Hagyományőrző falunap

Tárkányok találkozója

Második alkalommal rendezték meg a falunapot
Egerfarmoson. Zenés ébresztővel vette kezdetét
a szórakozás, majd volt, aki fakanalat ragadott a
főzőversenyhez, de volt, aki az ügyességi feladatokban
és a színpadi programokban lelte kedvét.

Tárkányok XV. találkozójának az idén Mezőtárkány adott
otthont. A hat „Tárkány” nevű településről mintegy 240-en
érkeztek a két napos rendezvényre. Voltak Tárkányról,
Mezőtárkányról, Felsőtárkányról, a felvidéki Nagytárkányról,
Kistárkányról és az erdélyi Kőröstárkányról is.

II. évfolyam 5. szám 
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Füzesabony jelenlegi
városvezetése
2014 ősze óta
összesen
1.145.614.000 Ft
értékű fejlesztési
támogatást nyert el
különböző célokra.
Interjú Nagy Csaba
polgármesterrel az
eddig megvalósult
beruházásokról
és a jövőbeni
fejlesztési tervekről.

Sikeresen pályáznak
Füzesabonyi
olimpikon

Holczreiter Sándor (Füzesabony,
1946. július 18. – Tatabánya,
1999. december 14.) olimpiai
bronzérmes, háromszoros világbajnok súlyemelő.
1972-ben a Müncheni Olimpián
bronzérmet szerzett. Pályafutása
alatt összesen nyolc világbajnoki
és nyolc Európa-bajnoki érmet
nyert. 1970-ben összetettben,
1971-ben nyomásban világcsúcstartó volt. 1971-ben az év
súlyemelőjévé választották.

Szemerei Görhe-nap
Egész napos programmal
ünnepelte a falu államalapító királyunk, Szent István
Napját. Új kenyeret sütöttek
és sor került az önkormányzat által tavaly alapított
kitüntetések, dicsérő
oklevelet átadására.

Szent István Nap Szihalmon

Legyen Tánc!!! II.

Mezőszemerén a nyár legnagyobb közösségi rendezvénye a Görhenap. A szervezők ez alkalommal is a közösségépítésre és a kulturális
szórakoztatásra helyezték a hangsúlyt, a műfajilag igen változatos
műsorok között mindenki megtalálhatta a kedvére valót.
Füzesabonyban második
alkalommal rendezte meg a
Média Nonprofit Kft. a Legyen
Tánc!!! II. Fesztivált. Idén a
retro DISCO került főszerepbe.
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„Sikeresek a pályázataink”

A 2014 októberében megválasztott önkormányzat
egyik legfontosabb választási ígérete a „Fejlődési
pályára állítjuk Füzesabonyt !” szlogen volt. Men�nyit sikerült ebből megvalósítani 2016 őszéig? Erről kérdeztük Nagy Csaba polgármestert.

A

z idei évnek nagy
tervekkel
vágott
neki a város vezetése. Ha most mérleget kellene vonni,
mit sikerült elérniük az elmúlt
nyolc hónap alatt?
A legnagyobb projektjeinkről még nem született döntés.
Ugyanis csúsztak a Területfejlesztési Operatív Program
(TOP) pályázati felhívásai és
ezzel együtt a döntések többsége is áttolódik a következő évre.
Ezzel együtt jelentek meg más
kisebb volumenű- de fontos!pályázatok amit a legnagyobb
hatékonysággal próbálunk kiaknázni. Ilyen volt legutóbb egy
belügyminisztériumi pályázat,
amin közel 30 millió forintot
nyertünk el a Pöttömke Óvoda
felújítására. Így ki tudjuk cserélni a régi palatetőt, külső hőszigetelést és korszerű nyílászárókat kap az épület.
Több közintézményen
is
végeztek ebben az évben kisebb-nagyobb felújításokat. Eddig a Sportcsarnokot sikerült eddig kívül-belül modernizálni. De
miért éppen ez az épület? Sokan
azt gondolják, azért mert a polgármester a sportclub elnöke.
Amikor átvettük a várost
szembesülnünk kellett azzal,
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népszavazás

Tisztelt Választópolgár!

hogy az intézményeink többsége
igen csak leromlott állapotban
van. Ha a fontossági sorrendet
nézzük, akkor biztos, hogy nem
a Sportcsarnok az első. Viszont
úgy hozta az élet, hogy ennek
az épületnek a teljes felújítására volt lehetőségünk. Ez teljesen
független a polgármester személyétől. A Teleki Blanka Általános Iskola külső szigetelésébe
bevontuk a csarnokot is. Utána
következett a vizesblokkok és
az öltözők teljes átépítése és a
szellőzőrendszer cseréje. Végül
a Magyar Kézilabda Szövetség
támogatásának köszönhetően a
küzdőteret is megújítanunk. Sikerült elkészülnünk a tanév és
sportszezon előtt. Így ősztől ismét több száz gyermek és helyi sportoló veheti birtokba az
1995-ben átadott épületet.
Úgy tűnik minden lehetőséget
megragadnak. A beadott pályázatok mekkora arányban nyernek?
Bármilyen felhívás jelenik
meg mi indulunk azon, és ha
nyerünk meg is valósítjuk. Ha
az arányszámot nézzük, akkor
a pályázataink 70-80%-a sikeres. Persze nem minden elképzelésünkre kapunk támogatást.
Például nem nyert a melegítő
konyha projektünk és a járda re-

Beszédes számok...

Október 2-án történelmi jelentőségű
népszavazásra kerül sor Magyarországon, így az Ön lakóhelyén is.
Rajtunk múlik, hogy kiálljunk önállóságunkért, függetlenségünkért, és nemet mondjunk
arra az uniós tervre, hogy a megkérdezésünk nélkül
migránsokat telepítsenek országunkba.

Sorba vettük az önkormányzat eddigi támogatott pályázatait és az ezekből megvalósult
beruházásokat. A jelenlegi városvezetés 2014 ősze óta ös�szesen 1.145.614.000 Ft értékű
fejlesztési támogatást nyert el
különböző célokra.
A nyertes projektek listája és a
fejlesztés összköltsége, az önkormányzati önerővel együtt:
Hétszínvirág Óvoda bővítése:
24.265. 657 Ft
Városi Sportcsarnok öltözőinek, vizesblokkjainak felújítása:
30.654. 988 Ft
Egészségügyi Központ, Pöttömke Óvoda napelemes rendszerei: 34.402.396 Ft
Műfüves labdarúgó pálya
(megvalósítás előtt): 34.396.045 Ft
Városi Sportcsarnok küzdő-

terének felújítása: 19.989.560
Ft
Az 1956-os emlékmű felújítása(megvalósítás
előtt):
1.088.000 Ft
Testvérvárosi találkozó megrendezése: 500.000 Ft
Teleki Blanka Általános Iskola épületének korszerűsítése:
148.894.028 Ft
Pöttömke Óvoda épületének
korszerűsítése (megvalósítás
előtt): 39.484.700 Ft
Polgárőrség gépjármű beszerzésének
támogatása:
6.240.780 Ft
I. világháborús emlékmű
felújítása(megvalósítás előtt):
1.744.600 Ft
Füzesabony Város szennyvízelvezetésének és tisztításának
bővítése, korszerűsítése (megvalósítás előtt): 894.373.476 Ft

NEM

Mondjunk
-et
az illegális bevándorlókra és a brüsszeli kényszerbetelepítésre
konstrukció sem. Vannak olyan
fejlesztéseink, amikről már kezünkben van a támogatási határozat, viszont a konkrét munkálatokhoz még nem fogtunk hozzá. Ilyen a műfüves focipálya, az
I. világháborús és az 1956-os
emlékművek felújítása.
A beszélgetésünk elején említette az Európai Uniós forrásokat felhasználó TOP-os pályázatokat. Jelenleg, hogy állnak
ezekkel?
Legelőrehaladottabb állapotban a Füzesabony-Szihalom kerékpárút projektünk van. Ez 230

millió forintos beruházás lesz.
Ha megvalósul, akkor a városból
el lehet majd kerekezni a Zsóry
fürdőbe. Első körben, megyei
szinten már zöld utat kaptunk,
támogatásra javasolva küldték
tovább a minisztériumba, ahol
várhatóan már ősszel megszületik a döntés.
A legnagyobb tervünk a „Zöld
Város” projekt. Ennek a beruházásnak az értéke meghaladja
az 1,1 milliárd forintos. Teljesen
átalakítanánk a belvárost. Több
évtized után rendbe raknánk a
buszpályaudvart, a piac környé-

két és a teljes Rákóczi utat. Ennek pályázati dokumentációját
már benyújtottuk a megyei önkormányzathoz.
A munkahely teremtést szolgálja az Ipari Park projekt. Megvan a terület, megkaptuk az „Ipari Park” címet is. Füzesabony
bekerült a szabad vállalkozási
zónába, így az itt befektetők jelentős adókedvezményeket kapnak a kormánytól. A tervben szerepel a Kerecsendi út felújítása,
ami régi adósság a lakosság felé.
Ön milyen tanulságokat tudna levonni erről az időszakról?

Első és legfontosabb a tudatosság. Csináljuk meg azt, amit
elterveztünk. Ezzel együtt rugalmasnak is kell lenni, szinkronban az élettel. Készek vagyunk megragadni minden
fejlesztési lehetőséget a város
érdekében. Persze vannak hiányosságok is. Az elmúlt 20 év
lemaradását azonban szűk két
esztendő alatt nem lehet behozni. Biztos vagyok abban, hogy
az eddig befektetett munkánk
megtérül és az eddigieken túl
jelentős eredményeket fogunk
elérni.

OKTÓBER 2-án!

Védjük meg Hazánkat,
védjük meg Magyarországot!
NYITRAI Zsolt
Egerfarmos, Füzesabony,
Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom,
Dormánd és Besenyőtelek
országgyűlési képviselője
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Szent István ünnepén

Simon
Edit

Antal
Annamária

Berkes
Anna

Horváth
Péter

Tóth
Balázs

Nyári tábor a Művészeti Iskolában
Füzesabony Zeneoktatásáért Alapítvány támogatásával szerveztük meg idén
újra napközis jellegű táborunkat a Művészeti Iskolában. Augusztus 1-től 5-ig
vártuk a tanulni, játszani, kikapcsolódni vágyó gyermekeket, az iskola Kossuth úti székhelyén.

A

Testvértelepülési-megállapodás aláírásával vette kezdetét az augusztus
20-ai rendezvénysorozat Füzesa-

bonyban, mely folytatása a városvezetés egyik fő célkitűzésének, a
közösségépítésnek, a határon túli

magyarsággal való élő kapcsolatok
ápolásának. Így az erdélyi Zabola
község mellett új testvértelepüléssel

gazdagodott városunk, a kárpátaljai
Gáloccsal. A hivatalos megállapodást a Városháza nagytermében írta

alá Molnár Sándor Gálocs, valamint
Nagy Csaba, Füzesabony polgármestere.

Ünnepi szentmise és
kenyérszentelés a római katolikus
plébánia templomban

Kezeket a magasba Füzesabony!

II. Legyen TÁNC!!! Fesztivál

táborban tartalmas
és érdekes programok közül választhattak a résztvevők.
A délelőtti órákban egyénileg és kamaracsoportokban muzsikáltak a gyerekek.
Többen ez alkalommal ismerkedtek meg a különböző hangszerekkel. Szakemberektől kaptak segítséget ahhoz, hogy kiválasszák a számukra legjobban
tetsző hangszert, amelyen szívesen tanulnak majd a következő tanévben. A játékra, a sportra
és az alkotásra is volt lehetőség,
hiszen nyitva állt a kreatív műhely, ahol rajzoltak, festettek, különböző technikákkal készítettek
tárgyakat. Kedvükre mozoghattak, játszhattak a tornateremben.
Pénteken délelőtt nyuszi-simogató napot tartottunk.
A délutáni órákban közös tábori programok voltak. Hétfőn alapos kézfertőtlenítés után,
profi szakács, és a felnőttek irányításával kókuszgolyót készítettek a gyerekek. Kedden lovagolni vittük őket, ahol a lovaglás mellett megsimogathatták
a kisbárányt, kutyust, láthattak
kiskacsát, csirkét, pulykát, libát.

Szerdán
csapat-sportversenyt
tartottunk, csütörtökön játékos
műveltségi vetélkedőn mérték
össze tudásukat a növendékek.
A versenyek után eredményt hirdettünk, és megjutalmaztuk őket.
Pénteken hangversennyel zártuk
a tábort a Művelődési Ház nagytermében. Kihirdettük a rajzverseny és az egyéni sportversenyek
eredményeit. Minden gyermek
és felnőtt kapott emléklapot, melyen a tábor első napján készített
csoportkép látható.
A táborban 53 növendékkel 13
felnőtt foglalkozott. A kézműves
foglalkozásokat Ligeti Ági néni
és Uriné Szászi Ilona, Ica néni
vezette. Nagy odaadással irányí-

tották az alkotó kezeket, hogy
szebbnél szebb, igényes munkák készüljenek. Szabóné Váczi
Judit tanár néni a sportos programokat szervezte, és a játékot
felügyelte. Profizmusának köszönhetően, forró hangulatú versenyen vettek részt a gyerekek.
Sosem tudom meghatottság nélkül említeni azt, hogy a táborban
dolgozó és segítő felnőttek milyen áldozatos munkát végeztek.
Sok jó ember összefogásának
köszönhető az, hogy értékes hetet töltöttünk együtt.
Köszönetemet és hálámat
szeretném kifejezni kollégáimnak, akik lelkesen és örömmel
végezték a feladatukat. Nagy

Katalin, Kovács Anita, Kovács
Erika, Kardosné Barta Viktória, Vincze Viktória, Buktáné
Török Bernadette, Homonnai
Csabáné, Ferencz József Attiláné kitartó munkájára, szaktudására és emberségére mindig
lehetett számítani. Köszönöm
a lovas program megvalósításában nyújtott segítségét Nagy Lajosnak, Kovács Anitának, Nagy
Kármen Grétának, Daru Rékának és Nagy Bence Jánosnak. A
köszönet hangján szólok a segítő
intézmények vezetőihez és dolgozóihoz: Sodexo, Széchenyi
István Katolikus Általános Iskola, Média Kft., VTV, KLIK Füzesabonyi Tankerület, Művelődési Központ.
Köszönöm Ligeti Ágnes,
Nagy Gabriella, Nagy Lajos,
Barta Sas Béla, Gálné Birkás
Emese, Tóth Melinda támogatását és felajánlásait, köszönöm
Homonnai Viktória segítségét.
Az iskola facebook oldalán
látható fényképek emlékként őrzik a táborban töltött időt, hangulatot. A pozitív visszajelzések arra ösztönöznek bennünket,
hogy folytassuk ezt a munkát,
hiszen az egy hét alatt nem csak
élményekkel, tudással gazdagodtunk, hanem építettük a Művészeti Iskola közösségét.
Nagyné Rózsa Zsuzsanna
táborvezető

Telekis nyári táborok

FELSŐ TAGOZATOS
NYÁRI TÁBOR
BALATONSZEMESEN

A Szemenyei Péter által celebrált szentmisén a plébános arról prédikált, hogy
országunk Szent Istvánnak köszönheti a katolikus hitet, a nép fennmaradását.
A szentmisén megáldotta az anyaország és a határon túli magyarság - Zabola
és Gálocs - új kenyerét.
Az ünnepség a Templomkertben folytatódott, ahol Nagy Csaba, Füzesabony
polgármestere és Sebestyén Levente a zabolai küldöttség tagja mondták el
ünnepi gondolataikat. A megemlékezést koszorúzás zárta.

vőinek lehetőségük lesz a készítményekből vásárolni. Az előadás
INGYENES!

ERDEI ISKOLA

ERZSÉBET
NAPKÖZIS TÁBOR

A bükki füvesember
– Füzesabonyban!
December 14-én 17 órától a Közösségi Ház nagytermében tart
előadást a sokak által csak bükki füvesemberként ismert Szabó
György. A Bükkszentkereszten
élő, gyógyteáiról híres Gyuri bácsi
ezúttal a füzesabonyiakkal, valamint a térségben élő érdeklődővel osztja meg tudását és ad tanácsokat. A rendezvény résztve-

„Legyen most tánc, úgy, mintha
nem volna holnap, csak játs�sz…”-ezzel a dallammal kezdődött a II. Legyen TÁNC!!!
fesztivál. A megnyitót Jordán
Marcsi és zumbásai táncolták,
és ezúttal csatlakoztak hozzájuk a Pinkóczy Lilla vezette
mazsorettek is. A folytatásban
a Füzes Táncklub bemutatóját
láthatta a szép számban kiláto-

gató közönség. Aztán jött Tom
White és barátai, a rockabilly
stílusú utcazenével, majd a helyi karaokésok disco dallamaira rophatták a táncolni vágyók.
Nem csak táncolni és nézelődni, de kóstolni is érdemes volt:
kárpátaljai, erdélyi és magyar
ízek közül válogathattak a kilátogatók.
A családok is egész nap vá-

laszthattak a gyermekeknek
szóló szolgáltatások sokaságából. Este Zoltán Erika énekelte el újra, hogy szerelemre
született: az énekesnő az egy
órás produkció alatt időutazásra hívta a lelkes közönséget. B.
Tóth László diszkóján teljesen
megtelt a közpark, az ezres létszámú tömeg egy emberként
emelte fel a kezét az Ottawa

együttes örökzöld dallamára, a
Hands upra!
A jó hangulatú napot ezúttal
is tűzijáték zárta. A városvezetés és a szervező Média Kft.
megköszönte a kilátogatóknak
az érdeklődést, a kulturált, jó
hangulatú szórakozást. Jövőre
újra várnak vissza mindenkit
a III. Legyen TÁNC!!! Fesztiválra.
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Július 25-én 21 felsős diák és 3 kísérő tanár szállt
fel az Ezüstpart Expresszre, hogy megkezdje egy
hetes nyaralását a Balaton partján. Az esőfelhők
már első nap elszálltak, így estére ki is tudtunk
sétálni a tó partjára megcsodálni a naplemente
„aranyhídját”. Fő programunk a fürdés volt, de a
szállásunk is lehetőséget adott különféle szabadidős programokra. Lehetett csocsózni, focizni, kézilabdázni, vagy csak egy jó sétát tenni esténként
a parkban. Az üdülő is rendelkezett medencével,
amiket a különösen meleg napokon ki is használtunk, valamint vízi vetélkedőt is szerveztünk benne.
Szabadidőnket egyéb játékokkal is eltöltöttük, nagy
UNO kártya- és Twister-partyk zajlottak. A lányok
fodrászkodtak, igazi kis hajköltemények születtek.
Csütörtökön este naplemente hajózásra indultunk,
ahol egy kis frissítő is várt minket a fedélzeten. Sok
nevetéssel, szép emlékekkel tértünk haza vasárnap este. Köszönettel tartozom Antal Zoltánné tanárnőnek és Nagy Imre tanár úrnak a tábor alatt
nyújtott segítségéért.
Bernáth Melinda, táborszervező tanár

Az Erzsébet-program keretében iskolánk több turnusban is szervezett diákjai számára a nyáron napközis táborokat.
Az első héten, július 4. és július 8. között két
turnus is indult. Az egyik 5-es és 6-os diákok számára.
Változatos, élményteli programok, napi négyszeri étkezés várta a gyerekeket reggel 8-tól délután 4-ig.
Hétfőn a délelőtt szuper játékokkal telt, délután
pedig a tábor ifi tűzoltósai mutatták meg, mit tudnak. Majd a többiek is megismerkedtek a szerelékekkel, hogy mi mindent rejt egy tűzoltóautó. Végül
ők is kedvet kaptak pár futamhoz a kis tűzoltók segítségével.
Kedden délelőtt megtekintettük a füzesabonyi
helytörténeti kiállítást. Ebéd után pedig az ott látottakból készítettünk tablókat, amikkel az iskola faliújságát dekoráltunk. De persze játszottunk is kicsit.
Szerdán előkészítettük a pólókat a batikoláshoz, angol és német nyelvi játékokat játszottunk,
filmet néztünk.
Csütörtökön Poroszlóra utaztunk a Tisza-tavi
Ökocentrumba. Nagyon jó kis nap volt, tele felejthetetlen élményekkel.
A poroszlói emlékekből újabb alkotások születtek, amikkel az iskola faliújságát gazdagítottuk. Befejeztük a pólók batikolását, majd egy fincsi uzsonna után mindenki egy emlékbe kapott kis plüss
Brekivel térhetett haza.
Nagyon szép hetet töltöttünk együtt, élményekkel, emlékekkel gazdagodva!
Köszönöm szépen Antal Zoltánné és Lőrincz Bianka tanárnők egész heti segítségét.
Bernáth Melinda, táborszervező tanár

BALATONAKALI 6.A - 6.B
Minden évben iskolánk 6. osztályos tanulói
részt vehetnek az egyhetes erdei iskolában. Mi
Balatonakalira mentünk, öt kellemes napot töltöttünk június elején a Balaton partján. Már év eleje óta vártuk ezt a hetet. A megérkezés után a táborban bepakoltunk a szobába, majd ismertették
velünk még egyszer a házirendet, és maradt idő a
fürdésre is a Balatonban. Kedd délelőtt is a strandon voltunk, ebéd után előadást tartottak nekünk
a Balaton növény- és állatvilágáról. Bemutatták a
vidék múltját és a kőzeteit. Ezután játékos vetélkedőn vettünk részt. Zirci diákok is táboroztak a
Balaton partján, nagyon jól összebarátkoztunk velük. A következő nap délelőtt vonattal Badacsonyba
utaztunk. Ott megnéztük a kikötőt, majd a Kisfaludy-házat. Délután gyalogtúrát tettünk Dörgicsére.
Csütörtökön Balatonfüredre utaztunk. Ott városnézésre mentünk a kisvonattal. Ezután a kikötőben
megnéztük a vitorlásokat és Bujtor István szobrát.
Vacsora után a táborban elkezdtünk összepakolni.
Pénteken még utoljára kimentünk a strandra, majd
indultunk haza.
Nagyon jól éreztük magunkat a táborban, és
erre még nagyon sokáig emlékezni fogunk.
Kovács Kristóf, Tóth Zsombor 6.a

Bán

Boglárka

Nyári tábor a könyvtárban
Ebben az évben is megrendezésre
került a Füzesabonyi Könyvtárban a
könyvtár tábor, mely 2016. 06. 27től 2016. 07. 01-ig tartott. A 27 táborozónak kézműves- és sportfoglalkozásokat szerveztünk, és a hét
folyamán ellátogattunk a Jászberényi Állat- és Növénykertbe, valamint
Debrecenbe, a Kerekerdő Élményparkba. Zárásként, a hagyományokhoz híven elkészítették a táborlakók
élményrajzaikat, melyek a nyár fo-

lyamán megtekinthetőek a könyvtár
ablakában.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani:
Skorcze Flóriánnénak Editke néninek
Pénz Melindának (Csipkeház)
Bodnárné Karolinának (Pöttömke
Óvoda)
Nagy Istvánnak (Széchenyi István
Katolikus Általános Iskola)
FÜV. Kft. dolgozóinak

Érettségire épülő, emelt
szintű OKJ szakképzések
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ, EMELT SZINTŰ SZAKKÉPZÉSEK (Nappali tagozat,
2 éves képzés, 25 éves kor alatt)
Irodai titkár OKJ 54 346 03
Informatikai rendszerüzemeltető
(volt rendszergazda) OKJ 54 481 06
SZEREZZ ÉRETTSÉGIT 2 év alatt!
(korhatár nélkül)
2 éves érettségire felkészítő fel-

nőttoktatás szakiskolát, szakmunkást végzettek számára, esti tagozaton.
Érdeklődni Csesznok Róbertnél
az alábbi elérhetőségeken lehet:
36/341-131
70/3311-556
www.remenyikzs.sulinet.hu
iskola@remenyikzs.sulinet.hu

„Pöttöm” nyár

az óvodában és a bölcsődében
A nyár beköszöntővel a gyerekek nagyon szép számmal látogatták intézményünket. Mivel a
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
kezdte ebben az évben a karbantartási szünetet, ezért mi voltunk
az ügyeletes intézmény.
A nyári udvari játékok sokszínűsége mellett, külön tevékenységként az alapítvánnyal
karöltve barkácsolási lehetőséget
biztosítottunk az érdeklődők számára. A „Kézműves Kedd” néven bevezetett foglalkozásokon
Dohány Istvánné újabbnál-újabb
ötletekkel várta a piciket.
A nyári óvodai élethez nagyban hozzájárul a környező iskolák diákjainak önkéntes munkája,
mely színesíti a gyermekek mindennapjait, ezzel változatosabbá
teszi az udvari játékukat.
A nyár a bölcsőde életében
kevés változást eredményezett,
szinte teljes létszámmal működött a karbantartási szünet kezdetéig.
Június hónapban a bölcsőde
egy párakapuval lett gazdagabb
a gyerekek és a gondozóik nagy
örömére. A nyári udvari játékot
kibővítették a párakapu adta hűsöléssel a nagy kánikula idején.
A takarítási szünet kezdetén
hagyományainkhoz híven az intézmény dolgozóinak közössége

kiránduláson vett részt Tokajban
és Szerencsen. Július utolsó hetében a Polgármester Úr értesített
bennünket arról, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázat
sikeres volt a Pöttömke Óvoda és
Bölcsőde felújítására. E pályázat biztosítja számunkra, hogy
épületünk megszépülve, esztétikusabbá varázsolva várja a jövő
nemzedéket. A pályázat tartalmazza a külső nyílászárók cseréjét, az óvoda épületének tetőszerkezetére vonatkozó cserét, valamint az épület külső szigetelését.
A karbantartási szünet idejére
két csoportszoba PVC cseréjét
terveztük, melyet sikerült megvalósítani.
A dajka nénik áldozatos munkájának köszönhetően csoportjaink tisztán, megszépülve várták
az érkező gyerekeket. Újra kezdődött a játék, és az óvoda zöld
udvara megtelt gyermeki zsivajjal és kacagással.
Bodnárné Kiss Karolina
intézményvezető
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Ahol a Nap kétszer kel fel...

Újra Erdély földjén a csapat

Józsáné
Debreceni
Edit

Már 6. alkalommal
a Debreceni
Virágkarneválon

A Szihalmi Tobán Hagyományőrző Egyesület ismételten egy felejthetetlen erdélyi utat tudhat maga
mögött. Az idén újra a testvértelepülés, Hadad volt a célállomás,
ahol három napot töltöttek el. Voltak, akik barátoknál, ismerős családoknál lettek elszállásolva, és
voltak, akik a kastély szobáiban
hajtották álomra a fejeiket. A fergeteges hangulatban eltöltött három nap zárásaként Hadad napján egy remek fellépéssel búcsúztak a helyiektől. A csoport tagjai
nagyszerű vendégszeretetben részesítették a házigazdák. Ezután
Torockóra indult a csapat, ahol a
pihenésen és a szórakozáson volt

a hangsúly. A tervek között szerepelt a 1128 méteres Székelykő
megmászása, a Tordai sóbánya és
a hasadék meglátogatása. A Székelykőnek köszönheti Torockó azt
az érdekes természeti jelenséget,

hogy a nyári időszakban a nap kétszer kel föl. Korán reggel megjelenik az égbolton, majd elbújik a
hegycsúcs mögé és csak később
emelkedik oly magasra, hogy bevilágíthassa az egész falut. A cso-

port tagjai köszönetet mondanak
dr. Joó Csabának, a Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület vezetőjének, hogy megszervezte és megvalósította ezt a felejthetetlen kirándulást.  Barna Bence

Állami ünnepünkön elismerések
átadására is sor került Szihalmon
A délelőtti főzés kellemes hangulatban telt, a civil
szervezetek mellett polgármesterünk is főzött, és
dagasztotta a Szent István napi kenyeret is.

Tizenhat virágkocsi, illetve
magyar és külföldi művészeti csoportok vonultak végig
szombaton Debrecenben, az
50 éves múltra visszatekintő virágkarneválon. Közöttük
immár 6. alkalommal voltak
ott Kovács Henrik karnagy
vezetésével a Szihalmi Fúvósok. A zenekar ezúttal is kimagasló teljesítményt, nyújtott színvonalas talpalávalót
adtak a Valcer Táncstúdió

táncosainak. A virágkocsik
hagyományos felvonulását
ezúttal is a Szent Koronát, az
országalmát és a jogart szimbolizáló
kompozíció-kocsi
nyitotta meg a Debrecenbe
kéne menni című sláger dallamára. A felvonuláson ös�szesen kétmillió szál virággal
díszítették fel a járműveket. A
kocsik között művészeti csoportok szórakoztatták a karnevál közönségét.

Szilice falunapján
2016. augusztus 6-án falunapot rendeztek Szihalom felvidéki testvértelepülésén, Szilicén. A rendezvény helyszínéről
gyönyörű kilátás nyílt a Szilicei-fennsíkra. A programot számos műsor, produkció, kiállítás
színesítette. Felléptek a helyi
óvodások és iskolások, valamint
a jabloncai és a szilicei népdalkör tagjai, és
műsorral készültek a szihalmi vendégek is. Farkas Ági,
Molnár Csilla és Pecsmány Péter jó néhány elénekelt magyar
dallal, világslágerrel könnyeket
csalt elő a helyiek szeméből. Az

este akusztikus koncerttel, tombolasorsolással folytatódott, és
hajnalig tartó utcabállal záródott. A rossz idő, az estig tartó
zuhogó eső ellenére a rendezvény csodálatos volt.
Mélyen megható érzés az,
hogy majdnem 100 éve az elcsatolt területen élő sziliceik a
munkájukkal, baráti-rokoni kapcsolataik fenntartásával, magyar identitásukkal továbbra is
erős szállal kötődnek Magyarországhoz. Ezeket a kapcsolatokat ápolni, erősíteni kell és nem
szabad elfelejteni, hogy EGY A
NEMZET. 
Zelei Rajmund

Ú

j kezdeményezésként hirdettük 11
órára a „Hazanéző” programot, az
elszármazottak találkozóját, melyet mindnyájunk,
elszármazottak és itt élők ünnepének szántuk. Olyan, a hétköznapokat megszakító kikapcsolódásnak, mely rendhagyó módon
kiemel bennünket a megszokottból, és alkalmat teremt közös
múltunk, identitásunk megélésére. Kíváncsian figyeltük, hogy a
megváltozott külső kit takarhat,
ahogy „levezetve a felmenőket”,
felidézve a ragadványneveket,
megtaláltuk emlékeink „kútjában” a régebben ismert szomszédot, családot, osztálytársat. A viszonylag kevés számú résztvevő
igazán jót beszélgetett, és megerősödve a szihalmiak együvé
tartozásának érzésében jövőre is
eljön, és talán mások is kedvet
kapnak az ilyen találkozókhoz.

14 órakor a szabadtéri szentmise keretében emlékeztünk
államalapító Szent István királyunkra, országunk védőszent-

jére. A mise igazi kuriózumnak számított, amit Varga János
verbita missziós atya tartott. Az
atya szihalmi származású, tizenhárom éve pap, és 13 éve szolgál
Argentínában, az Isten Ige Társaság tagja. Jelenleg itthon van
szabadságon, ezért celebrálta Ő
a szabadtéri szentmisét.
A helyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület újonnan készült zászlójának megszentelésére is sor
került.

A zászlót tartotta Kulcsár Péter, az ÖTE parancsnokhelyettese és Szabó Andrea önkéntes
tűzoltó. A szentelést követően
a zászlót szalaggal díszítette a
„zászlóanya”, Pethőné Redele
Marianna, aki a zászlót „hímezte”, valamint Bóta József Sándor polgármester és Antal Emil,
a Heves Megyei Tűzoltószövetség alelnöke.
A megszentelt újkenyér osztását követően emelkedett hangulatban került sor az önkormányzat által tavaly alapított
kitüntetések, dicsérő oklevelet
átadására.
A településért végzett önzetlen és kimagasló munkájáért Szihalom Községért
Érdemérmet vehetett át Antal
Mihály. Ő három cikluson keresztül alpolgármesterként, adományokkal is támogatva, önzetlenül vett részt a testvértelepülési-kapcsolatok alakításában. Tevékenykedett a 2010. előtti testületekben, ám jelenleg súlyos
betegsége miatt visszavonult a
közélettől.
Elismerésben részesült Koós
Jánosné (Ilonka), a Szihalmi
Fúvósok egyesületi elnöke, aki
lelke és motorja a falu civil életének.
A Szihalom Kultúrájáért Érdemérmet Nahóczki Péter többszörös Európa és világbajnok
íjász kapta, aki egy világverseny
miatt a kitüntetést nem vehette
át személyesen. A másik kitüntetett Domán Zoltán, a Szihalmi
Sport Klub elnöke volt, aki közösségépítő munkájáért és önzetlen támogatásaiért kapta az
elismerést.

A polgármesteri Dicsérő Oklevelet olyan tehetséges fiatalok
kapják, akik Szihalom jó hírét
viszik tovább, közösségi aktivitásuk példaértékű. Az idén ebben a díjban Pajtók Vivien – a
Debreceni Egyetem néprajz szakos hallgatója, a Tobán Hagyományőrző Néptánccsoport aktív tagja – valamint Kiss Gábor, alias „Farm Gábor” – a
FARM című reality show megérdemelt győztese – részesült.
A megemlékezést színesítették a tavalyi díjazottak: a Szihalmi Fúvósok csapata, Molnár
Csilla és Farkas Ági, valamint a
TOBÁN Hagyományőrző Néptánccsoport.
A délutánt fergeteges koncerttel zárta az Anonym Rock Band.

Sipos
Attila

Tiszán innen, Dunán túl…

a Tárkányok XV. találkozója Mezőtárkányban
A július 23-24-i hétvégét egy hosszú előkészítő
munka – pályázatok, felkérők, megrendelők, írása; meghívók elkészítése,
készletbeszerzés, a falu
csinosítása, emlékműállítás stb. – előzte meg.
Ennek gyümölcse egy
eseménydús, zenei, lelki
közösségi élményt nyújtó programsorozat lett.

S

zerdán felállították
a kézilabda pályát
lefedő sátrat, belső
berendezéseket. Gőzerővel dolgoztak
az önkormányzat alkalmazottai.
Villanyszerelés, hangosítás, dekoráció, eligazító feliratok, minden
lassan a helyére került, …de valami biztos kimaradt… szorongva
vártuk a vendégeket… így van ez,
ha 600 vendég fogadására készül
a falu.
Az időjárás kegyes volt hozzánk a hosszú hétvégén. Sorra érkeztek a buszok a mosolygó vendégekkel, a Tárkány nevű települések delegációival. Eligazítás
után egymásra találtak a helyiek
és a vendégek. Sokszor régi ismerősök üdvözölték egymást. Talán
minden a helyén van.
Az ünnepi megnyitón felemelő
érzés volt a színpadról végigtekintetni a közönségre. A Kárpát-medence hat Tárkány településének
magyarjaira, és azokra a vendégekre, akik elfogadták az önkormányzat meghívását, hogy részesei legyenek egy óriási közösségi
élménynek.
A köszöntött vendégek között
voltak politikusok, közigazgatási-önkormányzati vezetők, civil-társadalmi szervezetek képviselői, a község díszpolgárai és
az együttműködő partnerek reprezentánsai.
Ünnepélyes zászlóbehozatal és
ünnepi köszöntők sora következett:
Felolvastuk dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési miniszter, a rendezvény fővédnökének
üdvözlő sorait. Beszédet mondott
Nyitrai Zsolt, Mezőtárkány község országgyűlési képviselője, aki
a közösségi értékek hangsúlyozása mellett a rendezvény napi aktualitására is utalt. Kiemelte a há-

zigazda település elmúlt években
sikeresen véghezvitt fejlesztéseit,
a jövő irányába megtett erőfeszítéseit, valamint szólt nemzetstratégiai célokról is.
Tóthné Szabó Anita polgármester asszony a nyári esemény
15 évre visszatekintő múltját, ünnepi jellegét, családias hangulatát, a házigazdák vendégszeretetét
hangsúlyozta, felidézve a 6 évvel
ezelőtti mezőtárkányi találkozó
eseményeit.
Szót kaptak a Tárkány települések polgármesterei is. Gondolataikban közös volt a találkozó nemzetegyesítő ereje, a baráti kapcsolatok méltatása.
A megnyitó szomorú pillanata volt Petrik Árpád Kistárkány
volt polgármestere posztumusz
emlékplakettjének az adományozása. Juhász Attila, Felsőtárkány

polgármestere megható, őszinte
szavakkal búcsúzott a Tárkányok
nagy családja nevében az idén tavasszal tragikusan elhunyt egykori kollégájától, barátjától, aki
alapítóként oroszlánrészt vállalt a
testvér-települési kapcsolatok létrehozásában és ápolásában.
Felemelő volt a megnyitók
elmaradhatatlan mozzanata, a
vándorzászló átadásának ünnepi
perce. A zászlót a testvértelepülések a Magyarok Világszövetségétől kapták 2002-ben. Nagytárkány polgármesterétől Tóthné
Szabó Anita vette át a Tárkányok
közösségét jelképező zászlót,
amit 1 évig, a következő találkozó megrendezéséig Mezőtárkány fog őrizni. A Világszövetség részéről Oláh István, a Kárpát-medencei térség képviselője
mondott köszöntőt. Megtisztelte

a rendezvényt dr. Pócs Alfréd, a
Hun Fokos Szövetség elnöke is:
történelmi magyarázattal és értelmezéssel fűzte egybe köszöntőjét.
Az ünnepséget kulturális műsorblokkal folytattuk a délután és
az est folyamán. Fellépők között
köszönthettük Kalapács Józsefet, az Omen és Pokolgép egykori
frontemberét, az István a király c.
rockopera Koppányát, a mezőtárkányi Ifjúsági Színtársulat tagjainak egykori példaképét… A kemény rock mellett lírai hangvételű Kormorán dalokat is szívünkbe zárhattuk Magyar hit, magyar
szabadság c. műsorával.
A folytatásban a Rejtező zenekar modern hangszerelésű népzenei blokkja, majd a Vidróczki
Néptáncegyüttes fergeteges hangulatú táncfellépése következett.

A vacsora alkalmával a házigazdák a 2010-es mezőtárkányi találkozóról készült videófilm vetítésével kedveskedtek a delegációknak, míg a vezetők a polgármesteri hivatalban fogadáson vettek
részt.
A Milbox duó lehengerlő tempójú utcabállal indított az éjszakára hangolva. Közben készült a lézer show technikai háttere, és vártuk a Németh Út Kft. által megszponzorált, Köteles-Váradi alkotta Dupla KáVé-t.
A kiskörei lézeres fiúk zenei
alapokra készített lézerfény játéka
Magyarország történetéből újszerűségében, látványában hagyott
maradandó nyomot a szívünkben.
Éjfélre miden programunk lement a színpadon – van, ami előbb,
van, ami csúszással – és a táncos
kavalkád búcsúztatta a szombatot.

Vasárnap reggel a szolnoki lovas huszárok és a fúvószenekar
ébresztette a községet. A delegációk délelőtti felvonulása olyan
látványosság volt a két vendégcsoport kíséretében, melyet Mezőtárkány eddig nem, vagy csak
ritkán láthatott.
A Szemenyei Péter plébános úr
által felszentelt 1956-os haranglábunk a kálvária kapujában helyi
alkotók keze munkáját dicséri a
jelenben s a jövőben. Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színész szavalatával és Mészáros
János Elek énekes közreműködésével avatott alkotás az 1956-os
Emlékbizottság
támogatásával
készülhetett el.
A delegációk vezetői megkoszorúzták a 2010-ben avatott Ös�szetartozás emlékművet is.
Kőbe vésett történelemkönyvünk... A Kárpát-medencei magyarság élni akarásának, ös�szetartozásának és fájdalmának
a szimbóluma, mely üzenetet
hordoz a jövőnek. Az üzeneteket
ünnepekkor kódoljuk. Tettük ezt
mi is.
Dr. Ternyák Csaba egri érsek úr
ünnepi miséjének mondanivalója,
hangulata és Mészáros János Elek
koncertje olyan érzelmi muníciót
hordozott, mellyel lesz erőnk továbblépni, tervezni a mindennapokat.
Báder Ernő cigányzenekara,
Hegyesi Hudik Margit énekművész zenei műsora, a felejthetetlen ebéd jókedvvel töltötte meg a
vendégsátrat.
A testvértelepülések búcsúja is
hosszúra nyúlt. Lélekben megtisztulva, a szívekben megerősödve vitték otthonukba a magyarság
közösségi élményét, összetartozás-tudatát országhatároktól függetlenül.
Visszavárunk
Kistárkány,
Nagytárkány, Köröstárkány, Felsőtárkány, Tárkány 2022-ben is!
Támogatók, segítők voltak:
1956-os Emlékbizottság, Németh
Út Kft., TOM-DO Bt., Pemika Transz Kft, Nemesgép 2000
Kft., Jacsó Emil egyéni vállalkozó, Ludvig Bt., Füzesabony, Besenyőtelek, Felsőtárkány, Mezőszemere önkormányzata, Füzesabonyi Média Kft., Kelemen Kertészet.
Média támogatónk az FM7 és
Szent István Rádió volt. Köszönjük!
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egészségügyi, szociális hírek

VI. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD
A Hontravel Kft. által 2016. május végén, Harkányban megrendezett VI.
Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD-on a füzesabonyi Rozmaring Népdalkör
sikeresen bejutott a döntőbe, a maximális 50 pontot elérve.
A döntő 2016. június 24-26-án került megrendezésre Harkányban, amelyen közel 40 népdalkör versengett. A Rozmaring Népdalkör szombaton 19
órakor lépett fel, a harkányi park szabadtéri színpadán.
Köszönet illeti a népdalkör minden tagját a kitartó gyakorlásért, és azért
a hiteles interpretációért, amellyel elnyerte a kiemelt aranyat, a legmagasabb minősítést az országos megmérettetésen a több ezer versengő résztvevő közül.
Kissné Bozó Sarolta, művészeti vezető
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„Játssz, tanulj, szerezz élményeket,
barátokat és érezd magad nagyon jól!”
Lakatosné
Mohácsi
Mária

Újra a Hungaroringen!

Ez a mondat volt a mottója annak a nyári tábornak, amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Hungaroring Sport Zrt. és a Groupama Tanpálya szervezésében valósult meg, és amelyre a rendezők a Füzesabony-Szihalom Szociális,
Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, valamint az intézmény
munkatársait kérték fel a táboroztatás megszervezésének segítésére.

A

MiniRing
Közlekedésbiztonsági
Nyári Táborba 3 turnusban, 50 fős
létszámmal, összesen 150 fő gyermek indult a füzesabonyi járás területéről táborozni. A program fő támogatója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt,
amely a gyerekek számára a teljes ellátást nyújtó
nyári táboroztatást biztosította.
A táborozás ideje alatt a gyerekek betekinthettek
hazánk egyetlen Formula 1-es pályájának kulisszái
mögé, az irányító központban játékos formában tapasztalhatták meg a pályán zajló eseményeket. A
gyerekek több érdekességeket is megtudhattak az
autóversenyzés világáról, a versenyautókról, a versenypályák és autóversenyek biztonságáról.
A táborozás további programjai között szerepelt
a dunai vízi közlekedés szabályainak megismeré-

se, kipróbálhatták a hajó-szimulátort, és megtanulhatták, hogyan kell tengerészcsomót kötni.
A gyermekek biztonságos körülmények között,
a közúti forgalomtól elzárt területen motorozhattak szakmai instruktor irányításával, YAMAHA
PW50-es gyermekméretű versenymotorokkal.
A Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ köszönetét fejezi ki a nyári tábor szervezőinek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, a Hungaroring Sport Zrt. Igazgatóságának, a Groupama Tanpálya Cégvezetőjének és
munkatársainak, valamint a Domonyvölgyi Szellő
Tanya tulajdonosának és munkatársainak a remek
szervezésért, valamint a gyermekek számára nyújtott felejthetetlen élményekért!
Veres Péter
Intézményvezető

Pontosabb
és gyorsabb
vizsgálatok

Az Egészségügyi Központ képalkotó és diagnosztikai szakrendelésein nagy változások zajlottak
az elmúlt időszakban. Sikerült
saját erőből egy – a mai kor elvárásainak megfelelő – modern, új,
Samsung gyártmányú ultrahang
berendezést megvásárolni, ezáltal a régi, de még üzemelő gépet az urológiai szakrendelőben
használják.
Új radiológus szakorvost is
sikerült alkalmazunk, ezáltal remélhetőleg rövidülni fog az előjegyzési várakozási idő az ultrahang szakrendelésen.

Traktoros ügyességi verseny

Falunap újratöltve...
Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör

Megnyitó

Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet

A

programok felelőseivel megbeszéltük a
feladatokat, melyeket úgy gondolom,
jól sikerült kivitelezni. A lakosság minden korosztályának szerveztünk programot,
mely lehetővé tette a kilátogatók
felhőtlen szórakozását. A hagyományosnak mondható programok mellett igyekeztünk új elemeket is beiktatni. A gyerekeknél
a kreatív sarok mellett népszerű
lett a lézerharc is. A felnőtteknél
a lufipukkasztás okozott nem kis
derültséget. A kultúrműsoroknál
is próbáltuk változatosabbá tenni
a programokat. A visszajelzések
alapján jó hangulatú falunapon
vagyunk túl, mely hajnali háromkor ért véget. A múlt évi rendezvényünkön kötöttünk testvértele-

Bözödi Anna és Bözödi Anett
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Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület

Bús Kevin és Váradi Patrik

160832-FI1

…és van Invitel!

Kerecsendi Fagyöngy Vegyeskórus

Július utolsó hétvégéjén – a tavalyihoz hasonlóan
– idén is megrendeztük falunapunkat. Az elmúlt év
hiányosságait kielemeztük, és megpróbáltuk ezeket
kiküszöbölni.

Kövesdy
Ágnes

Dr. Barabás Anna
radiológus főorvos
rendelési ideje:
minden kedd 8-12 óráig.
Szintén változás, hogy a röntgen
szakrendelésen teleradiológiát
helyeztünk üzembe, amelynek
lényege, hogy a röntgenfelvételek kielemzése és leletezése –
hála a digitális röntgenberendezésnek – nem a helyszínen történik heti két alkalommal, hanem
Salgótarjánban, minden nap, így
a betegek már másnap hozzájuthatnak leleteikhez.
Boda Zsolt radiográfus
vezető asszisztens

9

egerfarmos

PATENT – 2016. szeptember

pülési-megállapodást az erdélyi
Vágás községgel. Tavaly 9 fővel képviselték kis közösségüket, most 16 fővel. Bízom benne,
hogy jól érezték magukat nálunk.
Ezúton is szeretném megköszönni önkormányzatoknak, vállalkozásoknak a segítségüket és
támogatásukat. Egy ilyen rendezvényt megszervezni, jól kivitelezni nem egyszerű feladat.
Köszönet illeti a Képviselő-testület tagjait, hivatal dolgozóit,
munkatársakat, intézményeink
dolgozóit, a lakosság köréből az
önzetlen segítőket és nem utolsó sorban a közfoglalkoztatott
munkásainkat.
E rendezvény sikere is az
összefogás szép példája lehet
mindannyiunk számára!
Petrik László, polgármester

Versenyszám
Helyezés
Csapat/versenyző
		neve
Főzőverseny
1.	Névtelen Alkoholisták
2.
Hooliganok
3.
Pemika Gyöngyei
Különdíj
Füzesabonyi
		Kertbarátkör
Kispályás Foci
1.	Szemere FC
2.	Zöld FC
3.
Puma FC
Traktoros
ügyességi verseny
1.
Pemika Gyöngyei
2.
Farmosi Ászok
3.	Szedett Vetett
Csizmadobáló
verseny
Felnőttek közül
Mátyus Tamás
legjobb eredmények Kiss Józsefné
	Gyerekek közül 	Gubó Gergely
legjobb eredmények Kelemen Vanessza
Bálagurító verseny
1.	Jónás Roland
Kerékgumi dobáló
verseny
1.
Kázmér Tamás
		Gombos Tamás
Kötélhúzás
1.	Gombos Tamás

Búcsúzás a testvértelepülés kis közösségétől
Óvodások műsora

A polgármester és a képviselő-testület
testsúlymérése

Főzőverseny

Kispályás foci

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. Azon dolgozunk, hogy
szolgáltatásaink is ilyen értéket jelentsenek számodra. Ismerd meg te is legújabb tévé-,
internet- és telefoncsomagjainkat.
Szívesen segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!
Invitel Nap: Füzesabony, Rákóczi út 48. (Polgármesteri Hivatal), minden hónap első
és harmadik keddi napján Tel.: +36 20 220 1184

Jól bírták a gyerekek egész napos rohamát

Gumidobáló verseny

Jó szórakozási lehetőséget kínált
a gyerekek számára a trambulin, ugrálóvár és a kreatív sarok

Bálagurító verseny
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civilhírek, életképek

Holczreiter Sándor 1946. július 18-án született Füzesabonyban. Az
olimpiai bronzérmes, háromszoros világbajnok súlyemelő szívesen
látogatott haza szülőfalujába. A hetvenes évek elején az akkori kultúrház vendégkönyvébe hagyta aláírásával ezt az üzenetet.

Kreatív ötletek,
alkotások

Nagyné
Váradi
Anna

Kreatív módon jött létre a
Kreatív Csoport Füzesabonyban. Sándor Imréné gondolt
egyet és egy klubot szervezett, ahol bárki kézműveskedhet, aki kedvet érez ehhez a tevékenységhez. Jelenlegi munkahelyén, a Füzesabony-Szihalom Szociális Család- és Gyermekjóléti
központban leltek otthonra, itt
vannak a foglalkozások minden szerdán 16-18 óra között,
ahol fiatal és idősebb generáció dolgozik együtt jó hangulatban. A legfiatalabb tag
huszonéves, a legidősebb betöltötte a hetvenet. Évike az
édesanyjától és az anyósától
tanult kézimunkázni, a GYES
alatt bedolgozott a Matyóháznak. Folyamatosan tanult az
ismerősöktől és a barátoktól,
sőt, erdélyi gyerekektől sajátította el a gyöngyvarrást.
Közben bújta a könyveket,
folyóiratokat, most pedig az
internet a legnagyobb segítség számára.
Itt egymástól tanulnak a lá-

nyok, asszonyok, mindig az
lesz az „oktató” aki a legjobban tudja a különböző technikákat. Kötetlen, családias
légkörben zajlanak a foglalkozások.
Eddig a hajócsipke volt a
nagy sláger, hetekig csinálták,
de nagyon szép horgolt tárgyakkal is büszkélkedhetnek.
Készítettek már különböző
ékszerkollekciókat: lánc, fülbevaló, karkötő. Van, aki itt
tanult meg hímezni, gravírozni, illetve papírfonással is
megismerkedhettek a résztvevők.
A Kreatív csoporthoz bárki csatlakozhat, ingyenesen
elsajátíthat bármilyen technikát, az alapanyagról mindenki
maga gondoskodik, és maga
dönti el, mit szeretne készíteni.
A csoport tagjai már soksok szép munkával büszkélkedhetnek, amelyekből szeretnének egyszer egy kiállítást is rendezni.
Nagyné Váradi Anna

PATENT – 2016. szeptember

Sztárok
Füzesabonyban

Heves megyei
művészek Dél-Koreában
Szeredi
Attila

Lassan véget ér a
nyár, ami általában
a szabadidős programokról, nagy szerelmekről és a pihenésről szól. Füzesabonyban és a környező
településeken is rengeteg
szórakoztató
rendezvényen vehetnek részt azok, akik
szeretnének egy kicsit
kikapcsolódni a szürke hétköznapok után.
De a nyár végével a
remek
programok
nem zárulnak le.

Kónya
Réka

Augusztus 4-én kezdődött a
közel egy hónapon át tartó, a
dél-koreai Kongdzsu város mellett működő világhírű Yatoo természetművészeti alkotótábor,
melynek idén számunkra az a
különlegessége, hogy a magyar
résztvevők mindegyike megyénkhez kötődik. A világ minden tájáról meghívott művészek

GÖRHE-NAP

N

emrég szabadságomat
töltöttem és
hazalátogattam Füzesabonyba. Egyik nap a
Közösségi Ház előtt sétálva régi emlékek jöttek elő.
Koncertek, előadóestek,
divatbemutatók, hangversenyek. Mennyi remek
műsoron vettem részt.
Csodálva néztem az addig csak TV-ben látott művészeket, manökeneket.
Egyszer egy bűvész show
volt, amire az iskolából
sokan elmentünk. Óriási
élmény volt, amikor engem hívott fel a színpadra a mágus. Egy dobozt
tett a fejemre és kardokat
szúrt át rajta. Voltak, akik
a gyerekek közül sikoltoztak, de én csak kuncogtam a dobozba zárva. Aztán kinyitotta a dobozt és
a fejem mintha eltűnt volna. Felzúgott a közönség.
Aztán a bűvész odasúgta, hogy el ne mondjam a
trükköt senkinek, ha lemegyek a helyemre! Pár trükkös mozdulattal a fejemet
visszavarázsolta a dobozba, és miután a helyemre ültem, egy picit sztárnak érezhettem magam.
Vagy az is felejthetetlen
élmény marad számomra, amikor a játszótérről
besurrantunk 1975-ben a
Corvina együttes koncertjére, ami a Házasságkötő
Terem mögötti színpadon
volt. Ez a színpad az akkori Ifjúsági Park része volt.
Kisgyermekként
tátott
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között részt vett a művésztelepen Erőss István képzőművész,
nemzetközi kurátor, az egri Eszterházy Károly Egyetem tanszékvezetője, valamint Bukta
Imre mezőszemerei képzőművész is. Asszisztensként a művek elkészítésében segédkeztek
az egri egyetem hallgatói és e
sorok írója.

Mezőszemere is csatlakozott

MEZŐSZEMERÉN

szájjal néztük Szigeti Ferencet, Soltész Rezsőt és a többieket, ahogy a slágereket éneklik a fiataloknak. Emlékszem,
hogy ott ültünk az első sorban
és körülöttünk tomboltak a
felnőttek. De mi nem foglalkoztunk velük. Csak néztük
az együttest és hallgattuk a
dalokat. Rezsővel azóta személyesen ismerjük egymást.
Nevetve hallgatta, amikor ezt
elmeséltem neki. Fantaszti-

kus hangulatúak voltak a divatbemutatók is, amelyen a
fővárosi manökenek léptek
fel a füzesabonyi ÁFÉSZ
Áruház ruházati termékeiben. A műsort általában Antal
Imre és Kudlik Júlia vezette.
A manökenek újabb ruhába
öltözése közben énekesek fokozták a jó hangulatot. Többek között résztvevő művészek voltak: Korda György és
Balázs Klári, Delhusa Gjon,

IMPRESSZUM

Postássy Juli. De korábbi
években is rengeteg színvonalas előadást tekinthettek meg a füzesabonyi
és a környékben élő lakosok. Mivel a Riói Olimpia
most fejeződött be, három
sportoló nevét is megemlíteném a meghívottak közül. Az egyik a település
szülötte, Holczreiter Sándor olimpiai bronzérmes,
háromszoros
világbajnok súlyemelő, valamint
Papp László, háromszoros
olimpiai bajnok ökölvívó
és Kárpáti Rudolf, hatszoros olimpiai bajnok kardvívó. Sorolhatnám még
hosszasan a településünkön fellépő sztárokat, de
gondolom, minden kedves
olvasónak van valamelyik
rendezvényről szép emléke. Ha tehetik, látogassák a város szórakoztató
programjait. Mindenkinek
jót tesz, ha felszabadultan
kacaghat, táncolhat, szórakozhat.
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Idén tizennegyedik alkalommal, július 2-án rendezték meg a falunapot. Hagyományosan ekkor kerül sor azoknak a személyeknek
és közösségeknek a kitüntetésére, akik több éven keresztül kifejtett munkásságukkal nagyban hozzájárultak a település fejlődéséhez, értékeinek megóvásához, a falu jó hírnevének öregbítéséhez.

A

Mezőszemere Díszpolgára címet kétévente, ”MEZŐSZEMERÉÉRT” elismerő oklevelet pedig minden évben adományoz az
önkormányzat. Ebben az esztendőben
a képviselő-testület határozata értelmében Bukta Mária polgármester Csák Lajosnénak adta át a kitüntető díszpolgári
címet, míg az elismerő oklevelet Gazsi
László Tivadar és a Kéknefelejcs Nyug-

díjas Klub vehette át a falunapi rendezvény kezdetén.
A rendezvény szervezői ez alkalommal
is a közösségépítésre és a kulturális szórakoztatásra helyezték a hangsúlyt, a műfajilag igen változatos műsorok között
mindenki megtalálhatta a kedvére valót.
Az előadások sorát a Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett Egyesület műsora indította, majd az egri Gárdonyi Géza Színház
művészei szórakoztatták a közönséget. Az
idei kortárs képzőművészeti kiállítás képeit Mezőszemere látképe, illetve lakói ihlették. Buktáné Fikner Piroska, nagyigmándi
festőművész kiállítását Bukta Imre, Munkácsy-díjas képzőművész nyitotta meg.
A legkisebbeknek a Kossuth Rádió Vacka rádió sorozatából ismert Rutkai Bori
Banda zenélt, a komolyzene kedvelőinek
Mészáros János Elek énekelt a Sarlós Boldogasszony templomban. Az esti koncertet a helyi fiatalok kedvence, a ManGoRise zenekar szolgáltatta. A koncertet tűzijáték követte, a rendezvényt utcabál zárta.
Egész délután sült a nagy sikerű Szemere-Burger, fogyott a nyugdíjasok által sütött görhe és a tombolajegy is, hiszen a
nyeremény idén is a Szemere Mag Kft. által felajánlott 10 mázsa búza volt öt felé
osztva, amit az önkormányzat megtoldott
három élő kakassal.
Ezúton is köszönet a Görhe-nap anyagi
és erkölcsi támogatóinak a segítségért!

Cigánypasztorációs Központ Mezőszemerén
2016. augusztus 1-jétől
funkciót kapott a parókia épülete, mely felépülése óta többnyire kihasználatlanul állt a
falu központjában. Ezt az ingatlant jelölte ki székhelyül
dr. Ternyák Csaba egri érsek
az egyházmegyében élő cigány kisebbség számára létrehozott Egri Főegyházmegye
Cigánypasztorációs Központjának.

Az alapító okirat szerint az
intézmény célkitűzései között szerepel a katolikus hit
terjesztése, a vallásos élet elmélyítése és megerősítése a
roma kisebbség körében, a
cigány közösségek lelkipásztori gondozása, lelki gyakorlatok és közösségi programok
szervezése és lebonyolítása,
a hátrányos helyzetű cigányság társadalmi felzárkózta-

tása érdekében. A szervezők
együttműködnek a világi hatóságokkal, önkormányzatokkal és a cigány kisebbségi önkormányzatokkal. Céljuk a cigány kultúra ápolása, a roma
identitás erősítésének előmozdítása, valamint egyházmegyei cigánypasztorációs programok szervezése. Az intézmény vezetője Balázs József
cigány-kisebbségi lelkész.

A község három éve csatlakozott
a Magyarok Kenyere programhoz, ebben az esztendőben az
önkormányzat 10 mázsa búzával
járult hozzá a jótékonysági kezdeményezéshez. A Kárpát-medencében összegyűjtött búzából
készült lisztet szétosztják a szociálisan rászoruló, hátrányos
helyzetű gyermekeket gondozó
magyarországi és határon túli
szervezeteknek, de az összeöntött lisztből készült, a nemze-

ti összetartozást jelképező kenyérből juttattak az új kenyér
ünnepére az adományozóknak
is. A faluba elküldött három kenyeret augusztus 20-án Versler
Sándor káplán áldotta meg a faluközpontban Árpád-házi Szent
Erzsébet szobra előtt, ünnepi
beszédet mondott Bukta Mária
polgármester, közreműködött
a helyi Sarlós Boldogasszony
Kórus. A kenyérszentelést ünnepi szentmise követte.

Megyei kitüntetés
a polgárőrségi munkáért!
Megyei Polgárőr Napot tartottak augusztus 6-án Tarnamérán, ahol a Heves Megyei
Polgárőr Szervezetek Szövetsége „Kiemelkedő Polgárőr
Tevékenységért” kitüntetésben
részesítette Nagy Róbert polgárőrt, a Mezőszemerei Polgárőr Egyesület tagját.

Séta a diktatúrák áldozatainak emlékére
Mezőszemere nyolc fős küldöttséggel vett részt
augusztus 23-án Budapesten azon az emlékmeneten, melyet a kommunizmus és a nácizmus áldozataira, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokra és kényszermunkásokra való közös emlékezés céljából szervezett az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a Totalitárius Diktatúrák Európai
Emléknapján. Az emlékmenet a „Cipők a Duna-parton” emlékműtől indult este hat órakor,
és a Parlament érintésével a Terror Háza Múzeumig tartott, ahol Szájer József Európa parlamenti képviselő mondott köszöntő beszédet.
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Élményfalu
a Tisza-tó
partján

Sarud település a Tisza-tó egyik
legkülönlegesebb adottságokkal
rendelkező kis települése. Erre
figyelt fel pár évvel ezelőtt Kücsön Gyula, aki napjainkra egy
igazi Élményfalut varázsolt a
tó köré. Rendkívül sokoldalú és
folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal, rendezvényekkel, táborokkal hívja fel a figyelmet a
Tisza-tó szépségeire. Amit kínálnak: kajak, kenu, SUP, különböző bérelhető vitorlások, motoros hajók, horgász csónakok
és extrém vízi élmények (vízisí,
wakeboard, tube/ banán/ fánk),
gyermek horgásztáborok és
gyermekturisztikai programok.
A házigazda szerint a Tiszta-tó
szépségeit még mindig kevesen
ismerik, így a legfőbb törekvése az, hogy minél több embert
„vendégségbe” hívjon a településre, valamint az, hogy egy
gyermek vitorlásbázist kialakítson. Ha Te is szeretsz kirándulni, horgászni, bicajozni vagy
strandolni, akkor vár Téged is a
Tisza-tó Aktív Turisztikai Központja – a Tisza-tó Élményfalu.

Kapcsolat: www.elmenyfalu.
hu, facebook: Tisza-tó Élményfalu, a Tisza-tó Aktív Turisztikai Központja.

Rövid hírek

A Pinkóczy Mazsorett Egyesület szeretettel várja az újonnan jelentkező kis- és nagylányokat füzesabonyi
csoportjaiba. Fellépési lehetőségek,
jó hangulatú, zenés-táncos edzések,
botforgatások és tánclépések tanulása. Beiratkozási lehetőség szeptember hónapban, hétfőnként a Közösségi Házban, 16:00-18:00-ig Pinkóczy
Lilla (06-20-242-11-72) okleveles
oktatónál. Légy része Te is egy vidám
csapatnak!
Szeptembertől Kerekecske Gombocska Mondókás Foglalkozások indulnak anyáknak és babáknak. Korosztály: 0-5 év. A részvétel ingyenes, és bármikor lehet csatlakozni.
A program az Életmód Klub keretein
belül valósul meg. Érdeklődni: Koczka Edina – 30-607/7081

ZUMBA: hétfő: 17.45, szerda:
18.00 – Remenyik Gimi tornaterme
DANCE TRAINING: kedd: 18.00
– Széchenyi István Katolikus Iskola,
csütörtök: 18.00 – Művelődési Ház
DARTS: minden vasárnap Eger,
Szálloda út 1-3 – London Bar & Darts
Club
TAKEWON-DO: hétfő, csütörtök –
19.00 – Művelődési Ház

sport
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A Füzesabonyi SC nyári hírei
Az FSC felnőtt labdarúgó csapatánál nyáron is
zajlottak az események.
Éppen csak befejeződött
a tavaszi szezon, amikor
egy nyertes pályázat révén mobil lelátót nyert a
csapat.

A

több mint 100 férőhelyes
lelátó
mellett megújult a
két kispad is. Aztán jött az újabb
jó hír, a csapat maradhat a megyei I. osztályban. Ezek fényében már az átigazolási és a felkészülési szakasz is jól indult,
hiszen a távozók mellett tíz új
játékos is érkezett „Zsuzsi” csapatába. Távozók: Sebe Attila,
Sebe Márk, Szabó Dávid, Tuza
Dániel, Balog Bence, Bordács
Lajos, Csajbók József, Kémeri Levente. Érkezők: Vámosi
Csaba, Bögös Gyula, Vécsey
Márk, Csala Attila, Hallgató
Márk, Gallik Gábor, Kecskeméti Ákos, Kiss László, Szécsi Attila, Tóth Dezső. Ezekkel a jó hírekkel, és a jól sikerült felkészüléssel már nem az
alsó régiót szeretnék erősíteni
a 2016/2017-es szezonban a
labdarúgók. Ennek bizonyítéka, hogy az első fordulóban legyőzték az esélyesebb Gyöngyöshalász csapatát 2-0-ra.
Ebben a szezonban a női kézilabda csapat ismét az NB II-es bajnokság észak keleti csoportjában
fog szerepelni. Erdélyi Annamária
edző – aki játékosként befejezte
a pályafutását – több változásról
is beszámolt. Az Ukrajnából nálunk légióskodó Prykhodko Julia

Hazai mérkőzéseik
további időpontjai:
2016.09.03
2016.09.17
2016.10.08
2016.10.22
2016.11.05
2016.11.19

16.30
16.00
15.00
14.00
13.30
13.00

FSC	Gyöngyöstarjáni KSK
FSC	Besenyőtelek SC
FSC
Pétervására SE
FSC
Maklár SE
FSC	Borsodnádasdi LASE
FSC
Felsőtárkányi SC

Szihalmon táborokkal teli
nyarat zártak a sportpályán

2016. évben a Szihalmi Sport Club
a sportpályán első alkalommal szervezte meg a Szünidei tábort a gyermekek számára: Az MLSZ az OTP
Bank Bozsik Egyesületi-programjában résztvevő sportszervezetek részére táboronként anyagi támogatást
is ad, emiatt a szülőktől, diákoktól
nem kértünk térítési díjat.
Ennek köszönhetően hetente átlagosan 12-15 gyermek részvételével, 5 turnusban folytak az esemé-

nyek a nyáron. A tábor teljes ideje
alatt legalább 4 felnőtt folyamatos
felügyeletet biztosított, amiben aktív szerepet vállaltak a hosszabbtávú közfoglalkoztatási programban
résztvevő alkalmazottak, akik közül
kiemelkedő volt Kőszegi Marianna
és Domán Krisztina táborvezetők
lelkiismeretes munkája. A táborban
résztvevők egyszeri meleg étkezést
kaptak, amit többnyire Kavalecz Mihály készített el, továbbá a csütörtö-

A labdarúgó csapat
mérkőzéseinek időpontjai:
2016.09.10
2016.09.24
2016.10.08
2016.10.22
2016.11.05
2016.11.26

16.30	Szihalmi SC
Mátraballai FK
16.00	Szihalmi SC
Detk SE
15.00	Szihalmi SC	Eger Labdarúgó Sport KFT
14.00	Szihalmi SC	Tiszanánai Futball Klub
13.30	Szihalmi SC	Tarnaleleszi Meteor SE
13.00	Szihalmi SC	Bélapátfalvai SKE

ki sátorozáskor ott alvó gyermekek
vacsorát és reggelit, amihez önzetlen támogatást biztosított Lakatos
Béla, Orsó Zsuzsanna és Urbán Pál.
A programok szervezésében többen
is önkéntes munkával segítettek:
Ragány András tanár úr a délelőtti fociedzéseket vezette, Szatmári
Irén szerdánként a tenisz alapjait,
míg Beer Ferenc és Urbán Pál csütörtökönként a Poroszlói kirándulásokon a vízi sportokat mutatta meg
a gyermekek számára. Antal Emil
az önkormányzat kisbuszával többször is a szállításban, míg a SZIMOBE egyesület egyszer az étkezésben
segített. Továbbra is várnak mindenkit a sportpályára futni, mozogni és
a megkezdődött megyei II. osztályú
labdarúgó bajnokság hazai mérkőzésein közösen biztatni csapataikat,
HAJRÁ SZIHALOM!

visszatért hazájába, és eligazolt a
csapatból Kőszegi Dóra, Kovácsné Szűcs Noémi pedig Heves
csapatát erősíti. A tavalyi szezonban hálóőr Moldrich Nikoletta
kapust sikerült véglegesen leigazolniuk. Egyelőre egy játékos érkezik hozzánk, kettős igazolással
tér vissza nevelő egyesületéhez
Bocsi Szonja.
A felkészülést augusztus 2-án
kezdték meg alapozó futós edzésesekkel, a hónap vége felé előkerült a labda is. A továbbiakban
edzőmérkőzésekkel készülnek a
bajnokságra, és egy hazai rendezésű tornát szervezése is tervbe
van véve. A célkitűzésük az első
három hely egyikének megszerzése.
Az első hazai bajnoki mérkőzésük az ózdi Lóci DSE ellen
szeptember 17-én szombaton
17:00-kor lesz a felújított sportcsarnokban.
Férfi kézilabdázóink NBIIben kezdik meg
az őszi szezont.
Drizner Péter
korábbi edzőt
anyacsapata
hazahívta, így a vezetést Jano
Pál, szlovák edző vette át. Az
új edző több magyar és külföldi csapatnál is megfordult már
játékosként és edzőként is, így
reméljük, új színt hoz a kézisek
életébe. Elsődleges célja egy
erős csapatot létrehozni, amely
az első öt, de akár a dobogós helyen is végezhet a szezon végén.
Illetve célja olyan edzéseket tartani, ahova szívesen járnak a
csapattagok. A csapat összetételében is vannak változások, de
végleges összeállítás még nincs.

Koczka
Edina

Távozók: Tamás Ádám, Répási
Norbert, Marian Maguska. Érkezők: Fülöp Péter, Pásztor Péter. A bajnokság első mérkőzését Kisvárda csapatával fogják
kezdeni 2016.09.17-én, a hivatalos sorsolás lapzártáig még
nem készült el.
Hajnal Gyulától megtudtuk,
hogy a sakkozók életében nagyobb változás nem történt a
nyáron, ők is szeptemberben
kezdik meg a versenyeket.
Az asztalitenisz szakosztály
szintén szeptemberben kezdi meg
a labda „űzését”. Idén már három
csapatot neveztek be a bajnokságokba. Egy felnőtt csapat indul
NBIII-ban, melynek kerettagjai nem változtak, és egy pedig
megyei I. osztályban. A harmadik csapat megyei II. osztályban
indul, egy felnőtt vezetésével
és utánpótlás korú gyerekekkel.
Nagy öröm, hogy sok utánpótlás korú gyerek csatlakozott a
szakosztályhoz az utóbbi időben. Újabb jó hír, hogy egy nyertes pályázat által a Teleki Blanka Általános Iskola 500.000-, Ft
értékű asztalitenisz eszközökhöz
jut október végén. A pályázat
alapján: 5 db ping-pong asztal
és ehhez kapcsolódó háló, 30 db
ütő, 1500 db labda, adogató robotgép és hozzá kapcsolódó háló
kerül majd az iskola tulajdonába
október végéig. A Sport Legyen a
Tiéd Program országos átadó ünnepségének is Füzesabony lesz
a házigazdája. A bajnokságok fő
támogatói továbbra is az Önkormányzat, Katex 98 Kft és a Pàpai
Beton Kft. Az edzések és mérkőzések helyszínét továbbra is a
Remenyik középiskola tornaterme biztosítja.

Mezőtárkányi SE
háza tájáról
Ajtai Sándor edzőtől:
„A HELASZ a 2016-17-es év bajnoki lebonyolítási formáját többszöri nekifutásra tudta végleges mederbe terelni. Az új bajnokságban a megyei III. osztályban indulunk, jobbára ugyanazokkal
a csapatokkal, de játékerőben szinte kivétel nélkül megerősödve.
A játékoskeretet sikerült megerősíteni, így céljaink is merészebbek lettek. Szeretnénk minimális elvárásként dobogóra kerülni.
A terveink megvalósításához nagy segítség lehet a helyi kötődésű Kémeri Levente, Danko Pavol és Hegedüs Norbert csatasorba
állítása. Sok edzőmérkőzést játszottunk, zömében magasabb osztályban futballozó ellenfelekkel. Az eredményeink vegyesek voltak, de a játék egy-két mérkőzést leszámítva biztató. Az edzőmérkőzéseken több változtatást próbáltunk ki, melyek nem mindig
váltották be a reményeinket. Az eddigieket látva meggyőződésem, hogy a csapatunk megerősödött, és nagyobb célok elérésére
is alkalmas. Bízunk benne, hogy az önkormányzat hathatós támogatása mellett, kellő elszántsággal közönségszórakoztató meccseket tudunk játszani, ami jó eredménnyel is fog párosulni. Minden
mérkőzésünkre szeretettel várjuk a csapat szimpatizánsait! Hajrá
Tárkány!”

Hazai mérkőzéseik:
2016.09.17
2016.10.01
2016.10.15
2016.10.29
2016.11.12

16.00
15.00
15.00
14.00
13.30

Mezőtárkányi SE	
Demjén FC
Mezőtárkányi SE	Balaton SE
Mezőtárkányi SE	Noszvaj SE
Mezőtárkányi SE	Recsk SE
Mezőtárkányi SE	
Mikófalvai LC

