Korszerűbb közintézmények Mezőszemerén
A nemzeti ünnepen adták át Mezőszemerén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megújult
óvodát, orvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot. A felújított
óvoda az ide járó 29 kisgyermek mindennapjait teszi szebbé
és komfortosabbá. Az orvosi rendelőre az önkormányzat 53,8
millió forintot nyert el, amit 5 millió forinttal egészítettek ki.
A helyi praxisban 1200 pácienst lát el a háziorvos.

V. évfolyam 1. szám 

Új pap
érkezett
a plébániára

Az Egri Főegyházmegye érdekeit szem előtt tartva 2019. március 9-i hatállyal Ternyák Csaba
egri érsek Szemenyei Péter füzesabonyi plébánost felmentette eddigi beosztása alól, és kinevezte pálházai plébánosnak,
egyidejűleg Papler Pál pálházai
plébániai kormányzót felmentette eddigi beosztásából, és Füzesabonyba nevezte ki plébánosnak – adta hírül a főegyházmegye a honlapján. Papler Pál
Füzesabonyban járt általános iskolába, és 2006-ban szentelték
pappá. Sátoraljaújhelyen, illetve
Mezőkövesden szolgált káplánként, innen került 2103-ban Pálházára, majd Füzesabonyba.

Digitális átállás és vételkörzet-bővítés a helyi televízióban
A DIGI TV kábelszolgáltató vette át tavaly ősszel
a televíziós műsorelosztást Füzesabonyban.
A városi televízió adása idén januártól fogható
a szolgáltató digitáliscsatorna-kiosztásában.
A helyi tévé műsorait a T-HOME IPTV-szolgáltatásában a városon kívül a térség további 9
településén láthatják a nézők.
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FÜZESABONY VÁROS ÉS TÉRSÉGÉNEK LAPJA

2019. március

éve város
Füzesabony
Füzesabonyt 1989. március elsején nyilvánította várossá
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa. A 30. évfordulót
egész napos rendezvénysorozattal ünnepelte a város.
Szabadtéri zenével, faültetéssel, Náray Erika-koncerttel és
születésnapi tortával várták a szervezők a füzesabonyiakat.

Rekord
pályázati
támogatás
érkezett

Mezőtárkányba
Mezőtárkányban a 2018-ban megvalósított, folyamatban lévő és pozitív támogatói döntést kapott pályázatok száma 19 darab volt. Ennek összértéke közel 648
millió forint. Ehhez még hozzájön a szennyvízelvezetésre és -tisztításra elnyert 1,203 milliárd forint uniós
és hazai forrás is. Összesen a tavalyi évben 1,888 milliárd forint érkezett Mezőtárkányba. Az elmúlt év munkájáról és a 2019-es tervekről beszélgettünk Tóthné
Szabó Anita polgármesterrel.

Épülnek

az önkormányzati
bérlakások
Füzesabonyban

A város vezetése kiemelt
kérdésként kezeli a fiatalok
városban tartását. Az életpálya-ösztönzés projektben
15 önkormányzati bérlakást
alakítanak ki, amelyekben
kedvezményesen biztosítanak majd lakhatást a 35 év
alatti bérlőknek. Ennek keretében újul meg a volt ÉMÁSZ
épülete is, ahol 450 m2-en 6
lakást hoznak létre.
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E-töltőpont létesül
az elektromos autóknak

A füzesabonyi városházával szemben lévő parkolóban
egy fóliával letakart kék oszlopra lettek figyelmesek az
autósok. Sokan azt gondolták, egy parkolóautomatát
rejt a fekete fólia. Mindenki nyugodjon meg, nem lesz
fizetős Füzesabonyban a parkolás, hanem egy elektromos töltőoszlopot helyez üzembe a közeljövőben az
e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.

– Füzesabonyban a Rákóczi útra
egy 22 kW-os AC gyorstöltőt
létesítünk. A telepítéssel és az
üzembe helyezéssel kapcsolatos munkálatok – az időjárástól függően – várhatóan április
elején fejeződnek be – közölte
a cég kommunikációs részlege. A váltakozó áramú töltő 22
kW-os teljesítmény leadására
képes, és két Type2-es csatlakozóval rendelkezik, egyszerre
tehát összesen két elektromos
autót képes tölteni. A töltőhöz
a felhasználó a saját töltőkábelét tudja csatlakoztatni, ezután
indíthatja a töltést. Az e-Mobi a múlt évben több mint 200
darab nyilvános (2×22 kW-os
AC, valamint 22 kW-os DC és
22 kW AC + 50 kW-os DC) töltőállomást telepített közel 400
töltőpontot létrehozva szerte
Magyarországon, szoros együttműködésben az önkormányzatokkal és a területileg illetékes
hálózati engedélyesekkel (ELMŰ-ÉMÁSZ, EON, NKM).
Egy átlagos középkategóriás
e-autó nagyjából 120-130 kilométert bír megtenni egy feltöltéssel. Természetesen, aki megtehe-

ti, hogy rendszeresen otthon tölti
az autóját saját töltőkészülékével,
és napközben a városban vagy
rövidebb távokra használja az
autóját, egyszerűen tudja tervezni a napi töltést. Az otthoni töltővel az autók akkupakkja 8–12
óra alatt töltődik fel teljesen egy
éjszaka alatt (az áramszolgáltató
által meghatározott díjszabással).
Aki viszont nemcsak a városban használja az autóját, hanem
messzebbre utazik, vagy otthonában nem tudja biztosítani a
töltést, annak figyelnie kell, hol
tud kényelmesen tölteni. Ezért is
fontos az országos átjárhatóságot biztosító e-töltőhálózat.
A nyilvánosan elhelyezett
gyorstöltők teljesítménye 11–22
kW közötti, töltési idejük pedig
típustól függően 1,5–4,5 óra is
lehet. A villámtöltők ennél még
erősebbek, teljesítményük 45
kW feletti, és autó- és töltőtípustól függően sokkal gyorsabban
feltöltik a járművet, szemben a
gyors- és otthoni töltőkkel. Az
e-Mobi töltőberendezéseit jelenleg magán- és jogi személyek
egyaránt térítésmentesen használhatják.

Digitális sugárzással, több településen is
elérhető a Füzesabonyi Városi Televízió

A Füzesabonyban működő eddigi kábelszolgáltató – az Invitel – megvásárlásával a DIGITV
Kft. vette át a vezetékes televíziós műsorelosztást a városban.
2018-ban jelentős műszaki beruházásokat hajtott végre itt a
cég, megtörténtek az átkötések,
és 2019. január végével a Füzesabonyi Városi Televízió is
felkerült a helyi csatornakínálatba. Az adás HD minőségben digitálisan kerül sugárzásra, ezért
akiknek analóg régi tévéjük van,
azoknak szükségük lesz egy ún.

„setup box” megrendelésére a
DIGITV-től. Az új típusú készülékkel rendelkezők a 114-es
csatornahelyen találják meg a
helyi televízió műsorát. Tavaly
ősz óta a T-HOME IPTV-szolgáltatásában is elérhető a VTV
műsora. A T-HOME-előfizetők
Füzesabonyon kívül az alábbi
településeken láthatják a helyi
televízió műsorait: Besenyőtelek, Dormánd, Kerecsend,
Maklár, Mezőszemere, Mezőtárkány, Nagytálya, Poroszló és
Szihalom.
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30 éve város Füzesabony

Füzesabony 1989. március 1-jén
nyerte el a városi rangot. Az esemény 30. évfordulójára – 2019.
március 1-jére – születésnapi programokkal készültek a szervezők.

A
A

miniszter kiemelte, hogy az Európai Bizottság 2020 után számottevően csökkentené a közös
agrárpolitika (KAP) költségvetését. A szűkebb forrásokkal
többek között meggátolnák az ágazat fejlődését, nehéz helyzetbe kerülne a vidéken
élők megélhetése is. Ez teljesen elfogadhatatlan, mivel ez nemcsak az ágazat, hanem
az egész ország jövőjét igen hátrányosan
érintené.
Nagy István szerint a KAP mérséklése
azért sem megoldás, mert a magyar gazdálkodók jövedelmi helyzete már most sem
kielégítő, az Európai Unió (EU) ráadásul
egyre komolyabb elvárásokat támaszt a
környezeti fenntarthatóság javítása, illetve
a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében. – Ha ez nem lenne elég: a brüs�szeli bürokraták az agráriumból elvont ös�szegeket a migránsok letelepedésének elősegítése, illetve a bevándorlók okozta válsághelyzetek kezelésére kívánják felhasználni – jegyezte meg.
Kifejtette, hogy az új, 2020 utáni KAP

tervezésekor ismét felmerült a migráció
kérdése. A tavaly májusban megjelent uniós költségvetés-tervezet kilátásba helyezte
a terület külön büdzséből történő támogatását, a KAP költségvetésének csökkentése mellett. Ezáltal a KAP-ból elvont támogatásokkal a migránsok letelepedését
és vidéki közösségekbe való integrációját
segítenék elő. Amennyiben ezek az intézkedések megvalósulnak, illetve az új költségvetés-tervezetet is elfogadják, a magyar
gazdák jelentős európai uniós forrásoktól
eshetnek el.
A miniszter reméli, hogy egy bevándorlásellenes többségű parlament dönthet
majd a vidék jövőjéről. Arra buzdít minden
magyar állampolgárt, hogy akár online,
a www.peticioamagyargazdakert.hu oldalon, akár a falugazdászoknál vagy a megyei
igazgatóságokon elérhető íveken támogassák aláírásukkal a kezdeményezést – tette
hozzá.
Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott elmondta, hogy Magyarországon közel 500

ezer gazda tevékenykedik, az agrárium magyar családok megélhetését biztosítja. Álláspontja szerint az Európai Bizottságnak
agráriumra fordítható fejlesztési forrásokkal kapcsolatos terve felháborító, szakmaiatlan és elfogadhatatlan.
Üdvözölve a MAGOSZ és a NAK által indított civil kezdeményezést elmondta, hogy az aláírásgyűjtés nemcsak a hazai gazdákról és földről szól, hanem minden magyarról. A petíciót bárki aláírhatja,
aki szerint rossz irány az, amit a brüsszeli
bürokrácia kitalált, miszerint az agrárfejlesztésekre fordítható pénz nagy részét át
kívánják csoportosítani a migráció kezelésére, támogatására. Az európai parlamenti
választásnak az is tétje, hogy védjék meg a
magyar gazdákat.
Győrffy Balázs, a NAK elnöke elmondta, hogy a petíciót hétfő estig több mint tízezren írták alá. A KAP teljes költségvetésének mintegy 20-25 százalékát akarják elvonni, a területalapú támogatásokra vetítve
ez 15-20 ezer forintos hektáronkénti támogatáscsökkenést jelenthet.
(MTI)

60 millió forintos
fejlesztés a sportpályán
A labdarúgók helyett a munkagépek vették birtokba a
sportpályát a város északi részén, az FSC ugyanis sikerrel
pályázott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos pályaépítési programjára.

A 111×72 méteres élő füves
pálya kivitelezését az MLSZ
által kiválasztott cég végzi el.
A projekt 63 millió forintból valósul meg, amelynek
70%-a az MLSZ által nyújtott TAO-támogatás, 30%-ot

pedig az önkormányzat biztosít. A kivitelezőnek összesen 60 nap áll rendelkezésre
a munkálatok befejezésére.
Az új pálya eltolódik a Bem
út felé, élő füves és öntözőrendszerrel is ellátott lesz.

– Várhatóan május végére elkészül majd a pálya,
és a labdarúgók a szeptemberi bajnoki rajttal vehetik
birtokba a létesítményt –
mondta el Nagy Csaba polgármester.

Hosztafi
Amanda

Pinkóczy
Lilla

Szabó
Ákos

StefánBerkes
Anna

Tóth
Balázs

Jégpálya – jelentő

a magyar gazdákat!

Teljes mellszélességgel támogatja az agrártárca a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) által indított aláírásgyűjtést az uniós agrárforrások szintjének megőrzéséért – ennek érdekében egy országjárás is kezdődik, mondta
Nagy István agrárminiszter egy sajtótájékoztatón Budapesten.
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VÁROSI HÍREK

napot zenés délelőtt indította,
hiszen az X-Faktorból ismert
Váradi Krisztián produkciója
várta a látogatókat a Napcentrum előtti téren. A zenés napindítót délután emlékfaültetés követte a Városi
Közparkban. A városvezetés képviseletében
Nagy Csaba polgármester és Molnár Richárd
alpolgármester kezdték meg a fa ültetését.
Segítőik voltak ebben Bálint Balázs és Kozik Enikő, akik szintén az idén 30 évesek.
A Művelődési Központban az 1989-es Füzesabonyt bemutató videó képei peregtek,
és Nagy Csaba polgármester köszöntötte a
megjelenteket. – A városi címmel egy új lehetőséget kapott az itt élő 7900 polgár, hogy
minél élhetőbb környezetben lakhasson. Lehetőséget, amely többé-kevésbé kihasználás-

ra kerül. Településünkön a városiasodás elindult: megtörtént a csatornázás, épült sportcsarnok, megkezdte működését az egészségügyi központ, új vállalatok létesültek, az
intézményrendszer többször átalakult, Füzesabony kezdte visszanyerni a térségben
központi szerepét. Szeretném, ha a következő évek is erről a városépítő munkáról szólnának! Hiszen olyan fejlesztések indulnak
el, amelyek meghatározóak lesznek a jövő
szempontjából. Gondolok itt az Ipari Park
kialakítására, valamint az új városközpontra – mondta a város vezetője. Majd Náray
Erika, helyi kötődésű színművész és zenekara örökzöld dallamokkal szórakoztatta a közönséget. – Ezen a színpadon 3 éves óvodásként álltam először. Ez az emlék még mindig
bennem él, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a jeles napon – osztotta meg egykori
élményeit a művésznő.
A színésznő-énekesnő produkciója után
a résztvevők meglepetésben részesültek,
hiszen megkóstolhatták Füzesabony város
születésnapi tortáját. Isten éltessen, Füzesabony!

Ötödik alkalommal vehették
igénybe a téli sportok kedvelői a
füzesabonyi műjégpályát 2018.
december 15. – 2019. február 3.
között. Az előző évekhez képest
elmondható, hogy jelentősen
nőtt az érdeklődés, hiszen a környező településekről is rendszeresen érkeztek nagyobb csoportokkal korcsolyázni. A Füzesabonyban tanuló diákok tanítási
időben teljesen ingyenesen hasz-

Március 15.
A hagyományokat követve az
idei évben is a honvéd hősi emlékműnél gyűltek össze a füzesabonyiak március idusán. Az
ünnepség szónoka – Nagy Csaba polgármester – beszédében
a hazaszeretet, a bátorság és az
összefogás gondolatait hangsúlyozta. Kiemelte, hogy csak
a teljesítmény és az összefogás
erejében hisz, és bízik abban,
hogy az elvégzett munka eredményekre vezet, így a város fejlődni fog. Hozzátette, hogy a
lehetőségek, ahogyan ’48-ban
is, a változásban vannak, és elítéli azokat a negatív hangokat,
amelyek ezt ellenzik, és egyetlen
céljuk a hatalomvágy. Ezt követte a Széchenyi István Katolikus
Általános Iskola műsora, mely
a forradalom napját elevenítette
föl versek, prózák, naplórészletek és a zene erejével. Az ünnepséget a város, az intézmények, a
pártok és civil szervezetek koszorúzása zárta.

nálhatták a jégpályát, ami szintén pozitív kezdeményezés volt
a város részéről. Ezzel felhíva a
figyelmet a rendszeres testmozgás, sportolás fontosságára a
téli időszakban is. A korcsolyázószezon végéhez érve elmondható, hogy összesen több mint
4000-en látogatták meg a létesítményt a szezonban. Ez mindenképpen pozitív üzenet a városvezetés számára a jövőre nézve.

A magyar
kultúra napja

Kultúráért-díj átadása, Bukta
Zsolt grafikus kiállítása az Ámorban.
Az idei évben a Rozmaring
Népdalkör vehette át a Kultúráért-díjat. A több mint negyed évszázada alakult népdalkör a szakmai vezetője – Kissné Bozó Sarolta – segítségével Eger környéki, palóc, matyó, Csík megyei és
zoborvidéki népdalokat dolgoz
fel és énekel. Országos sikereiket
a HONTRAVEL által meghirdetett, országos nyugdíjas Ki Mit
Tud?-okon szerezték. Fejlődésük
a megszerzett eredményekkel is
mérhető. Országos ezüst, arany
és 3 ízben is kiemelt arany minősítéssel tértek haza a megmérettetésről.
Ugyancsak a magyar kultúra
napján tekinthették meg a résztvevők Bukta Zsolt képzőművész kiállítását. A füzesabonyi
származású fiatalember a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen animációs tervezőművészként végzett. Manapság az animációt – ahogyan ő fogalmaz
– iparosként folytatja: karakterrajzolóként és animátorként.
A fennmaradó idejében fotografál, akvarell- és olajképeket
fest, emellett basszusgitározik
is. A tehetséges fiatalember elmúlt éveinek legjobb alkotásait
tekinthették meg az érdeklődők.
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Sajtóközlemény
Nyertes pályázat – Füzesabony,
a zöld város – belvárosi területek
rehabilitációja
Füzesabony Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Területi és Operatív Program keretén belül a TOP-2.1.2.-15 Zöld
város kialakítása tárgyú felhívásra. A projektet a támogató szervezet elbírálta, és az 1.150.000.000
Ft támogatásban részesült.
A projekt megvalósítása során Füzesabony már középtávon egy attraktív városképpel,
funkcióját jól betöltő városközponttal rendelkező kisvárossá válik. A helyi közösségi élet
meghatározó programjai sajátos, a településre jellemző arculatot kapnak, a programlehetőségek a Soft tevékenységeken
keresztül bővülnek.
A megvalósítás során a nyitott terek és zöldfelületek ará-

ZÖLD VÁROS
Antal
Annamária
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Az „EgészségeMért”
Aldebrőn

Simon
Edit

nya növekszik a régiek megújításával és az újak kialakításával,
valamint felújításra kerülnek a
csapadékvízrendszerek is. Több
ezer m2 zöldfelület újul meg, új
parkok jönnek létre, játszótéri
elemek és kornak megfelelő utcabútorok kerülnek kihelyezésre, ezzel is hozzájárulva ahhoz,
hogy a belvárosi szabad területeken a szabadidőt tartalmasabban lehessen eltölteni.
A fejlesztés része társadalmi
akciók, közösségformáló, helyi
identitást erősítő programok lebonyolítása, melyeken keresztül
a település népességmegtartó
képessége is növekszik.
Füzesabony projektje esetében megvalósul a gazdaság élénkítése a piac fejlesztésével és a
város népességmegtartó erejének növelése is a zöld városfunkciók kialakításával.
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Ilyen most

Ilyen most

Ilyen lesz

Ilyen lesz

A projektről további információ kérhető:
Simon Edit 99933sajtóreferens
Elérhetőség: mediafuzesabony@gmail.com 70/2119944

Ilyen most

Ilyen most

Ilyen lesz

A tavalyi évben Aldebrőn kezdődő projekt az idén
is folytatódik. Ennek keretein belül a már meglévő foglalkozások, szakkörök mellett, 2018.
decembertől és 2019. februártól újabb ingyenes
tanfolyamok indultak a településen.
Első alkalommal 2018. december 5-én
rendezték meg az „EgészségeMért” – egészségmegőrző tanfolyam előadás-sorozatának
nyitófoglalkozását. A tanfolyam azóta rendszeresen és folyamatosan megtartásra kerül
havi egy alkalommal. A rendezvénynek rendszerint a Népház ad otthont, ahol, mint egy interaktív programot magában foglalva, kivetítő
is segíti vizuálisan szemléltetni a résztvevőkkel a prevenciók fontosságát és pozitív hatásait. Az anatómiai elméleten túl gyakorlati példákkal és szűrésekkel is elősegítik a prezentációk hatékonyságát. A foglalkozásokon az
előadók megismertetik a résztvevőkkel a betegségmegelőzés lehetőségeit, orvosi és alternatív gyógyászati területeken egyaránt. Ez az
idősek klubjában is igen népszerű téma feltárja a kiegészítő gyógymódokat is a hagyományos orvoslás mellet. Így tehát az orvosi
vizsgálatokon kívül többek között olyan természetgyógyászati, illetve holisztikus szemléletekkel is megismerkedhetnek, mint például a
kineziológia, a masszázs vagy a kiropraktika.
Aldebrő egészségmegőrző munkálatait – a projekt részeként – az elkövetkezendőkben a Heves
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és
Egészségfejlesztési Főosztálya is segíteni fogja különböző előadásokkal és szűrésekkel.
A településen az egészségmegőrzés mellett
különösen fontosnak tartják az internet és a
számítástechnika adta lehetőségek megismertetését és kihasználását. Éppen ezért 2019
februárjától indult a M@net ingyenes, informatikai tanfolyam, mely havi egy alkalommal 12
hónapon át tart. A képzési program átfogó célja
a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A programok az EFOP 3.7.3-16-201700097 Tudás-Érték-Életminőség-Élethos�szig tartó T@nulás Aldebrőn projekt keretében valósulnak meg.

Iskolások

a Városi Könyvtárban

Ahogyan korábbi számunkban hírt adtunk róla, a
város óvodásai után a Széchenyi István, a Teleki
Blanka, a dormándi és a szihalmi általános iskolák, valamint a helyi középiskola diákjai kapcsolódtak be a könyvtári órákba. A projekt ideje
alatt – havi egy alkalommal két órára – a diákok bepillantanak a régi, hagyományos könyvtár
rendjébe és az új, 21. századi információs központ működésébe. Továbbá a tanulók a bibliotékában eltöltött idő alatt megismerkedhetnek az
írás kialakulásának fejlődésével, a könyv megalkotásának történetével, a különféle dokumentumtípusok jellemzőivel, valamint bepillantást
nyerhetnek a könyv formai és tartalmi feltárásába. A foglalkozások végén lehetőség nyílik a
megszerzett tudás ellenőrzésére játékos totó for-

májában. Az 5 alkalomból álló programsorozat
júniusban ér véget, és az EFOP-3.3.2-16-201600290 kódszámú, Könyvtárral a tudásért! című
pályázat keretében valósul meg.

Óvodások meséltek
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00290 számú, Könyvtárral a tudásért című pályázat keretében kétfordulós mesemondó versenyt rendeztek a Városi
Könyvtárban. A Hétszínvirág Óvodából 20 kisgyermek mondott mesét februárban és márciusban, amiért valamennyien értékes ajándékokban
részesültek.

A ZSŰRI ÖSSZESÍTETT PONTSZÁMAI
ALAPJÁN AZ ALÁBBI EREDMÉNY SZÜLETETT:
1. helyezett: Vincze Miléna
2. helyezett: Borza Bence
3. helyezett: Erdélyi Alexa Emma
Gratulálunk a győzteseknek! Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját!

Lakástúra és fórum
a fiataloknak
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Kreatív Klub
működik a helyi bibliotékában

Az EFOP -3.7.3-16-2017-00147-es számú,
Nyiss a könyvtárral a tudásért! című pályázat
keretében ingyenes foglalkozásként működik a
Kreatív Klub. A szakkört 2015 májusában alapította Imre Sándorné Éva, akiben jelentkezett
az az igény, hogy maga köré gyűjtse azokat az
embereket, akik hozzá hasonlóan szeretnek kézműveskedni, kézimunkázni. Első alkalommal
5-6-an voltak, hetente gyűltek össze a Szociális
Központban, mára 20 főből áll a tagságuk. Egyre több helyen megmutatják magukat: a hagyományos városi könyvtári karácsonyon és húsvéton túl többször kaptak meghívást a szihalmi Tár
Házba, a Lovasnapokra Mezőtárkányba, jelen
voltak a városi majálison, a Legyen TÁNC!!!
fesztiválon és több Civil Expón, részt vettek a
könyvtár táborainak kreatív foglalkozásain, valamint az idősek napján is kiállítottak. A szakkör vezetője, Imre Sándorné elmondta: a projekt lehetőséget ad arra, hogy egyre több technikát kipróbáljanak a tagok. A foglalkozásokon
lehetőség van szabás-varrásra, gyöngyvarrásra,
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Füzesabony továbbra
is keresi értékeit

A Füzesabonyi Értéktár Bizottság újabb helyi értéket vett
föl az értéktárba: a református templomot, így az értékek
száma 44-ra nőtt. A mai épület helyén egy parasztház állt,
melynek hátsó részét 1974-ben vásárolta meg a helyi gyülekezet, majd 1998-ban megvette az első, utcai részt is. A ház
építése 2000-ben történt dr. Veres Zoltán városi főépítész
tervei alapján, ekkor kapott az épület tornyot és „templomos” külsőt. A templomot 2000 szeptemberében szentelte
föl Szécsényi György.

HELYI ÉRTÉK MEGNEVEZÉSE

Ilyen lesz

2018 februárjában indult az Életpálya-ösztönzés Füzesabonyban című projekt, melynek keretében az önkormányzat mintegy
200 millió forintot nyert el. A program célja, hogy helyben tartsa a fiatalokat, éppen
ezért 26 fő számára bérlakásokat biztosít,
valamint 60 fő részére lehetőséget nyújt a
hiányszakmában dolgozó 18 és 35 év közötti fiataloknak a helyi munkavállalásra, havi
52 ezer forintos támogatás biztosításával.
A hiányszakmában dolgozó támogatottak
száma jelenleg 31 fő. A bérlakások felújítása a projektben tervezett ütem szerint halad. A bérlakásokra pályázó fiatalok részére
március 27-én 10 órától az önkormányzat
úgynevezett lakástúrát szervez, melynek során megtekinthetők lesznek a már felújított
házak és a kialakított új lakások, valamint
11 órától fórumot tartanak az önkormányzat nagytermében. A bérlakásokkal, valamint a hiányszakmákkal kapcsolatosan folyamatosan frissülő információk olvashatók
Füzesabony város honlapján:
(www.fuzesabony.hu)
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gyöngyfűzésre, gravírozásra, horgolásra. Az idei
évben húsvéti vásárukat április 1 és 12. között
rendezik meg a Városi Könyvtárban, ahová minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Vasútállomás épülete
Római katolikus templom
Szent Vendel-kápolna
Kolumbán-kastély
Makrisz Agamemnon: Olvasó nő szobra
1849-es szabadságharc emlékműve
Tornyos (iskola) kápolna
Szent Vendel-szobor
Széri-Varga Géza: Kezek – ’56-os emlékoszlop
Nepumuki Szent János szobra
1956-os pad
Szent István-emlékmű
Lourdesi kegyhely
Medgy János-emlékmű
Vallásos hálaadó keresztek
Ifjúság úti Székelykapu
1956-os kopjafa
Remenyik-emlékszobor
Régészeti kiállítóhely
Trianoni emlékmű
I-II. világháborús temetői emlékművek
Temetőkeresztek
VTV digitális filmarchívuma 1994-től
Kisfaludi Strobl Zsigmond
I. világháborús katonaszobra
2. világháborús szovjet emlékmű
Abonyi lepény
Papp Kálmán világbajnok skeet lövő
Holczreiter Sándor világbajnok súlyemelő
Füzesabonyi FSC tevékenysége
Belon Gellért pécsi segédpüspök
Füzesabonyi bronzkori kultúra
Füzes Társastánc Klub tevékenysége
Füzesabonyi Kertbarátkör tevékenysége
Kaláris Táncegyesület tevékenysége
Rozmaring Népdalkör tevékenysége
Horváthné Csanálosi Katalin népi iparművész
Horváth Tibor bőrműves, népi iparművész
Zabolai testvértelepülési kapcsolat
Szegediné Antal Éva festő
Márton János fafaragó
Fut Abony tömegsportrendezvény
Pásztor János monográfiája
Trojan Marian Jozef életműve
Református templom

Kedves Olvasó, ha van javaslata további települési értékre,
kérem, juttassa el az Értéktár Bizottság részére! Javaslattételi lap kérhető a Média Kft.-ben (Füzesabony, Rákóczi út 50.)
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INTÉZMÉNYEK

„Fuss, te Tél! Fuss, te Tél!
Jön a Tavasz, utolér!”

Február 11-én kiszézéssel,
rossz tulajdonságaink elűzésével, kerepeléssel, hangos
énekekkel, majd másnap farsangi mulatsággal folytattuk
télkergető programjainkat. Ismét zenés, táncos műsorral
szolgáltatott jó hangulatot a
Kölyökidő Alapítvány. Minden kisgyermek ötletes, kreatív jelmezben jelent meg ezen
a napon óvodánkban, bölcsődénkben. Február 16-án,
szombaton szerveztük meg
16. Jótékonysági Alapítványi
Valentin-napi Batyus Bálunkat a város felújított Közösségi Házában, ahol a gyermekek

és dolgozók meglepetésműsorát láthatta a közönség. Ezúton
is köszöni a Pöttömke Óvoda
és Bölcsőde minden dolgozója
intézményünk, gyermekeink
támogatását, hozzájárulását a
pálya elkészüléséhez.
A tavasz is rengeteg programot tartogat számunkra.
A Galagonya Bábszínház is ellátogat hozzánk, a víz és föld
világnapja alkalmából különböző játékokat szervezünk
gyermekeinknek. Anyák napja, évzáró és ballagás után csoportkirándulások és gyermeknapi meglepetések várják gyermekeinket.
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Mozaikok iskolánk
életéből (2019)

A
Telekis hírek
1. FARSANGI BÁL

Az idei farsangi karneválon sok érdekes és ötletes jelmezes felvonulást láthattunk, a végén pedig a tanári kar által előadott táncot nézhettek meg a kedves érdeklődők.

2. KIRÁNDULÁS A TERROR HÁZÁBA

Iskolánk hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulói a Terror
Háza Múzeumban tettek látogatást március elején. Köszönjük az élménydús napot a szervező Bernáth Melinda
tanárnőnek és a pénzügyi forrást biztosító pályázatnak.

3. INDUL A LEGO MATEK!
Iskolánk az EFOP-3.2.3-17es számú, Digitális környezet a köznevelésben című
pályázat keretében egy teljes osztály számára oktatási
célra felhasználható LEGO
„MoreToMath” alapkészletet nyert.
Pedagógusaink – Farkas
Judit és Mészárosné Csepregi Andrea – részt vettek egy,
az Eszterházy Károly Egyetem által szervezett, „LEGO
eszközökkel támogatott építőpedagógiai módszerek a
matematikaoktatásban” elnevezésű továbbképzésen,
ahol elsajátították a LEGO
Matek-órák megtartásához,
valamint az eszközök használatához szükséges ismereteket.
A kis elsősök a továbbiakban rendszeresen fognak tevékenykedni az apró figurákkal matematikaórákon. Az
építőkockákkal elvégezhető
feladatokat jól kiegészítik a

játékhoz tartozó tesztek és az
okostáblán is megvalósítható
feladatmegoldás lehetőségei.
A cél, hogy játszva fejlesszék
a matematikai alapműveletek
oktatását és elsajátítását.
Robotika, LEGO Matek,
most pedig Sakkpalota program indult iskolánkban.
Bartókné Tolnai Katalin
vezetésével játékos formában
ismerkedhetnek 3-4. évfolyamosaink a sakkjáték szabályaival.
Naprakész információkért,
kérjük, keressék fel iskolánk
honlapját.

Érdemes volt rajzolni
Tóth
Balázs

Bán
Boglárka

A VÍZKERESZT KIEMELT ÜNNEP A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN,
MERT EKKOR KEZDŐDIK MEG A HÁZSZENTELÉSEK IDŐSZAKA
2019. január elején Szemenyei Péter atya az iskola helyiségeit, tanulóit és dolgozóit is megszentelte. Az ajtók fölé krétával fölírta az évszámot és a „Krisztus
áldása legyen e házon” mondat rövidítését: C + M + B = Christus Mansionem
Benedicat – népiesen G + M + B = Gáspár, Menyhért, Boldizsár, ami megegyezik az ünnep tartalmával, a napkeleti bölcsek hódolatával.

pénzügyi tudatosság kialakításának és fejlesztésének érdekében
iskolánk is részt
vett a Pénz7 céljának megvalósításában februárban. A matematikaórákon a tanulók pénzügyi
feladatokat oldottak meg, az osztályfőnöki órákon pedig a témahét tematikája szerint beszélgettek osztályfőnökeikkel a családi
megtakarításokról. Az 5.b osztály tanulói a „Befektetések a
családok életében” témával ismerkedhettek meg a közel másfél órás foglalkozás alkalmával.
Csoportokban dolgozták fel a témát egy pénzügyi szakember, Dr.
Buda Beatrix (MNB) segítségével. A 6-7. osztályosok számára
az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium
két közgazdaságtan-tanára tartott foglalkozást. A két iskola jó
kapcsolatot ápol egymással. Szeretnénk, ha a gyerekek a középiskolai tanulmányaikat is katolikus iskolában folytatnák, ezért
minden olyan lehetőséget megragadunk, amikor a középiskola
bemutatkozhat a pályaválasztás
előtt álló gyerekeknek.

Hagyományosan az idén is
részt vettünk a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen. Eb-

ben az évben négy csoport jutott be a területi döntőbe, amely
Miskolcon került megrendezés-

re. Csapataink kitűnően helytálltak, az 5. osztályosok érték el
a legjobb eredményt, kategóriájukban harmadik helyezettek lettek. A csapat tagjai: Bocsi Virág,
Németh Kata, Tóth Szabolcs 5.b
osztályos tanulók.
Ebben a tanévben, a hagyományoknak
megfelelően,
OVI-SULI délelőttöket tartottunk a leendő 1. osztályos tanulóknak. Az ovisok változatos
programokon vettek részt: Márton-napi libaságok, karácsonyi
műsor, kézműves-foglalkozások. Tavasszal diafilmvetítéssel,
KRESZ- és sportfoglalkozásokkal, ISKOLA-ISMERKEDŐ napokkal várjuk leendő elsőseinket
és a kedves szülőket.
Minden évben nagy várakozás előzi meg az iskolai farsangi mulatságot. Amellett, hogy
jót buliznak a gyerekek, a szülők közreműködésével készült
szendvicsek és sütemények, valamint a tombola bevételét további rendezvények támogatására használják fel. Az idén
2019. március 1-jén került sor
az iskolai farsangi bál megrendezésére. Az osztályok nagyobb
része közös jelmezes produkcióval rukkolt elő. Ötletes jelmezekkel és lelkes átéléssel
előadott műsorral kápráztatták
el a nézőket. A zsűri nem adott
ki helyezéseket, minden nagy
csoportot egyénként díjazott,
így minden osztály örülhetett a
megérdemelt tortának.

Jól indult az év a Művészeti Iskolában
A félévi beszámolók után egy
szép koncerttel ünnepeltük meg
a magyar kultúra napját. Februárban jelmezes hangversenyt szerveztünk, ahol az ötletes jelmezekbe öltözött növendékek egyéni és
kamaraprodukciókkal kápráztatták el a szakmai zsűrit és a közönséget. Remekül sikerült a rendezvényünk. Köszönjük a szülők önzetlen segítségét. A zongoristák
számára versenyek sorozata következett. A Zenevarázslat Négykezes Nemzetközi Zongoraversenyen Németh Kata és Poczok
Melinda páros bronzminősítést
szerzett. Felkészítő tanáruk Kovács Anita tanárnő. A Zerényi
Anna és Nagyné Rózsa Zsuzsan-

ből gratulálunk az eredményekhez. Bodnár Angéla tanárnő furulyástalálkozóra visz 2 növendéket
Mezőkövesdre. Előttünk áll a IV.
Megyei Gitárverseny megrendezése, melyre iskolánk 12 növendéket delegál. A tavasz folyamán

zongora tanszakon bonyolítjuk az
Önállónak Megtanult Művek Versenyét, majd a nyílt napok és az
év végi vizsgaidőszak után június hónapban beiratkozásra várjuk
a zene- és táncművészet iránt érdeklődő kisdiákokat.

Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél
TAVASZI PROGRAMOK A FÜZESABONYI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODÁBAN
Minden évben a gyerekek számára érdekes, izgalmas előadásokat szervezünk a magyar
kultúra napja alkalmából. Meghívásunkra az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai: Bodnár Angéla és Buktáné Török Bernadette, valamint egy növendék,
Gál Flóra Júlia ismert gyermekdalokat adott elő fuvolán,
furulyán, csellón és gitáron kí-

MIÜnnepi
Amegemlékezés
HAZA?

Blikhard Virág, Hétszínvirág Óvoda, 3. hely

Farkas Vanessza
Dormándi Általános Iskola, 3.hely

Dobó Kata, Szihalmi Általános Iskola, 1. hely

Fejes Vivien
Pöttömke Óvoda, 1.hely

Kockás Kloé
Szihalmi Általános Iskola, 3. hely

sérve. A gyermekek játszottak,
énekeltek, a hangszeres zene
alapjaival ismerkedtek meg. Az
előadás után minden gyermek
közelebbről is megnézhette, kipróbálhatta a hangszereket.
Februárban farsangi bált
rendeztünk intézményünkben.
A gyermekek ötletes jelmezekbe bújtak ezen a délelőttön,
majd a mulatság után együtt

búcsúztattuk a telet a kiszebáb
elégetésével, amit énekléssel,
harsány zenebonával kísértünk.
A Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítvány támogatásával a
Galagonya Bábszínház előadását nézhették meg a gyermekek
intézményünkben.
Március 14-én délelőtt óvodánk és bölcsődénk minden csoportja zászlót lengetve vonult az

1848-as szabadságharc emlékművéhez. A csoportok közösen
adták elő az ünnepi verseket,
énekeket. Ezután a gyermekek
elhelyezték kis zászlóikat az emlékmű lábánál a hősök emlékére.
Márciusban a víz világnapja
alkalmából Felsőtárkányba és
Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba látogattak el az óvodás gyermekek.

A korábbi évekhez hasonlóan
az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek
a Füzesabony–Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai és az
idősek. A megemlékezést Veres
Péter intézményvezető nyitotta
meg, majd az eseményt a Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói színesítették műsorukkal. A rendezvény zárásaként Sike Károlyné
mondta el Ábrányi Emil: Mi a haza? című ünnepi
versét.
Köszönet a fellépőknek és a felkészítő tanároknak!

Tisztelt Lakosság!
A Füzesabonyi EFI-LEK iroda
az idén is folytatja munkáját.
A különböző klubfoglalkozások mellett továbbra is szervezünk prevenciós előadásokat, illetve falunapok, rendezvények alkalmával szűréseket
végzünk a lakosság számára!
Iskolákban, óvodákban pszi-

Forgács Adrienn
Dormándi Óvoda, 2. hely

Kovács Lucia
Dormándi Óvoda, 1. hely

A Füzesabony–Szihalom Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ 3. alkalommal hirdetett
rajzpályázatot a füzesabonyi, szihalmi és dormándi óvodások és iskolások részére. A pályázat témája az óvodásoknak és az alsó tagozatos tanulóknak
„A kedvenc mesehősöm”, a felső tagozatosoknak a
„Lakóhelyem szépsége” volt. A kiírásra közel száz

2019. március 1-től újra elindult a neurológiai
szakrendelés intézményünkben.
Rendel: Dr. Lukács Tímea neurológus
Rendelési idők: Hétfő: 12.00–16.00
Kedd: 08.00–12.00
Csütörtök: 13.00–17.00
Péntek: 08.00–12.00

ARLÓ – BORSODNÁDASD –
FÜZESABONY – SÁROSPATAK

TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZKÖZMŰ FEJLESZTÉSE
A projekt célja az érintett településeken a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése és korszerűsítése, hogy azok megfeleljenek a hatályos hazai és
EU-s normáknak.
Arlón a projekt keretein belül sor kerül a nagyközség csatornahálózatának kiépítésére, és új szennyvíztisztító telep
létrehozására.
Borsodnádasdon fejlesztésre kerül a szennyvíztisztító
telep és bővül a város szennyvízcsatorna hálózata.
Füzesabonyban fejlesztésre kerül a szennyvíztisztító
telep és bővül a város szennyvízcsatorna hálózata.
Sárospatakon fejlesztésre kerül a szennyvíztisztító telep
és bővül a város szennyvízcsatorna hálózata.
A 8,377 milliárd forint értékű beruházás, az ÉszakMagyarországi szennyvízelvezetési és
–kezelési
fejlesztés
5.
(KEHOP-2.2.2-15-2015-00036)
elnevezésű projekt keretében,
az Európai Unió Kohéziós
Alap 7,918 milliárd forintos
támogatásával valósul meg.

chopedagógiai előadások, valamint egyéni tanácsadások
hallhatók kisgyermekes szülők
részére. Fontos téma számunkra a drogprevenció is, ezért tervezzük általános iskolákban,
középiskolákban az ismeretek
átadását! Ezek a szolgáltatások mindenki számára elérhe-

tőek és ingyenesek! Keressenek bennünket bátran!
Elérhetőségeink:
Tel: 36/542-712
E-mail: efi-fuzesabony@eukfuzes.t-online.hu
Honlap: www.fuzesefi.hu
Felelősséggel az Egészségért!
Üdvözlettel: EFI Füzesabony

Trungel Noémi, Széchenyi István
Katolikus Általános Iskola, 2. hely

pályamunka érkezett, melyekből a központ munkatársainak értékelése alapján kilenc rajz került
díjazásra. A díjakat Veres Péter intézményvezető
adta át a gyerekeknek az iskolákban és az óvodákban. Érdemes volt rajzolni, hiszen a díjak értékes
ajándékok voltak, amelyek várhatóan további alkotásra ösztönzik majd a gyermekeket.

Egészségügyi Központ Füzesabony
na páros a tanár-diák kategóriában ezüst minősítést hozott el.
Az Egri Kistérségi Zongorafesztiválon Bukta Laura Zoé a korcsoportjában kiemelt 1. helyezést
ért el. Felkészítő tanára Nagyné
Rózsa Zsuzsanna tanárnő. Szív-
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A rendelés beutalóval, illetve előjegyzéssel vehető igénybe.
Az előjegyzés rendeléseinkre a 36/542-700-as
telefonszámon kérhető.
További tájékoztatást az euk.fuzesabony.hu
honlapunkon naprakészen találhatnak.

Ha szeretné támogatni az egészségügyet, a gyógyítást,
kérjük, adója egy százalékát ajánlja fel a FÜZESABONYI
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁSÉRT ALAPÍTVÁNYNAK
A kedvezményezett adószáma:

18581443-1-10

A kedvezményezett neve: FÜZESABONYI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁSÉRT ALAPÍTVÁNY FÜZESABONY

IMPRESSZUM

ISSN 2415-9921
FELELŐS SZERKESZTŐK: Antal Annamária,
e-mail: mediafuzesabony@gmail.com
Sipos Attila, e-mail: siposaman@freemail.hu
FELELŐS KIADÓ: Füzesabonyi Média Nonprofit Kft.,
Molnárné Simon Edit ügyvezető,
e-mail: mediafuzesabony@gmail.com
NYOMDA: Pető Nyomda, Tel.: 49/414-000,
3400 Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2.
– Megjelenik 2 havonta 6000–10.000 példányban.
(Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Füzesabony,
Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom időszaki lapja)

„Lépj egyet előre!”
Elindultak a szociális célú
városrehabilitációs programok
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Füzesabony Város Önkormányzat által A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok felhívására (TOP-5.2.1.-16)
benyújtott pályázat támogatásban részesült.
Ennek köszönhetően elindultak a „LÉPJ EGYET
ELŐRE!” nevet viselő szociális célú városrehabilitációs programok, amelyek a projekt 4
éve során a szegregátumban élőket, elsősorban a munkaképes korú lakosságot, illetve az ő
családtagjaikat célozzák. A pályázat keretében a
jelenleg meglévő társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási,
egészségügyi, antidiszkriminációs és közösségfejlesztő programok valósulhatnak meg.
A programnak köszönhetően megújul a Zrínyi úti
önkormányzati épület, ahol egy szolgálati lakás
mellett tankonyha, oktatásra is alkalmas tankert és
közösségi udvar kerül kialakításra.

valósuló képzések és átképzések lehetőséget adnak a szegregátumban élőknek, hogy jobb esélyekkel induljanak a munkaerőpiacon, a tervezett OKJ-s
képzésnek köszönhetően konkrét szakmát is tanulhatnak. A megvalósuló tréningek a társadalmi
kohézió erősítésében is fontos szerepet vállalnak.
Az Egészségügyi Központ a program keretében
támogatást nyújt a lelki krízishelyzetek megoldásában, segíti a depresszió felismerését és
kezelését, valamint családi és gyermeknevelési
tanácsadással, mentálhigiénés jellegű programokkal és egészségügyi szűrésekkel is várja az érintetteket.
További információ a „Lépj egyet előre!”
programról: www.fuzesabony.hu
Program azonosító:
TOP-5.2.1.-16-HE1-2017-00001

A projektben Füzesabony Város Önkormányzata
mellett Konzorciumi partnerként vesz részt a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint az Egészségügyi Központ
is. A Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ közreműködésével meg-

F ü z e s a b o n y V á r o s Ö n k o r m á n y z ata
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. / www.fuzesabony.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Folyamatos a párbeszéd
a horgászokkal
A horgászokkal folytatott párbeszéd nyomán
az elmúlt években született kormányzati intézkedések fontos előrelépést jelentenek a magyar
sporthorgászat és horgászturizmus fejlesztésében – jelentette ki a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott.

Jutka néni
N

yitrai Zsolt kiemelte: a kormány stratégiai partnerként
tekint a horgászok mintegy 500 ezer tagot
számláló, ezzel Magyarország
legnagyobb civil közösségét
alkotó táborára. Emlékeztetett: a kabinet 2010 óta számos intézkedéssel támogatta
és jelenleg is támogatja a magyar sporthorgászat és a hazai horgászturizmus fejlesztését. A horgászokkal folytatott
párbeszéd nyomán létrejött
stratégiai megállapodásnak
köszönhetően a hazai vizeken megszűnt a kereskedelmi
célú halászat, csökkent a halhús áfája, az eddigi papíralapú
okmányokat modern horgászkártya váltotta fel, és ma már
bűncselekménynek számít az
orvhalászat.
Az említett döntések következtében az anyagi támogatásokon túl olyan értékekkel gyarapodott a horgásztársadalom, amelyekkel jelentős
változás következett be a hazai vizek minőségében, ezek
megőrzését, valamint védelmét pedig a halőri szolgálat
munkája és a részükre biztosított modern eszközállomány
segíti – húzta alá.
Szűcs Lajos, a Magyar
Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöke sze-

rint szervezetük olyan állami feladatot vett át, amely a
természetes vizek védelmét
és a halgazdálkodással kapcsolatos összes teendőt magában foglalja. Az elmúlt
időszak legfontosabb eredményeként említette, hogy
miután a halgazdálkodásról
szóló törvény hatályba lépett,
megszüntetve a természetes
vízi, kereskedelmi célú halászatot, immár egy kézben
összpontosulhat a felelősség
és a feladat. Emellett idén január 1-től az állami horgászjegyekből származó minden
bevétel a MOHOSZ-hoz került – jelezte.
Bokor Károly horgász szakíró a videóban arról beszél: a
horgásztársadalom és a kormány stratégiai partnerségének kiemelkedő hozadéka,
hogy a horgászok hosszú idő
után megkapták a horgászati
célú halgazdálkodás lehetőségét a természetes vizeken,
amely immár az érintett területek halbőségében, a feltételek javulásában is megmutatkozik. Rámutatott: a halhús
áfájának csökkentése a félmilliós horgásztársadalmon
túlmutató siker, hiszen ez a
halgazdálkodók haltelepítési
költségeinek mérséklése mellett a halfogyasztók pénztárcáját is kíméli.
(MTI)

A település ismert személyei
sorozatom keretén belül Pásztor Judit tanárnőt szeretném röviden
bemutatni önöknek. Füzesabonyban született a Szihalmi úton álló családi házban
1943. augusztus 4-én. Édesapja,
Pásztor János a füzesabonyi általános iskola pedagógusa, később az I. számú Általános Iskola igazgatója volt. Édesanyja
egy egyházi intézménybe került tanítónőnek, de házasságkötésüket követően a gyermekei nevelésének szentelte életét. A házaspárnak 6 gyermeke
született. János (1940), Mária
(1941), Judit (1943), Margit
(1944), István (1955) és Ágnes
(1958). A szülők a gyermekeket
leginkább a munkára nevelték.
Szorgalmuknak köszönhetően
azonban a munka mellett a tanulást is előnyben részesítették,
így mindenki magasabb iskolai
végzettséget szerzett felnőttkorára. Jutka néni 1958-ban fejezte be általános iskolai tanulmányait az I. számú Általános
Iskolában. Osztályfőnökei: Gál
Ida és Zay Béla voltak. Tanárai voltak többek között: Bata
Gyula, Dr. Godál Gyula, Koczka Istvánné, Molnár Lászlóné,
Pélyi Klára, Turóczy Jánosné.
Pélyi Klára nagy hatással volt
az iskola tanulóira, mert színielőadásokat szervezett. Nyolcadik osztályban Szegedre jelentkezett védőnőnek, de édesapja
nem támogatta ebben. Így 1958
szeptemberétől Jutka néni az
egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tanult tovább. Harmadik
osztályba járt, amikor a Füzesabonyi Járási Tanács Művelődési

Osztályáról Dancs Lajos megkereste, hogy a településen idén
óvoda nyílik, és lenne-e kedve
ott kicsi gyermekekre vigyázni.
Örömmel vállalta a feladatot. 16
gyermekre kellett vigyázni. Az
érettségi után ismét felkérték a
feladatra. Ezután Mezőszemerére került mint képesítés nélküli
pedagógus. Nehéz feladat volt
ez, mert Szihalomról gyalog kellett átjárni Mezőszemerére, és
minden tantárgyat tanítani kellett. Egy év múlva megpályázta
Dormándon az egyik tanári állást. Itt testnevelést, kémiát, rajzot kellett elsősorban tanítani.
21 évesen férjhez ment Birkás
Istvánhoz, és Dormándra köl-

tözött. Később
felvételt nyert az
egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolára, ahol először biológia, majd földrajz szakos diplomát szerzett 1968-ban.
A főiskola elvégzése után sikerült elhelyezkedni a füzesabonyi
I. számú Általános Iskola tantestületében. Szakirányán felül
még gyakorlati foglalkozást is
tanított az iskolában. Ennek keretén belül sziklakertet hozott
létre, és fákat ültetett az iskola
területén a tanulókkal. De kézimunka- és főzésoktatást is tartott. A tanítás mellett vezette az
iskolaszövetkezeti boltot, tankönyvfelelős volt, filatériaszak-

A Füzesabonyi Kertbarát Kör
mozgalmas évindítója
A kertbarátok nagy létszámmal vettek részt
az V. Városi Disznótoron, a kolbásztöltő versenyen különdíjjal jutalmazta a zsűri a kolbászukat. Évek óta jó kapcsolatot ápolnak az Egészségügyi Központtal, legutóbb az intézmény
munkatársai a kertbarátok foglalkozásán előadást tartottak, vérnyomás- és vércukorszintet
mértek. Népes létszám vett részt a gyakorlati
foglalkozáson, amely keretében Egerben sző-

lőmetszést végeztek. Megrendezték az immár
hagyományos fars(h)angolást, valamint köszöntötték a nőket. Március elején közösségépítő tréningen igyekeztek erősíteni a csapatszellemet. Következő programjukat a Nyílt nap
a kertbarátoknál címmel rendezik meg a városi
könyvtárban, ahol Nagy Szabolcs, a Heves Megyei Hírlap kertészeti szaktanácsadója lesz az
előadó.

Imre Sándorné a Füzesabonyban működő Kreatív Csoport
vezetője. Pályázati támogatás
segítségével berlini tanulmányúton vett részt, amit a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című EFOPos pályázat tett lehetővé.
A Kreatív Csoport nem ismeretlen, hiszen a környező településeken is megfordultak már alkotásaikkal. Többször rendeztek
kiállítást a Füzesabonyi Városi
Könyvtárban, illetve megcsodálhatták munkáikat az adventi
vásárban és az Értéktár Napon
is. Igyekeznek olyan alkotásokat készíteni, amelyek egy-egy
ünnepkörhöz kapcsolódnak, pl.
advent, húsvét, anyák napja stb.
Imre Sándorné lelkesen tanítja

a közösségbe bekapcsolódókat.
Mint mondja, egyre többen érdeklődnek a különböző technikák megismerése iránt, és egyre
több a fiatal is.
Éva lelkesen mesélt a berlini
tanulmányútjáról, az ott szerzett
tapasztalatokat hasznosítani fogja munkája során.

Farsangsorozat

Horváth
Péter

StefánBerkes
Anna

Tórh
Balázs

Szeredi
Attila

kört tartott, valamint hátrányos
helyzetű gyermekekkel foglalkozott. Az egri állatkórházban
nem vállalt állatok gondozását,
felépülését is segítette. Az iskola területén néha 34-féle állatot
is tartottak. A füzesabonyi évek
után Mezőtárkányba került tanítani. Itt belépett az Országos
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalomba. Megnyert
egy országos pályázatot, amiről
újságcikk is jelent meg. Feladatul tűzték ki a templomkert gondozását is. Ezután Abaújszántóra került, ahol óraadó volt egy
szakközépiskolában.
Főszerkesztője volt az Árvalányhaj
című újságnak. Kozma Imre, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
elnöke is publikált a lapban. Jutka néni levelezett Santa Claus�szal, és részt vett 1997-ben a
Parlamenti Gyermekkarácsonyon is. 1998-ban,
37 év tanítás után vonult
nyugdíjba. Ma is aktívan dolgozik. Szabadidejében babákat
gyűjt, fest, meséket és verseket
ír. Négy gyermeke (Zsolt, Emese, Balázs, István), hét unokája (Alexandra, Zsolt, Klaudia,
Márk, Flóra, Balázs, Leila) és
egy dédunokája (Dominik) jelentik a legnagyobb boldogságot számára. A közelmúltban két
esemény zajlott le. Az egyik a
Jutka néni 60 éves általános iskolai osztálytalálkozója, a másik
az 1977-ben végzett osztályának
találkozója volt. A közeljövőben
pedig átveheti aranydiplomáját.
Személyes mottója: „Nekem az
életben a gyermekeimért, az iskolás gyermekekért és a munkámért érdemes élni!” Jó egészséget kívánok Jutka néninek!

Továbbra is kreatívan

Nagyné
Váradi
Anna
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Elsőként a Jugend Múzeumba látogattak, ami nagy hatással volt rá. Ezen túlmenően még
több múzeumot, könyvtárat kerestek fel, valamint találkoztak
különböző kulturális intézmények, civil szervezetek vezetőivel, és megismerkedtek a szervezetek munkájával is.

Településünkön a legkisebbek, vagyis az
óvodások kezdték a télbúcsúztatást február elején. A falu apraja ötletes jelmezekben
vonult fel, kreatívabbnál kreatívabb maskarák mutatkoztak be a Művelődési Ház
nagytermében, egy héttel később pedig
őket követték az általános iskolások. A ren-

dezvények sikerességéhez hozzájárult az a
tömérdek támogatás, melynek köszönhetően a büfében bőséges kínálat állhatott
rendelkezésre, továbbá rekordmennyiségű
értékes tombolanyeremény kerülhetett
kisorsolásra. Az esemény főbb támogatói Mezőtárkány Község Önkormányzata,

Ragó Zsolt, a Juventus Panoráma Kft. és
a Szülői Munkaközösség volt. A Gézengúz
Gyermekházban a legkisebbek is farsangoltak, aranyos jelmezekbe öltözve töltötték napjukat a hónap közepén.
A tél végén azonban a felnőttek sem
maradtak ki a jelmezes felvonulásból.

12 éve hagyomány, hogy a Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klub rendezi a felnőttfarsangot,
melyre a környékbeli településekről is rengeteg vendég látogat el. Legutóbb 140-en
vettek részt ezen a jótékonysági bálon,
melynek bevételét a klub működésére és
a versenyeken való részvételre fordítják.

Szükség is van a támogatásra, ugyanis rendszeresen vesznek részt országos
versenyeken. Legutóbb február 24-én az
országos „Népek Tánca, Népek Zenéje”
fesztiválról, Szegedről tért haza az énekkar és a tánckar kiemelt arany minősítéssel.

Az összefogás a siker kulcsa
Egy település vezetésének eredményessége leginkább a fejlesztésekben mérhető. Mezőtárkányban a 2018-ban megvalósított, folyamatban lévő és pozitív támogatói döntést kapott pályázatok száma 19 darab volt. Ennek összértéke közel 648 millió forint. Ehhez még hozzájön
a szennyvízelvezetésre és -tisztításra elnyert 1,203 milliárd forint uniós és hazai forrás is. Ös�szesen a tavalyi évben 1,888 milliárd forint érkezett Mezőtárkányba. Az elmúlt év munkájáról
és a 2019-es tervekről beszélgettünk Tóthné Szabó Anita polgármesterrel.

A

fenti számok tükrében hogyan értékeli a 2018-as évet
a falu életében?
– Pörgős évünk volt a tavalyi sok fejlesztéssel és még
több programmal. Az önkormányzat működése stabil volt, többlettel sikerült zárnunk az évet. Több pozitív pályázati döntés is született a legkülönfélébb területeken. Kilencféle humánerőforrás-fejlesztési EFOP-pályázat kapott támogatást. Itt
az önkormányzat mellett kedvezményezett
volt a Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány és a helyi tűzoltó-egyesület is.
A fejlesztések másik nagyon fontos és látványosabb részét teszik ki az infrastrukturális beruházások. A Dózsa György út és a
Kossuth Lajos utca egy szakaszának a felújítása, az iskolai kézilabdapálya megépítése, a Mesevár óvodában sószoba kialakítása, a Polgármesteri Hivatal energetikai
felújítása. Újabb elnyert TOP-os pályázatoknak köszönhetően 35 millió forintból a
Szociális Szolgáltatóház, további 65 millió
forintból pedig a Művelődési Ház energetikai korszerűsítéséhez fogunk az idén hozzá. Az előttünk álló időszak legnagyobb
volumenű projektje a szennyvízberuházás
lesz, amit a Mezőtárkány központú agglomerációban valósítunk meg rajtunk kívül még három településen – Egerfarmos,
Egerlövő, Mezőszemere – nettó 3 milliárd
forint értékben. A beruházás gesztora mi
vagyunk, nálunk épül meg a szennyvíztisztító telep is. Több közbeszerzési eljáráson
is túl vagyunk, a kivitelező kiválasztására
áprilisban kerülhet sor. Utána indulhatnak
a konkrét munkálatok, ami nagy kihívás
lesz az önkormányzatnak és a lakosságnak
egyaránt. Azon leszünk, hogy zökkenőmentesen haladjon a kivitelezés.
Említette, hogy humán területen is
több projektjük fut. Melyeket emelné ki
ezek közül?
– Nagy öröm számomra, hogy sokrétű pályázati munkánk eredményeképpen

minden korosztály számára – a legkisebbektől a szépkorúakig – tudjunk segítséget nyújtani vagy épp változatos programlehetőséget biztosítani. A szívemhez
legközelebb áll a Gézengúz Gyermekház,
amely már tavaly novemberben megkezdte a működését. Ez egy négyéves
projekt, amire 40 millió forintot nyertünk,
plusz 15 millió forintot pedig az ingatlan
kialakítására. Ide elsősorban a 0–3 éves
gyermekeket és szüleiket várjuk. Az elsődleges cél, hogy a kisgyermekek szinte
a születésüktől fogva szakszerű segítségben részesüljenek a fejlődésükben, valamint a szülők szakemberek bevonásával
kapjanak minél nagyobb támogatást. Az
indulás jó, kezd a gyerekház köré kialakulni egy kis közösség is.
Milyen programokat sikerült megvalósítaniuk?
– A széles körű pályázati támogatásnak köszönhetően egyre bővebb kulturálisprogram-kínálatból válogathat a lakosság. Tavaly ősszel rendeztük meg hagyományteremtő céllal az első fogathajtó
versenyünket, amelyen 1200 regisztrált
látogató és 18 fogat vett részt. Mind a versenyzők, mind a közönség elégedett volt
a szervezéssel. De rendeztünk templomi
tavaszköszöntő hangversenyt, Falunapot,
Majálist, Roma napot, Családi Napokat,
közös sütés-főzést a Tájháznál a kemencékben, húsvétolást, játszóházat, disznótorost és több kirándulást is. Pályázati
forrásból támogatjuk a Nyugdíjas Klub
kórusának és tánccsoportjának országos
versenyeken való részvételét, ahol kimagasló eredményeikkel Mezőtárkány hírnevét öregbítik.
A faluban nagyon sok hátrányos helyzetű ember él. Hogyan tudnak rajtuk segíteni?
– Sajnos ez igaz, nekik komplex támogatás szükséges, ami magában foglalja a
lakhatási problémák megoldását, a munkaerőpiaci képzéseket, a kulturált sza-

badidő-eltöltést és a közösségépítést is.
Erre irányul a „Szegregációs élethelyzetek felszámolása” című projektünk, ami
igazán kettő pályázat. A Régió Fejlesztéséért Közalapítvánnyal konzorciumban
182 millió, illetve 200 millió forint támogatást nyertünk erre a célra. Összesen 92
fő szegregátumban élő helyi lakost vontunk be a projektbe. Már megvásároltunk
7 ingatlant, amit felújítunk, és szociális
bérlakásként igénybe vehetik a rászorulók. Kettő szolgáltatópontot is létesítünk,
ahol szociális munkások nyújtanak segítséget ügyeik intézésében az itt lakóknak.
Ezen túl számos program is megrendezésre kerül a 3 év alatt: közös főzés, roma
nap, fociedzések, kézműves-foglalkozások, családi kirándulások, táborozások,
képzések és tanfolyamok.
A társadalmi leszakadás egyik leggyakoribb oka a tartós munkanélküliség. Ezt
a problémát tudják kezelni?
– Már a kezdetektől bekapcsolódtunk
a Start mintaprogramokba. Értékteremtő
közfoglalkoztatást akartunk kialakítani, a
szakképzetteket igyekeztünk a saját szakmájukban foglalkoztatni. A legmagasabb

létszámunk 193 fő volt, az önkormányzat
volt a legnagyobb munkaadó a faluban.
Többféle üzemet hoztunk létre: asztalos-,
drótfonatkészítő, szőnyegszövő műhely,
varroda. Az itt kiemelkedő szakmai munkákért 2014-ben elismerő oklevelet kaptunk a Belügyminisztériumtól. Rendszeresen meghívnak bennünket a fővárosban
évente megtartott országos közfoglalkoztatási kiállításra is. Ma már ott tartunk,
hogy a szakemberhiány okoz problémát.
Ennek persze örülünk, mert ez az jelenti, hogy sokan el tudnak helyezkedni a
versenyszférában, ami a Start program
fő célja is. Amit folytatni akarunk a közfoglalkoztatásban, az a sertéstelep, az útés járdahálózat javítása, a különböző kisipari műhelyek fenntartása és az illegális
hulladéktelepek felszámolása.
Mekkora lesz az önkormányzat költségvetése 2019-ben?
– 484 millió forintból gazdálkodunk az
idén. Ez óriási összegnek tűnik egy ilyen
kistelepülésnek, de több társulást is működtetünk a szomszédos önkormányzatokkal. Öt településsel vagyunk szociális
társulásban, 4 településsel közös a polgármesteri hivatal, kettővel pedig közoktatási mikrotársulást működtetünk. A közfoglalkoztatottakkal együtt összesen 200 fő
tartozik hozzánk. Pesten ilyen létszámhoz
már egy irodaházat építenek. Itt a hivatalban nyolcan vagyunk főállásban. Zökkenőmentes működésre törekszünk, igyekszünk minden települést kiszolgálni. Elmondhatom, hogy jó partneri együttműködést sikerült kialakítani.
Az elmondottak alapján egy sikeres év
után egy munkával teli következik. Hogy
sikerül ennyi feladatot ellátni, ennyi
igénynek megfelelni?
– A képviselő-testület tagjai, az intézményvezetők és a civil szervezetek elkötelezettek településünk fejlesztése és a saját területük eredményessége iránt. Ezért
fáradságot nem kímélve hatékonyan dolgoznak a mindennapokban. A fejlődés, a
haladás elvitathatatlan, és ez az önkormányzat és az intézményeink összes dolgozójának és a település egészének tevékenykedéseit és áldozatait dicséri. Ezért
köszönet illeti őket. A sikerünk az ös�szefogásban rejlik, mindannyiunk közös
munkájának a gyümölcse.

Nőnapi köszöntés

A települési önkormányzat férfi
dolgozói szerveztek nőnapot a
nyugdíjasok és a közintézményekben dolgozó hölgyek részére. Az
idei évben meghívást kaptak a társult települések – Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere – polgármesteri hivatalainak a munkatársai is. A vendégeket Pásztor István
alpolgármester és dr. Kovács András jegyző köszöntötte. A délután
folyamán a női szívek megdobogtatója, Erox Martini lépett fel.

SPORT

Elkezdődött a tavaszi szezon, a felkészülési időszak eseményeiről Ajtai Sándor, a csapat edzője mesélt:
„A téli időszakban a téli kupán való
részvétellel műfüves pályán készültünk a tavaszi szezonra, ezután saját
pályánkon folytattuk a munkát. Négy
edzőmeccset játszottunk, melyből
két győzelem, egy döntetlen és egy
vereség született. A csapat létszáma 4 új játékossal bővült, továbbá a
támogatóinknak köszönhetően több
felszereléssel gazdagodott a csapatunk. Az önkormányzat Tóthné Szabó
Anita polgármester asszony vezetésével továbbra is támogat bennünket,
ami szilárd bázist jelent az egyesület
számára. A bajnokság végére szeretnénk a dobogón végezni.”
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Farsangi mulatsággal űzték
el a telet a nyugdíjasok
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Átadták a felújított

orvosi rendelőt és az óvodát
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

PATENT – 2019. március

Közlekedésbiztonság
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A farsangi időszakot világszerte a vidám lakomák,
bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. Nem
volt ez másképp Mezőszemerén sem, ahol a Faluház nagyterme adott otthont a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub vidám farsangi összejövetelének.
A mulatság a klub vezetőjének, Molnár Irénnek a köszöntőszavaival indult. Ezt követően a Mezőszemerei Általános Iskola hatodik és
hetedik osztályos tanulói gyönyörű tavaszhívó táncukkal nyitották
meg a farsangot, a táncot Magdáné Zele Enikő tanárnő tanította be.
A felsősök mellett az alsó tagozatosok is szerepeltek a rendezvényen
– a negyedikesek Katica nagymama című, humoros, ugyanakkor elgondolkodtató és szívet melengető előadásukkal örvendeztették meg
a nyugdíjasokat. Őket Kosárkóné Zug Marika tanárnő készítette fel.
A műsorok után a roskadásig rakott fő asztal batyus ételekkel –
szendvicsekkel, salátákkal, süteményekkel és egyéb finomságokkal
– várta a vendégeket. Az étkezés alatt és azt követően Boruzs Béla
szolgáltatta a zenei élményt. Az ismerős slágerekre, dallamokra többen táncra is perdültek, megalapozva a rendezvény jó hangulatát.
A farsang tombolával zárult, a nyereményeket a résztvevők által
felajánlott ajándékok képezték.

Közösségépítés az EFOP 1.5.3. kistérségi
közösségerősítő pályázat támogatásával
– tervek a 2019-es esztendőre
Mezőszemere Község Önkormányzata is tagja annak a
térségi konzorciumnak, mely 2018–2020-ban az EFOP
1.5.3-16-2017-00051 „Építsünk együtt jövőt! – Közösségerősítés Füzesabony térségében” pályázati projekt támogatásával fejlesztheti a településen élők közösségi életét.

A tavalyi év során számos rendezvény
megvalósulásában nyújtott segítséget
a támogatás, illetve új programokkal
bővült a helyi események tárháza,
mint például az Együtt Mezőszemerén
rendezvény, ahol a gazdag programkínálat egyik fő célja volt, hogy a testi-lelki egészség megőrzéséhez adjon
gyakorlati tanácsokat, különös figyelemmel a gyerekekre. Az idén is megvalósuló program hasonló célkitűzések mentén fog haladni. A 2019-es
esztendő további tervei között szerepel a havi rendszerességgel megrendezett szülőklub, mely hasznos
gyakorlati tanácsokkal látja majd el a
kisgyermekes családokat. A programsorozat részeként februárban az óvodában meghívott előadó tartott előadást, legközelebb pedig szintén az

óvodában meghívott pszichológus fog
részt venni a szülői értekezleten. Az
óvodai életet színesíti majd továbbá
egy márciusi közösségi kirándulás és
a havonta megrendezendő táncház is,
utóbbit később az iskolába is tervezik
átvinni a szervezők. A pályázati támogatással idén is lesznek Mezőszemere
közösségi életében fontos, hagyományos nagyrendezvények, mint a Görhe
Nap vagy a karácsonyt váró adventi
ünnepségek.
A település jövőjének megalapozását szolgálja a tavaly bevezetett, pályázati támogatást felhasználó ösztöndíjrendszer, melynek keretében a Mezőszemerén élő, tehetséges és szorgalmas középiskolásokat és felsőoktatásban tanuló fiatalokat tudja támogatni az önkormányzat három évig.

A NEMZETI ÜNNEPEN ADTÁK ÁT A NYERTES TOP-OS PÁLYÁZATOK SEGÍTSÉGÉVEL FELÚJÍTOTT KÉT KÖZÉPÜLETET, AZ ORVOSI RENDELŐT ÉS AZ ÓVODÁT.
Március 15-én reggel 9 órai kezdettel indult
az ünnepségsorozat. Az önkormányzat a Mezőszemerei Óvoda infrastrukturális fejlesztésére 31.686.584 Ft támogatást nyert a TOP1.4.1-15-HE1-2016-00004 számú projekt keretében. A tavaly tavasszal kezdődő felújítás
során a lecserélt tetőre napkollektorok kerültek, akadálymentesítették a bejáratot, illetve
korszerűsítették a vizesblokkot és a logopédiai foglalkoztatót. A nyílászárókat, a kazánt és
a padlót teljesen lecserélték. Az ünnepélyes
átadás Bukta Mária polgármester és Ficsór
Kálmánné óvodavezető beszédével kezdő-

dött. A nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágását követően az érdeklődők megtekinthették az óvoda belső kialakítását is.
A háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat
épületének átadása 10 órakor vette kezdetét.
A felújítás a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00002
projekt keretén belül 53.800.111 Ft-ból valósult meg, melyhez az önkormányzat 5 millió
forint önerőt biztosított. Bukta Mária polgármester beszédében elmondta: „A beruházás
megvalósulásával jelentősen javult az ellátás színvonala, a munkahelyi körülmények.
Többek között lehetővé vált a mozgásukban

korlátozottaknak az épület könnyebb megközelíthetősége, akadálymentes parkoló,
mentőbejáró is készült. A bővítéssel biztosítva van az orvos-beteg négyszemközti találkozása.” Ezt követően Dr. Lakatos László háziorvos részletesen beszámolt az orvosi
eszközök korszerűsítéséről, valamint arról,
hogy a súlyos, sürgősségi betegek ellátására
egy külön helyiséget is kialakítottak a bővítés során. A védőnői szolgálat korszerűsítését Nagyné Blahó Zsuzsanna ismertette. Az
épület átadása után a helyi iskolások előadása színesítette az ünnepséget.

Sokan eljöttek a felvonulásra
és megemlékezésre március 15-én

Lovashuszár-felvezetéssel
indult az ünnepi felvonulás. A szép
számban egybegyűlt megemlékezők között ott voltak a képviselő-testület tagjai, az intézményvezetők, a civil szervezetek és a pártok képviselői is. Az ünnepi megemlékezés a 48-as emlékműnél
került megrendezésre, és ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött.
A Kéknefelejcs Hagyományőrző
Népdalkör éneke után Bukta Mária polgármester köszöntő szavait
a Mezőszemerei Általános Iskola
diákjainak műsora követte, a színvonalas előadásra Kosárkóné Zug

Mária készítette fel a gyermekeket. Kormos Melinda szavalata
után pedig Bartók István képviselő tartotta meg ünnepi beszédét, mely során megemlékezett
az 1948-49-es magyar forradalom
és szabadságharc eseményeiről,
hőseiről. A rendezvény végén az
önkormányzatok, intézmények,
civil szervezetek és pártok képviselői az emlékműnél elhelyezték a
megemlékezés koszorúit. Az ünnepség után a Juventus Panoráma
Kft. állófogadáson látta vendégül az egybegyűlteket a Faluház
nagytermében.

Egerben nyílt kiállítása a 18. Mezőszemerei Nyílt Tér Művésztelepnek
Idén februárban láthatta a közönség az egri Arkt Művészeti Ellátó falai közt megrendezett 2018-as, a Nyílt Tér
Művésztelep résztvevőinek
műveit bemutató kiállítást.
A kiállítóteret zsúfolásig
megtöltötték az érdeklődők,
Mezőszemeréről külön kis-

busz is segítette a falusiak eljutását a kiállításra.
Mezőszemere
szívében
2001-ben szerveződött az első
Nyílt Tér Művésztelep, mely
azóta évről évre biztosít alkotói helyszínt a meghívott művészeknek. A szervezők fontosnak tartják, hogy a meghí-

vottak különböző generációkat
képviseljenek, így a pályakezdőktől a beérkezett művészekig számos korosztály alkothat együtt. A művésztelep művészeti vezetői: Bukta Imre
Munkácsy-díjas képzőművész,
Szirtes János Munkácsy-díjas
képzőművész és Kónya Réka.

A február 26-án nyílt kiállításon Boruzs Ádám,
Bukta Imre, Czene Márta, Demeter Zsuzsa, Lenkey-Tóth Péter, Szirtes János és Váczi Lilla alkotásai
szerepeltek, a tárlatot Széplaky Gerda filozófus, esztéta
nyitotta meg.

MIT IS ÉRTÜNK
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
ALATT?
Nem más, mint a „köz” biztonsága, vagyis az állampolgárok
mindenkori
biztonságérzete.
Közbiztonság alatt értünk olyan
közállapotot, társadalmi rendet,
amelyben mind az állami, társadalmi, gazdasági szervek jó hírnevét, vagyonát, valamint az állampolgárok életét, testi épségét,
személyes szabadságát, anyagi
javát mindenki tiszteletben tartja, és azt az állam – erőszakszervi útján – szavatolja.
A közlekedésbiztonság fő –
meghatározója az ember, hiszen
a balesetek túlnyomó többsége
emberi okokra vezethető vissza.
A közlekedésben az ember részt
vehet:

• aktív szereplőként
mint járművezető
• utas
• egyéni közlekedőként
(járművezető, utas,
gyalogos)
Nyilvánvaló, hogy a közlekedési balesetek teljes mértékben nem
küszöbölhetők ki, mégis szükséges az állami intézmények tudatos, szervezett munkája a balesetek megelőzése, számuk csökkentése érdekében. Fontosabb tevékenységek és intézkedések az
alábbiakban nyilvánulhatnak meg.
• közlekedési pályák és
létesítmények, közlekedési
infrastruktúra fejlesztése
• járművekkel szembeni
műszaki követelmények
meghatározása,
ellenőrzése, felülvizsgálata

• közlekedési nevelés,
oktatás, képzés
• közlekedési szabályok
kidolgozása, betartatása
• szabálysértések
szankcionálása
• közlekedésbiztonságra
irányuló propagandatevékenység elveinek
kimutatása
(tévé és rádió, óriásplakát)
Magyarországon elmondható,
hogy a balesetek többségét a
személygépkocsik okozzák, de a
kerékpáros balesetek is jelentős
részt tesznek ki.
Pozitívumként könyvelhető
el, hogy a közlekedési balesetekben megsérültek számát sikerült
visszaszorítani. A ,,legjobbak” a
számok 2012-ben voltak, ekkor
15.174 személyi sérülés történt.
A halálos áldozatok száma közúti balesetekben a 90-es években
volt a legrosszabb, ekkor 1200–
1600 fő között volt. Mostanra sikerült visszaszorítani 600–700
fő közé, de a magyar állam hos�szú távú célja, hogy ezt a tendenciát tovább csökkentse.
Ha a megyénket vizsgáljuk,
akkor átlagosan Heves megyében a közlekedési balesetekben
megsérültek, elhunytak száma
eléri a 680 főt. Ebből a halálos áldozat 16 fő körül mozog
(*2015-ös adatok).

A legrosszabb helyzet a számokat nézve Pest megyében,
Győr-Moson-Sopron megyében,
Bács-Kiskun megyében és Budapesten van.
Megyénk útjain 2017-ben ös�szesen 1209 baleset történt, amiből 31 volt halálos kimenetelű,
súlyos sérüléssel járó pedig 455.
A tavalyi évet nézve megnövekedett a balesetek száma, hiszen
elérte az 1338-at, és a halálos kimenetelűek is 51-re emelkedtek.

A KERÉKPÁR KÖTELEZŐ TARTOZÉKAI

A súlyos sérültekkel járó balesetek száma 354 volt.
A balesetek elkerülésének
alapja az emberi hibák minimálisra szorítása. A tudatos szabályszegő magatartások megelőzésének alapvető eszköze a
járművezetők tudati befolyásolása, melynek több szintje lehetséges:
– Oktatás, mely segít a veszélyes helyzetek felismerésében, a

veszélyes helyzetek megfelelő
kezelésében
– Nevelés, mely alapvető eszköze az agresszivitás elkerülésének,
illetve a szabálykövető magatartás
értékként való elfogadásának
– Elrettentés, mely egyfelől
tudatosítja a járművezetőkben,
hogy bárhol és bármikor rendőri
ellenőrzés alá vonhatók, másfelől egyértelművé teszi, hogy az
elkövetett szabályszegés nem
maradhat büntetlenül.
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Asztalitenisz-hírek
Első számú csapatunk a Kömlővel találkozott a tavasz első hazai
mérkőzésén a NB III. Észak-Magyarország B csoportjában. Ős�szel a két csapat mérkőzése nagyon kiélezett csatát hozott, és
9-9-es végeredmény született.
Mindenképpen a győzelem volt
a célunk.
A mérkőzés rosszul indult számunkra, mindkét párost elveszítettük. A folytatás sem hozott
több sikert, a kömlői csapat 5-1re, majd 7-3-ra is vezetett. Ekkor
a csapat tagjai összekapták magukat, és végül 10-8-as győzelmet
arattak. A mérkőzéshez hozzátartozik, hogy csapatunk új tagja,
Fekete Barbara a nagyon kellemetlenül játszó férfi ellenfelekkel
szemben 2 egyéni győzelmet ért
el – értékelt Lövey Ádám edző.

Dobogós hely
Tatáról és a
diákolimpiáról

Együtt báloztak sportolóink
Február 9-én került megrendezésre az immár hagyományosnak tekinthető sportbál. Az évek
során a város egyik legnagyobb
társasági eseményévé nőtte ki
magát a rendezvény. Idén is több
mint 200-an vettek részt, az FSC
mind a 7 szakosztálya képviseltette magát, de sportvezetők és
támogatók is jelen voltak.
Szokás szerint ilyenkor adják
át a tavalyi évben legjobban teljesítő sportolóknak a díjakat. Így
történt ez idén is, 25 kategóriában díjazták a sportolókat:
Az év felnőtt sakkozója 2018:
Gál Péter
Az év ifjúsági sakkozója
2018: Bocsi Levente
Az év felnőtt asztaliteniszezője 2018: ifj. Molnár Zoltán

Világversenyen
bíráskodott
Petővári Attila
Január 15–20. között a budapesti BOK csarnokban rendezték
meg az asztalitenisz-World Tour
2019-es sorozat első állomását.
Játékvezetőként ezen vett
részt Petővári Attila, az FSC
asztalitenisz
szakosztályának
tagja. Több mérkőzésen bíráskodott hibátlanul, így kapta meg
az igen rangosnak számító férfi
egyes döntőjét.
Ezúton is gratulálunk neki!

Az év felnőtt karatézója 2018:
Gulyás Gyula Dávid
Az év ifjúsági karatézója
2018: Nagy Balázs
Az év junior karatézója 2018:
Márton Csilla
Az év női kézilabdázója 2018:
Lányi Gabriella
Az év leány ifjúsági kézilabdázója 2018: Végh Lolita
Az év leány serdülő kézilabdázója 2018: Nagy Luca

Az év férfi kézilabdázója
2018: Molnár Martin
Az év fiú ifjúsági kézilabdázója 2018: Halász Róbert
Az év fiú serdülő kézilabdázója 2018: Lányi Pál
Az év U15 labdarúgója 2018:
Szabadkai Ákos
Az év U17 labdarúgója 2018:
Gál Dániel
Az év U19 labdarúgója 2018:
Penti Zsolt

FSC férfi kézilabda

Elkezdődött a tavaszi
bajnokság a férfi kézilabda NB II Észak-keleti csoportjában is. A Juhász ’99 FSC a Fehérgyarmat VSE-t fogadta a
sportcsarnokban.

A

Szépen szerepelt Gulyás Gyula az FSC YAMATO SE karatékája szombaton Tatán az MKSZ
Knock-Down Kyokushin felnőtt
magyar bajnokságán a +95kg-os
kategóriában. A küzdelemben II.
helyen végzett.
A FSC Yamato SE karatékái szép
eredményeket értek el a debreceni Kyokushin karate-diákolimpia elődöntőn.
Birinyi Zsombor I. hely kumite
Márton Csilla II. hely kumite
Dudás Dusán II. hely kumite
Nagy Balázs II. hely kumite
Kiss Levente II. hely kumite
Gondos Gergely III. hely kumite
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vendégek bizakodva léptek a pályára,
mert az őszi szezonhoz képest sikerült
erősíteni keretüket
az NB I-es Nyíregyházáról érkező fiatal játékosokkal. Ez a
meccs elején meg is lepte a hazaiakat, a 9. percig a vendégek
vezettek.
Majd jött a gyors fordulat, és a
15. percben már 8-3-ra húzott el az
FSC. A gyarmatiak sem adták fel,
9-6-ra faragták le a hátrányukat.
A félidő lefújásakor 15-11-es állással fordultak a csapatok.
A második játékrészt lendületesebben kezdték a hazaiak, si-

került újra hatgólos előnyt elérniük. A 8. percben pedig már 2113-at mutatott az eredményjelző,
majd a 14.-ben 10-gólossá nőtt a
különbség. A mérkőzést végül
30-24-re nyerte meg az FSC.
Végeredmény: Juhász 99
FSC–Fehérgyarmat VSE 30:24
(15:11)
A következő hazai mérkőzésen a Kisvárda együttese volt
az ellenfél a fiúk előtt. A meccs
elejétől a vendégek irányították
a játékot, a hazaiaknál a támadásokban volt több hiba, és a véde-

Győrben jártak U14-es
kézilabdázó lányaink

Győrben, a XXXIV. Audi ETO Balázs-kupán szerepeltek januárban Benedek Réka tanítványai.
,,A vasárnapi ébresztő már elég nehézre sikerült, érezhető volt a lányokon, hogy már borzasztó
fáradtak, ettől függetlenül úgy hagytuk el a szállást, hogy az utolsó mérkőzésünket győzelemmel
zárjuk! Sajnos már a kezdésnél érezhető volt, hogy
nem olyan gyorsan megy már a lábunk, mint az
előző napokon, mégis harcoltak, küzdöttek a lányok. Sok technikai hibával játszottunk, érezhető volt, hogy fejben is elfáradtunk! Sajnos 9-6-ra
ellenfelünk nyerte a mérkőzést, így a 10. helyen
zártuk a Balázs-kupát! Összességében egy nagyon
szuper hétvégén vagyunk túl, rengeteg élménnyel
gazdagodhattunk, csapatot építettünk, sok mec�cset játszottunk, amin megmutatkozott, min kell
még javítanunk a felkészülés további szakaszában! Rettentő büszke vagyok a lányokra az elért
eredmények miatt, és amilyen hozzáállást mutattak a hétvégén! Köszönöm Gyöngy Márió és
Demeter Ferenc segítségét, illetve a Füzesabonyi
Sport Clubnak és a szülőknek a lehetőséget, hogy
ilyen rangos felkészülési tornán vehettünk részt
a lányokkal, ami mindenképp örök emlék marad
számunkra!”

kezésük is foghíjas volt. Sajnos
a kihagyott helyzetek megbos�szulták magukat, a 20. percben
öt gól volt már a különbség (813). A szünetre 15:21-es vendégvezetéssel vonulhattak a felek.
A második játékrészben érezhetően feljebb kapcsoltak az
abonyiak, és ha lassan is, de elkezdték csökkenteni a hátrányukat. Az utolsó támadásból pedig
az egyenlítés is összejött, így
mentve döntetlenre a találkozót.
Végeredmény: Juhász 99 FSC–
Kisvárdai KC 29:29 (15:21)

Az év felnőtt labdarúgója
2018: Kovács Róbert
Az év szurkolója 2018: Császár István
Az év edzője 2018: Tamás Tamás
Az év utánpótlásedzője 2018:
Báder János
Füzesabony Város Önkormányzatának különdíja 2018:
Kerékgyártó Ádám
Füzesabony Város Önkor-

A díjátadó után különleges esemény következett. Az FSC kézilabdázójának, Kállai Gabriellának a sportbálon kérte meg a
kezét párja, Szilágyi Máté.

Útban a bajnoki cím felé
Fontos mérkőzések vártak kézis
lányainkra, amik a bajnoki cím
megszerzéséhez is fontos állomásoknak számítottak.
Egy megyei rangadó sosem
egyszerű, ilyenkor eltűnnek a tabellán elfoglalt pozíciók, ezért
sem vehették könnyedén a lányok a Heves elleni mérkőzést.
Meg is látszott a mérkőzés
felfokozott hangulatán, kemény
és küzdelmes első félidő után
11:11-es döntetlennel vonultak
szünetre a felek.
A második játékrészre is megmaradt ez a fajta küzdelem, de
szerencsére a lányoknak helyén
volt a szívük, és a végére 4 gólos előnyre tettek szert, így megnyerve az igen fontos mérkőzést.
Juhász 99-FSC – Juventus-Panoráma Hevesi SE 27:23
(11:11)
A már említett második fontos állomásnak nem más számíthatott a lányok előtt, mint a

tabella 2. helyén álló Mátészalka együttese.
A tét nem nyomta rá a bélyegét a játékra, sőt. A lányok
átérezték az elejétől kezdve a
mérkőzés fontosságát, a félidőre megnyugtatónak számító 1811-es vezetéssel mehettek pihenőre.
A második félidő elején kicsit
öltözőben maradtak a lányok,
hiszen 18-14-re felzárkóztak a
vendégek, de sikerült feljebb
kapcsolni, így végig magabiztosan vezetve sikerült megnyerni
ezt az igen fontos találkozót.
Juhász 99-FSC – Mátészalkai MTK 33:26 (18:11)

FSC labdarúgáshírek

Mazsorett-éremeső
és születésnap

Az idei (maratoni, 14 órán át tartó) Szolnok Open Országos
Mazsorett Versenyre 36 egyesület nevezett, közel 1000
mazsorettes, ami 329 koreográfiát takar, és a nap folyamán 1200 érem talált gazdára.
A Pinkóczy Mazsorettek is nagyon szépen szerepeltek,
ez alkalommal 3 csoporttal, a piciktől egészen a nagylányokig. Az új koreográfiák meghozták a várt sikereket és
a zsűri elismerését, sőt a Milady csoport csupa arannyal
térhetett haza ez alkalommal.
Az egyesület köszöni minden szülőnek a segítséget, a
támogatást és a szurkolást a verseny napján.
A Pinkóczy Mazsorettek Szolnok Open Országos Mazsorett Verseny 2019 eredményei:
Masni csoport / Csapat / Mini – kellék – 1. helyezés
Masni csoport / Csapat / Mini – bot – 3. helyezés
Milady csoport / Csapat / Gyermek – bot – 1. helyezés
Milady csoport / Csapat / Gyermek – PomPon – 1. helyezés
Titánia csoport / Mini form. / Junior – bot – 3. helyezés
Titánia csoport / Mini form. / Junior – PomPon – 1. helyezés
Titánia / Show / Mini form. / Junior – bot – 1. helyezés
2019. március 3-án ünnepelte a Pinkóczy Mazsorett
Egyesület a 8. születésnapját. A kötetlen délutánt a gyerekek együtt töltötték, és tortázással ünnepeltek.
Innen is nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és
további sportsikereket!

mányzatának különdíja 2018:
Juhász Sándor
Az év szponzora 2018: Juhász
99 Kft.
Füzesabony város sportjáért
nagydíj 2018: Bocsi Zoltán
Különdíjban részesültek Héjjas Tímea és Kránitz Andrea,
Heves megye egyetlen „A” kategóriás kézilabda-játékvezetői.
Különdíjban részesült Petővári Attila nemzetközi asztalitenisz-játékvezető.
Minden díjazottnak gratulálunk!

Januárban kezdték el a felkészülést labdarúgóink, amit sikeresnek tekinthetünk, hiszen az
Imola Hírlap téli kupán 32 csapat közül a 4. helyen végeztek
labdarúgóink. Legyőzték többek között a Besenyőtelek, Andornaktálya, Bélapátfalva és a
Gyöngyös együttesét is.

Pozitív előjelekkel vághatott
így neki az együttes a tavaszi
bajnokságnak, aminek eredménye lett, hogy sikerült legyőzni
az Eger SE II. csapatát 1-0-ra.
A 2. fordulóban az egyértelmű
bajnokaspiráns FC Hatvan volt
az ellenfél, akik ellen egy igen
látványos, sokgólos mérkőzésen
sajnos 4-3-as vereség lett a vége,
de a mutatott játék mindenképp
bizakodásra adott okot.
Ez a bizakodás nem volt hiábavaló, hiszen a legutóbbi mérkőzésen az Egerszalók ellen
egy teljesen megérdemelt 4-0-s
győzelmet értek el a labdarúgóink.

Az FSC férfi kézilabdacsapata
nyerte a Farsang-kupát

Túrkeve, a Csömör és a Füzesabony férfi kézilabdacsapatai vettek részt a január végén megrendezett Farsang-kupán a füzesabonyi sportcsarnokban.
A győztes végül a Juhász ’99
FSC lett, a második helyen a
Csömör, harmadik helyen pedig
a Túrkeve csapata végzett.
A legjobb mezőnyjátékos az
FSC színeiben kézilabdázó Keresztesi Péter lett.

A legjobb kapusnak a csömöriek hálóőrét, Kovács Bélát választották.
A gólkirály pedig a túrkevei
együttesből került ki Molnár
Martin személyében.

