Roma majális

Szemerei civilek

Közös sátorban mutatkozott be Mezőszemere Község Önkormányzata, a Mezőszemerei Kéknefelejcs Hagyományőrző
Egyesület, a Mezőszemerei Polgárőr Egyesület és a
Mezőszemerei Civil Egyesület az idei Füzesabonyban megrendezett Civil Expón. A szemerei sátorba elvitte portékáit a
közmunka programban működő Házi Tészta Manufaktúra is

Hagyományos roma ételek főzőversenye, roma kézműves
alkotók bemutatója Romano Glaszo együttes autentikus
cigányzenei – népzenei koncertje, Dankó Szilvia műsora .
Idén második alkalommal rendezték meg Mezőtárkányban
a Roma majálist.
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Patent
Füzesabony város és térségének lapja

509 millió

2017. július

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a füzesabonyi
önkormányzat együttműködve újítja fel a város eddig
elhanyagolt, de nagy forgalmú útjait. A munkálatok
a Szihalmi úton kezdődtek el, és folytatódnak
a Kerecsendi úton. A tervek szerint 2018. június 30-ig
teljes hosszában felújítják mindkét útszakaszt.

forint Ipari Parkra

Füzesabony Ipari Park pályázata 509.477.699 Ft támogatást kapott a
Heves Megyei Területfejlesztési Operatív Programból (TOP). Ezzel a város gazdasági fejlődése új lendületet kap, eddig az önkormányzatnak
nem volt olyan iparterülete, ahova betelepülhettek volna a vállalkozások. Ezt a több évtizedes hiányosságot pótolja most a város északi részén megvalósuló beruházás.

Üdülő a Balatonnál

Július elsejétől már foglalható Füzesabony Önkormányzatának
siófoki üdülője. A 260 négyzetméteres, az Ezüstparttól 350 méterre található nyaraló négy különálló apartmannal rendelkezik és
akár 27 fő is kényelmesen pihenhet az ingatlanban. A füzesabonyiaknak kedvezményes szállásdíjat biztosít a tulajdonos város.

Régen várt
útfelújítások

Pedagógusnap
Füzesabonyban
Pedagógusnap alkalmából Nagy Csaba polgármester, Molnár Richárd alpolgármester,
Kovácsné Szűcs Noémi és Ragó Attila önkormányzati képviselők köszöntötték a város pedagógusait. Idén rendhagyó módon személyesebb módját választották a jó kívánságok átadásának, meglátogatták az intézményeket.

Gasztrofesztivál
Szihalmon

Hagyományőrzés és gasztronómiai élvezetek. Ezekkel a szavakkal lehetne leginkább jellemezni Szihalom évenként megrendezett legnagyobb programját, a Kemencés Gasztronómiai
és Kulturális Fesztivált. A főzőversenyen 16 főzőcsapat 25 féle
tradicionális és különleges ételt
készített el.
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Kerekasztal:

Horváth
Péter

Tóth
Balázs

párbeszéd, felzárkózás és modernizálás
„Egy sikeres ország, egy sikeres főváros és sikeres vidék együttműködésének függvénye!”
– jelentette ki Csepreghy Nándor Egerben, a Heves Megyei Fejlesztéspolitikai Kerekasztal
ülésén, aki Nyitrai Zsolt meghívására érkezett a Városháza Dísztermébe.

Ipari Park
felülnézetből

Ipari Park:

509 millió forint a helyi
gazdaság fejlesztésére
A füzesabonyi önkormányzat
régi álma valósul meg a TOP1.1.1-15-HE1-2016-00003 számú Füzesabonyi Ipari Park Fejlesztése című pályázattal, melyet
a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. nyújtott be. A fejlesztésre
509 477 699 Ft-ot kapott a pályázó. Ezzel a város gazdasági fejlődése új lendületet kap, eddig
az önkormányzatnak nem volt
olyan iparterülete, ahova betelepülhettek volna a vállalkozások.
Ezt a több évtizedes hiányosságot pótolja most a város északi
részén megvalósuló beruházás.
A fejlesztendő terület nagysága 11,5 hektár, amit teljes közmű-hálózattal látnak el. A projekt keretében felújítják az Ipari
Parkhoz vezető közutakat is. Teljes hosszában új burkolatot kap
a Kerecsendi út, az iparterülettől
a MÁV területig. A parkban felépül egy 2000 nm-es inkubátorház is, amiben a kezdő vállalkozásoknak nyújtanak majd az induláshoz kedvező feltételeket és
szolgáltatásokat. Az előkészítő
munka már tavaly elkezdődött,
2016 októberében meglett az Ipari Park cím, amivel már lehetett
indulni a TOP pályázaton. A terü-

letet szabad vállalkozási zónába
sorolták, így az itt beruházók különböző adókedvezményekben
részesülnek.
– Örömmel mondhatom, hogy
a létesítendő ipari parkunkba már
most kitehetjük a „megtelt” táblát. Egy olyan kisváros számára,
mint Füzesabony döntő fontosságú a népességmegtartó képesség
növelése. Ennek egyik legjobb
eszköze a vállalkozói kedv ösztönzése, és helyi munkalehetőségek teremtése – nyilatkozta Nagy
Csaba polgármester. A jelenlegi városvezetés célja, hogy saját
eszközeivel segítse a helyi gazdaság erősödését.
– Köszönöm mindenkinek,
akik részt vesznek ebben a munkában. Külön köszönet illeti meg
Nyitrai Zsoltot, a térség ország�gyűlési képviselőjét, aki állhatatos segítséget nyújt céljaink eléréséhez – zárta mondandóját a
polgármester.

Elkezdődött a Szihalmi út felújítása
A Szihalmi úton dolgoztak a Magyar Közút Nonprofit Zrt munkagépei. A megyei útfenntartó és
kezelő cég a költségvetési forrásból finanszírozott támogatási
szerződése terhére nagyfelületű
burkolat felújítási munkálatokat
végzett, amelynek keretén belül
az érintett útszakaszon új kopóréteg épül. Ezen beruházás szorosan kapcsolódik a hazai forrásból finanszírozott 2017-2018. évi
úgynevezett 100 milliárd forintos
útfelújítási programhoz, amelynek keretén belül a II. ütemben a
33110-es számú Füzesabony bekötő út 1+350–2+480 km szelvények közötti szakasza (Füzesabony, Szihalmi út, Kerecsendi út
egy része) fog megújulni legkésőbb 2018. június 30-ig.
A most kezdődött munkálatok
a kezdetei annak a programnak,
amelyben az önkormányzat és
a Közút szoros együttműködésben újítja fel a város eddig elhanyagolt, de nagy forgalmú útjait.
Szabó Zoltánnal a megyei közútkezelő cég vezetőjével jó a munkakapcsolat és folyamatosak az
egyeztetések a beruházások ös�-

szehangolására – mondta Nagy
Csaba polgármester.
Fenti útfelújítások részét képezik a településközpont megújításának, amelynek során önkormányzati beruházásban a Területés Településfejlesztési Operatív
program keretein Füzesabony és
Szihalom között kerékpárforgalmi létesítmények fognak épülni.
Ennek során a Vízház utcában
kerékpáros sáv kerül kialakításra,
a Szihalmi úton és a 3-as számú
Budapest–Miskolc–Tornyosnémeti elsőrendű főút mentén pedig
kétirányú kerékpárút fog épülni
Szihalom településig. A beruházás célja a biztonságos kerékpáros kapcsolat biztosítása az érintett települések között.
Szintén TOP-os beruházás az
Ipari Park projekt, aminek keretében 2018-ban megtörténik a Kerecsendi út teljes rekonstrukciója
az ipari parktól a MÁV lerakóig.

A

z ülést Nyitrai
Zsolt
miniszterelnöki megbízott,
Eger és térsége országgyűlési képviselője nyitotta meg. Köszöntötte
a résztvevőket, kiemelten Csepreghy Nándort, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesét, –
aki 15 óra 52 perckor a Dobó
téren adta le a hagyományos
tiszteletadó díszlövést – valamint Dányi Gábor helyettes államtitkárt.
A miniszterhelyettes beszéde
kezdetén elmondta, hamarosan
véget ér a 2010 óta tartó politikai kurzus második ciklusa, és
ilyenkor érdemes számot adni
a fejlesztéspolitika terén elért
eredményekről. Két évvel ezelőtt miniszterelnök úr Habis
László polgármester úrral Egerben is aláírt egy megállapodást,
melyet Modern Városok Programként ismerhetnek: Eger és
térsége 76 milliárd forinttal gazdagodik. Az eddigiek során – a
szigorúan Egernek szánt források közül – 7 milliárd 600 millió
forint került átutalásra.
A kormány úgy döntött tavaly,
hogy 2017. június 30-ig az összes
pályázati forrást meg kell hirdetni. A tervet sikerült teljesíteni. A
tét, hogy melyik EU-s tagállam
tudja hamarabb dinamizálni az
ország gazdasági fejlődését. El-

mondható, hogy pozitívak a számok: hazánkban mintegy 200
ezer emberrel dolgoznak többen
2010-hez képest, a költségvetési hiány évek óta kevesebb, mint
3%, az ország adósságállománya
egyre csökken. Az idei évben
is mintegy 1000 milliárd forintot tudunk fejlesztésekre költeni – folytatta, majd köszönetet
mondott a magyar adófizetőknek
ezért az előrelépésért.
Az Európai Unió tagállamai
közül hazánkban a 2. legolcsóbb
a havi rezsiköltség a családok
számára. A fejlesztéspolitika
2013-ban megkezdett átalakításának köszönhetően elértük,
hogy a témában születő döntések nem Budapest-központú-

ak – mondta. Csepreghy Nándor hangsúlyozta: egy sikeres
ország, egy sikeres főváros és
sikeres vidék együttműködésének függvénye. Új intézményrendszeri struktúrát hoztunk létre, kiemelt szerepben a megyei
fejlesztési biztosként is működő országgyűlési képviselőkkel:
Heves megye, így Eger esetében
is, Nyitrai Zsolttal. A miniszterhelyettes kiemelte: munkájának
eredményeként, Eger és Heves
megye a TOP-os forrásokból
több tízmilliárd forintot kap.
Az ülés zárásaként Nyitrai
Zsolt méltatta a Heves Megyei
Fejlesztéspolitikai Kerekasztal
stratégiai fontosságát. Kiemelte:
minden fontos vélemény ideér-

het, hiszen számos terület képviselői jelen vannak, meglátásuk
ide kerülhet napirendi pontként.
A megyei számokat tekintve
több mint 50 milliárd forint áll
rendelkezésre a TOP keretében.
Egy szimbolikus dolog, egy több
mint 30 éves terv is megvalósul:
Egert az M3-as autópályával
összekötő M25-ös út építése. A
TOP-os pályázatok első körében
a döntések egy része megszületett: 82 támogatói döntés Heves
megye tekintetében, mely 51
települést érint, valamint több
mint 13 milliárd forintot jelent
mind ez idáig. Nyitrai Zsolt beszéde végén kiemelte: cél a Heves megyei települések felzárkóztatása, modernizálása.

Foglalkoztatási együttműködések
támogatása a Füzesabonyi járásban
A területen egyre nagyobb problémát okoz
a vállalkozások számára megfelelő minőségű
és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely
már veszélyezteti a napi
működést és a fejlesztések sikerességét. Füzesabony Város Önkormányzata a Helyi foglalkoztatási együttműködések
című felhívásra pályázatot nyújtott be, melyen 90 M Ft vissza nem
térítendő
támogatást
nyert a TOP-5.1.2-15HE1-2016-00005 azonosító számú pályázatával.

A

projekt a Megyei
Kormányhivatallal
konzorciumi
együttműködésben valósul meg.
A projekt megvalósításáért a pályázó füzesabonyi önkormány-

zat a felelős, ahol a paktumiroda kerül kialakításra. A kezdeményezés célja: a munkahelyek megtartása által a lakosság
megtartása, munkaképességük
megteremtése, helyi és térségi
munkahelyek teremtése; a munkaerő-piaci szolgáltatások és
vállalkozási tanácsadás rendszerének fejlesztése; a foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az

információáramlás javítása; és
a hátrányos helyzetű csoportok
foglalkoztatásának elősegítése. Közvetlen célcsoport 45 fő:
mélyszegénységben élők és romák; a különböző társadalmi
csoportokba tartozó fiatalkorúak; nők; fogyatékkal élők és
megváltozott munkaképességűek; foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők; tartós
munkanélküliséggel veszélyeztetettek, közmunkarendszerben
lévő személyek, egyéb inaktív
személyek, határ menti ingázók, csoportok létszámleépítésben érintettek, álláskeresők, állásváltoztatók, alacsony iskolai
végzettségű személyek.
Tervezett tevékenységek: A
projekt elsődleges célja a célcsoport munkaerő-piaci integrálása, foglalkoztatásának elősegítése, kereslet – kínált találkozásának megteremtése, beruházások generálása, működésük
segítése. A cél egy olyan foglalkoztatási paktum létrehozása, mely a megállapodás területi szintjére vonatkozó helyzete-

lemzésen, stratégián és igényfelmérésen alapszik. Az igényfelmérések megkezdődtek pl.
vállalkozói tájékoztató fórum
szervezésével, a helyi igényekre
történő igazodás megteremtése
érdekében.
A program célja szakmai,
módszertani segítségnyújtással
hozzájárulni a foglalkoztatási
helyzet javításához. A projekt
keretében 18 fő részesül majd
képzésben. Legalább 16 fő támogatott foglalkoztatásban, 8
fő munkatapasztalat szerzésben, 3 fő vállalkozóvá válási
támogatásban. Összesen 45 fő
jelenti a közvetlen célcsoporttagok azon körét, akik valamilyen szolgáltatásban, képzésben vagy támogatott foglalkoztatásban részesülnek.

Nemzeti összetartozás:
ma is megvédjük határainkat!
Trianon után mi, magyarok igazán megtanultuk, mit jelent
magyarságunk megőrzése, így a mai kihívásokra válaszolva
jól tudjuk azt is, milyen fontos határaink
védelme – jelentette
ki a Nemzeti Összetartozás Napján, Szihalmon a helyi Büszkeségpont avatásán
Nyitrai Zsolt.

Berkes
Anna

Makkai
Zsanett

Horváth
Péter

Tóth
Balázs

Fókuszban
a gyermekvédelem
A Füzesabony-Szihalom Szociális és Gyermekjóléti Központ az Óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenység
fejlesztése című felhívásra
benyújtott
EFOP-3.2.9-162016-00006 azonosító számú
pályázata 37.959.208 Ft-ot
nyert.
Cél az, hogy az együttműködő óvodákban és iskolákban kialakításra kerüljön
a veszélyeztetettséget észle-

N

yitrai Zsolt miniszterelnöki
megbízott, Szihalom országgyűlési képviselője az
emlékmű avatásán köszöntötte
a helyi és környékbeli polgárokat, valamint a határon túli
vendégeket.
Mint elmondta, június 4-e
történelmünk legsötétebb, legfájóbb napja, a trianoni békediktátum következtében hazánk elveszítette területének
kétharmad részét, a 18 milliós
lakosságából pedig mindös�sze 7 millióan maradtak a kijelölt határokon belül. Ez az
egyik legigazságtalanabb döntés a világtörténelemben. Mi
igazán tudjuk, mi a határ, hiszen, ahogy a mondás tartja:
Magyarország önmagával határos.
Sokan gondolták azt – folytatta -, hogy ezután összeomlás
következik, vége az szabadságnak és önállóságnak, nem
lesz magyar nyelv, kultúra,
nem lesz magyar haza.
Mára azonban kiderült, van
független Magyarország, van
magyar kultúra és nyelv, megmutattuk a világnak, hogy ös�szefogással úrrá lehetünk a
legnehezebb történelmi helyzeteken – mondta Nyitrai
Zsolt.
Mi, magyarok kétféleképpen reagálhatunk Trianon
következményeire: a nemzeti tragédia kapcsán lehet keseregni, múltba révedni s azt
mondani, ez a magyar sors.
Én azonban mást javasolnék
– folytatta -, mert mindannyiunknak erőt kell merítenünk
küzdelmeinkből. Negyven
éven át nem lehetett őszintén beszélni Trianonról, a határon túli magyarokról, azok
helyzetéről, az elnyomásáról. Ám a rendszerváltoztatás után már kimondhattuk az
igazságot!
Ma, június 4-én az egész ország közösen ünnepeli a Nemzeti Összetartozás Napját,
2010-től pedig a törvény lehe-
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lő- és jelzőrendszer. A segítő
munka és szociális szolgáltatások célja, az óvodás és
iskoláskorú fiatalok egészségfejlesztése, sikeres iskolai előmenetelük támogatása,
illetve veszélyeztetettségük
megelőzése. A megvalósítás
során lesznek hagyományőrző rendezvények, csoportfoglalkozások, ingyenes tanácsadás, kerékpártúra és filmklub is.

Kedvezményesen
üdülhetnek

a füzesabonyiak a Balatonnál

tővé teszi határon túli honfitársainknak, hogy ne csak lélekben legyenek magyarok, hanem az eskü letétele után valóban magyar állampolgárok
lehessenek. Magyarországon
– így Szihalmon is – azóta ös�szesen több mint 850 ezer ember tette le az állampolgári esküt – fejtette ki.
Nyitrai Zsolt szólt arról is,
milyen fontos nemzetstratégiai
cél, hogy a hazai fiatalok megismerjék a külhoni magyarok
lakta területeket – Erdélyt, a
Felvidéket, Kárpátalját, a Vajdaságot -, az ott élő emberek
kultúráját, szokásaikat. Ezért
legalább egyszer osztálykirándulás keretében el kell jutniuk ezekre a területekre. Eddig több mint 150 ezer tanuló
vett részt ilyen kiránduláson.
Ugyanakkor célunk ezen tér-

ségek fejlesztése is, a testvértelepülések támogatására pedig programokat dolgoztunk
ki. Nem kevésbé fontos a határon túli oktatás segítése, az
ösztöndíjrendszer működtetése
– sorolta az országgyűlési képviselő.
De ne felejtsük! Voltak olyanok, akiknek az árulás fontosabb volt, mint a szeretet, különösen, ha a hazáról volt szó.
Mindez kiderült a kettős állampolgárságról szóló 2004es népszavazás kampánya során: azok, akik akkor elvették
a lehetőséget testvéreinktől,
azok ma tárt karokkal várják
az idegen bevándorlókat. Mi
azonban megtanultuk, milyen
fontos határaink védelme – tette hozzá.
Ma újabb kihívás előtt áll az
egész Kárpát-medence és Eu-

rópa is: vannak, akik nem ismerik fel azt a veszélyt, amit
a tömeges bevándorlás jelent
s vannak, akik felelősen gondolkoznak, és tisztában vannak
ezzel a veszéllyel – jelentette
ki a képviselő.
Ezen a napon azonban
együtt ünnepel a magyarság:
a Parlament épületén székely
lobogó lengedezik, Csíksomlyón pedig százezrek gyűlnek
össze, hogy kifejezzék nemzeti összetartozásukat. Van magyar múlt, jelen és van magyar
jövő! – zárta beszédét Nyitrai
Zsolt.
Az ünnepi megemlékezés
keretében Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselői oklevelet adott át kiváló munkájáért dr. Joó Csabának, a Tobán
Hagyományőrző Népművészeti Egyesület elnökének.

Július elsejétől már foglalható Füzesabony Önkormányzatának új balatoni üdülője.
A 260 négyzetméteres, a siófoki Ezüstparttól 350 méterre
található nyaraló négy különálló apartmannal rendelkezik,
és akár 27 fő is kényelmesen
pihenhet az ingatlanban. Az
épület földszintjén két elkülöníthető apartman található,
mindkettőhöz külön konyha,
fürdőszoba és egy-egy szoba
tartozik. Az első szinten tágas nappali, konyha, két fürdőszoba és két szoba található, hét fő fogadására képes. A
második emeleten három szoba várja a pihenni vágyókat
valamint egy konyha, nappali, ahol 9 személy kényelmesen elfér.
Nagy Csaba polgármester
elmondta az épületet közepesen jó állapotban vették át,
azóta folyamatosan zajlottak

a munkálatok: kicserélték a
gázkazánt, felújították a fűtési rendszert, valamint a villamoshálózatot, tisztasági festést kaptak a helységek, továbbá az önkormányzat bútorokat
és berendezési tárgyakat vásárolt.
A képviselő-testület elfogadta az üdülő házirendjét is.
Ennek értelmében a létesítmény szolgáltatásait kedvezményesen vehetik igénybe a
város lakói és a közintézmények dolgozói. A június 1-től
szeptember 30-ig tartó főszezonban a felnőttek számára
2500 Ft/éj, a 6-18 éves korig
1500 Ft/éj és 6 éves korig ingyenes lesz a szállás díja. Ezt
az összeget növeli a helyi idegenforgalmi adó is. A nem füzesabonyiaknak 4000 Ft és
2500 Ft a tarifa. A nyári időszakon kívül további kedvezmények lesznek az árakban.

4

városi hírek
Antal
Annamária

Berkes
Anna

A nyár folyamán három alkalommal újra szól a zene a városi
közparkban. A Média Kft. szervezésében helyi és meghívott
előadók örökzöld slágereit hallgathatják a kilátogatók, akiket
büfé is vár.

Tóth
Balázs

Simon
Edit

A rendezvények időpontja:
július 7. 19.00-22.00
július 21. 19.00-22.00
augusztus 4. 19.00-22.00
A zenés nyári estek ingyenesek!
Részletek a Média Kft. Facebook
oldalán és a plakátokon.
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Legyen TÁNC!!! Fesztivál
Augusztus 19-én, harmadik alkalommal rendezi meg a város a
Média Kft. szervezésében a Legyen
TÁNC!!! Fesztiválját, melynek az
idei évben is a Városi Közpark ad
otthont. A rendezvényen flashmob
és zenei bemutatók, Neoton nagykoncert, B. Tóth László diszkója és tűzijáték várja a vendégeket. A fesztiválon fellépnek Jordán
Marcsi és csapata, Pinkóczi Lilla
mazsorettesei, a Füzes Táncklub,
a határon túli aerobikosok és karatékák. A kilátogatókat gasztroutca, büfé, körhinta és gyereksarok
várja.
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Programok a Füzesabonyi
Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében

Mozgalmas
és eseménydús
időszak a Pöttömke
Óvodában

Közös múlt, közös jelen,
közös jövő

Bán
Boglára

Az áprilisban rendezett
Járási Mesemondó találkozón, Kálban intézményünket Oláh Panni és Sipos Nelli Hanna
(különdíj) képviselte.

Sportpálya
a Hétszínvirág Óvoda udvarán
Ezzel a címmel nyert pályázatot Füzesabony Város Önkormányzata, így az augusztusi
Legyen TÁNC!!! fesztiválra és
az államalapítás ünnepére a két
testvértelepülésről is érkeznek
vendégek. Nem újdonság ez,
hiszen a város élő kapcsolatot
ápol az erdélyi Zabolával és

a kárpátaljai Gáloccsal. A két
határon túli település kultúrájával, gasztronómiájával is bemutatkozik a rendezvényeken.
A program a
Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.
támogatásával
valósul meg.

A

Focizhatnak, kézizhetnek, kosarazhatnak
a Hétszínvirág Óvoda
kisgyermekei. A 9,5
millió forintból megépített sportpályát júniustól már használhatják a
gyermekek. A projekt a
30%-os városi önrészen
túl az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatásával valósult meg. Az
óvoda egyúttal csatlakozott az országos ovisport mozgalomhoz is.

Jól tanultak, jól sportoltak

Fontosak a pedagógusok
„Bár az oktatási intézmények már nem tartoznak az önkormányzathoz, számunkra fontosak
a pedagógusok. Idén minden Füzesabonyban
tanító pedagógust, intézményi dolgozót személyesen köszöntöttünk” – tudtuk meg Nagy
Csaba polgármestertől. A város vezetése azért
döntött a pedagógusnapi intézmény látogatás
mellett, mert az elmúlt években a közösségi
házban tartott rendezvényre nem tudott mindenki elmenni. Ezért újra kellett gondolni a

pedagógusok köszöntését. Idén Nagy Csaba
polgármester, Molnár Richárd, Szűcs Noémi
és Ragó Attila képviselők személyesen adták
át jókívánságaikat minden dolgozónak. Természetesen külön gondoltak a jubilálókra és a
nyugdíjba vonulókra. Azok a pedagógusok és
intézményi dolgozók, akik már pihenő éveiket töltik, postaládájukból vehették ki azt az
üdvözlő kártyát, amelyen a város vezetésének
köszöntését olvashatták.

z Egészség Világnapja alkalmából
április 6-án egészségnapot tartottunk
intézményünkben.
A napot zenés gyermek tornával nyitottuk meg, majd minden csoport zöldségekből és
gyümölcsökből készített salátát, gyümölcslevet. Közben az
egészséges táplálkozás fontosságáról beszélgettünk játékos formában.
A Hagyományőrző csoport
húsvéti készülődésen vett részt
a Füzesabonyi Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek Otthonában.
A Költészet napjáról idén áprilisban is megemlékeztünk. A
bölcsődéből és az óvodából 5
bátor jelentkező mondta el legkedvesebb versét a gyermekek
előtt. A versek között 3 gyermek
kedvenc énekeit is előadta társaiknak. Mindenki sikeresen szerepelt, és boldogan vitte haza az
emléklapot és a kifestőt.
Intézményünk
környezetének, udvarának szépítésére munka-délelőttöt szerveztünk a Föld
napja alkalmából. Ezen a napon
a legtöbb gyermek zöld színű ruhában, gyalog vagy kerékpárral
érkezett az óvodába.
A „Hulladékból valamit” felhívásunkra rengeteg újrahasznosított tárgy érkezett, amelyeket

az intézmény kiállításán megtekinthettek a Föld napi rendezvény résztvevői.
Az óvodások és a bölcsődések
szüleik segítségével parkosítottak, udvart rendeztek, ástak, gereblyéztek, fát metszettek, földet
hordtak.. A közös munka célja,
hogy a gyermekek megtanulják
óvni, ápolni, tisztán tartani környezetüket.
Anyák napja alkalmából idén
is kis ünnepi műsorral köszöntöttük az időseket.
Májusban
intézményünk
csoportjai kirándulást tettek
a Jászberényi és a Gyöngyösi
Állatkertben, a szihalmi Magyar-Tár-Házban, és Bogácson.
A sok éves hagyománynak
megfelelően közös óvodai kirándulással ünnepeltük meg a Madarak és fák napját. A délelőtt folyamán a gyerekek egy akadályversenyen vettek részt a lőtéren.
Az ősszel iskolát kezdő nagycsoportos gyermekeknek búcsúestet tartottunk, ahol közösen
nyársaltunk, játszottunk, énekeltünk a tábortűz mellett.
A Civil Expon a Zöld Szív és

a Hagyományőrző csoport zenés
műsorral lépett fel.
A Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Központ „Közlekedj biztonságosan!” című rajzpályázatán Tatai Bálint I., Hajnal Zalán III. helyezést ért el, a Süni csoport közös alkotásával különdíjat nyert.
Május végén Gyermeknap alkalmából egész hétre való programokkal készültünk az óvodásoknak és bölcsődéseknek.
A hét záróeseménye a péntek
délutáni záróünnepség volt, ahol
a gyermekek szüleikkel közösen ünnepelhettek az óvoda udvarán. A csoportok műsora után
minden iskolába induló gyermek
egy-egy színes lufi elengedésével búcsúzott el az óvodától.
Füzesabony Város Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében Gyermeknap alkalmából 100.000 Ft-ot kapott intézményünk játékvásárlásra. Az
óvodás gyermekek trambulint
kaptak ajándékba. A bölcsődések kinti eszközkészletüket bővítették az összegből.
A Füzesabonyi Hétszínvirág

Alapítvány mindkét hónapban
bábszínházi előadással támogatta intézményünket (Léghajó
színház és Galagonya Bábszínház), valamint finanszírozta az
óvodai és bölcsődei csoportok
kirándulásait, a gyermeknapi
fagyizást, a föld napi eszközök,
kellékek beszerzését és a trambulin vásárláshoz szükséges hiányzó összeget is pótolta.
Köszönjük a Sodexo Kft-nek,
hogy alapanyagok vásárlásával
hozzájárult a gyermekek nyársalásához.
Köszönjük Szabó Krisztinának, hogy térítésmentesen használhatták a gyermekek az ugrálóvárat.
Köszönjük egy bölcsődés
gyermek szüleinek a felajánlott
adományt, amelyből udvari padot
vásároltunk a bölcsődéseknek.
Reméljük, hogy ebben a nevelési évben is sikerült sok örömteli percet szereznünk intézményünk gyermekeinek, és a velük való foglalkozás révén sokat
ügyesedtek, vidáman, és egyre
magabiztosabban haladnak majd
az iskoláskor felé.

Diákhét a Széchenyiben
Jó tanulókat, jó sportolókat és
felkészítőiket díjazta a város.
A már hagyománnyá vált díjátadón Ragó Attila a Városfejlesztési és Oktatási Bizottság
elnöke adta át az elismeréseket.
Az idei évben 3 diák vehette át
Füzesabony Város Jó tanuló-Jó
sportolója díját: Bukta Szimo-

netta és Klug Róbert Máté a
Széchenyi István Katolikus Általános Iskolából, valamint Besenyei Dorina a Teleki Blanka
Általános Iskola diákja. Emellett közel százan kaptak elismerő okleveleket az idei tanévben
nyújtott tanulmányi vagy sportteljesítményükért.

A katolikus iskolában egy pályázatnak köszönhetően majdnem
egy hétre nyúlt a gyermeknap.
Kedden, szerdán és csütörtökön
sport és ügyességi programokon
vettek részt a diákok. Ezen túl virágosítottak a helyi kegyhelyek körül
és a templomkertben is. Pénteken
családi napon várták a szülőket is
az iskolába. Volt „ három generációs” ügyességi vetélkedő, ugráló-

vár és középkori kaszinó is. Nem
maradt éhen senki sem, hiszen
mind a 16 osztálynak bográcsban
főztek az anyukák és az apukák.
Ezek az alkalmak azok, amikor a
családok igazán megismerhetik
iskolánkat. Van lehetőség a kötetlen beszélgetésre a szülők és
a tanárok között, igazi közösségformáló a mai nap – mondta Nagy
István igazgató.

Március 25-én ismét megrendezésre került a
Batyus Jótékonysági bálunk, melynek bevétele
424.615.- Ft. Ezt a gyermekek színesebb programjaira, illetve új udvari játékra fogja az Alapítvány fordítani!

Április 5-én Kálban járási mesemondó találkozót hirdettek,
ahol óvodánkat képviselte Németh Gergő Gábor, Horváth
Noémi, Mlinkó Vanda, Bocsi
Bence, Bitó Dzsesszika. Nagy
büszkeségünkre Horváth Noémi II. helyezést ért el, és így
az egri megyei döntőbe került.
A Föld napja programhetünkön fontosnak tartottuk, hogy a
gyerekekben tudatosítsuk a környezettudatos gondolkodást.
A Cseresznye csoport
Anyák napja alkalmából az
Idősek otthonába látogatott
és szíven melengető műsorral
kedveskedtek.
Május első heteiben minden
csoport megtartotta az Anyák
napjával és ballagással egybekötött évzárót.
A csoportok megkezdték
csoportkirándulásaikat a Tiszaderzsi Dínó parkban és a
Jászberényi Állatkertben jártak. Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak a busz felajánlását, mel�lyel lehetővé tették, hogy a
gyermekek új élményekkel
gazdagodva térjenek vissza a
kirándulásokról.
Május 20-án alapítványunk
részt vett a Civil Expon, ahol
a nagycsoportos gyerekek fellépése is színesítette az aznapi programot. Sátrunkban kézműveskedhettek az érdeklődő
gyerekek.
Május 25-én Járási Közlekedési találkozón vettünk részt
Besenyőtelken. A résztvevők:
Helli Zoé, Németh Gergő Gá-

bor, Bocsi Bence, aki a gyerekeket felkészítette: Némethné
Szarvas Erzsébet.
Gyermeknap
alkalmából
26-án színes programok gazdagították intézményünkben
ezt a jeles napot. Mészáros
Krisztina jóvoltából a gyermekek csillámtetoválást kaptak. Szabó Krisztina felajánlása által egész napos ugrálóvár
volt az ovi udvarán, melyet a
bölcsődések is birtokba vehettek. Az alapítvány finanszírozta a fagyit és a műsort
a gyerekek részére, mely délután valósult meg. A Zenebona társulat zenés műsorára
táncolhattak, szórakozhattak.
Itt szeretnénk megköszönni az
Önkormányzat anyagi támogatását is, melyet a gyermeknap alkalmából kapott intézményünk.
Május 31-én a Kölyökidő
Alapítvány felajánlásából ismét ugrálóvárazhattak a gyerekek, emellett arcfestés is volt
a délelőtt folyamán.
Június 1-jén Nagy Csaba polgármester és Kovácsné
Szűcs Noémi képviselő köszöntették intézményünk dolgozóit, pedagógusnap alkalmából.
Június 19-én a „Jó tanuló,
jó sportoló” helyi rendezvényen vettünk részt több gyermekkel.
Tartalmas évet zártunk sűrű
programokkal. A gyermekek
és felnőttek izgatottan várják
a nyarat, melyhez kellemes pihenést kívánunk.
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Hírek a Telekiből
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Üzenet egykori iskolámba...
Az 50 éves érettségi találkozó emlékére

Mohácsi Patrícia tanulónk több
versenyen is sikeresen szerepelt
a tavasz folyamán. A Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny
megyei fordulóján Egerben IV.
helyezést ért el. Az Arany János
magyar verseny országos döntőjén, a 9. helyen végzett.
A LILAVEGYÉSZ országos
kémia verseny döntőjében Mohácsi Patrícia és a nyolcadik
osztályos Kovács Petra Anett
vett részt. Komoly lépcsőfokokat bejárva, sok időt és energiát nem sajnálva készültek erre
az igen nehéz megmérettetésre.
Sikeresen helytállva, a 30-30
versenyző tanulóból a középmezőnyben végezve tértek haza a
diákok. Számukra a verseny további ösztönzést adott tudásuk
elmélyítéséhez.

Kitüntetés Egerben

Hatvan általános iskolás diák és
negyven pedagógus vehetett át
díjat Heves megyéből azon az
ünnepségen, amit a megyeházán
tartott az Oktatási Hivatal Egri
Pedagógia Oktatási Központja.
A rendezvényen a 2016/17-es
tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat ismerték el.
A díjazottak között szerepel
iskolánk pedagógusa, Bozsikné
Barta Mária és tanítványa Mohácsi Petra.

PANGEA MATEMATIKA
VERSENY MEGYEI
EREDMÉNYEK
3. osztály: összes versenyző 30 fő
Uti Zalán 2.helyezés
Birinyi Hunor 8. helyezés
Felkészítő: Orosz Mária
4. osztály: összes versenyző 36 fő
Barta Sas Piroska 3. helyezés
Felkészítő: Szabóné
Kovács Kriszta
6. osztály: összes versenyző 61 fő
Pomaházi Krisztina
1. helyezés
Varga Ágnes 3. helyezés
Nagy Gergő 10. helyezés
Felkészítő: Kutasiné
Karanyicz Katalin
7. osztály: összes versenyző 54 fő
Kis Vivien 1. helyezés
Nagy Balázs 3. helyezés
Mohácsi Patrícia 9. helyezés
Felkészítő: Matináné
Semperger Anikó
A Miénk a tér!, miénk a fesztivál! című versenyen Poczok
Melinda 2. osztályos tanuló I.
helyezést ért el vers kategóriában Bukta Laura 2. osztályos
tanuló pedig III. helyezést ért el
verses – mese kategóriában.

HANGOS OLVASÁSI
VERSENY

Idén is megrendeztük iskolánkban a házi hangos olvasási ver-

senyt. A második, harmadik és
negyedik évfolyam első helyezést elért tanulói Kálban vettek
részt május 5-én a megyei versenyen. Ott a következő eredmények születtek:
Poczok Melinda 2.a
Radics Ádám
3.a
Tóth Viktória
4.a

7. hely
5. hely
7. hely

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
KATASZTRÓFAVÉDELMI
VERSENY MEGYEI DÖNTŐ

A Teleki Blanka Általános Iskola mindkét csapata eredményesen
szerepelt április 12-én az Ifjúsági
Katasztrófavédelmi Verseny megyei döntőjén is. A többségében
nagy fiúkból álló csapatokat maguk mögé utasítva, a 8. osztályos
lányok a 2. helyen végeztek, a 7.
osztályos lányok csapata pedig
az 5. helyet szerezte meg.

HEVES MEGYEI
HAGYOMÁNYŐRZŐ
TŰZOLTÓ VERSENY

Május 20-án, Abasáron került
megrendezésre, a Heves Megyei
Tűzoltó Szövetség által szervezett verseny. Iskolánk tanulói,
kitartó felkészülés után az alábbi
szép eredményekkel tértek haza.
Ifjúsági kategóriában a 7-8. osztályos lányokból álló csapat megszerezte az első helyet! Az 5-6.os lányok a 2-ak lettek. Szintén
ezüstérmes lett a fiú ifjúsági csapatunk.

Digitális témahét

„Csak egy szakaDT nap!” Ezt a
rendhagyó napot a Digitális Témahét keretén belül rendeztük
meg. Ebből ered a „szakaDT”
kifejezés, amely a Digitális Témahétre utal. Hogy mégis miért
szakaDT? Mert a 8. osztályos
tanulók és informatika tanáruk
ezen a napon szakadt nadrágban tölthették el a napot. Cserében a végzősök állomásvezetők
voltak. A szünetekben a diákok
fölkereshették az állomásokat,
ahol különböző feladatokat oldhattak meg. A feladványok egy
része papíron, másik része táblagépen volt megfejthető. A témahéthez kapcsolódva az algoritmikus és logikai gondolkodást helyeztük előtérbe. A
legsikeresebb feladatok a következők voltak: titkosírás, kódolás, tangram, labirintus, kettes számrendszerrel kapcsolatos
játékok papíron. Táblagépeken
pedig a 2048, Mouse, Unblock,
Maze and more, Tower of Hanoi, Car Valet játékokkal szórakozva tanulhattak a gyermekek.
A résztvevők örömmel játszottak, szórakoztak és játszva tanultak ezen a napon.

ZÖLDEN JOBB!

2017. június 2-án pénteken a
Zöld Mozgalomhoz csatlakozva diákjaink zöld színű ruházat
viselésével fejezték ki a környezettudatosság iránti elkötelezettségüket.

50 évvel ezelőtt már nagyon vártuk a ballagást. 1967. május 6-án
szombaton reggel 8 órakor az osztálytermek feldíszítve várták a negyedikes diákokat. Könnyek között
az osztályfőnöki órán búcsúztunk el
egymástól, és osztályfőnökünktől.
Majd énekszóval, egymás vállát fogva jártuk végig kedves iskolánk termeit, folyosóit a III. osztályos ballagtató diákokkal, akiktől tarisznyát,
könyvet, szegfűt és egy kis névvel
ellátott fokost kaptunk ajándékba.
A vászonból készült, kék hímzéssel és piros zsinórral díszített tarisznyánkban egy 2 filléres, egy pogácsa
és egy idézet lapult. Köszöntőkkel,
kis műsorral készültek a tanárok,
diákok, és az igazgató úr a tiszteletünkre. Kedves és megható volt az
egész ünnepség.
Este ballagási bált rendeztek nekünk, ahol egy zenekar játszott.
Sütik, torták és jó hangulat várta a
megjelenteket. A délelőtti sírást nevetés váltotta fel, jól szórakoztunk.
Másnap már a hétfői magyar írásbeli érettségire készültünk. Rég volt,
szép volt, igaz volt, nekünk ez az
ifjúság volt!
A gimnázium alapító osztályai
2017. május 5-én tartották 50 éves
érettségi találkozójukat és ballagásukat. Az 50 év elröppent küzdelmekkel, tanulással, munkával, családalapítással, gyerekneveléssel és az unokák babusgatásával. Örömmel találkozunk minden alkalommal.
1963 szeptemberében kezdtük
el a gimnáziumi tanulmányainkat
a Füzesabonyi Általános Gimnáziumban, ami akkor alakult a II. számú Általános Iskola keretein belül.
Sok diák már nyárra is be volt osztva
dolgozni az építkezéshez. Magunknak építettük ezt a kedves épületet,
iskolát.
Ez a gimnázium 5+1-es rendszerű
iskolának lett tervezve. 1 héten 1 nap
mindenki gyakorlati dolgokat tanult,
úgy, mint gépszerelés, mezőgazdasági munka, gyümölcstermesztés, bolti eladó. A fiúk a szerelést a Gépállomáson tanulták, a mezőgazdasági
munkát és gyümölcstermesztést a
füzesabonyi almáskertben, az eladói

tevékenységet pedig az ÁFÉSZ keretein belül sajátítottuk el a boltokban. Iskolánk tanulói részt vettek
minden társadalmi munkában, építőtáborban, versenyben. Kezdő gimnáziumi létünkre ezeken elég szépen
szerepeltünk.
A második év közepén lettünk
teljesen önálló intézmény, amikor
készen lett az iskola épülete. Az átköltözésre nagyon vártunk, örültünk
a szép nagy épületnek, és a sokkal
jobb környezetnek. A sajátunkban
tanulhattunk, itt már zavartalan körülmények között. Ekkor érkezett
meg ide, 1964-ben az új tanári kar, és
akik Egerben végeztek a Tanárképző Főiskolán, 7 fő szaktanár. Az első
igazgatónk Várhegyi Ferenc volt, aki
a legjobban szorgalmazta ezt az új
iskolát, a megyei tanáccsal karöltve.
Sokat köszönhetünk a volt általános
iskola tanárainak is, akik áttanítottak
a gimnáziumba az első évben.
A közös munka, kirándulás, tanulás közösséggé kovácsolt bennünket. A nyári munka árából kirándulni
mentünk, és segítettük a vietnamiakat is.
Általában szegény, szerény körülmények közül jöttünk mindan�nyian a környék kis falvaiból. Tanáraink és szüleink hittek bennünk,
hogy megálljuk a helyünket, ha szívvel-lélekkel akarunk elérni célokat
az életben. Az osztályok tanulmányi
átlaga 4 egész felett volt. Szakkörö-

Felvidéki barangolás

ket szerveztünk egy-egy tantárgyból délutánonként, ahol ismételtük,
illetve újakat tanulva megalapoztuk
tudásunkat. A negyedik osztályban
szinte valamennyien éreztük, tudtuk,
hová szeretnénk jelentkezni, továbbtanulni. Az 59 fő 80%-a továbbtanult
felsőfokú intézményekben, sok kimagasló tehetség lett közülünk, akik
megtalálták helyüket, és amit csináltak, arra vágytak egész életükben.
Az 50 évvel ezelőtti ballagás előhozta belőlünk a régi kisgyermeket,
el-elpityeregtük magunkat, nem tudtuk, hogy mit hoz számunkra a nagybetűs ÉLET. Tanárainkat igen megszerettük, ragaszkodtunk hozzájuk,
de mivel ők is itt tanítottak legelőször, így nekik sem voltunk közömbösek, próbáltak terelgetni bennünket. Itt voltunk kamaszok, szerelmesek, boldog ifjúk, ezen intézmény
falai között. Itt születtek életre szóló barátságok az osztálytársak között, és egy-egy szerelem házassággal végződött. Az érettségitől rettegtünk, de általában sikeresen szerepelt szinte minden diák, a megmérettetésen dicséreteket kaptunk egy-egy
tantárgyból is.
50 éve ballagtunk el a gimnáziumunkból, azóta 5 évente mindig
volt osztálytalálkozónk. Az elsőt külön-külön tartottuk A és B osztály,
a 10 évestől már együtt szerveztük
meg. Sok osztálytárssal már 1954től az óvodától együtt jártunk, ismer-

tük, szerettük egymást. 1954 és 2017
között sok idő telt el, ezért alakult ki
a jó közösségünk.
A hajunk lehet, hogy fehér, de a
szívünk újra ifjúként dobogott. Soraink megfogyatkoztak az idők folyamán, sok kedves jó diáktársunk
eltávozott közülünk. 1967-ben 59
diák végzett, érettségizett, ebből 13
fő igazoltan hiányzott, csak lélekben
lehetett már velünk. A 46 főből 25 fő
jelent meg a találkozón. Tanáraink
közül is 8 fő már nem lehet közöttünk. Az elhunytak lelki üdvéért az
alapító osztályok szentmisét mondattak a ballagás után a falusi nagytemplomban.
Diákságunk emlékére ültettünk
két kis ezüstfenyőt az iskola parkjában, hogy jelképezze az 1967-ben
végzett IV. A és IV. B osztályt, illetve
tanáraikat.
A ballagás után az iskola egyik
termében a közös ebéd után sírtunk,
nevettünk a régi emlékeken, fényképeken, történeteken. A két osztály tanári karát képviselve Béres Istvánné
Erzsike tanárnő is velünk együtt emlékezett az 50 évvel ezelőtti eseményekre.
A volt tanáraimnak és diáktársaimnak nagyon jó egészséget, sok
szép élményt, emléket kívánok!
Köszönöm Csesznok Róbertnek,
és az iskola dolgozóinak, hogy lehetővé tették a ballagáson való részvételünket, a kedves köszöntéseket, a
megemlékezést, az ajándékokat, és
az osztálytalálkozó helyének biztosítását. Remélem tanárnőnk és diáktársaim jó emlékként őrzik meg
szívükben az 50 éves találkozásunkat. Bízom benne, hogy a 2017-ben
végzett osztályok is megélhetik majd
közösen ezt a kerek évfordulót!
„Találkoztunk, ó, de jó volt
S lettünk újra gyerekek,
Felidéztük minden csínyünk,
S mindenki nevetett!
Találkozzunk hát még sokszor,
Őrizzük meg emléknek
Gyermekkorunk melegségét,
S erőt ad az életnek.”
(Szepesi Zsuzsanna)
Tóth Ani a IV. B-ből

Az Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma
és Szakgimnáziuma által indítani tervezett
képzések a 2017/2018. tanévben
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ, EMELT SZINTŰ OKJ SZAKKÉPZÉSEK
(Nappali tagozat, 2 éves oktatás, 25 éves kor alatt)
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Józsáné
Debreceni
Edit

Fő a biztonság!

A Hungaroring Miniring és a
Groupama Tanpálya munkatársainak, akik mindent megtettek,
hogy a gyerekek játékos körülmények között tudjanak meg a
lehető legtöbbet a biztonságos
közlekedésről. A Füzesabonyi
Rendőrkapitányság vezetőinek,
dolgozóinak, akik amellett, hogy
csatlakoztak a témához még a
bűnüldözésbe is igyekeztek betekintést engedni.
„Láthatatlan kiállítás”-on tapasztalhatták meg, hogy a csökkent, vagy hiányos látás mellett
sem kell lemondani többek között a sportról sem „Érzékenyí-

2017. május 21-én reggel a Széchenyi István Katolikus iskola
37 hetedikes tanulója izgatottan
várta a suli előtt a buszt, amivel
a Határtalanul! pályázati program támogatásával a Felvidékre utaztak. A kirándulás célja
a felvidéki magyarok életének,
történelmi és kulturális örökségek megismerése volt, „Rákóczi
nyomában” járva. Az út lehetőséget biztosított a tanulóknak,
hogy a felvidék csodálatos tájait, épületeit megtekinthessék. A
Scool-túra cég szervezésében a
diákok sokrétű ismeretet kaphattak az idegenvezető jóvoltából a
Felvidék néhány városának történelméről.
Az ellátásuk kitűnő volt, na-

gyon jól érezték magukat az iglói szálláshelyükön.
A tanulók a négy nap alatt csapatokban tevékenykedtek, és a
látottakat összegezték a vacsorákat követően.
Az első nap Kassa nevezetességeit fedezhették fel. A másnap
ellátogattak a szepesi várba. Ezután Lőcsén, Iglón és Késmárk
városában tölthettek el egy szép
napot. A hazautazás napján a
rozsnyói iskola kalauzolta körbe
kedvesen a gyerekeket. Mielőtt
visszaindultak, még körbementek a gombaszögi cseppkőbarlangban.
Minden tanuló élményekkel
gazdagon térhetett haza! Köszönjük a lehetőséget!

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ 2 ÉVES KÉPZÉS

A szakiskolások középiskolája a 3 éves szakiskolát (vagy korábban szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára biztosítja az érettségi
vizsgára történő felkészítést.
Jelentkezési lapok az iskola honlapjáról (www.remenyikzs.sulinet.hu)
hamarosan letölthetők, vagy a titkárságon igényelhetők.

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 04.

Érdeklődni, további tájékoztatót kérni az alábbi elérhetőségen lehet:

Csesznok Róbert, Tel.: +36-70-3311-556
Az intézmény megfelelő létszámú jelentkezés esetén tudja elindítani
egy-egy szakmai képzését!

tés”, a „Mondjunk mancsot!! Terápiás Segítőkutyás Egyesület és
a Vakok és Gyengén látók Heves
megyei Sport Egyesülete hozzásegítettek ahhoz, hogy minél
több információval, személyes
élménnyel, tapasztalattal gazdagodjanak a fogyatékos embereket illetően.

Az egészségsátorban a Füzesabonyi Egészségfejlesztési
Iroda munkatársai vércukor és
vérnyomásmérés, táplálkozási
tanácsadással egészséges életmódra hívták fel a figyelmet. Elsősorban érdemes sokat mozogni, mutatta meg Lakatos Eszter –
zumba-fitnesz oktató, s jól meg
is mozgatta a jelenlévőket.
Megtudhatták a gyermekek,
ha baj történik, mindenki tud a
saját szintjén segíteni, ha mással nem azzal, ha hív egy felnőttet. A nagyobbak pedig ismerjék
meg az elsősegély technikákat.
Kipróbálható volt az újraélesztés is egy ambubabán is, melyet a Füzesabonyi Vöröskereszt
munkatársai bocsátottak rendelkezésünkre. Titokszoba várta
az érdeklődőket, ahol nevelési
és lelki tanácsokat is kérhettek
vagy informálódhatnak a szülők
a gyermekek utáni ellátásokról,
szociális támogatásokról.
Ebben segítettek a „Hazafelé”
Nevelőszülői Hálózat képviselői, valamint Törő Zsuzsanna a
füzesabonyi Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai szakszolgálat
vezetője.

Érték a természet, a biztonságos
élet feltétele, ezért fontos, hogy vigyázzunk rá! Hogy mi mindenre
érdemes figyelni, ebben segítettek:
az ÖKO Játszóházban a Padlás
Értékközvetítő Alapítvány képviselői, Kavalecz Emese és segítői,
a Bükki Nemzeti Park munkatársaitól megtudhattuk, hogy hogyan
védjük a természetet, mit tehetünk
a természet megóvásáért. A Füzesabonyi Természetbarát Egyesület képviselői a tájékozódás és a
természetjárás fontosságára hívta
fel a figyelmünket! Nahóczki Péter világ- és Európa bajnokunk az
ősi fegyverünkkel, az íjászattal, a
természetes vadászattal ismertette
meg a gyermekeket.

A kreatív alkotó ember boldogabb, ezt megtapasztalhatták
a résztvevők a Kreatív sátorban,
ahol különböző technikákat próbálhattak ki. Köszönet a SZIKRA
Szihalmi Kreatív Alkotók Köre
tagjainak, a Kis Bocs Baba-Mama
Közhasznú Egyesület résztvevőinek, valamint Kósa Nikolettnek
és Antal Zsoltnak, hogy fáradhatatlanul festették, „hennázták” a
kis arcokat, kezecskéket.
Az állatsimogatóban gyönyörű fehér ló, kecske, nyuszik, tengeri malackák tűrték a simogató
kezeket.
S mikor felbúgtak a motorok
többen izgatottan igyekeztek
beállni a sorba, hogy kipróbálhassák, milyen egy oldalkocsis
motorban utazni. Köszönjük
Bozsik Csaba Besenyőtelek polgármesterének és barátainak az
élményt, s a motoros bemutatót,
s a Magyar Tár-Ház vezetőinek,
hogy rendelkezésünkre biztosították ehhez a parkolót.
Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
munkatársai szintén azon dolgoztak, hogy ez a nap minden
résztvevő családnak, gyermeknek örökre élménydús, hasznos,
szép emlék legyen! Koncerttel
záródott a nap, ahol a már kissé „fáradt hangú” Pap Ritának
mégis sikerült elvarázsolnia az
apróságokat, akik önfeledten alkottak „tánckart” a két énekes
mögött.

Újra Erdélyben jártak a szihalmi diákok

FELNŐTTOKTATÁS, ESTI TAGOZAT

(2 éves oktatás, korhatár nélkül, INGYENES elsővagy második szakképesítés megszerzése esetén is,
bemeneti követelmény: érettségi vizsga)
Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06)
Irodai titkár (OKJ 54 346 03)
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02)

Büszkeségpont Szihalmon
pát-medence és Európa is: vannak, akik nem ismerik fel azt a
veszélyt, amit a tömeges bevándorlás jelent s vannak, akik felelősen gondolkoznak, és tisztában vannak ezzel a veszéllyel –
jelentette ki a képviselő.

Jó hangulatú Család-barát nappal indult a Kemencés Fesztivál Szihalmon!

Tovább folytatva a tavaly már
jónak mutatkozó kezdeményezést, június 9-én a Füzesabonyi
Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központtal karöltve újra
családi napot szerveztünk, ahol
nemcsak szórakozási lehetőségek adódtak, hanem ismeretekben is gazdagodhattak a résztvevők a biztonságos élet, biztonságos közlekedés, a környezetünk
óvása, egészségünk megőrzése,
egymás tisztelete, elfogadása,
segítségnyújtás témakörben.
Bóta József Sándor polgármester úr megnyitójában kiemelte, hogy a biztonság mást és
más jelent mindenkinek. Lehet,
hogy ezt egy adott szempontból
a gyalogátkelő zebra csíkjai jelentik, másoknak pedig a család
ölelése. Ennek függvényében
lehet a közlekedés biztonságát
vagy éppen a bűn nélküli élet
biztonságát értelmezni.
Óriási eredménynek tartjuk,
hogy céljainkhoz sikerült megnyerni olyan civil és nem civil
szervezeteket is, akik bemutatókkal, játékos foglalkozásokkal
segítették e nap sikerét, amit ezúton is szeretettel köszönünk:

Szent István napi
Kemencés Kenyér
ünnep augusztus
20-án Szihalmon!
A délelőtt folyamán verseny nélküli
szabad ételkészítés és sütés a magunk
örömére a Kemencés udvarban.
Búzakoszorú készítés, címerfestő foglalkozás, valamint kreatív kézműveskedés nem csak gyermekeknek.
Lesz Hazanéző – hazaváró.
Ezen a napon kerülnek átadásra
Szihalom község Önkormányzat által
alapított kitüntetések, elismerések.
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A Szihalmi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 7.
osztálya sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt Határtalanul HAT 16-01-0281 program
keretében 850.000 Ft-ot nyertünk. Az utazás vázát az Erdély
a múlt tükrében cím adta. A kinti

tartózkodás alatt a gyerekeknek
felejthetetlen élményekben volt
részük. Gyönyörködtek a parajdi Sóbányában, megcsodálták
a korondi fazekasokat, sétáltak
a Szent Anna-tó partján, a Békás-szorosban valamint meglátogatták testvériskolájukat, a kézdialmási Kelemen Didák Általános Iskolát. Lerótták tiszteletünket többek között Tamási Áron,
Gábor Áron, Dózsa György, Petőfi Sándor emléke előtt. A két iskola diákjai között szoros barátságok köttettek.
A kirándulás időpontja egybeesett az összetartozás napjával,
ami kapcsán a gyerekek műsort
adtak Kézdialmáson és közösen
énekelték el a székely himnuszt.

Szihalom
képviselő-testülete
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. emlékéve kapcsán döntötte el, hogy pályázatot
nyújt be a forradalom és szabadságharc hőseinek emléket állító,
a faluközpontot díszítő emlékmű állítására azzal a céllal, hogy
méltóképpen tudjanak emlékezni ’56 szellemiségéről, a hősökről és jeles, országszerte ismert
alakjairól. A Pályázat sikeres
volt, elkészült az emlékmű, melyet pünkösd vasárnapján, mely
most éppen a Nemzeti Összetartozás napjára esett, avatták fel,
mely jó alkalomnak bizonyult a
szorosabb összefogásra, kegyelettételre, emlékezésre.
A zászlófelvonást követően
Wass Albert: A láthatatlan lobogó című verse drámai mélységének érzékeltetésével mellbevágó
hatást váltott ki Réti Árpád színművész előadása.
Az ünnepség szónoka Nyitrai
Zsolt, miniszterelnöki megbízott, Szihalom országgyűlési
képviselője az emlékmű avatásán utalt arra, hogy „ma újabb
kihívás előtt áll az egész Kár-

Az ünnepi megemlékezés keretében Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselői oklevelet adott át
kiváló munkájáért dr. Joó Csabának, a Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület elnökének.
Az mészkőből készített emlékművet az alkotó, Párkányi
Raab Péter többszörösen kitüntetett szobrászművész mutatta
be, utalva arra, hogy alkotásának ihletői az ’56-os szimbólumok voltak, a lyukas zászló, a
kereszt, a feszület, a sortűz, s a
szabadság szárnyalása.
A felavatás szimbólumaként
átkötött szalagot Nyitra Zsolt
országgyűlési képviselő úr Bóta
József Sándor polgármester úrral együtt vágta át, majd Dr.
Medvegy János. mezőkövesdi esperes-plébános áldott meg,
szentelt fel.

A rendezvény méltó, ünnepélyes hangulatának megteremtéséhez hozzájárultak a közreműködők a Szihalmi Fúvósok
mellett Pecsmány Péter, Molnár
Csilla Várhegyi Gábor.
Az avató ünnepség méltó lezárásaként koszorút helyeztek el
Nyitra Zsolt országgyűlési képviselő úr Bóta József Sándor
polgármester úr, a Magyar Vidék Országos 1956-os Szervezet Heves megyei elnöke, vitéz
nemes lovag Tímár Ferenc nemzetőr altábornagy, valamint a
helyi intézmények, civil szervezetek képviselői. Többen virággal, virágszirmokkal, főhajtással
köszöntötték az új emlékművet
Szihalmon.

Polgármester úr zárszavában
utalt arra, hogy ma egy olyan
büszekeségpontot avathattunk,
mely kifejezi azt is, hogy képesek vagyunk mi, közösen, együtt
létrehozni valamit. Azt remélem,
hogy Önök itt mindannyian, s
azok is, akik most nem jöttek
el, érzik, hogy mit jelent a felirat az emlékművön: Hol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek
újak!” Én azt gondolom, ezzel
egy kicsit mi, szihalmiak is megmutattuk, jó magyarnak lenni!

Hagyományőrző ételek, interaktív Szihalmi Lakodalmassal

VII. Kemencés Fesztivál

Június 10-én a Kemencés Fesztivál napján, délelőtt a főszerep
a gasztronómiai versenyé és a
színpadi produkcióké, míg a délután hagyományőrző lakodalomé volt.

A megnyitón szót kaptak a
testvértelepülést képviselő, a híd
szerepét betöltő polgármesterek,
illetve képviselők, akik elmondták örömmel élnek a meghívással, mely biztosítja a határon is
átnyúló kulturális kapcsolatok
lehetőségét. Kárpátalja is képviseltette magát kisebb „küldöttséggel” Murdova Ivetta személyében Ungvárról. Voltak a fellépők között a délvidékről is.
Az üdvözlő szavakat követően
a színpadon folyamatosan fergeteges produkciók születtek a
Szihalmi óvodás néptánccsoport, Szihalmi Fúvósok, Emődi
Férfikar, Tobán Hagyományőrző Néptánccsoport, Téglás Népdalkör (Kárpátalja), Hadad, Hadadnádasdi Néptánccsoport (Erdély) 2 csoport, Ludas Matyi
Művelődési Egyesület (Szerbia,
Délvidék), Tardi Népdalkör,
Karancslapujtői Hagyományőrzők, Kamaszka Hagyományőrző
Néptánc Egyesület, Szilicei Kö-

körcsín Hagyományőrző Népdalkör (Felvidék, Szlovákia)
Pacsírta Népdalkör jóvoltából.

Nemcsak a gyermekeknek szerzett kellemes perceket Szabimagic
a bűvész, azaz Szajlai Szabolcs.

Közben a kemencéknél szorgos kezek készítették az ételeket, a közönség pedig kóstolhatta a különleges-, vagy egyszerű
nevű finomságokat. A különleges nevűek közül, úgy, mint:
Disznók násza Juliska néni
módra, Földialma mackon Tűzdelt mangalica szűzpecsenye,
vele sült zöldségekkel, kemencés gancával, Kondéros tűzeshús krumplibabával Túrós kukoricadara cseresznye raguval,
gyümölcsökkel, Székely rakott
pityóka, Kemencés tok; (a képen) Hét nap slambuccal, vagy a
Gömöri gulyka mellett a hagyományos nevűek is megtalálhatók
voltak.

Fontos viszont megemlíteni
hogy a Vándorkemence fődíjat
ismét a Hevesi Betyárok vihették haza, valamint a testvértelepülések számára elsőként meghirdetett nemes verseny vándorkemence díját Szilice Felvidék
(Szlovákia) vihette haza, akik e
mellé még a Kemencés fesztivál
testvér települési kategória első
díját is „bezsebelték.
A zsűrit ismét nehéz helyzet
elé állították a főzőcsapatok, de
gazdára talált a Vándorkemence,
a minősítő érmek és a kemence
díjak is. Egyes főzőcsapatok különdíjnak is örülhettek.
Délután az eredeti koreográfiát követő interaktív lakodalomra
egyre többen kíváncsiak. Zsúfolásig megtelt a „lányos ház”,
azaz aTájház és a Községi Római Katolikus templom is.

A vendéglistát áttekintve az
ország szinte valamennyi tájáról
érkeztek vendégek, ami talán annak is köszönhető, hogy rendezvényünk felkeltette a média figyelmét is. Az óriási lakodalmas
sátor alatt mintegy 700 vendég
ropta a táncot hajnalig.
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A Csipkés… Kovács Tibor művészi szinten
élteti a régi kézműves mesterségeket

17 éve kuratórium elnöki pozícióban
Akkor most Marika nyugdíjas vagy nem nyugdíjas?

Sipos
Attila

Nagyné
Váradi
Anna

Mezőtárkányban két kézműves mesterember él, akit Kovács Tiborként szólítanak. Mindketten szakértői egy régi világnak. Szaktudásukkal tovább viszik a múlt kézműves értékeit.
Prezentálnak a jelennek, hogy kedvet és erőt adjanak a jövőhöz…

A

Csipkés Kovács Tibor halk szavú ember. Helyben szinte
remete életet él a
munkájából kifolyólag, de aki közelebbről ismeri - és utána néz a világhálón, tudhatja, hogy szakmai berkekben nemzetközi szaktekintélynek
számít. Mindenhová igyekszik
eljutni, ahol a csipke és gyékényes kézműves szakma képviselteti magát. Több évtizede töretlen
hittel és szeretettel munkálkodik.
Egy heves megyei kis faluban
élek, ahol a földrajzi környezet adott a növényi alapú kézműves munkákhoz. Az 1970-es
évek elején kezdtem el népművészettel foglalkozni, körülbelül
20 évig különböző halászhálókat
készítettem, és kutattam a halászat múltját. Később megismer-

Rendezvényeink

Május 6-án újra teltházas templomi
tavaszköszöntő koncertet rendeztünk, immár 9. alkalommal. Tavaly
Beregszászi Olga volt a fellépő vendégművészünk, idén pedig a Boanergész zenekar, a magyarságtudat és
keresztény értékrend jegyében.
Májusban ott voltunk a Civil Expón
kiállítási sátrunkkal, amellyel különdíjasok lettünk. a sok kiállító között.

Pünkösdkor pedig a Mezőtárkányi
Nyugdíjas Klub tánccsoportja szervezett jótékonysági bált, melyen a helyi óvodások és táncosok, valamint a
szihalmi Tobán Népművészeti Egyesület tánccsoportja is fellépett.

Nyári
rendezvényünk
Falunap – Általános iskola udvara
2017.augusztus 19.
8 órától hagyományos paprikáskompér főzőverseny helyi és vendég
csapatok részvételével.
A nap folyamán: Gyermek programok, amatőr művészeti együttesek,
kiállítás, vásár, egészségsátor.
17 órától Kanizsa Csillagai fellépés!
Utcabál

kedtem a kosárfonással, majd a
csipkekészítéssel. A gyékénykötést Hánis János Orosházi mestertől tanultam. Mesterem halála
óta ezt egyedül viszem tovább az
országban.- mondja az alkotó.
Tőle megtudjuk, hogy gyékényből szinte minden elkészíthető: lábtörlő tárolóedények, kenyértartók, tálcák… - Gyékényből és sásból dikót (ágyat) is
készítek. A dikó készítést Feja
József nádudvari mestertől ta-

nultam. Sásból székülőkéket
fonok. Nádból seprőt, kákából
gyermekjátékokat készítek. Gyékényből felhasználom a széles és
keskeny levelű változatot. A vert
csipkekészítést felvidéki szlovák
asszonyoktól tanultam. A népi
varrott csipke készítését Cs. Gergely Gizella kézimunka tanártól.
Kutatom a szlovák és magyar
csipkekészítés közös vonásait.
– A szaktudást át is kell adni…
– Előadásokat tartok, és taní-

tok szaktanfolyamokon, táborokban. Sok Európai országban volt
csoportos és egyéni kiállításom.
Amikre igazán büszke vagyok: Szlovákiában Eperjesi
Nemzetközi Csipke kiállítások
2002-től két évente, ahol 2011ben egyéni kiállítással is szerepeltem. Prágai Csipke világkiállításon 3 alkalommal, 2013-ban
önálló kiállítóként voltam jelen.
Nemzetközi kiállításokon évente
többször veszek részt: Az elmúlt

években Csehországban 3 alkalommal, Lengyelországban 5 alkalommal, míg Olaszországban
3 alkalommal.
– Az elmúlt időszakban merre
voltak kiállításai?
– 2016 nyarán Szarvason, a
Tessedik Sámuel Múzeumban és
Dinnyésen, a Hagyományőrző
Központban önálló kiállításom
volt. De ott voltam tavaly ősszel
a valtopina-i (Olaszország) Textil Múzeum nemzetközi kiállításán, ahol múzeumi kiadványában megjelent a munkám.
Ősszel még voltam Tiszaalpáron, a Kosaras Találkozón, idén
tavasszal Rozsnyón, a Bányászati Múzeum „Mentsük meg a régi
mesterségeket” c. kiállításán. Májusban Krakovany-i (Szlovákia)
Nemzetközi Csipkekiállításon és
legutóbb június elején Sebourgban, (Franciaország) Nemzetközi
Csipkekiállításon szerepeltem.
A francia kiállításnak nagy
szakmai presztízse volt…

Ezen 12 ország, több mint 200
kiállítója vett részt. Magyarországot én képviseltem.
Sebourg a belga határ közelében található település. A világ
legnagyobb csipkeközpontjai itt
alakultak ki. Ezen a területen
szinte mindenhol csipkekészítők, csipke múzeumok, és cérna
gyárak találhatók. A városokban
mindenhol csipke boltok árulják
az itt készült portékákat.
Itt mindenki ért a kézimunkákhoz, ezért komoly felkészülést igényelt a kiállításom berendezése. Több ezer ember látogatta meg a kiállítási helyszíneket. Nagy élmény volt. Ezek erőt
adnak a folytatáshoz.
– Mi lesz az idei folytatás?
– Jön az eperjesi Nemzetközi Csipkekiállítás és jön nemsokára a Téka Tábor - az ország legnagyobb népművészeti
tábora. Itt gyékényezést fogok
tanítani.
Sok sikert!

Majális – és II. Roma hagyományőrző fesztivál
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a települési önkormányzat valamint a helyi Tűzoltó Egyesület nyertes EFOP-os
pályázatából megvalósuló egész
napos rendezvényen a szervezők
igyekeztek a népi, roma nemzetiségi értékeket felvonultatni a
hagyományos sport é szórakoztató programok mellett. Pásztor
István alpolgármester és Halászné Tóth Mónika képviselő
asszony 250 főre készített babgulyása ízelítőt jelentett immár
évek óta – a helyi vezetés konyha tudományából.
A délelőtt 6 népes csapat részt
vételével főzőversennyel kezdődött, melynek koordinátora az
országosan is ismert - elismert
királyi főszakács, Dósa Tibor
volt. Lakatos József káposztája
aratta le a babérokat, de a többiek is minden elismerést megérdemeltek. 2. helyen Kökény
Zsolt, a 3. helyen Lázár László
végzett, míg a Németh Út Kft a
zsűri különdíjában részesült. A
csapatok felvonultatták a hagyományos roma gasztronómiát. Így
nem maradhatott el a lecsós nokedli, a húsos babos alap, bodak
az elkészült ételekből, amit a
versenyzők nagy gondossággal
tálaltak a zsűri elé.
A délelőtti focibajnokságot
Németh Géza, az önkormányzat

Sportbizottságának elnöke vezényelte le ifjúsági és felnőtt korosztályos csapatok részvételével. Volt fekve nyomó bajnokság
a helyi konditerem kitelepülése
segítségével, a kisebb gyerekeket lufi hajtogatással és bűvész
műsorral Szajlai Szabolcs várta.
Bemutatkozott a Miskolcról
érkezett hagyományőrző népi
iparművész, Farkas Béla teknővájó mester, aki a 2015-ös milánói világkiállításon 2 héten keresztül képviselte szűkebb pátriárkánkat. Munkájából ízelítőt
kaphattak a kilátogató érdeklődők, a bátrabbak ki is próbálhatták a nyárfa teknő vájást hagyományos kézműves eszközökkel.
Lázár László felsége révén
évek óta rendszeres közreműkö-

dője a nagyobb rendezvényeknek. Amatőr festőként is ismerjük. Szebbnél szebb képeiből
rögtönzött kiállítás nyílt a főzőversenyben is közreműködő sátrában. A természet szép pillanatait, növényeket, állatokat igyekszik megörökíteni a portréfestészet mellett lassan 2 évtizede.
A mezőtárkányi közmunkaprogram sikeres fejezete a szövőiparhoz és vesszőfonáshoz
kötődik. A programban résztvevő asszonyok bemutatták a szövőszéket és a kosárfonás fortélyait, mindennapi munkájukat és
munkaeszközeiket, melyeket az
érdeklődő gyermekek szintén ki
is próbálhattak.
A Kilenctől délig zenekar
több éve baráti társaságként lép

a színpadra a helyi rendezvényeken. Rock – metál zenéjüket a
keményebb dallamok hívei fogadták nagy örömmel. Klasszikusokat játszanak – korosztálytól függetlenül.
Nem maradhatott el a Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 2 kiscsoportja az énekkar és a tánccsoport fellépése
sem. A népdalokat olyan helyi
citerások kísérték, akik anno
gyermekként tanulták a népi
hangszer rejtelmeit.
A Romano Glaszo délutáni
fellépésekor már nagyobb számban várakozott a közönség a
színpad előtt. A „cigány hang”
jelentéssel bíró csapat középiskolás zenekarként indult, majd
1993-ban országos Ki Mit Tud

győztese lett folklór kategóriában. A 2009-ben újjászerveződött csoport fiatal tanult zenészekkel állt a színpadra. Autentikus cigány népzenei repertoárjuk mellett szerb, spanyol és
orosz népzenéből is nyújtottak
át egy csokorra valót. A cigány
himnuszt szívből énekelték Lakatos Gyuri lányai, nagyszerű
zenei hangzással, amely a délután egyik legemelkedettebb
eseménye volt. Produkciójukat
táncházzal zárták, megmozgatva
a helyi közönséget.
Dankó Szilvia a mulatós cigányzene egyik nagyszerű művésznője is az utolsó porcikáig
megmozgatta zenéjével a színpad
előtt egyre csak sokasodó tömeget. A nyírbátori énekesnő minden
zenei irányzatot kipróbált már, de
mulatós cigányzenével vált igazán népszerűvé az országban.
Az est utolsó, leghosszabb
produkciója az utcabál volt, a
kisvárdai fenegyerekek, a MilBox Duó fellépésének köszönhetően. Ahogy leszállt az est,
úgy vetkőzte le mindenki a gátlásait. Együtt szórakozott, együtt
mulatott a polgármester asszon�nyal a fiatalok – idősek vegyes
társasága. A helyi lakosság és a
vendégek. Mindenki. Magyarok
és romák újabb sikeres programjaként!
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Sokan felteszik ezt a kérdést Dohány Istvánnénak, aki immár 8 éve papír szerint elment nyugdíjba a füzesabonyi Pöttömke Óvodából, de rendszerint találkozhatunk vele
az óvodában illetve minden óvodai megmozduláson. Fáradhatatlan lelkesedéssel végzi
munkáját, mintha még most is aktív dolgozó lenne. De hiszen az is, AKTÍV!

M

arika 1976-ban
került Füzesabonyba, ekkor
végzett a sárospataki óvónőképzőben. Pályázat útján került az óvodába, ahol 32 évig
dolgozott óvónőként. Folyton
azon törte a fejét, hogy miként
lehetne a gyermekek esélyegyenlőségén javítani. 2000ben aztán létrejött a Pöttömke Alapítvány, melynek élére
Dohány Istvánnét választották, aki azóta is töretlen aktivitással látja el feladatát. 2003ban 53 évesen elhunyt a férje,
ettől kezdve a gyógyír a munka volt számára. Az alapítvány
születésénél sokan bábáskodtak, óvónők, szülők, akik célként fogalmazták meg, hogy a
bölcsődés-óvodás gyermekek
személyisége kellemes környe-

zetben, játékokkal jól felszerelt, meghitt, szeretetteljes légkörben fejlődjön.
Ennek érdekében szervezték meg
első nagyrendezvényüket, a jótékonysági
bált 2001-ben, melynek bevételéből többfunkciós fából készült játékeszközöket vásároltak. A sikeren felbuzdulva már
minden évben megrendezik,
amely kulturált szórakozási lehetőséget biztosít a szülőknek,
másrészt jobban összekovácsolja a közösséget, a gyerekekért tenni akaró embereket.
A bál bevétele jelentős részét
képezi az alapítvány költségvetésének, de mindig számít-

hatnak vállalkozók támogatására játékokra, rendezvények
megvalósítására. Kirándulás,
bábelőadás, az óvodai ünnepek
színvonalas megrendezésével
élményt nyújtó gyermeknapi programokkal varázsolják a
hétköznapokat ünnepnappá. A
gyermekek életének jobbá tételét, fejlődését, egészségét szolgálja a só szoba amit szintén a
báli bevételekből és a felajánlott adó 1 %-ából sikerült megvalósítani.
Dohányné kuratóriumi társa egy óvodapedagógus és
a szülői munkaközösség vezetője, akikkel példaértékű
munkát végeznek. A nagyon
jó csapatmunkát bizonyítja az is, hogy a jótékonysági
bálokon minden felnőtt dolgozó közreműködik az ünnepi műsorban. Dohányné Ma-

rika sok-sok alkalommal tartott kézműves foglalkozást..
Rendszeresen kézműveskedik
a Civil Expón is.
Marikának két felnőtt gyermeke van, akik a mai napig
sokat segítenek az alapítványi
munkában. Amikor arról érdeklődöm, hogy ezt a tengernyi munkát mivel ismerték el,
kapott-e valamilyen elismerést,
azt mondja kitüntetést nem, de
nem is várt, a kolléganők évzárón mindig megköszönik a
munkáját, valamint sok-sok dicséretet kap a szülőktől – és ez
elég is.
„Amint visszatekintünk életünkre, azt látjuk, hogy azokban a pillanatokban éltünk igazán, amikor a szeretet vezérelte
cselekedeteinket.” /Heill Diamont/ - zárta mondandóját Dohányné.

10 éves
a Kaláris

A füzesabonyi Kaláris Hagyományőrző Népművészeti Egyesület idén ünnep- Nagyné
Váradi
li megalakulásának 10. évfordulóját. Az Anna
egyesület 2007 decemberében alakult azzal a
szándékkal, hogy tagjai megismerjék, ápolják és
továbbadják őseink táncait, kultúráját, hagyományait. Molnár Gábor művészeti vezetőt kértük,
hogy készítsen összegzést a 10 év történéseiről.

Volt egyszer egy nyolcadik osztály ...

Besenyőtelek 1961.
Most egy picit átlépem Füzesabony határát, mert szeretném a
Besenyőteleki Állami Általános
Iskola 1961-ben végzett nyolcadik osztályos diákjait és pedagógusait röviden bemutatni. 1953ban két osztállyal indult az elsős
gyerekek iskolai élete. Az „A”
osztály osztályfőnökei a következő pedagógusok voltak: Első
tanévben - Nyerges Józsefné
(„zöld kapus” iskola). Második
tanévben - özv. Miklóssy Andrásné („öreg” tanító néni) és Pálházy József (kántortanító) („zöld
kapus” iskola). Harmadik és negyedik tanévben - Laczik Pálné (kistemplom). Ötödik tanévben - Bóta Gyula és Koltai Ilona
(„zöld kapus” iskola). Hatodiktól
nyolcadik tanévig - Molnár Béla.
(6.-7. osztály a Központi Iskola udvarán lévő „Istálló” épület,
8. osztályban a Központi „szobros” Iskola). A „B” osztályosok
osztályfőnökei: Első osztályban - Nyerges Józsefné. Második osztályban - Pálházy József.
Harmadik osztályban - Major
József. Negyedik osztályban Szántó Béla. Ötödik és hatodik
osztályban - Szőllősi Imréné.
Hetedik osztályban - Kádár Katalin. Nyolcadik osztályban szintén Molnár Béla lett az osztályfőnök, mert a lecsökkent tanulói
létszám miatt a két osztályt ös�szevonták. Az évfolyam tanulói
néhány kedves emléket osztottak meg velem. Többek között,
amikor negyedik osztályos ko-

rukban Aggteleken kirándultak
Rubóczky András tanár úrral,
ahol egy iskola épületben voltak
elszállásolva. Szintén nagy élmény volt, amikor 1960-ban Madarak és Fák Napja alkalmából
Noszvaj-Síkfőkútra
kirándultak a felső tagozatos diákok. Itt

ugyancsak az iskola épületében
voltak elszállásolva. Szalmát terítettek szét ágyak hiánya miatt.
A terem egyik felében a lányok,
a másik felében a fiúk aludtak. A
kiránduláson jelen voltak a noszvaji általános iskolások is. Még
ugyanebben a tanévben bicikli-

Szeredi
Attila

túrával egybekötött akadályversenyen vettek részt Besenyőtelek
és Tepély között egy kis fás részen. A gyerekek otthonról vitték
a burgonyát, hagymát és fűszereket, kannában a vizet. A játékos
vetélkedő közben maguk készítették a paprikás krumplit, amit
jóízűen el is fogyasztottak. 1960ban a Nemzetközi Gyermeknap
alkalmából Édesanyám két hetes
csillebérci jutalom úttörőtábori
nyaralást kapott a kiváló úttörőmunkájáért. 1961. május 28-án,
Gyermeknap alkalmával átadták a négy tantermes új, emeletes központi iskolát és felavatták
az iskola névadójának, Dr. Berze Nagy János néprajzkutatónak
szobrát is az épület előtt. Ekkor
Édesanyám a Kiváló Úttörőmunkáért ismét jutalomban részesült.
Őrsvezető volt, sportolt és aktívan részt vett a társadalmi munkákban is Az új iskola épületébe
már nem járt az 1961-ben végző
osztály. 2011. szeptember 17-én
50 éves osztálytalálkozót tartottak a volt diákok. Jelen voltak:
Czakó Julianna, Csathó Lajos,
Hodák Irma, Molnár Magdolna, Nagy Ágnes, Petrik Kálmán,
Ragó Pál, Szabó Anna 1, Szabó Anna 2, Szabó Lajos, Szabó
Pál, Tóth Anna, Tuza Ágota, Úri
Margit, Úri Nándor, Vass Jolán,
Vass Rozália, Vincze Márta. A
következő találkozóig és azon
túl is, nagyon jó egészséget kívánok az osztály minden volt diákjának!

– A tánccsoport egy maroknyi
csapattal indult, majd hol többen, hol kevesebben lettünk. A
mai csoport 70%-a alapító tag.
Tagjaink igen széles korcsoportot képviselnek, hiszen megtalálható benne a 67 éves és a 3 éves
is. A 3 éves kislány Tiszafüredről jár! Most is vannak új tagok
a csoportban, de sajnos az utánpótlás még nem biztosított. Terveink között szerepel gyermek,
és ifjúsági csoport létrehozása.
Ezért is tartunk táncházat minden műsorunk végén, hátha minél többen kedvet kapnak a néptánchoz – mondja Gábor.
A tánccsoport megpróbálja
minél hűségesebben bemutatni
a szülőföldünk, Erdély és Felvidék még ma is elő néptánc
kultúráját, valamint igyekszik a
mai fiatalokkal megszerettetni
a magyarság táncait. A repertoár igen színes, mivel Magyarország és Erdély tájegységein
kívül Republic feldolgozások is
megtalálhatóak. A koreográfiákat a művészeti vezető készíti,
figyelve arra, hogy mindenki a
saját adottságaihoz mérten sikerélmény részese lehessen.
A megalakulás óta a Kaláris
tevékenysége bővült, mivel a
néptáncon kívül kézműves foglalkozásokat is tartanak. Hogyan alakult ez ki?
– A csoportunk úgy döntött,

egy közös bográcsozás alkalmával, hogy megmutatjuk a mai fiataloknak, van élet a számítógép
és okos telefon világán kívül is.
Saját kézzel készítettünk népi
játékokat, terveztük meg a kézműves foglalkozások különböző
kellékeit. Sok helyen jártunk és
örömmel próbálták ki az érdeklődők, felnőttek és gyermekek
egyaránt a népi játékokat, valamint nagy sikere volt a kézműves foglalkozásoknak is – sorolja a művészeti vezető.
Amikor az eltelt 10 év sikereiről, elismerésekről, díjakról
érdeklődöm, Gábor azt mondja,
sokkal többet ér egy-egy dicsérő
szó a közönségtől, mint egy díj.
Majd így folytatja: büszkék vagyunk viszont, hogy az általunk
rendezett Pünkösdi fesztiválon
felléphettünk az igen népszerű
Republic zenekarral, és a kicsiktől az egészen idős emberekig
mindenkinek találtunk megfelelő programot! Büszkék vagyunk, hogy Füzesabony jó hírét
visszük, többször szerepeltünk a
fővárosban és több ízben jártunk
Erdélyben. Büszkék vagyunk
amikor a táncházban csupa jókedvű felszabadult embert látunk! Büszkék vagyunk amikor
belenézünk a gyerekek csillogó
szemébe! Büszkék vagyunk a
magyarságunkra és a világ legszínesebb kultúrájára!
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Újabb nyertes pályázatok

Kónya
Réka

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése céljából a háziorvosi rendelő
felújítására, bővítésére, a védőnői szolgálat helyiségeinek, irodájának kialakítására,
korszerűsítésére, eszközök beszerzésére sikeres pályázatot nyújtott be Mezőszemere
község önkormányzata. 2017. június 6-án
az elnyert 53 millió forintos támogatási
szerződést alá is írta Bukta Mária polgármester. Az orvosi rendelőnek és a védőnői

szolgálatnak helyet adó épület szerkezete
jelenleg leromlott állapotú, az előírásoknak
nem felel meg. Nem biztosított az épületnek fogyatékosok általi használhatósága,
valamint az energetikai követelményeknek
sem tesz eleget. A fejlesztés nyomán jelentősen javul az ellátás színvonala a körzet
több mint 1000 ellátottja részére, a rendelő hozzáférhetővé válik a testi fogyatékkal
élők számára. Javulnak a felújított épület-

ben dolgozók munkahelyi körülményei
is. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
című pályázat is pozitív elbírálásra került,
melyről nemrég érkezett meg a hivatalos
értesítés. A szerződéskötés aláírását követően a mezőszemerei óvoda épületét közel 32
millió forintból fogják felújítani, ugyancsak
vissza nem térítendő forrásból.
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Nyári szünet veszélyei

A nyári időszak a különböző hasmenéses (enterális) megbetegedések szezonja.
Az élelmiszer eredetű fertőzések megelőzéséhez különös gondot kell fordítani
a hűtést igénylő termékek tárolására. A kényes (pl. tojással készült, alig hőkezelt) ételeket frissen fogyasszuk vagy azonnal hűtsük.

Pedagógusnap A Nemzeti Összetartozás Napja:

A Faluház nagytermében vacsorával egybekötött ünnepségen
köszöntötte az önkormányzat
képviselő-testülete a helyi Általános Iskola és Óvoda aktív
és nyugdíjas tanárait, tanítóit és
óvónőit és a pedagógusok munkájának segítőit. Ezt az ünnepet immár harmadik éve tartják
meg a településen Bukta Mária

polgármester kezdeményezésére, aki ez alkalommal is köszöntötte az ünnepelteket. Az iskola
tanulói műsort adtak a tanítóiknak, ami igazi meglepetés volt a
jelenlévőknek, hiszen a gyerekeket az egyik szülő, Müller Eszter
titokban készítette fel. A szemerei iskolába járó 67 diákot 12 pedagógus tanítja.

2017. június 4.

Lakatosné
Mohácsi
Mária

H

Gyereknap
A XX. századi magyar történelem legnagyobb
tragédiájának, a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján, június 4-én került sor megemlékezésre a községben, melyet most első alkalommal az önkormányzat szervezett. A nemzeti emléknappá nyilvánított évfordulón a szemereiek azon a helyen emlékeztek, ahová 1920

után a helybeliek a szétszabdalt Magyarországot
kövekből kirakták. Szerény, de annál fájdalmasabb emlékmű volt ez, jelezve azt, hogy az első
nagy háborúból nemcsak a katonák tértek haza
fél lábbal, egy karral, fél szemmel, hanem maga
az ország is csonka lett. A trianoni igazságtalan
nagyhatalmi döntés miatt, határon túlra rekeszt-

ve sok millió magyar honfitársunkat. A megemlékezőket Bukta Mária polgármester köszöntötte, a kitűnően felépített beszédet dr. Medvegy
János apát úr mondta. A rendezvényen közreműködött a Sarlós Boldogasszony Kórus Mozerné Horga Stefánia karnagy asszony vezényletével.

Civil Expó 2017

Május utolsó szombatján a legkisebbek vették birtokba a Faluház
udvarát. A tavalyi esztendőhöz
hasonlóan idén is személyre szóló meghívót kapott közel 150 a
faluban élő 14 év alatti gyermek,
függetlenül attól, hogy a szemerei
általános iskolába jár, vagy más
településen folytatja tanulmányit.
A gyermeknapi polgármesteri kö-

Szokás szerint közös sátorral nevezett be Mezőszemere Község Önkormányzata, a Mezőszemerei Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület,
a Mezőszemerei Polgárőr Egyesület
és a Mezőszemerei Civil Egyesület
az idei Füzesabonyban megrendezett
Civil Expóra.
A szemerei sátorba elvitte portékáit a közmunka programban működő Házi Tészta Manufaktúra, a civil

szöntő után kezdődött a játék: volt
ugrálóvár, trambulin, kézműves
foglalkozás, elektromos rendőrautózás, az arcfestést pedig profi
képzőművész lányok vállalták el
a gyermekek megelégedésére. A
„sztár fellépő”, Mollini bűvész mutatványai után sorversenyeken vettek részt a gyermekek, de néhány
felnőtt is kedvet kapott a játékhoz.

egyesületek paravánokon állították
ki az utóbbi időben végzett tevékenységüket dokumentáló fotóikat.
A hagyományőrzők a színpadon is
felléptek, de nemcsak énekkel, hanem jellegzetes helyi süteményekkel is készültek a rendezvényre,
melyeket szívesen kínáltak az arra
járóknak. Az expó sátor-szépségversenyén a szemereiek különdíjban részesültek.

Lakossági fórum

Fülemülék

a szennyvízberuházásról

zengő erdőt, de a fülemülék éneke és
a teli Hold megmutatta a kivezető utat.
Kellemesen elfáradva éjfél körül értek
vissza a faluba. Az esemény része annak a „Környezettudatos vidékért” elnevezésű – terepen zajló gyakorlati
programokból, ismeretterjesztő előadásokból és természetfotó kiállításból
álló – programsorozatnak, melynek
támogatója a Nemzeti Együttműködési Alap. A programnak köszönhetően
az itt élők felfedezhetik környékünk
legszebb és leglátványosabb madarait, lepkéit, megismerhetik az itt termő
gyógynövényeket.

Hogyan előzzük meg a gyermekbaleseteket?
Néhány fontos tennivaló a szülők számára:
Vízparton, fürdőhelyen, otthoni kerti medence vagy tó környékén az úszni
nem tudó gyermeket percekre sem szabad egyedül hagyni.
Vegyszereket, permetezőszereket, gyógyszereket, lőszereket, tűzgyújtásra alkalmas eszközöket a gyermekek elől gondosan el kell zárni.
Gépjárművekben a biztonsági gyermekülést a rövid utakon is használni kell.
Kerékpározáskor, lovagláskor védősisakot kell viselni.
Nyílt tűz (bográcsozás, szalonnasütés, grillezés) környékén a gyermeknek folyamatos felnőtt felügyeletre van szüksége.
A felnőttek a személyes példamutatásukkal hatnak legerősebben a
gyermekek viselkedésére!

Legyen szép a nyara,
legyen szép a bőre!
A napfény lehetséges következményei:

- a bőr gyengülése és rugalmasságának csökkenése, mély ráncok, - durva bőr, - szeplők az arcon és a vállon,
- barna foltok az arcon, kézfejen és a háton
Fontos tudni, hogy az intenzív napfény károsítja a sejtek
DNS tartalmát, és rosszindulatú bőrdaganathoz vezethet.
A melanoma elsősorban a napfénynek leginkább kitett
területeken alakulhat ki, legtöbb esetben a már meglevő
anyajegyből.

A község is csatlakozott a „Fülemülék
éjszakája” címet viselő rendezvénysorozathoz.
hívja a figyelmet egy-egy érdekesebb
madárra, legyen az tövisszúró gébics,
vagy akár egy nagyobb ragadozó. A
Prónai erdőbe érve rázendítettek a fülemülék. A verébméretű átlagos szépségű madár az afrikai Szaharától délre
tölti a telet, onnan április végén érkezik Magyarországra. A barnás felsőtestű, vöröses farkú kismadár hangereje, énekének változatossága kilométernyi távolságra elhallatszik. Ha úgy
van kedvük - és rendszerint úgy van
- a hímek egész éjszaka énekelnek. A
csapatot az erdőben érte a sötétedés,
eleinte botorkálva rótták a madárdaltól

Védekezzünk a napsugarak
és a meleg ellen! Bizony egy ártatlan napozásból is adódhatnak
kellemetlen élményeink, hiszen
a kisebbek érzékenyebb bőrük
miatt gyorsabban leégnek a tűző
napon, és könnyebben kapnak
napszúrást is. A déli órákban
ezért egyáltalán ne tartózkodjunk a napon, valamint mindig
használjunk megfelelő faktorszámú naptejet, és az erős, tűző
napon, akár egy városi séta alkalmával is legyen nálunk sapka
vagy fejkendő is.
A rovarcsípés tipikus baleset,
aminek megelőzésére elég nehéz
felkészülni. Éppen ezért nem árt,
ha van náluk rovarcsípésre való

Az intenzív napfény fokozza bizonyos bőrbetegségek kialakulásának a lehetőségét. Ide tartoznak a fertőzések, a
bőr korai öregedése és a bőrrák.

éjszakája

A szervező Mezőszemerei Civil Egyesület internetes szórólapon hirdette meg
a programot. Tehette ezt azért is, mert
a itt él, és az egyesület tagja Ferenc Attila, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának alkalmazottja, természetvédelmi
őr, a vidék madarainak, vadjainak kitűnő ismerője. A lelkes kirándulók a nem
egészen közeli Prónai erdőt célozták
meg terepnek. A séta közben a túravezető meg-megállva ismeretterjesztő előadásokkal és érdekfeszítő történetekkel fűszerezte a naplementés
gyönyörű estét, ami nem szűkölködött
látványban, főleg ha a szakember fel-

a kirándulni, erdei
túrára
indulunk,
fontos a zárt ruházat viselése, ami a
kullancscsípés elleni védekezés egyik legegyszerűbb módja. Hazaérve, de akár
napközben is tartsunk kullancsvizitet, vagyis vizsgáljuk át a
bőrünket. Ez – az un. Lyme-kór
miatt – még azoknál is fontos,
akik a kullancsok által terjesztett agyhártyagyulladás ellen védőoltást kaptak. A védőoltást a
háziorvosnál igényelhetik meg.
A kullancs eltávolítása kullancs
csipesz segítségével történjen,
az észleléstől számított legrövidebb időn belül.

Hasznos tanácsok:
2017. március 29-én aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárkány községek
polgármesterei által a négy település szennyvízcsatorna beruházásának megvalósítását célzó
konzorciumi megállapodás.
A régen várt beruházás kapcsán lakossági fórumot tartott az önkormányzat, mely eseményen zsú-

folásig megtelt a Faluház nagyterme. A felmerült
kérdésekre Bukta Mária és Tóthné Szabó Anita polgármesterek válaszoltak az érdeklődőknek. A beruházás elsődleges célja a lakosság életminőségének
javítása, az infrastrukturális fejlődés, valamint a települések ökoszisztémájának védelme. A négy település önkormányzatának és lakóinak abban a szerencsében van részük, hogy a beruházás 100%-os
támogatottsággal valósul meg 2019 tavaszára.

- ne menjen a napra 11 és 15 óra között, ha megoldható
10 és 16 óra között is kerülje az intenzív napfényt, - hordjon sapkát, megfelelő napszemüveget, - használjon megfelelő faktorú naptejet, - havonta ellenőrizze anyajegyei
állapotát, - forduljon rendszeresen szakorvoshoz

Az „ABCD” szabály segítséget nyújt
a gyanús anyajegyek megítéléséhez:

- Asymmetry = aszimmetria, - nem kerek vagy ovális az
anyajegy, - Border=határ, - szabálytalan vagy nem éles a
határa, - Colour =szín nem egyenletes színű, - Diarmeter=átmérő, 5 mm-nél nagyobb az átmérője
Ha változik az anyajegye színe, mérete, alakja, felülete
mindenképpen keresse fel orvosát!

krém, valamint az allergiás tünetek megelőzésére és enyhítésére
kalcium és valamilyen antihisztaminos készítmény. Ha a tünetek ennek ellenére sem enyhülnek, azonnal hívjunk orvosi segítséget. Életet menthet!
A kerékpáros balesetek és a
gépjármű elé futások a nyári hónapok leggyakoribb közlekedési balesetei. Szülőként nem árt,
ha időben megtanítjuk gyermekünknek az alapvető közlekedési szabályokat, illetve a megfelelő védőfelszerelések használatát, és jó példát mutatunk a
kisebbeknek. Vegyük fel a védőfelszerelést, ne sétáljunk vagy
kerekezzünk át a tilosban, autósként pedig fokozott figyelemmel
vezessünk, különösen a nyaraló
övezetekben.
Nyáron a gyermekek és fiatalok többször végeznek olyan tevékenységet (sport, játék, kirándulás, táborozás, nyári munka),
amiben nincs még elég tapasztalatuk, gyakorlatuk. Utazáskor
a környezet is ismeretlen számunkra, ezért a nyaralóhelyeken, főleg a megérkezést követő napokban, gyakoribbak a balesetek.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Bencze Gábor és Szajlai Anita
Szabó József és Vámosi Nikolett
Kozma Zsolt és Németh Bettina
Gál Roland és Kiss Anita
Búzás Péter József és Ágói Beatrix
Kovács Máté és Vass Anett
Kovács Imre és Szabó Magdolna
Lakatos Gábor Róbert és Suha Szimonetta Erzsébet
Gál Balázs Norbert és Csáti Renáta
Nagy Roland és Bényei Andrea
Túró Krisztina és Penti Zsolt
Születések:
Születési név - teljes
Anyja neve - teljes
LASZTREG LEVENTE	ORSÓ VIKTÓRIA ERZSÉBET
CAPELETTO MÁRIA LAURA	TÓTH MÁRIA
VERES LUCA	
SÁRKÁNY JUDIT
HORVÁTH ZÉTÉNY	
KRISTON KITTI
CSÁK GERGŐ	JOÓ GEORGINA
CSÍK ELŐD OLIVÉR	VARGA NIKOLETT
VRATARICS BARNABÁS
PÜSPÖKI VIKTÓRIA
RÓZSA BALÁZS MARTIN	 KOCSIS KINGA
TREGOVA SZOFI CINTIA	
PÁZMÁNDI MARIANN
FLEKÁCS DOMINIK	VITÁS VIVIEN
JÁRDÁN NORINA	BÉNYEI ENIKŐ
TÓTH NIMRÓD
SZABÓ DALMA

VII. EGRI
ÉRSEKKERTI
NYÁRI JÁTÉKOK
US 19.
T
Z
S
U
G
U
A
4
1
S
U
I
JÚL

KÖLCSÖNLAKÁS (vígjáték)
2017. július 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22., 23.
STÍLUSGYAKORLATOK (variációburleszk)
2017. július 18., 19., 24., 25., 26., augusztus 19.
BOEING-BOEING - LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN (vígjáték)
2017. július 27., 28., 29., 30.
CSOPORTTERÁPIA (mjuzikelkámedi)
2017. augusztus 1.
MEZÍTLÁB A PARKBAN (vígjáték)
2017. augusztus 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 17.
MÉG EGYSZER VELED UGYANITT (vígjáték)
2017. augusztus 13., 14., 15., 16., 18.
ÁGACSKA (zenés mesejáték)
2017. július 15-21.
NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ (zenés mesejáték)
2017. július 22-29.
PINOKKIÓ (zenés mesejáték)
2017. augusztus 5-11.
HOPPLÁDA (zenés mesejáték)
2017. augusztus 12-19.
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Közepes szezonzárás a FSC-nél
Befejeződtek a bajnokságok a Füzesabonyi Sport Clubnál. Ennek apropóján kértük meg Nagy Csaba
klubelnököt, hogy értékelje a látvány-csapatsport szakosztályok teljesítményét.

Labdarúgás:

Női kézilabda:

Télen tréner váltás történt a csapatnál, Vámosi Csaba személyében
egy NBI-et is megjárt játékos-edző irányította már a felkészülési
időszakot is. A célkitűzésünk az volt, hogy a megye I. biztos középcsapatává lépjünk előre. Ez az első mérkőzések után, úgy tűnt meg is
valósítható, hiszen több pontot szereztünk ekkor, mint az egész őszi
idény alatt. A csúcspont a bajnok Gyöngyös AK elleni mérkőzés volt,
amikor a veretlen mátraaljai gárdát sikerült 1-0-ra itthon legyőzni.
Ezután jött a lejtmenet. A kínos vereségek. Szerintem a játékosok
már nem a meccsekre koncentráltak- sommázta mondanivalóját az
elnök. Vámosi Csabában töretlen a vezetés bizalma, de több játékos
is távozik a keretből. Pótlásukról már zajlanak a tárgyalások.

A női csapat előtt is az volt a cél, hogy ott legyenek az első háromban. A keretünk alapján aspirálhattunk volna a bajnoki címre is, de
a Mátészalkát nem sikerült behozni, így meg kellett elégednünk a
második hellyel. Az egész tavasz folyamán kiegyensúlyozott teljesítményt hoztak a lányok, dicséret illeti őket ezért. A nyár nagy jövés-menéssel telik. Családi okok miatt lemondott Erdélyi Annamária edző. Az ő helyére Tamás Tamás érkezik a férfiaktól. Gólkirálynőnk Szabó Renáta távozik tőlünk, és többen is – Asztalos Luca,
Moldrich Nikolett,Vizes Bettina, Kovács Viktória – abbahagyják a
játékot. Folyamatosak az igazolások, érkezik hozzánk a Győr után
több NBI/B-és csapatban is játszó Lányi Gabriella. Rajta kívül még
4 új játékossal is előrehaladott tárgyalásban vagyunk-összegezte a
teendőket a klubelnök.

Nagyot léptek előre
az asztaliteniszezők

Az FSC asztalitenisz szakosztályában jelenleg 16 felnőtt és
majd ugyanennyi junior versenyző játszik. Három ligában is érdekeltek: az első csapatuk két helyet lépett előre a szezonban, 4.ek lettek az NBIII-ban, javítottak
a megye I.-ben indulók is, ők a 7.
helyen végeztek. Az amatőr versenyzőkből álló harmadik team
szintén derekasan helyt állt a megye II-ben. A szakosztály technikailag sokat erősödött, mindkét
általános iskolában félmillió fo-

rint értékű korszerű eszközpark
segíti az utánpótlás nevelést. Sajnos az eddigi edzőjük távozott,
de lázasan keresik az utódját. Az
őszre további erősítést ígérnek. A
szakosztály megköszöni Füzesabony Város Önkormányzatának,
a Pápai Beton Kft-nek és a Gold
Farm Kft-nek az eddig nyújtott
támogatást. Külön köszönik a
helyi középiskolának és katolikus iskolának, hogy helyet biztosítanak az edzésekhez és a versenyekhez.

Darts-os sikerek
2017. június 11-én, vasárnap ért
véget a IV. Dragons Darts Premier League Egerben, amin 193
versenyző indult. A füzesabonyi nevezők nagyon szép eredményeket értek el. Nagy Dániel
László első helyen, Hajnal István harmadik helyen végzett.
Továbbra is szeretettel várnak
minden darts iránt érdeklődőt
Egerbe, az Agria Dragons Darts
Clubba.

Májusi éremeső az FSC
Yamato Dojo karatékáitól:

2017.05.20-án a Pécel Kupáról Végh
Csege ezüstéremmel tért haza.
2017.05.20. XXI. J&S Speed kupa
- Tata Horvátország, Szlovákia: Magyarország 41 egyesületének 485
nevezője indult a tornán! Nagy Balázs ezüstérmet, Kiss Levente szintén
ezüstérmet szerzett.
2017.05.29. Szlovákia IV. Vásárút Kupa: Kiss Levente aranyérem,
Dudás Dusán aranyérem, Birinyi

Zsombor ezüstérem, Nagy Fruzsina
ezüstérem.
2017.06.10. Csongrád, Pünkösd
kupa: Nagy Balázs bronzérem, Tregova Zsófi és Gondos Gergely pedig
ezüstéremmel tért haza.
Köszönet a szülőknek, Nagy Csaba Polgármester úrnak, Füzesabony
Város Önkormányzatának, a Garancia
Út Kft-nek és a Master Ride Kft -nek
hogy segítették a Yamato Dojot.

Férfi kézilabda:

Utánpótlás:

Itt is edző cserével kezdődött a tavasz, Janó Pál átigazolt az NBI-es
Mezőkövesd KC. Nem volt más választásunk, házon belül kellett megoldani a tréner gondot. A Hevér Tibor és Tamás Tamás páros mellett
döntöttünk. Mindketten játékosok, ismerték a keret tagjait, és fiatal koruk ellenére magabiztosan irányították a csapatot. Fordulóról-fordulóra
egyre jobb lett a játék, s a bajnok Debrecent 10 góllal vertük! Ezüst lett
a vége, úgy gondolom, elismerést érdemel az egész csapat.
Ősszel változások lesznek, Bánik Roland veszi át az edzői posztot,
de továbbra is számítunk a Hevér-Tamás páros segítségére. Távozik
Richard Wilga, Martin Kobylan, Répási Norbert, Nagy Patrik és Kocsis Csaba is. Őket a környék NBI-es csapataihoz leigazolt ifjú tehetségekkel pótoljuk. Ebben segítségünkre volt Szabó Róbert, az Eger SBS
Eszterházy társadalmi elnöke, akivel az utánpótlást érintő megállapodás is köttetett. Ennek értelmében lehetőségünk nyílt a megyeszékhelyi klub korosztályos csapataiból tehetséges játékosokat szerepeltetni a
felnőtt csapatunkban. Így érkezhetett hozzánk Ács István, Szécsi Lantos Boldizsár és Bónis Dénes is, további Molnár Kristóf Mezőkövesdről, Molnár Martin Gyöngyösről csatlakozik hozzánk. – foglalta össze
a szakosztálynál zajló történéseket Nagy Csaba.

A labdarúgó utánpótlás területén nagy gondokkal küszködik. A szülők elviszik a gyerekeket Mezőkövesdre, Egerbe vagy akár Besenyőtelekre is. A játékos palántákból hiányzik az elhivatottság. Megbízhatatlanok, nem látogatják rendszeresen az edzéseket, sokszor előfordult az is, hogy mérkőzésekre sem mentek el. Ezen mindenképp
javítani szeretnénk, ezért két utánpótlás edző foglalkozik jövőben a
gyerekekkel. A kézilabda szakosztályoknál viszont 80 fős az utánpótlás keretünk. A fiúknál Gyöngy Márió kiváló munkájának köszönhetően, az elmúlt évek során folyamatosan sokasodtak a különböző korosztályok- U14-es, az U8-as és U7-es –képviselői.
A kisiskolás és gyermek korosztályoknál Fügedi-Póta Domitilla
segíti a tevékenységét. A lány utánpótlásnál az eddigi edzők- Kovács Viktória és Szabó Renáta- távoztak, az ő helyükre keressük a
megfelelő utódokat – vázolta a terveket a klubelnök.

20 év után újratöltve...
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Rég nem látott népes közönség előtt játszották le 2017. június 10-én a mindig rangadónak
számító FSC – Besenyőtelek labdarúgó mérkőzést. Az érdekesség csak az volt, hogy a 20 évvel ezelőtti, NBIII-as mérkőzést elevenítették
fel az egykori játékosok. Az évfordulóra emlé-

kezve szerveződött a program, és azt hiszem,
a játékosok nem okoztak csalódást. A 2 x 30
perces félidő jó iramban, hajtós meccset hozott.
Az eredmény sem változott, hiszen szombaton
3-0-ra győzött az FSC – úgy, ahogy 20 évvel
ezelőtt is.

A megyei
legjobbjai
a sakkozók

A füzesabonyi sakkcsapat megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot. A tíztagú ligában a szomszédos
megyékből is játszanak csapatok,
a borsodi Mezőkövesd és a nógrádi Pásztó és a Salgótarján is. A tíz
táblán vívott fordulókban a felnőttek
mellett 1 fő ifjúsági játékos valamint
Balsai Nikolett erősítette az FSC-t.
Legeredményesebb sakkozójuk az elsőtáblás Mede István volt, aki veretlenül 100%-osan szerepelt a bajnokságban. Az utánpótlást Engel Tibor
tanítványai biztosítják, jelenleg nyolcan fejlesztik tudásukat a szárnyai
alatt. – A továbblépéshez több forrás
kellene, sajnos a sakk nem látvány
sport ezért nem vagyunk jogosultak a
TAO-s pénzekre- mondta Hajnal Gyula szakosztály vezető. A bajnokságon
kívül a versenyzők egyéni tornákon
tartják formában magukat.

