
Jobbnál jobb motorokat láthattunk. Tátva
is maradt a szánk! Fokozta a hangulatot
az, amikor a besenyőtelki polgármester, Bozsik Csaba minden gyereket
/egyenként/ felültetett a motorjára és
tett vele egy kört az udvaron. Volt
közöttünk olyan gyermek is, aki most
ült életében először motoron. Felejthetetlen élmény volt ez is a gyermekek számára.
Túránk végén elmentünk Besenyőtelek bevásárló udvarába, ahol
minden gyerekek kapott egy-egy
kétgombócos fagylaltot. A fagylaltozás után még visszabicikliztünk
a faluházba, hűsöltünk egy kicsit,

elfogyasztottunk egy-egy hideg üdítőt.
14 óra felé járt az idő, amikor elindultunk
hazafelé. Nem fogott ám ki rajtunk a kánikula! A forróság ellenére is élveztük a túra
minden percét, minden mozzanatát.
Köszönet illeti a három település önkormányzatát, a Laskó-Rima Menti Mikrotársulás vezetőségét, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a három
település minél közebb kerüljön egymáshoz, és közöttünk az együttműködés szoros legyen. Akik, fontosnak tartják, hogy a
gyerekek hasznosan töltsék szabadidejüket
és barátságokat kössenek a környező településeken élő gyerekekkel.
Kedves gyerekek! Augusztusban újra
találkozunk, csak most Mezőtárkányon,
ahol ugyancsak felejthetetlen élmények
várnak ránk.
Bácsics Csaba
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Csipkeverő Kovács Tibor
Kovács Tiborról méltánytalanul keveset tudunk Mezőtárkányban. Tudjuk, hogy
gyékényezésből és csipkeverésből élő népi iparművész, aki vásárokra, kiállításokra jár. 2009. januárjában
a Magyar Kultúra Napja
alkalmából volt kiállítása
Mezőkövesden a művelődési házban, tavaly pedig
Szolnokon szerepelt.
Interneten bolyongva a
google-ba Kovács Tibor
kumihimo
keresőkérdést
beírva találjuk meg honlapját: http://5mp.eu/web.
php?a=kovacstibor. A kumihimo freemailes felhasználói
név eredetére annyit sikerült
kideríteni, hogy ez ősi japán
zsinórfonási technika, mellyel Tibor is kapcsolatba
került. Honlapján számtalan
kép mellett rövid szakmai
életrajzi adalékot találtam:
„Mezőtárkányban élek
(1996-tól),
egy
Heves
megyei kis faluban. 1970es évek elején kezdtem el népművészettel
foglalkozni, körülbelül 20 évig különböző
halászhálókat készítettem, és kutattam a
halászat múltját. Később megismerkedtem a kosárfonásssal, majd a csipkekészítéssel. A gyékénykötést Hánis János
orosházi mestertől tanultam. Jelenleg a
gyékényfelhasználás, és a csipkekészítés
tölti ki napjaimat. Több nemzetközi és
hazai kiállításon vettem részt önálló és
csoportos kiállítóként. 2005-ben Prágában a csipke világkiállításon önálló kiállítóként voltam jelen. Előadásokat tartok,
és tanítok. Kutatom a szlovák és magyar
csipkekészítés közös vonásait.”
2009-ben a következő helyeken fordul meg: január - Mezőkövesd-kiállítás,
február - Kaposvári Egyetem, március - Székesfehérvár; Szlovákia, április
- Szentendre, június - Szlovákia, szep-

tember – Olaszország, október – Ausztria, december
– Ausztria.
Helyismereti anyagomban
szereplő részletes szakmai
önéletrajzában a következők
szerepelnek:
„1972-től foglalkozom a
népművészettel, a gyékénykötést megélhetésszerűen az
országban egyedül csinálom. Tagja vagyok a szálasanyag szakmai bizottságnak.
A csipke készítés különböző
fajtáit művelem:
- Varrott, és rececsipke mintagyűjteményem az
országban egyedülálló
- A gyékénykötést, és csipkekészítést tanítom is: tanítottam Erdélyben, Szlovákiában,
Vajdaságban, Csehországban, Ausztriában.
Csoportos kiállításokon
vettem részt Kuvaitban,
Portugáliában, Angliában,
Finnországban, Hollandiában. Nemzetközi kiállításokon, önálló kiállításom volt
Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Ausztriában. Prágában három
önálló kiállításom volt: A prágai Csipke
Világkiállításon OIDFA önálló kiállításra
kaptam meghívást, az országból egyedül,
2005. augusztusában
Több önálló kiállításom volt az országban, tanítok szakkörökben, megyei, és
országos rendezvényeken. Meghívott
oktatóként többször tanítottam a Bábolnai, és Békéscsabai csipke iskolában.
Külföldi tanítványaim is vannak/voltak:
pl. Dél-Afrikából. Előadásokat, munkabemutatókat tartok. Rendszeresen járom,
és kutatom a Felvidék csipkeközpontjait ,
magángyűjteményeit, múzeumait. Csipke
tervezéssel is foglalkozom.
Sok újságban jelent meg rólam szóló
cikk, riport - hazai és külföldi lapokban
is (honlapján 30-nál is több újságcikk
szerepel). Rádió riportok
készültek velem, külföldi és
hazai televíziókban szerepeltem. A Duna TV 25 perces riportműsort készített
rólam, amit közkívánatra
többször megismételtek.
Múzeumok
vásároltak
tőlem a gyűjteményükbe,
skanzenek kértek fel restaurálásra, műtárgymásolatra. A Mesterségek Ünnepén 19 éve veszek részt,
több hazai pályázat díjaival rendelkezem.”

A „100 éves a balatonendrédi vert
csipke” országos pályázaton 2008-ban
különdíjban részesült a „Nő a természetben” című tértextil munkájával.
Szakmabelije így írt róla: „Tibor, mint
számos hozzá hasonló népi alkotó, a „kor
követelményeihez” igazodva igyekszik
megtartani az eredeti értékeket. A szépséges darab nem szokványos, s nem éppen
hétköznapi csipke: tértextil. De túl azon,
hogy magán viseli (a nem túl régi múltra
visszatekintő) műfaj jellegzetességeit és
sajátosságait, a technikai megoldások is
merészen ötvöződnek rajta, mégis azt kell
mondanom a hagyományost, a népi ihletettséget magába ölelő kuriózum értékű
alkotás. Miért kell a műről különös tekintettel beszélnem? Mert tükrében a népi
iparművészet értékfogalmai talán átrendeződhetnek…”
Sipos A.

Száz éve verik a csipkét Balatonendréden
Száz éve Kájel Endre református lelkész
honosította meg a csipkeverés kultúráját
Balatonendréden. A centenárium alkalmából a „csipkés papra” és a mintákat
megálmodó papnéra emlékeztek. Az
endrédi református lelkész azért hozta
létre a csipketelepet, hogy az év nagy
részében a földeken dolgozó asszonyok
télen kiegészítő jövedelemre tehessenek
szert. A korabeli vállalkozás az ügyes
kezű nőknek és a menedzsertípusú papnak köszönhetően addig fejlődött, hogy
a legnagyobb fővárosi fehérnemű-kereskedő is Endrédről vásárolta a métercsipkét. A csipkeverés tudománya 100 éve
anyáról lányra száll. Hogy a hagyomány
nehogy feledésbe merüljön, az általános
iskolában tananyag lett a csipkeverés.
A centenáriumi ünnepség az egész
országból Balatonendrédre vonzotta a
csipkéző asszonyokat, akik új minták
után kutattak a Kájel Csipkeházban. A
helyiek csipkeverő-pályázatot hirdettek, amire 70 alkotás érkezett szerte az
országból. A református parókiára alig
lehetett beférni, annyian voltak kíváncsiak a mai csipkecsodákra.
Sikert arattak a berlini világkiállításon
is. Az endrédi csipke 1938-ban a világkiállításra is eljutott, népszerűsége akkoriban a brüsszeli csipkével vetekedett. A
falubeli asszonyok annyi pénzt meg tudtak keresni a csipkeveréssel, hogy egyegy kosztümre, táskára telt belőle.
Manapság a csipkeveréssel foglalkozó
hölgyek azt mondják: a kelme iránt alig
van kereslet, ráadásul nincs igazi értéke
sem, mert jóval több munka van egy-egy
darabbal, mint amennyit kifizetnek érte.
Akit a téma bővebben érdekel: www.
endredicsipke.extra.hu
Sipos A.
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Ha nagyon leegyszerűsítem, kétféle ember létezik, van akit a zöld ózondús hegyi környezet varázsol el, míg másokat a napfény, tengerpart. Egy napra biztosan az előzőekhez tartozónak éreztük magunkat…

Kirándulás a Bükkben

A mai gyerekeket már
más érdekli, mint 50,
akár 20 évvel ezelőtt, de
még mindig vonzó lehet
a természet. A túrázás
varázsa, a tiszta levegő,
vadregényes táj, a hegyi
patakok csobogó vize
minden embert magával
ragadhat.
Az immár nyolcadikos
osztály néhány tagjával
régóta terveztünk egy
túrát a Bükkbe, amire
július 27-én került sor.
A Bükk 388 km2 –es területének csak
piciny – tűhegynyi - részét jártuk be, mégis igazán elfáradtunk késő délutánra.
Bemelegítésképp felsétáltunk a szarvaskői vár sziklaormára, majd a felette
álló dombhátra, ahonnét pazar kilátásban
gyönyörködhettünk a reggeli napfényben.
Azt szokták mondani, hogy a Bükk olyan,
mint a lyukacsos sajt, tele van barlanggal
a mészkő alapanyagnak és a patakoknak
hála. Szarvaskő kivételként a hegység
olyan szeglete, ahol keményebb, vulkanikus kőzet jellemző, ezt a sötétebb, szürkébb színárnyalat is mutatja. A sziklába
vájt hegyi utat 1840-ben adták át a forgalomnak, míg az ország legszebb vasútvonala pályatestét 1906-08 között építették.
A kéktúrások egybehangzó véleménye volt
néhány évtizede, hogy az ország legszebb
faluját láthatja, aki a várfok alatti kilátóból
a völgyben megbúvó falura tekint.
A Bükk ékszerdobozát újabb élményekre cseréltük, mikor a Larca vezette kisbusz
megállt a bélapátfalvai tónál a Bélkő lábánál. Kattogott a fényképezőgép, én sokad-

szorra sem tudtam
betelni a látvánnyal.
A horgászok, a túrások, a fürdőzők idilli
összhangját
néha
egy-egy vadmotoros
szokta megzavarni. Ittunk a Lóczy
–forrásból, a völgy
végében, s ez Szilvásváradig
tartó
hegyi út megtételére
ösztönözte Kalanovics Attila mellett a
lányokat is. Én már
óvatosabb voltam, de megígértem, hogy ha
délután a Bélkő megmászása után is lesz
még kedvük innen Szilvásváradra átmenni
az erdőn keresztül, rajtam nem múlik…
Magyarország egyetlen épségben
megmaradt Árpád-kori ciszteri apátsága még titkokat rejtegetett a vadonban.
Lenyűgöztek a vastag falak, és sokadjára sokak között újfent megállapítottam,
hogy a régi idők emberei is tudtak építkezni, nem is akárhogyan! Azt is tudták
nagyon, hová kell építeni, hogy évszázadok múlva élő utódaik is elcsodálkozzanak a táj szépségén.
Az információs tábla 1,5 – 2 órás
tanösvényt ígért a Bélkő tetejére,
mely nem is olyan régtől, 1990-től
látogatható. Valamikor biológus
barátommal jártam fenn 20 évvel
ezelőtt, akkor még középiskolásként, titokban. Fegyveres őrök
vigyázták a bánya tulajdonát, akik
a cementgyárral gyorsan eltűntek
a hegytetőről, mintha nem is lettek
volna. A beígért 1,5 óra nekünk majd

Füzesabonyi Tűzoltó Fesztivál
Május 9-én került sor a kistérségi tűzoltófesztiválra, ahol hagyományőrző ifjúsági

csapatok mérték össze erejüket. A versenyt több hónapos elméleti és gyakorlati
felkészülés, mezőkövesdi laktanyalátogatás előzte meg. A
verseny tétje az volt, hogy kik
képviseljék a boldogi megyei
versenyen a Füzesabonyi
Kistérséget. A legjobb fiú és
legjobb lány csapat mehetett
tovább a Szent Flórián Füzesabonyi Önkéntes Tűzoltóegyesület ifjúsági csapataként
a boldogi megmérettetésre,
ahol a hagyományőrző kategória mellett a profik is versenyeztek szigorú nemzetközi
szabályok szerint, így ott több
száz fős mezőny gyűlt össze.

három órába telt, de közben megnéztük
Baranyi István, 1700-as évek első felében
itt élt remete kolostorának maradványait. Bizony, ha nem lett volna síremlék,
elmentünk volna a fűvel benőtt kőhalom
mellett! Itt történt egy kis baleset, ugyanis
Veronika nagy elánnal figyelmetlenségből nekiment az útjelzőtáblának, amire
néhány napig egy, a homlokán keletkezett
dudor emlékezette.
A Bélkő felső szintje egy újabb csúcstámadás után megadta magát, s immár 815
méterre kerültünk a tengerszint felé. Valamikor 70 méterrel magasabb volt a tető,
de a kőbányászás következtében a csúcs
elfogyott. Harminc méteres hatalmas függőleges sziklafalak meredeztek előttünk,
a peremről pedig minden képzeletet felülmúló látvány kápráztatott el bennünket.
Újra átéltük a csodát, a természet varázslatát, melynek látványával egyszerűen
nem lehetett betelni.
Lefelé jövet volt téma bőven, volt szikrázó napsütés és a fákat is mosolyra derítő
jókedv. Éhesen, fáradtan, de élményekkel
telve értünk vissza az apátság feletti szerpentinen hagyott kisbuszhoz, megfogadva,
hogy ide még visszatérünk még egyszer.
A faluban jólesett a jégkrém, a hideg
innivaló, de a Szilvásváradra történő
turista útra már nem vágyakozott senki,legalábbis a nap hátralévő részében.
Talán egyszer az ősszel… azt is megpróbáljuk!
Sipos Attila

A kistérségi tűzoltópróbát sugárszerelés és váltófutás összesítet eredménye
alapján a mezőtárkányi általános iskola 8.
osztályos fiúcsapata és a besenyőtelkiek
lánycsapata nyerte.
A füzesabonyi fesztiválon a tűzoltók
mellett a katasztrófavédelmisek is versenyeztettek, volt kerékpáros verseny,
és szórakoztató programként hivatásos
és önkéntes tűzoltóegységek bemutatója, hastánc, néptánc és karate bemutató a
kicsiknek arcfestés, lufihajtogatás, kötélhúzás.
Erőpróbaként a poroltó dobó verseny is
népes közönséget vonzott, melyet a mezőtárkányi Balogh Norbi nyert meg.
A győztes csapatok egész napos fürdő
és szauna belépőjegyet nyertek az egerszalóki wellnessfürdőbe.
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Majális
A húsvéti lapszámunk megjelenése után
rögtön az első nagyrendezvénye volt
a községnek a naptárban is piros betűs
ünnepnek számító majális.
Idén szerényebb keretekben gondolkodtunk, helyszínnek is az utolsó pillanatig a
művelődési ház udvara jött számításba.
Végül, győzött a szokásjog és a főzőverseny résztvevői is a megszokott ideális
helyükön, az iskola mögötti árnyas udvaron állíthatták fel üstjeiket, bográcsaikat.

Délelőtt a gyermekeknek kínáltunk
programot, volt a kézműves műhelyben
arcfestés, futóverseny a művelődési ház
előli rajttal, biciklis ügyességi verseny az
aszfaltos pályán, az iskolaudvaron.
Délutánra hangoltak a felnőtt versenyzők. Sok férfinak néhány üveg sör kellett
az erőgyűjtéshez a szkanderversenyre, de
sokan kipróbálták több kevesebb sikerrel
a „Lökd meg a kecskét” is. Akinek nem
volt elég az erőfitogtatás, kipróbálhatta
magát a súlyzós gyakorlatoknál is: volt
bicepsz verseny, guggolás rúddal, 30, ill
50 kg-mal, ill. volt haspad, amire jószerével csak a gyerekek merészkedtek. A sörhasú urak messze elkerülték a ferde padot,
- valljuk be, nem is jelentettek volna építő
látványt a gyöngyöző homlokkal, levegő
után kapkodva. A gyermekek között felső
tagozatban Kállai Szilárd hasizom teljesítményét, míg alsóban Kállai Robi általánosan jó teljesítményét emelném ki, a
felnőttek között erőben – szkander, Lökd
meg a kecskét – a hatalmas alkarokkal
rendelkező vendégmunkásunk vitte el a
pálmát.
A biciklis ügyességi verseny igazolta,
hogy a tárkányi gyerekek sokat bicikliznek, biztonsággal ülnek a két kerék
felett…
A focibajnokság vezetésében Németh
Géza képviselő úr is leizzadt, hogy aztán
egy hideg sör és a megkésett ebéd mellett
idézzék fel a mérkőzések forró pillanatait.
A főzőverseny zsűrijében nem helybeliek is részt vettek, nehogy az elfogultság
vádjával lehessen illetni őket. Ragó Atti-

lának, a füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület elnökének – civilben zsűritag volt - Lázár Laci vaddisznópörköltje
annyira bejött, hogy fogadni lehetett a
győzelmére. Így is lett: a tavalyi főzőbajnokunk újra nyert, az öttagú zsűri egyhangú szavazata alapján. Dicséret illette Cseh
Laci, Halász Flóra csapatát, akik immár
2. alkalommal mérkőztek meg a felnőttekkel a szakácstudományok ismeretéből,
fiatal koruk ellenére. Szerencsére egy csapat főztje sem sikerült rosszul, el
is fogyott minden, remélhetőleg
nem maradt éhes senki sem a
csapatban. Mire a programnak vége lett, az udvaron viharos szél támadt,
mely igencsak megtépázta
volna a felállított pavilonokat, ha Forgács Józsiék nem
bontják le időben.
Az esti bálra a kezdeti
bizonytalanság után csak
összejött a létszám, ahol
Ferencz Lilike bemutatója
után felléptek a felsőtárkányi hastáncos gyermekek.
Ferencz Lilike tanára édesanyja, felsőtárkányi Baraka Hastánc Csoport felkészítő
tanára Nagyné Farkas Anita volt. (Mivel a
hastánc igen divatos műfajjá lett mostanság, Mezőtárkányban is állandó fellépők a
hastáncosok, röviden egy önálló cikkben is
kitérnénk a hastánc eredetére, társadalmi
szerepére.)
A Romano Glaszo autentikus cigányzenét játszó budapesti formáció Pásztor
István képviselő úr meghívására érkezett
községünkbe. Szintén nagy sikerük volt a
közönség köreiben.

Bocsi Pali töltött káposztája úgy gondolom minden vendégnek bejött, volt aki
haza is vitt belőle. A műsorok és a vacsora
meghozta a kedvet a táncra, vitéz Bacsi
József és édesapja zenéje mindenkit szórakoztatott és táncra perdített. A legkitartóbbak abba sem hagyták hajnalig.
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Pedagógusnap
A pedagógusnap igazi globális ünnep,
annak ellenére, hogy országonként eltérő időpontokban ünneplik meg.
Magyarországon június első vasárnapján szervezik a pedagógusnapot, Törökországban november 24-én, az Egyesült
Államokban május első teljes hetének
vasárnapján, Kínában szeptember 10én; a sort persze a végtelenségig lehetne
folytatni. A pedagógusnap kiválasztása
általában egy jelentősebb, az oktatás
terültén kiemelkedő
személy munkásságának állít emléket.
Szintén meglepően hangzik, hogy
akad olyan ország,
ahol a pedagógusok
köszöntése egyben
munkaszüneti nap.
Tajvanban szeptember 28-án tartják az
ünnepet, amely egy-

ben Konfucius születésnapja is. A mezőtárkányi ÁMK oktatási dolgozói május
utolsó péntekén tartották a pedagógusnapot a Mátravíz horgásztónál. Óvónők,
tanárok, technikai
dolgozók ünnepeltek Dömösi Csabáék halászléjére
várva.

Volt idő sétálgatni, beszélgetni, a legbátrabbak gólyalábbal is próbálkozhattak. Kiderült, nem is olyan egyszerű ez
a mutatvány, mint mindennek, ennek is
megvan a maga technikája, amit gyakorlat során lehet elsajátítani.
A tollas az erősödő szél miatt jelentett
igazi kihívást, míg a tenisz sem abból áll,
hogy beleütünk egy nagyot a labdába…
Volt ugyan célzóvíz is a kellő mennyiség-

ben, de ennek hatását a gyenge zápor utáni tűző napsütés tompította.
A tavalyi sóstói, nagyrédei kirándulásunk után a helyi horgásztó és környéke is
kellemes hangulatot, pihenést és szórakozást jelentett számunkra.
Látogatásával megtisztelt bennünket
a polgármester asszony is, megköszönte egész évi munkánkat,
elismerve a pedagógusok növekvő szerepét a jövő társadalmának
főszereplői, a gyermekek irányításában, nevelésében.
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Pünkösdi fesztivál Füzesabonyban
Pedagógusnap után szombaton, május
31-én, Füzesabonyba, a Pünkösdi Fesztiválra voltunk hivatalosak a települések főzőversenyeinek apropójából.
A nap nem indult kedvezően. Már a
sátorállításnál gondjaink voltak, rövidesen elered az eső, meg sem állt másnap
reggelig. A tárkányi csapat a morcona
időjárás ellenére igyekezett jókedvre
deríteni a sátorba betérőket, rögtön legelsőként a Pa Dö Dö egyik oszlopos tagját, Falusi Mariannt, aki a főzőverseny

zsűritagjaként, műsorvezetőként érkezett
Füzesabonyba. A sültszalonnás, pálinkás
vendéglátást még a színpadon is többször
emlegette, s ez után komolyan reméltük,
újra szerencséje lesz Lázár Lacinak a vad-

lehettünk volna részesei. A közönség
fedett terasz alól figyelte az esőfüggönyön keresztül a színpadi produkciókat,
a környék néptánc együttesei mellett
egy kalotaszegi csapat is megmutatta,
hogyan ápolják a hagyományt Erdélyben.
Voltak íjászok, lovasbetyárok, volt
folkkocsma kenyérlángossal, tájjelegű
borokkal pálinkákkal, gyermekeknek
játszóház, táncház, pünkösdi király és
királyné választás. Igazából mindenki
jól érezhette magát, aki szórakozni jött
a programra.
A nap fénypontjának a Republic koncert ígérkezett. Cipőék több száz, messze vidékekről is érkezett rajongó előtt
adták elő legszebb dalaikat.
A rendezvény után reménykedhetünk,
lesz folytatás jövőre is: még nagyobb
részvétellel, kevesebb esővel, sok- sok
napsütéssel!

diszópörkölttel. A segítő
kezek sokasága percek
alatt meghámozta a zsák
krumplit, jó dolga volt a
„tárkányivá” avanzsált
szakácsunknak. Birka,
kakas, vaddisznó és még
ki tudja mik pályáztak
az első helyre, végül a
kakasnak lett szerencséje a heréjével, gazdáik,
a makláriak nyerték el a
zsűri tetszését.
Ha az eső nem áztatja
el a programot, igazán
tartalmas rendezvénynek

Első Kistérségi Hagyományőrző Fesztivál
A füzesabonyi pünkösdi fesztivál után
egy héttel Szihalom adott otthont az Első
Kistérségi Hagyományőrző Fesztiválnak, melyen természetesen Mezőtárkány
is népes csapattal képviseltette magát.
A rendezvény szervezői a Füzesabonyi
Kistérség Többcélú Társaság és a Tobán
Hagyományőrző Népművészeti Egyesület volt.
A házigazdák annak reményében hívták
meg a kistérség településeit, hogy rögtönzött kiállításaikon mutassák be lakóhelyüket, hozzák el jellegzetes ételeiket, kerüljön felvonultatásra a még élő népviselet,
adjanak műsort a helyi civil szervezetek,
művészeti kiscsoportok.
A rendezvényre gazdag kiállítási anyaggal érkeztünk, külön paravánt készíttettünk a tárkányi képek és régi népviselet,
házi szőttesek bemutatására.

szép tárgyat vonultatott fel, melyek egyediek voltak a települések pavilonjaiban.
Kovács Tibor faszobrászunk személyesen
is megjelent néhány gyönyörű faragvánnyal, s félig kész fatányéron mutatta be a
fa megmunkálás elemi fogásait.

Élő művészeink közül bemutatkozott
termékeivel Kovács Tibor csipkeverő
népi iparművész, aki gyékény tárgyakat
adott kölcsön a kiállításra. A másik gyékényesünk, Horváth József szintén sok

2009. augusztus
Művészeti csoportjaink közül a
mazsorettes lányok szerepeltek a színpadon. Más településekről néptáncosok,
énekkarok, színjátszókörök mutatkoztak
be a délutánig tartó maratoni műsorban.

Sokan nem mértük fel igazán, milyen
gazdag a kistérség kulturális, művészeti
élete, mennyi gasztronómiai jellegzetesség, idegenforgalmi látványosság található a történelmi emlékek mellett is.
A kezdeményezés példaértékű és folytatásra méltó, jövőre talán Füzesabony
vállalja a házigazda szerepet.
Délután igazi idegenforgalmi látványosságnak ígérkezett a szihalmi Tobán néptáncegyüttes hagyományőrző lakodalmasa,
melyet több mint 600 vendég előtt mutattak be. Volt vendégfogadás a vőlegényes
háznál, a vőlegény verbunkos búcsúja a
barátoktól, a menyasszonyos ágy kikérése
és szekérre rakása a menyasszonyos háznál, menyasszony kikérése, búcsúztatása,
a menyasszony búcsúja lánybarátnőitől,
esküvő és igazi lakodalmas hangulat, eredeti ízekkel: tyúkhúsleves csigatésztával,
főtt hús, töltöttkáposzta, nagykalács, perecosztás. Aki a tákányiak közül részt vett
ezen a látványos mulatságon, tudja, mit
hagyott volna ki, ha nem lesz ott. Aki még
nem volt a Tobános lagziban, érdeklődje
meg, mikor rendezik a következőt! Higgye
el mindenki, érdemes kipróbálni!
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Iskolai ballagás és évzáró
Az iskolai ballagás és évzáró idén a szokásostól eltérően, külön napon került
megrendezésre.
Ballagáskor napos, kissé szeles időben
volt részünk. Az igazgatóhelyettes asszony
rövid köszöntője után Nyeste Ferencné
szólt a ballagó nyolcadikosokhoz. Utalt az
iskolában eltöltött évekre a jellempróbáló
feladatokra, útravalóul megfogalmazva a
tanulás és a tudás tiszteletét, méltóságát.
Szorgalom olyan, mint az emberi izzadságcseppek: nélkülük a legnemesebb szőlőt is felveri a gaz; csak a komoly munka
hozza meg jutalmát, amivel boldogulni
lehet az életben.
A ballagó nyolcadikosok közül könyvjutalomban részesült Turó Adrienn jó
tanulmányi eredményéért és példamutató
magatartásáért. Szegedi Ivett jó tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért és példamutató magatartásáért.
Veres Tamás jó tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért és példamutató
munkájáért. Balogh Norbert kiemelkedő
sportteljesítményéért.

A Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány „A legsikeresebb nyolcadikas
tanulóinak” járó ösztöndíját a 2008-09-es
tanévban két tanuló érdemelte ki: Kövér
Rebeka jó tanulmányi eredményéért és
kiváló közösségi munkájáért, valamint
Nagy Gábor kiemelkedő sportteljesítményéért, mellyel országos versenyeken
iskolánk hírnevét öregbítette.
Újságon keresztül mi is gratulálunk a kitüntetetteknek! További
szép sikereket kívánunk!
Az évzáró – Horváth Anikó tanárnő jóvoltából humorosra és csattanósra sikeredett. Az osztályok legsikeresebb tanuló könyvjutalomban
részesültek, majd az osztályfőnökök
kiosztották a bizonyítványokat az
osztálytermekben. Sor került a nyári programok egyeztetésére, kihir-

Heves megyei tűzoltóverseny
A Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltóegyesület ifjúsági csapataként a mezőtárkányi fiú csapat 1. helyezést ért el a
megyei tűzoltóversenyen, Boldogon, ifjúsági hagyományőrző kategóriában.
Május 23-án szombaton megrendezésre
került a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség
hagyományos és CTIF tűzoltó versenye.
A helyszín a Hatvan melletti BOLDOG,
ahol külön apropója volt az eseménynek,
hogy a helyi önkéntes tűzoltó egyesület idén ünnepelte fennállásának 100.-ik

évfordulóját. Az évfordulónak méltóan
nagyszerű szervezőmunkát, szép rendezvényt produkáltak a helyiek!
Kegyeibe fogadott bennünket az időjárás, tűző nap, 25-30 fok meleg, amelyet
azért a szél némileg enyhített a Jánosi
tanya gyepén.
Nagy reményekkel és nagy csapattal
vágtunk útnak, hiszen több mint 50 fővel
vonultunk.
Az idén egyesületünk 4 csapattal nevezett hagyományőrző kategóriában, ahol
az alábbi eredmények születtek:
Ifjúsági Lánycsapat (Besenyőtelek):
III. helyezés. Ifjúsági Fiúcsapat (Mezőtárkány): I. helyezés
(Balogh
Norbert,
Horváth
Ádám,
Nagy Gábor, Nagy
Richárd, Czibi Zsolt,
Csonka
Dániel,

detésére, hogy aztán a hivatalos ügyeket
lezárva, kitörhessen végre minden gyermek vágya, a nyári vakáció!
Andorkó Tamás, Csonka Zoltán). Duropack Létesítményi Csapat: XII. helyezés
Szent Flórián Felnőtt férfi: VI. helyezés.
Nagyszerű és lelkes versenyzést láthattunk, az ifi csapatok nagy meglepetéssel
szolgáltak, tisztességes versengésben
szép eredményeket értek el. Külön gratulálunk a fiúcsapatnak, akik olyan nagynevű csapatokat hagytak maguk mögött,
mint Tiszanána vagy Szilvásvárad.
A kitűnő ebédhez minden elismerésünk
szakácsunknak Szabó Attilának, aki ízletes bográcsot hozott össze!
Ragó Attila elnök

2009. augusztus
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A Tárkányi család
Szokványos, rekkenő hőséget ígérő napnak tűnt 2009. július 4-e, mely mellesleg
Amerikában a Függetlenség napjának
ünnepe. Ezen a napon a tengerentúliak
önálló nemzetté válásukat, az angol rabigától történő megszabadulást ünneplik.
Ez a nap (illetve a következő, 5-e) a tárkányiak életében is egy jeles esemény volt.
Újra összegyűlt a tárkányiak nagy családja, Nagytárkányban, hiszen immáron 8.

Felsőtárkány, Tárkány, Mezőtárkány)
mellé egy hetediket ajánlott, a Magyarok
Világszövetségének székházát. A délelőtti programokat szentmise koronázta egy
különleges eseménnyel, a Nagytárkányba
érkezett Magyar Szent Korona másolatának megszentelésével. Délutánra megérkezett az előző napok rekkenő forróságával járó
zivatar, s a

alkalommal került megrendezésre a Tárkányok találkozója.
A tavalyi évhez hasonlóan az első nap
a megérkezés, és a viszontlátás öröme
után a sport és a települések közti játékos
vetélkedés jegyében telt. Természetesen a
nyertes csapat „tárkányiak”-ból állt! Aztán
a rekkenő hőség és a kimelegítő játékok
után hűsítőül, a napsütötte sportpálya
helyett a park fáinak árnyékában a helyi
művészeti csoportok adtak kis műsort,
majd a kassai Thália színház mutatott be
egy vidám színdarabot.
A másnap reggel hagyomány szerint
ünnepi megemlékezéssel, felvonulással
kezdődött. Patrubány Miklós, a Magyarok
Világszövetségének elnöke, beszédében
a találkozók már meglévő hat helyszíne
(Kistárkány, Nagytárkány, Köröstárkány,

sok vidám mosoly mellé az
ég is párosította örömkönnyeit. Azonban
az esőzés nem szegte kedvét az ünneplőknek, a települések bemutatkozó műsorai
után Varga Miklós koncertje tette feledhetetlené az idei találkozót.
A színvonalas programokkal, a precíz szervezéssel és vendégszeretetükkel
a nagytárkányiak ismét megmutatták,
milyen nagyszerű házigazdák. Eggyel
megint sikerült magasabbra emelni a Tárkányok találkozója nívóját, s ezzel feladva
a leckét számunkra, hiszen jövőre nálunk,
Mezőtárkányon kerül sor a kilencedik
találkozásra.
Annyi biztos, hogy idén július 4-én
(illetve 5-én) nem csak az amerikaiak,
de Nagytárkányban mi, a találkozó résztvevői is újra megérezhettük - bárhogy is
nevezik most azokat az országot, melyben

Ha a szív megdobban…
A május végi közmeghallgatáson fontosnak tartottam hangsúlyozni, a múltunk
megismerését, a helyi értékek felkarolását.
Ehhez tartozik a történelmi írott és tárgyi
emlékek összegyűjtése, feltárása, nyilvánossá tétele. Minden családban készültek fotók, melyek kifejezően mesélnek a
régi korok hangulatáról, megismerhetjük
róluk korabeli öltözködést, lakberendezési tárgyakat, épületeket, utcarészeket stb.
Minél nagyobb településre megyünk,
annál régebbiek a felelhető fotók. Megyeszékhelyeken az 1880-as évektől készültek tömegesen képek, Füzesabony méretű
településeken 1910-es évektől, még kisebb

településeken pedig 1920-30-as években
jelennek meg tömegesen a családi képek.
A fotók csak egy kis szelete a régiségeknek, de értékesek lehetnek a korabeli
levelezőlapok, levelek, iratok, szervezeti
beszámolók, jelentések, önéletrajzi ihletésű visszaemlékezések. Érdekességképp
írom, hogy Füzesabonyban őrzött legrégibb fotó Kossuth Lajos 1894-es hazahozatalának és temetésének alkalmából készült.
Kossuth koporsóján lévő díszdobozban
lévő önarcképet benne egy rózsával állítólag a volt füzesabonyi jegyző hozta haza.
Jelenleg egy kollégám őrzi az ereklyét.
Egy másik régiség másolata 1896-ból, a

élünk -, hogy önálló, egységes, egymást
szerető nép, nemzet vagyunk, egy összetartozó közösség, a Tárkányi család.
Weisz Péter

mohácsi múzeumból került hozzánk rokoni kapcsolattal. Egy huszár csoportképről
van szó, melyen feleségem üknagyapja is
látható. A füzesabonyi helyismereti gyűjteményemben tömegesen vannak fotók
az I. világháború időszakából, mikor divat
volt a bevonuló katonákat családjukkal
lefényképezni. Frissen nősült fiatalemberekről van szó, feleségek, pici gyermekek
társaságában. Ezekből a vastag kemény
kartonpapíros képekből egy -egy példányt
a bevonulók is vittek magukkal, hogy meg
lehessen mutatni a bajtársaknak, s hogy a
nehéz időkben erőt adjon.
Sok településen működött iparos, földműves kör. Ezen egyesületek sporttagofolytatás a 22. oldalon
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zatot, színjátszó csoportot működtettek,
a két világháború közti időszakban élték
virágkorukat. A 2. világháborús katonaképek megint csak tömegesen kerülhetnek elő, de az 1950-60-70-es évek propaganda anyagai, pártbizottsági ülések,
gyűlések felvételei szintén jellemzőek.
Az 1950-60-as évek majálisai a traktoros,
biciklis kreppapír díszes felvonulások
sokszor kerültek megörökítésre. A munkásőr - úttörőmozgalomhoz kapcsolódó
fotók szintén tömegesen készültek.
Az 1960-as években a megyei múzeumok, Műemlék Felügyelőség irányításával országosan számba vették a helyi
értékeket. Lefotózták a régi épületeket,
utcarészeket, néprajzi gyűjtést szerveztek
és sok helyen tájházat létesítettek. A múltfeltáráshoz sok amatőr is csatlakozott,
számtalan magángyűjtemény alakult ki.
A hetvenes, nyolcvanas években a régészet élte virágkorát, a szakemberek a falvak határában tömegesen kezdtek ásatásokat, bizonyítékokat keresve a települések
legrégebbi történelmére. Füzesabonyban
a Laskó-patak szabályozásához köthetők az első feltárások. 1886-ban a Ipolyi
Arnold egri kanonok figyelt fel a Las-

kó-híd alapjainak lerakásakor előkerült
régiségekre, majd 1930-35 között Tompa
Ferenc, a Nemzeti Múzeum régésze tárta
fel a középső bronzkorhoz tartozó Füzesabonyi Kultúrát az Öregdombon. Az ő
munkásságaik nyomán indultak az 197080-as évek leletmentő feltárásai.
A számítógép megjelenése a videó után
új rögzítési módokat jelentett a múlt megőrzésben is. Sokan fontosnak tartották
megörökíteni azon személyek életútját,
visszaemlékezéseit, akik emlékeikben még
őrizték/őrzik a kézi aratást, a természetközeli életmódot, a rádió, tv megjelenését,
az ember Holdra szállását, idősebb korban
tanú lettek a génkutatásnak, idegsebészetnek stb. Az emberi történelem 20. századi
civilizációja hihetetlen mértékben felgyorsult, s egyúttal a természet átalakításában
is a legmaradandóbb következményekkel
járt. Az emberiség fejlődésében nincs még
egy ilyen száz év, ahol a technikai fejlődés nyomán ilyen óriási mértékű átalakulásnak lehetünk tanúi. A mai gyermekek
már nem ismerik az erdő mező növényeit,
gyógyfüveket, az állattartás, földművelés fortélyait, a régi játékokat, stb. A több
tudás „felejtéshez” is vezet, ennek kiszámíthatatlan folyamata kiszolgáltatottá fog-

ja tenni az új nemzedékeket, bármennyire
is a kommunikációs technika, a tudomány
oltalma. Eljön az az idő, amikor a Föld
nyersanyag készletei kiapadnak, s túlélés a
természethez való visszatérés lesz. Persze
modernizált formában. Addig is őrizzünk
meg a múltból mindent, amit lehet. Egy
falu akkor lesz életképes, ha a gyermekek
érzelmi kötődés mellett nőnek fel, ha felnőttként helyben munkát találnak és lesznek gyökereik, melyek ebben segítik őket.
A történelmi emlékek gyűjtése tartalmas
elfoglaltság, mely a jövőt alapozza meg!
Kérem önöket, hogy segítség munkánkat,
gyűjtsünk össze minél több emléket Mezőtárkányról! A községnek van tájháznak
megfelelő épülete, mely akkor lesz élő, ha
életet viszünk bele! Az élet persze az, ami
a régi emberek tárgyaiban, eszközeiben él
tovább, amelyről elmondhatjuk, nagyanyámé, nagyapámé, dédszüleimé volt.
Remélem vannak Mezőtárkányban
olyanok, akik megértik és fontosnak érzik
e gondolatokat. Kapcsolataikkal, személyes segítségükkel, példamutatással segítsenek Mezőtárkány szívét tovább dobogtatni!
Sipos A.

SPORT
Mezőtárkányi Sportegyesület
Egyesületünk már kétéves múltra tekint
vissza. 2007. június 19-én a művelődési
házban 16 lelkes sportrajongó akaratának
megfelelően alakult meg szervezetünk. Úgy
gondoltuk érdemes újra elindítani a sportéletet községünkben. Az eltelt idő azt bizonyítja nem volt hiábavaló lelkesedésünk.
Több lehetőséget ajánlottunk községünk
polgárai számára. Asztalitenisz, sakk, röplabda, kézilabda, futball, body és fitness, és
karate szakosztályokat kívántuk működtetni. Érdeklődés három sportág iránt mutatkozott. A futball, body és fitness és a karate
iránt. Focistáink Tóth Imre alelnök úr irányításával több kispályás bajnokságon vettek

részt, ahol rendre jól szerepeltek. Nagyon
jól felszerelt kondi termet működtetünk a
művelődési házban. Van egy kemény mag,
akik rendszeresen járnak „gyúrni”. Itt szokott felkészülni Brauner Tamás képviselő
úr is aki fekvenyomásban jeleskedik. Eredményei a következők: világkupa aranyérem
Ausztria, világbajnoki és Európa bajnoki
ezüstérem Németország, amatőr és profi
magyar bajnok. Csak a komolyabb eredményeket említettem. Most fog utazni Franciaországba, világbajnokságra. Sok sikert
kívánunk neki! Ebből is látni, ha van kitartás valakiben, itt Mezőtárkányban is mindent megtalál ehhez a sporthoz.
Az általános
iskolában Szabó Rita vezetésével CALLANETICS torna
oktatás
folyik.
Sajnálatos, hogy
a kezdeti nagy
érdeklődés kicsit
visszaesett, pedig
a
résztvevők
elmondása szerint nagyon hasznos és egészséges
gyakorlatokat
folytatnak.

A legnagyobb létszámmal a karate szakosztály működik, jelenleg 51 fő, ebből
rendszeresen 46 fő látogatja az edzéseket.
Ez országosan is kitűnőnek mondható.
Nagy öröm számunkra hogy Egerből,
Tiszafüredről, Füzesabonyból, Besenyőtelekről, Dormándról, Kálból, Bogácsról
is jönnek hozzánk sportolni. Karatésaink
rendszeresen részt vesznek különböző
versenyeken. Legutóbb Sátoraljaújhelyen mérettettük meg versenyzőinket,
ahol a mezőtárkányiak egy arany, négy
ezüst, egy bronzéremmel és egy negyedik
hellyel tértek haza. Összességében mint
mindig, most is a Borza-Dojo hozta el a
legtöbb érmet, és ennek természetesen mi

2009. augusztus

is a részesei vagyunk. Úgy tűnik, jövőre még több versenyzőt tudunk indítani,
megnőtt az érdeklődés a gyerekek részéről is. A jó felkészülést bizonyítja, hogy
öt karatékánk meghívást kapott a magyar
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válogatott pótkeretébe, ami nagy elismerésnek számít. Shihan
Borza József edző
elmondása szerint sok
tehetséges gyerek van
klubunkban, és ha
lesz kitartásuk, szép
sikereket fognak elérni ebben a sportban.
Ehhez valóban nagy
kitartás kell, hiszen a
Kyokushin karatéban ezer nap a kezdet és
tízezer nap az elmélyülés.
Klubunk olyan sok felkérést kap különböző ünnepeken karate bemutatóra, hogy a
fellépést időhiány miatt sokszor nem tud-

Tehetséggondozás a sportban
Cél: Körzeti, Megyei, és Országos versenyekre felkészíteni az iskolánk tehetséges
tanulóit. Az év eleji sportköri foglalkozásokon, valamint a körzeti versenyeken a
tehetséges sportolókat figyeltük meg és
válogattuk ki. Ennek eredményeként 13 fő
lány és 18 fő fiú képezte a tehetséggondozás magját. Természetesen ez a folyamat
évek óta működik, melynek eredményeként több rangos versenyen szerepeltünk
Foglalkozások menete: Heti egy alkalommal ezekkel a tanulókkal versenyfelkészítés keretében történt a felkészülés. A
foglalkozásokon spotág specifikus képességfejlesztés történt. Ügyesség, erő, gyorsaság, állóképesség fejlesztése volt a cél az
őszi és téli időszakban. Tavaszi időszakban
mindezek mellett a technikai elemek
gyakorlása szerepelt.
Résztvevők:
4. o: Hegedűs
Norbert, Szántai Frank, Andorkó
Dániel, Gubek Dávid, Bukta Márk,
Lakatos Anita, Antal Mária, Csonka
Mónika, Pálfi Vivien, Farkas Vivien,
Rácz Dzsennifer
5.o : Török Krisztina, Kállai Eszter, Csercsa Richárd, Ady Sándor,
Kövér Áron, Farkas Dániel

6.o: Hanyi Vivien, Halász Vivien,
Kovács Adrienn, Halász Csaba, Kriston
János Farkas Norbert, Hegedűs Róbert
7.o: Turó Márió, Kállai Szilárd, Andorkó Alexandra
8.o:Nagy Gábor, Balogh Norbert, Csajbók Tamás, Czibi Zsolt, Németh Tamás
Eredményeink a 2008/2009-es tanévben:
ATLÉTIKA:
Mezei futóverseny körzeti döntő:
Hanyi Vivien III. hely
Diákolimpia többpróba : II. korcsoport : Hegedűs Norbert III. hely /körzeti
döntő/, IV. Korcsoport: Fiú csapat I. hely,
Egyéni összetett: Balogh Norbert I. hely,
Nagy Gábor II. hely

Megyei Döntő : Fiú csapat IV.
hely /Nagy G, Balogh N, Csajbók T,
Czibi ZS, Kállai Sz, Turó M/. Egyéni összetett : Balogh Norbert I. hely,
Nagy Gábor VI. hely
Egyéni pályabajnokság megyei
döntő: 300m síkfutás : Nagy Gábor
I. hely. Kislabdahajítás : Balogh
Norbert II. hely. Súlylökés: Balogh Norbert III. hely. 4x100 váltó
III. hely /Balogh N, Csajbók T,
Turó M, Nagy Gábor/. Eredményeik alapján bejutottak az Országos
Döntőbe.
Országos Döntő : 300m síkfutás.: Nagy Gábor IV. hely. Kislab-

juk vállalni. Nagyon örülünk és
köszönjük, hogy az önkormányzat segíti és támogatja egyesületünket. Külön öröm számunkra,
hogy a képviselő-testület kifejezte szándékát, amennyiben
lehetősége lesz pályázati forrásból, vagy önerőből újjáépíti a
községi futballpályát, ahol még
több lehetőség adódna a színvonalasabb sporttevékenységekre.
Tisztelt Mezőtárkányiak! Ezúton is hívok és kérek mindenkit jöjjenek,
jelentkezzenek közénk! Éljenek a lehetőséggel, érezzék jól magukat, tegyenek az
egészségükért!
Nyeste Sándor elnök

dahajítás: Balogh Norbert 18. hely. 4x100
váltó: 26. hely
Kis Iskolák Sportversenye Labdarúgás megyei döntő:
9 csapat versenyzett. Mezőtárkány III.
helyezést ért el. /Nagy G, Balogh N, Csajbók T, Czibi Zs, Németh T, Hegedűs R/.
Kis Iskolák Sportversenye Atlétika
megyei döntő:
Fiú csapat: I. hely, Fiú Svédváltó I. hely,
Fiú 800 m: Nagy Gábor I. hely, Balogh
Norbert II. hely. Valamennyien résztvevői
az országos döntőnek./Turó M, Hegedűs
N, Szántai F, Ady S, Kriston J, Nagy G,
Balogh N/

Kis Iskolák Atlétikai Versenye Országos Döntő Miskolc
Fiú 800 m: Nagy Gábor 4. hely, Balogh
Norbert 5. hely. Fiú csapat: Mezőtárkány
4. hely. Fiú svédváltó: A döntő:Mezőtárkány 4. hely. Pontverseny: Mezőtárkány
5. hely
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