LegyenTánc! Fesztivál:
hatalmas bulit csapott
Szikora Robi és az R-GO
Ötödik alkalommal rendezte meg augusztus 19-én
Füzesabony Város Önkormányzata a LegyenTánc!
Fesztivált, ami ismét nagy sikernek örvendett,
rengetegen voltak kíváncsiak a programokra.

Felszámolták
az illegális szeméttelepet
Évekig problémát jelentett, hogy a füzesabonyi Szent Imre úton folyamatosan
gyűlt a szemét. Nem csak a látvány adott okot bosszankodásra, hiszen a
szemétben számos műszaki cikk és környezetre veszélyes hulladék is volt.
A felszámolására közel 3 millió forintot nyert el az önkormányzat. A hulladékot
az önkormányzat az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-vel közösen szállította el.
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5• 36év
nyertes pályázat

• 4,2 milliárd forint támogatás
Füzesabony Város Önkormányzata 2014–2019 között 36 pályázatot nyert el. Ezekből összesen 4,2 milliárd forint támogatás érkezett a városba különféle
célok megvalósítására. Az elmúlt öt évet értékelte lapunknak Nagy Csaba polgármester. A vele készült interjút a 2. oldalon olvashatják.

Lakásátadó

Húsz fogat versenyzett
Mezőtárkányban

11 fiatal vette át az elkészült
önkormányzati lakások kulcsait
Füzesabony Város Önkormányzata az „Életpálya-ösztönzés Füzesabonyban” projektjében 15 db önkormányzati lakás felújítását vállalta,
ugyanis kiemelt fontosságú feladatának tekinti a fiatalok helyben tartását és az önálló lakhatás biztosítását. A 15 lakásból 11-et adtak át
augusztus elsején a sikeresen pályázó 35 év alatti fiataloknak, akik 2
évig lakhatnak majd ott.

A Fogathajtó Verseny Heves Megyei Bajnokság 4. fordulójának és egyben
a II. Mezőtárkányi Fogathajtó Versenynek adott otthont június 8-án a helyi sportpálya. A nap során C és D kategória kettes, valamint C kategória
egyes fogatok versenyeztek. Valamint egy rekord is megdőlt: 510 adag
hagymás vért sütöttek, ugyanis hazánkban eddig soha sehol nem készítettek ekkora mennyiséget egyszerre.

Görhe-nap díjátadással
A XVII. Görhe-napot július
6-án rendezték meg Mezőszemerén. A falunap a Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület fellépésével vette kezdetét,
majd Bukta Mária polgármester átadta a Mezőszemeréért
díjakat. Az eseményen a fa-

luért tett tevékenységéért elismerő oklevelet kapott Kiss
Lászlóné, aki a helyi civil élet
meghatározó szervezője, Kriston Istvánné, a Szociális Otthon vezetője és Mika Kavasto
finn állampolgár, aki több mint
egy évtizede él a faluban.
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Állami kitüntetés
az ünnepen

Áder János megbízásából a belügyminiszter előterjesztésére
Konrát Károly a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetését adományozta Füzesabony fejlesztéséért,
a helyi közösségi és sportélet élénkítéséért Nagy Csabának, Füzesabony polgármesterének.

5 év számokban
Az önkormányzat és intézményei által
2014–2019-ben elnyert támogatások listája

1. Fotovoltaikus rendszerek telepítése Füzesabonyban
Pályázott és elnyert összeg:
31.724.646 Ft – 100%-os támogatás (megvalósított)
2. Hétszínvirág Óvoda felújítása,
bővítése
Támogatás összege: 18.199.242
Ft, Önerő: 19.053.398 Ft (megvalósított)
3. Teleki Blanka Általános Iskola
energetikai korszerűsítése
Pályázott és elnyert összeg:
148.894.028 Ft – 100%-os támogatás (megvalósított)
4. Városi Sportcsarnok öltözőinek
és vizesblokkjainak felújítása:
Támogatás összege: 19.925.742
Ft, Önerő: 12.503.585 Ft (megvalósított)
5. Városi Sportcsarnok küzdőterének felújítása
Támogatás összege: 13.992.692 Ft,
Önerő: 5.996.868 Ft (megvalósított)
6. I. világháborús emlékmű felújítása
Megpályázott összeg: 1.644.600 Ft,
Önerő: 100.000 Ft (megvalósított)
7. 1956-os emlékmű és környezetének felújítása
Megpályázott összeg: 988.000 Ft,
Önerő: 100.000 Ft (megvalósított)
8. Pöttömke Óvoda felújítása
Megnyert támogatás: 29.613.525 Ft,
Önerő: 9.871.175 Ft (megvalósított)
9. Hétszínvirág Óvoda udvarán kis
méretű műfüves labdarúgópálya
kialakítása – „Ovi-Foci” pályázat
Megpályázott összeg: 6.650.000 Ft,
Önerő: 2.850.000 Ft (megvalósított)
10. Városi Sportcsarnok melletti
területen műfüves labdarúgópálya kialakítása
Elnyert támogatás: 24.077.231 Ft,
Önerő: 10. 318.814 Ft (megvalósított)
11-12. Művelődési Ház felújítása
Két pályázat, teljes költség bruttó
82.582.940 Ft, Támogatás összege:
39.045.818 Ft (megvalósított)
13. Közös gépbeszerzés Füzesabony–Szihalom–Dormánd településekre
Elnyert támogatás: 19.825.492 Ft,
(megvalósított)
14. Illegális hulladéklerakók felszámolása
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft,
(megvalósított)
15. Életpálya-ösztönzés Füzesabonyban
Az EFOP-1.2.11-16-2017 azonosítószámú kiíráson Füzesabony Város
Önkormányzata 200 millió Ft támogatást nyert el (folyamatban)
16. Füzesabony, a zöld város –
belvárosi területek rehabilitációja
A projektre elnyert támogatás ös�szege: 1.150.000.000 Ft (folyamatban)

17. Füzesabony – Ipari Park fejlesztése
A
projekt
összköltsége:
521.905.088 Ft. A támogatás összege: 509.477.699 Ft (folyamatban)
18. Füzesabony–Szihalom közötti
kerékpárút építése
Elnyert
támogatási
összeg
230.000.000 Ft (folyamatban)
19. Építs Jövőt! – Új esély program, Füzesabony és térsége
Füzesabony Város Önkormányzata
több más településsel és intézmén�nyel konzorciumban 238.537.766 Ft
támogatást nyert el (folyamatban)
20. Építsünk együtt jövőt – Közösségerősítés Füzesabony térségében
Elnyert támogatás: 499.652.551 Ft
(folyamatban)
21. Pöttömke Bölcsőde felújítása
Támogatási összeg: 29.626.489 Ft,
Önerő: 9.875.496 Ft (folyamatban)
22. Könyvtárral a tudásért
Elnyert támogatás: 20.448.056 Ft
(folyamatban)
23. Nyiss a könyvtárral a tudásért!
Elnyert támogatás: 39.721.731 Ft
(folyamatban)
24. Kamerarendszer telepítése
Füzesabonyban
A pályázat összértéke: 15.557.500
Ft (folyamatban)
25. Füzesabony város szennyvízelvezetésének és tisztításának
fejlesztése
Elnyert támogatás: 850.000.000 Ft
(folyamatban)
26-29. Testvértelepülési találkozók
Összesen 4 pályázat. Elnyert támogatás: 3.300.000 Ft (megvalósított)
30. Az I. világháborús emlékmű
felújítása
Elnyert támogatás: 1.644.600 Ft
(megvalósított)
31. Füzesabony értékei, értéktárnap
Elnyert támogatás: 3.860.000 Ft
(megvalósított)
32. A Jövő iránytűje
Szociális terület fejlesztése. Elnyert
támogatás: 37.959.208 Ft (megvalósított)
33. ’56-os emlékmű környezetének felújítása
Elnyert támogatás: 978.000 Ft
(megvalósított)
34. I. világháborús hadisírok és
emlékmű felújítása
Elnyert támogatás: 3.200.000 Ft
(megvalósított)
35. „Kezek” 1956-os emlékoszlop
állítása
Elnyert támogatás: 3.500.000 Ft
(megvalósított)
36. WIFI 4EU Ingyenes Wifi Hotspot létesítése
Elnyert támogatás: 15.000 EUR (folyamatban)
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„Csak a város érdekeit nézve
menni és haladni előre”

A jelenlegi önkormányzat 2014 őszén vette át a város vezetését. Az elmúlt öt év munkájáról,
az eredményekről és a nehézségekről beszélgettünk Nagy Csaba polgármesterrel.
– Önök a „Fejlődő pályára állítjuk Füzesabonyt” című programjukkal nyerték meg a helyhatósági választást 2014-ben. Ez
a program 10 pontos cselekvési
tervet tartalmazott. Ezek közül
mit sikerült megvalósítaniuk?
– Azt gondolom, mind a 10
ponthoz sikerült pályázatot nyernünk, és az ígéreteinket vagy teljesen, vagy részben megvalósítottuk. Több mint 30 pályázatot
nyertünk, és több mint 4 milliárd forint érkezett a településre.
Azonban itt mindenkit a nagy
pályázatok érdekelnek, a Zöld
Város, az Ipari Park és a kerékpárút. Ezek folyamatban vannak,
és meg fogjuk csinálni mindhármat. Pont ezek megvalósításánál azzal találtuk magunkat
szembe, hogy az önkormányzatokat is igencsak érinti a bürokrácia, főleg az EU-s pályázatoknál. Olyan követelmények vannak, amik igencsak elnyújtották
időben az előkészítést. Többévnyi munkánk van már ezekben
a projektekben. Elmondhatom,
hogy mind a három nagy projektnél jelentősen előreléptünk.
A Zöld Város közbeszerzési eljárása lezajlott. Most történik
az értékelés, ezt követi az eredményhirdetés. Utána határozzuk
meg a következő lépéseket. Az
Ipari Park a közbeszerzési hatóság előtt van, ha zöld jelzést
kapunk, kiírjuk az eljárást. Ez a
projekt három elemből áll, a Kerecsendi út teljes felújítása, ipari
telkek kialakítása és az inkubátorház megépítése. A kerékpárút
a legkeményebb dió, tervezési
hiba miatt meg kellett változtatni a nyomvonalat, egy tulajdonos
nem adta el a földjét, ezért kisajátítást kezdeményeztünk erre a
szakaszra. Az eljárás jelenleg is
zajlik. Aztán ott volt a Rima-híd,
itt is módosítanunk kellett, mert
a vízügy a patakmeder kibetonozását írta elő, de ezt a problémát
sikerült mára megoldanunk. Viszont ez mind-mind tolta a határidőket. Elterjedt a városban,
hogy ezeket a pályázatokat vis�szaadjuk. Ezt határozottan cáfolom. Nem lépünk vissza egyikben sem, többek között azért
sem, mert jelentős összegeket
költöttünk az előkészítésre, a tervezésre. Ezt mind vissza kellene
fizetnünk. Egy út van, az előre.
Meg kell csinálni ezeket a beruházásokat.
– A pályázatokra megkapott
pénzeket más célra fel lehet
használni? Például működésre?
– Nem. Ezek a pénzek a Magyar Államkincstárnál vannak
elkülönített számlákon. Mindegyik projektnek külön számlája
van. Például a Zöld Város-számláról csak a városközpont-rehabilitációra lehet kifizetést eszközölni. A kincstár minden esetben ellenőrzi, hogy a projektekre
fordítottuk-e a pénzt.
– Eddig a több mint 30 elnyert
pályázat közül háromról beszéltünk. Mi a helyzet a többivel?
– Egyik vállalásunk a fiatalok
helyben tartása volt. 200 millió

forintos pályázatot nyertünk erre
a célra. Kialakítottunk 15 darab
önkormányzati bérlakást, amelyek közül 11-be be is költöztek a fiatalok augusztus elsején.
Kettő évig lakhatnak itt, csak a
rezsit kell fizeniük, addig spórolhatnak. Ha hiányszakmában
helyben helyezkedik el egy fiatal, 1 évig havi nettó 52 ezer
forinttal tudunk neki segíteni a
pályakezdésben. Erre is nagy
az igény, 60 személyt tudunk
így támogatni. Több közösségépítő projektünk is fut jelenleg.
A térség településeivel és intézményeivel dolgozunk egy 500
millió forintos projekten. Ez jelentősen erősíti Füzesabony járásiszékhely-szerepét. Szintén
konzorciumban valósítunk meg
egy 238 millió forintos pályázatot. Ebben 3 éven keresztül tudunk ingyenes kirándulásokat,
táborokat és angolnyelv-tanfolyamokat biztosítani az óvodásoknak, iskolásoknak. Fontos
vállalásunk volt még a közintézmények felújítása. 2014-ben egy
lerobbant intézményrendszert
örököltünk. Például a Pöttömke
bölcsődében ugyanazok a szekrények voltak, mikor még én jártam oda! Az óvodák felújítása
megtörtént, a Pöttömke bölcsődéhez hamarosan hozzáfogunk,
a Hétszínvirágra pályázatot adtunk be. Bár az iskolák már nem
önkormányzati
fenntartásban
vannak, fontosnak tartottuk itt
is a korszerűsítést. A Telekiben
megtörtént a nyílászárók cseréje
és a külső hőszigetelés. A Sportcsarnokot kívül-belül felújítottuk, mellette műfüves pályát
létesítettünk. Ez a létesítmény
teljes kihasználtsággal megy, iskolaidőben naponta 500 gyerek
tornázik, sportol itt. Az 1950-es
években épült Közösségi Házat
szintén rendbe hoztuk, a mozi
helyiségeiből és vetítőterméből
egy többfunkciós közösségi teret
hoztunk létre, amit már az ősz
folyamán birtokba vehetnek az
itt élők. Nem pályázathoz köthe-

tő, de sikerként értékelem a kihasználatlan szilvásváradi tábor
eladását, aminek az árából Siófokon vettünk egy üdülőt. Telt
ház volt az egész szezonban,
döntően füzesabonyiak nyaraltak itt kedvezményesen. A felsorolt sokrétű tevékenységünk,
igaz, nem olyan látványos, mint
a városközpont, de kérdezze
meg azokat a szülőket, akiknek
a gyermeke jelképes összegért
táborozott például a Balatonnál.
– A település útjainak és járdáinak állapota jórészt mindenkit érint, hiszen ezeken közlekedünk nap mint nap. Az úthelyzet
évtizedek óta neuralgikus pont
a város életében. Régóta ezekre
van a legtöbb panasz. Önöknek
sikerült előbbre lépni a probléma megoldásában?
– Ez a legnehezebb. A város
fő közlekedési útvonalait csapnivaló állapotban örököltük
meg. Gondolok itt a Kerecsendi
és a Hunyadi utakra. Próbáltunk
minden lehetőséget megragadni,
de kifejezett útfelújításra a ciklusban nem nagyon volt pályázat. Kivéve a Belügyminisztériumnál, de ott el kellett dönteni, hogy 15 millió forintból mit
csinálunk meg, az óvodát vagy
egy kisebb útszakaszt. Az óvoda
mellett döntöttünk. A Kerecsendi utat sikerült beletenni az Ipari
Park projektbe, aminek a felújítását 90 millió forintból megvalósítjuk, ha elindul a beruházás.
Másik probléma, hogy megnőtt
a város adóerő-képessége, így az
utakra szánt normatívát visszavonta az állam, úgyhogy most 0
forintot kapunk erre a feladatra.
A plusz 22 millió forint a helyi
adó miatt, 72 millió forint a kieső normatíva, könnyen kiszámolható a mínusz 50 millió forintos hiány. Saját erő csak néhány utcára elég, a kátyúzásra és
a járdákra. Kooperálunk a közútkezelővel, így sikerült felújítani a Szihalmi utat és a Hunyadi–Kossuth bekötő szakaszt. De
ezért is sokat kellett lobbiznunk,

hiszen a megye közúthálózata is
folyamatos munkákat igényel.
Így is 26 millió forintot költöttünk ebben az évben az útjainkra
és a járdáinkra.
– Ön a Füzesabonyi Sport Club
elnökeként került polgármesteri
székbe. Ezt a tisztséget megtartotta, ami azzal is jár, hogy sokan
azt gondolják, Nagy Csaba a helyi sportot aránytalanul jobban
támogatja. Mit gondol erről?
– Valóban a szívügyem a sport.
Számomra az a legfontosabb,
hogy minél több helyi gyermek
tudjon jó körülmények között
sportolni. Ha az élsportra koncentrálnánk, valamelyik felnőtt
kézilabdacsapatunk már rég magasabb osztályban játszana, mivel többször is voltak bajnokok
az NBII-ben. A lényeg az, hogy
legyenek jó csapataink, amiknek
a sikerei bevonzzák a gyerekeket
a klubba. A kézilabda-szakosztályban 15 utánpótláscsapatban
közel 200 igazolt játékosunk van.
A labdarúgóknál ez a szám 7, ott
120 gyermek focizik. Klubszinten 350 utánpótlás-korosztályú
igazolt játékosunk van, ha beleszámítjuk a sakkozókat, az asztaliteniszezőket és a karatékákat is.
– Ön szerint hogyan változott
a helyi politizálás az elmúlt öt
évben?
– Nagy sikernek tartom, hogy
ebben a ciklusban nem a közéleti botrányoktól volt hangos a
város. Új stílust akartunk hozni
ebben is, és nem mentünk bele
a kicsinyes és sunyi vitákba. Ez
sajnos jellemző volt a múltban
a településünkön. Azt gondolom, jól csináltuk, például nincsenek megosztó internetes blogok, még most a választás előtt
sem. Az is újdonság volt a korábbi ciklusokhoz képest, hogy
nagyon jó az együttműködés a
térség országgyűlési képviselőjével. Nyitrai Zsolt mindig támogatta az elképzeléseinket, és
ennek is köszönhető, hogy ennyi
pénz érkezett a városba.
– Az augusztus 19-i városi
rendezvényen mutatkozott be Ön
és csapata, akikkel folytatni szeretnék a megkezdett munkát. Sokat gondolkodott az újrázáson?
Nem, mivel be kell fejeznünk
a megkezdett fejlesztéseket, és
folytani ezt a munkát a jövőben
is. Azt gondolom, ez a csapat jól
működött. Egy személy csatlakozott hozzánk Veres Péter személyében, aki fiatal és agilis szociális szakember. Elsőként meg
kívánjuk valósítani a fentebb
már sokszor említett nagy projektjeinket. A jövő tervei között
szerepel egy új, háromcsoportos bölcsőde építése, háziorvosi
körzet kialakítása rendelővel és
szolgálati lakással. A következő
évben elindul az 5 és 10 ezer fő
közötti kisvárosok fejlesztését
kitűző kormányprogram. Nem
árulok el titkot, de ebben már
lesz pályázati lehetőség útfelújításra is. Ezzel mindenképp élni
szeretnénk. A politizálás stílusa marad. Csak a város érdekeit nézve menni és haladni előre.

A Heves megyei
települések további
fejlődése a cél

Nagy Csaba újra indul Füzesabonyban
Augusztus 19-én a mutatkoztak be a
választóknak a FIDESZ–KDNP helyi önkormányzati képviselőjelöltjei. Nagy Csaba újra indul a polgármesteri tisztségért, nyolcan pedig a
képviselőségért. – Az önkormányzati választások tétje itt Füzesabonyban az, hogy töretlenül folytatódik-e
vagy megtorpan az utóbbi időben elindult fejlődés. Ez nem állhat meg,
be kell fejezni a beruházásokat –
hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, a térség
országgyűlési képviselője, aki szintén részt vett az eseményen. A pártszövetség színeiben az alábbi jelöltek indulnak a képviselői posztokért:
Dr. Gondos István, Kovácsné Szűcs
Noémi, Molnár Richárd, Ragó Attila, Somogyi Imre, Szamosi József,
Veres Attila és Veres Péter.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos
Választmánya megerősítette a párt Heves Megyei Választmányának
döntését a párt megyei
közgyűlési listájáról.

A

listát dr. Juhász
Attila Simon, Felsőtárkány polgármestere, megyei képviselő vezeti, ezzel ő lett a
Heves Megyei Közgyűlés
elnökjelöltje a Fidesz és a
KDNP részéről.
Dr. Juhász Attila Simon hangsúlyozta: Heves
megye az elmúlt években
fejlődőpályára állt, és a
legfontosabb cél, hogy ez
a fejlődés a megye minden településén tovább
erősödjön, hiszen sok
még a tennivaló, remek,
megvalósításra váró tervekkel rendelkeznek a településvezetők.
Folytatni kell a fejlesztések megyei koordinációját, és még nagyobb
hangsúlyt kell helyezni
a településeken élő emberekkel, valamint a polgármesterekkel folytatott
párbeszédre.
Az elnökjelölt kiemelte, hogy még augusztusban a polgármesterekkel
közösen megyejárásba
kezd majd a Fidesz.
A Fidesz–KDNP Heves megyei közgyűlésijelölt-listája a következő:
Juhász Attila Simon
Tóth Csaba
Szabó Róbert
Csík Balázs
Kovács Béla
Tuza Gábor
Szepesi Ádám
Kómár József
Rozmán Éva
Nagy Csaba
Jakab Tamás
Forgó Gábor
Pálinkás Péter
Ördög István
Oláh Ferencné
Farkas Sándor
Gondos István
Eged István
Köves Gáborné
Tóthné Szabó Anita
Bátori István
Herman István
Paulenka Richárd
Balog Margó
Bíró Edit
Szaniszló László
Teréki István Csaba
Oroján Sándor
Mudriczki József
Baranyi Dániel
Tóth József
Dáné Zsolt
Csőgér Bálint
Tímár Dávid
Maksa Mátyás
Szénási Gézáné
Bodnár Ivett
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Köszönet a magyar gazdáknak!
Hálával tartozunk azért, amiért a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) és a MAGOSZ
idén minden eddiginél szélesebb körben indította el országosan és Heves megyében is a
Magyarok Kenyere program –
15 millió búzaszem jótékonysági akciót. A kormány támogatja a gazdákat, ezért továbbra is
küzdenek az Európai Unióban,
hogy megkapják az őket megillető támogatásokat – jelentette
ki Nyitrai Zsolt Sarudon, a Magyarok Kenyere program megnyitóján.

N

yitrai Zsolt miniszterelnöki
megbízott, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta:
a kormány áprilisban petíciót
indított a magyar földért és a
gazdákért, és már több mint 200 ezer aláírás gyűlt össze. Egyértelművé kell tennünk
– folytatta –, nem engedhetjük meg, hogy
a magyar gazdák kárára átcsoportosítsanak
forrásokat Brüsszelben a migráció támogatására. Ez a terv veszélyezteti az agrárgazdaságot, a benne dolgozók megélhetését. Azt üzenjük tehát a brüsszeli szervezeteknek, hogy a jövőben gyorsan és a lehető
legegyszerűbb módon tegye lehetővé a források lehívását!
Mind a petíció, mind a Magyarok Kenyere program kapcsán köszönetet kell mondanunk a MAGOSZ és a NAK országos és
Heves megyei vezetésének és tagságának a
hatalmas szervezőmunkáért és támogatásért
– tette hozzá Nyitrai Zsolt. Sokszor megfogalmaztuk már – fejtette ki –, hogy MAGOSZ nélkül nincs polgári kormányzás, de
most hozzátehetjük: nélkülük nincsenek polgári önkormányzatok sem!
Dr. Juhász Attila Simon, a Fidesz–KDNP
Heves Megyei Közgyűlésének elnökjelöltje arról szólt, hogy egy értékes és követendő jótékonysági kezdeményezésről van szó,
s ha elnyeri a választáson az elnöki tisztséget, azon dolgozik majd, hogy a Heves me-

gyei polgárok, gazdák minél jobban éljenek
majd, így városaink, falvaink felzárkózzanak az uniós szinthez, és javuljon a lakosság
életminősége.
Azért kéri az emberek támogatását az októberi önkormányzati választásokon, hogy
az ellenzék bevándorláspárti politikájával
szemben az EU a magyar emberek érdekeit
tartsa tiszteletben.
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke,
a MAGOSZ elnöke a sarudi eseményen
megköszönte az adományokat, amelyeket
jó szívvel, önzetlenül adtak a támogatók.
Ezzel nemzeti, lelki közösséget teremtettek. A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amelynek keretei között magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogatunk nem csupán a határokon innen,
de a határokon túl is. A program során a
Kárpát-medence magyarlakta területeiről
nemzeti összefogással búzát gyűjtünk a segítőkész adományozóktól, s a felajánlott
búza egy részét liszt, a másik részét pedig
kenyér formájában juttatjuk el a rászorulóknak.
Mód nyílik arra is, hogy az EU-n belül
szövetkezzünk, és szövetségeseket gyűjtsünk az agrárium érdekeinek megvédésé-

re – tette hozzá. Tavaly 604 tonna búzát
sikerült összegyűjteni, ám ez az idén növekedni fog, ugyanakkor feladatunk az is
– főként a kárpátaljai magyarok körében –,
hogy képzéssel támogassuk az ottani gazdákat.
Karkus János, a NAK Heves Megyei
Szervezetének alelnöke házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, majd arról beszélt, hogy nagy örömmel csatlakoztak a
programhoz. Elmondta, hogy folyamatosan,
növekvő mértékben érkeznek az adományok, ami jelzi: a közös cél igazi közösséget teremt.
Szendrei László, a Heves Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, a NAK megyei
elnöke mindehhez hozzátette, véleménye
szerint egyértelmű az akció sikere, mert a tavalyi évhez képest háromszor annyi felajánlás érkezett. Az adományozók érzik, hogy
jó és felemelő érzés támogatni a rászoruló
gyermekeket, akik továbbra is bízhatnak a
Heves megyei gazdákban.
A beszédeket követően dr. Ternyák Csaba egri érsek, Gordos Attila református esperes, valamint Buday Barnabás evangélikus esperes közösen áldották meg a magyarok kenyerét.

Horváth
Péter

Makkai
Zsanett

StefánBerkes
Anna

Tóth
Balázs

Tájékoztatás a helyi
önkormányzati képviselők
és polgármesterek
2019. évi választásáról

A köztársasági elnök 2019. október
13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját.
Füzesabony városban az önkormányzat képviselő-testülete 9 főből
áll: 1 fő polgármester és 8 fő önkormányzati képviselő alkotja.
Polgármesterjelölt az a személy
lesz, aki rendelkezik választójoggal,
legalább 187 választópolgár polgármesternek ajánlja, és a helyi választási bizottság polgármesterjelöltként
nyilvántartásba veszi.
Képviselőjelölt az a személy lesz,
aki rendelkezik választójoggal, 63
választópolgár önkormányzati képviselőnek ajánlja, és a helyi választási bizottság képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
A választópolgárok a szavazás
napján 6 órától 19 óráig adhatják le a
szavazatukat a lakóhelyükhöz tartozó
szavazókörben, vagy – amennyiben
mozgásukban korlátozottak, és mozgóurnaigényüket bejelentik – tartózkodási helyükön.
A szavazókörök címe a legutóbbi
szavazás (2019. május 26.) óta nem
változott.
Miután a választópolgár a személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával
igazolta, az átvett szavazólapokon
szavazhat.
Érvényesen egy polgármesterjelöltre, valamint legfeljebb 8 képviselőjelöltre lehet szavazni.
A jelöltek közül polgármester az a
személy lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapja, önkormányzati
képviselő pedig a 8 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.
Október 13-án a megyei közgyűlés tagjai is megválasztásra kerülnek.
Ezen a szavazólapon érvényesen egy,
jelöltet állító szervezetre lehet szavazni.
Füzesabonyban október 13. napján megválasztásra kerülnek a helyi
roma kisebbségi önkormányzat tagjai is. Ilyen szavazólapot csak azok
a személyek kapnak, akik a roma kisebbségi névjegyzékbe kérték a felvételüket. Ők a szavazólapon szereplő jelöltek közül legfeljebb ötre
szavazhatnak érvényesen. A roma
kisebbségi önkormányzat képviselője az öt legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.

Esküt tettek a Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjai
A grémium három tagból áll: Csesznok Róbert (elnök), Dr. Czeglédi László (elnökhelyettes) és Kóródi Benedek. Póttagok: Pelle Ágnes, Varga Dániel.
A HVB augusztus 28-án az eskütétele után tartotta meg első ülését, és döntött a beérkezett ajánlóívekről és a jelöltek személyéről. Az ajánlások
leadására szeptember 9-én 16 óráig volt lehetőségük a választáson indulóknak. Lapzártánkig az
alábbi jelölteket vette nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság:

Polgármesterjelölt: Nagy Csaba, FIDESZ–KDNP
Képviselőjelölt: Dr. Gondos István, FIDESZ–KDNP
Kovácsné Szűcs Noémi, FIDESZ–KDNP
Molnár Richárd, FIDESZ–KDNP
Ragó Attila, FIDESZ–KDNP
Somogyi Imre, FIDESZ–KDNP
Szamosi József, FIDESZ–KDNP
Varga Istvánné, Független
Veres Attila, FIDESZ–KDNP
Veres Péter, FIDESZ–KDNP
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Kulcs a kezdéshez:
önkormányzati lakások fiataloknak

Saját fejlesztésű emelőgépeket
gyártó cég vásárolt
területet az ipari parkban
Kétéves fejlesztői munkának
köszönhetően jött létre a VANLIFT önrakodó emelőberendezés, melynek összeszerelő üzemét a cég a füzesabonyi ipari
parkban kívánja felépíteni. Az
emelőgép gyártására és az ös�szeszerelő csarnok megépítésére 160 millió forintot nyert
el a Compact Dynamics Kft. a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivataltól. A füzesabonyi beruházásra 93 millió forintot fordít a cég, ebből
vásárolta meg az egyhektáros
területet, és építi meg a csarnokot.
Kuborczik Edit a cég képviseletében elmondta: Füzesabonyban a saját fejlesztésű
emelőgép összeszerelése fog
zajlani, a szükséges alkatrészeket külső beszállító cégek biztosítják. Jelenleg még elsősorban
exportra dolgoznak, megrendelőik vannak Ázsiából, Japánból

és Olaszországból, de mindenképpen szeretnének hazai partnereket is szerezni. Nagy Csaba polgármester azt mondta, az
ipari parkban hat területre települhetnek le a cégek, és örül annak, hogy az első területet sikerült értékesíteni, a többi ötre is
testületi határozat által kiadott
ígérvény van, vagyis vannak
olyan cégek, melyek jelezték
már letelepedési szándékukat,
ezeket az önkormányzat támogatta is. Hozzátette, az ipari
parkkal a város gazdasági fejlődése új lendületet kap, bevételre tesz szert az iparűzési adóból, és munkahelyeket teremt.

Felszámolták
az illegális szemétlerakót
a Szent Imre úton

Megoldódott a Szent Imre úti
illegális szeméttelep ügye, a
felszámolására közel 3 millió forintot nyert el az önkormányzat. A több száz köbméternyi hulladékot az önkormányzat az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft.-vel közösen
szállította el. A közel 3 millió
forintos, százszázalékosan támogatott pályázatból 18 darab
30 m3-es konténerrel vitték el
a szemetet – mondta az alpolgármester. Hozzátette, az illegális hulladéklerakó felszámolása után kapuval zárják le az
utat, hogy ne ismétlődjön meg
még egyszer ez az eset, vala-

mint a szennyvíztisztító telepig
vezető utat fel fogják újítani, ugyanis a szennyvíztelepet
korszerűsítő projekt része az
útfelújítás is.
Az elmúlt években a lakosság annak ellenére hordta ide a
szemetet, hogy az NHSZ Tisza
folyamatosan biztosítja a kommunális, a szelektív és a zöldhulladék elszállítását, valamint
egy évben egyszer van lomtalanítás, és átveszik az elektronikai hulladékokat is. Molnár
Richárd azt is elmondta, a szemét elhelyezését önkormányzati rendelettel kellene szabályozni a továbbiakban.

Augusztus 1-én átvette lakáskulcsát az a tizenegy fiatal, aki sikeresen elnyerte
a „Kulcs a kezdéshez” pályázatot. Füzesabony Város Önkormányzata az Életpálya-ösztönzés Füzesabonyban projektjében 15 db önkormányzati lakás felújítását vállalta tekintettel arra, hogy kiemelt fontosságú feladatának tekinti a
fiatalok helyben tartását, helyben maradását.

A

hhoz, hogy a városfejlesztési
célok megvalósuljanak, szükséges az ifjú nemzedék bevonása a
jövő alakításába, és fontos, hogy
a füzesabonyi fiatalok otthon
érezhessék magukat városunkban. Emellett a
város vezetése fontosnak tartja a településhez
történő kötődés erősítését és azt, hogy javuljanak a város jövője szempontjából a fiatal
szakemberek lakhatási körülményei a településen kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által – mondta Nagy Csaba
polgármester az átadóünnepségen.
Veres Tünde projektmenedzser ismertette a pályázatot. Az önkormányzat lakásokat
alakított ki a Szabadság út 41., a Turul út 2.,
az Ifjúság út 22., a Baross út 12., az Egyetértés út 2. és a Széchenyi út 23. számok alatt,
ezeknek a kulcsait vehették át a fiatalok.
A Rákóczi út 47.-ben, a volt ÉMÁSZ épületében még folynak a munkák, azt a négy lakást októberben fogják birtokba venni a lakók. A projektre 200 millió forintot nyert el a
város. Ezek a lakások 40 és 70 négyzetméter
közötti alapterületűek, alkalmasak egy vagy
két fő befogadására, de akár egy kisebb család is kényelmesen elfér a nagyobbakban.
A felújítás során a több mint egy évtizede
leromlott állapotú, többnyire üresen, kihasználatlanul álló ingatlanok kerültek felújításra. Ennek során a lakások elektromosáram-ellátása, komplett víz- és szennyvízvezeték-cseréje, új hideg-meleg burkolása,
belső festése, tetőcseréje, külső homlokzati
hőszigetelése valósult meg. Az önkormányzat az ingatlanok használatához igény szerint ágyat, hűtőt, mikrohullámú sütőt, asztalt, számítógépet, mosógépet, konyhabútort
és tűzhelyet biztosít. Ezeknek a beszerzése
folyamatban van, és az ingatlanokban történő elhelyezésük folyamatos. A lakásokat
két évig használhatják a 18 és 35 év közötti
pályázók, akiknek bérleti díjat nem, csak a
rezsit és havi minimum 20 ezer forint lakástakarékot kell fizetniük. – Nagyon feszített
tempójú 15 hónapon vagyunk túl. Úgy ítélem meg, hogy a fiatalok teljesen komfortos,
100%-ban felújított, új ingatlanokba költözhetnek be, ilyen méretű és tartalmú beruházásra a város életében még nem került sor

– mondta Molnár Richárd alpolgármester.
Az önkormányzat részéről nagyon sok dolgozónak volt áldozatos munkája abban,
hogy ez a projekt megvalósult. A felújításból jelentős részt vállaltak a
Füzesabonyi Városüzemeltetési
Kft. munkatársai. Köszönjük a
támogató döntését, a pályázati forrást, és reméljük, még
lesznek hasonló pályázatok,
amelyekkel a város vagyona
gyarapodhat, és a fiatalok új
esélyhez juthatnak – fogalmazott az alpolgármester.

Makkai
Zsanett

StefánBerkes
Anna
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Kenyérszentelés és koszorúzás
Az államalapítást és az új kenyeret ünnepelték Füzesabonyban is augusztus 20-án. A római
katolikus templomban Papler
Pál plébános emlékeztetett arra,
hogy Szent Istvánnak köszönheti az ország a katolikus hitet és a
nép fennmaradását, így követni
kell az államalapító útmutatását, majd a szentmisén megáldotta az új kenyeret. Az ünnep
a templomkertben folytatódott,
ahol Nagy Csaba polgármester
beszédében magasztalta Szent
István életét és cselekedeteit a
magyarság fennmaradásáért.

Szent István ünnepén

– A munka, a megbecsülés és az emberség, ami előreviszi a fejlődést. Ezt a
példát próbáltuk mi is követni az elmúlt
években településünkön. Meghatározva a célt dolgozni érte, szolgálva az itt
élőket, ugyanis felelősséggel tartozunk
Füzesabonyért, az itt élőkért. A célokat
részben elértük, és még vannak folyamatban lévők. Hiszek abban, hogy ezeket is el fogjuk érni.
Hozzátette: – Szent István királyunk
példája arra tanít bennünket, hogy állhatatosan hozzunk olyan döntéseket,
amelyek előbbre vihetik városunk,

nemzetünk sorsát. Azonban döntéseiknél vegyék figyelembe, hogy kerüljék
a hatalomra és dicsőségre vágyó embereket, akik nem éreznek felelősséget
városukért, hazájukért, csak önmaguk
boldogulásáért. Ha ez sikerül, akkor a
türelemmel és hittel nevelt gyümölcs
beérik, és közösen szüretelhetjük le.
Beszédet mondott Mátyás Szabolcs is
az erdélyi testvértelepülésről, Zaboláról
azzal kapcsolatban, milyen intelmekkel
látná el a ma élő magyarokat Szent István. Véleménye szerint azt mondaná,
őrizzük és védjük kereszténységünket,

nyelvünket, kultúránkat. A magyarságot ne a széthúzás, hanem az összefogás
jellemezze. Közösen kell építeni országunkat, városainkat és falvainkat, együtt
kell tennünk azért, hogy újabb ezer év
múlva is itt álljon Magyarország.
Az ünnepi gondolatok után a Rozmaring népdalkör fellépése következett, majd koszorút helyeztek el
az önkormányzat, az intézmények és a pártok
képviselői.

Elhunyt Dr. Mann László háziorvos
Hosztafi
Amanda

Dr. Mann Lászlótól több százan
búcsúztak el augusztus 18. délutánján a Házasságkötő terem
előtti téren tartott megemlékezésen. Dr Mann László háziorvosként 44 éven keresztül gyógyította a füzesabonyi és környékbeli
lakosokat, egykori betegei egyegy szál virággal köszöntek el
tőle. Az ott elhangzott búcsúbeszédet közöljük le most.
Tisztelt Jelenlévők!
Szomorú nap ez a mai, hiszen búcsúzni jöttünk. Elköszönünk Dr. Mann Lászlótól, aki
73 éves korában végleg megpihent, itt hagyta a földi világot… Szeretettel emlékezünk
egy családfőre, egy barátra… egy orvosra,
aki szívvel-lélekkel végezte munkáját, életeket mentett, sokakat gyógyított.
Mérhetetlen döbbenettel fogadtuk elvesztésének hírét… hatalmas űr marad utána szívünkben.
Dr. Mann László köztiszteletben álló
szakember volt, tanulmányait jeles szakvizsgával zárta. 29 éves korában kezdett el Füzesabonyban dolgozni, igen hamar megismerte betegeit, akikhez mindig volt egy-egy
kedves szava.
Orvosi szakmája mellett aktív szereplője
volt a politikai életnek, 1985-től tanácstag
volt, 2002-ig 3 ciklusban végezte munkáját a
füzesabonyi önkormányzatnál. Céljai között
szerepelt a mindennapok élhetőbbé tétele.
1994-ben kialakította saját rendelőjét,
mely a családi házában kapott helyet. Egész
életét a munkájának szentelte, nyugdíjba vonulásáig egyetlen nap táppénze sem volt, és
betegsége ellenére egészen haláláig praktizált, Füzesabony, Besenyőtelek és Dormánd
települések betegeit látta el.
Városunkért végzett aktív tevékenységét
és szakmai munkásságát Füzesabony város
önkormányzata 2013-ban Pro Urbe díjjal jutalmazta, emellett pedig a Dormánd Község
Díszpolgára kitüntető címet is megkapta.
Végtelennek tűnő teendői és a családi élet
mellett szeretett olvasni, mikor ideje engedte, pecázni járt. Visszavonulását követően
csak a családja közelségére és a hobbijaira
vágyott.

StefánBerkes
Anna

Horváth
Péter

Makkai
Zsanett

Évfordulót ünnepeltek
a hívek a telepi kápolnában

Dr. Mann László szeretettel teli, határozott, hivatásának élő, kiváló szakember volt.
Nemcsak a családjának, hanem a betegeinek,
barátainak, ismerőseinek is mélységes megrendülést okozott a halála…
Dr. Mann László hitvallása és személyisége szinte mindenki számára ismert volt…
így ha búcsúzhatna, talán a következő szavakat hagyná ránk örökül:
Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára
S kihull kezedből minden földi kincs.
És nem lesz tied többé semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,
Nem lesz több mint összeomló kártyavár.

Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:
Óh, most segíts, ha teheted!
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg többé soha már.
De ma még Tied körülötted minden,
És adhatsz... Adj hát annak, kinek nincs!
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.
Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér:
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Veled marad, s örökre elkísér...

Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.

Hozzátartozói kérésére Dr. Mann László
temetésére szűk családi körben került sor…
Azonban ma lehetőségünk van tisztelegni
szeretett, köztiszteletben álló háziorvosunk
munkássága és élete előtt.

Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,
Harmatként hulljon szerető szavad,
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad
És soha többé szóra nem fakad.

Tisztelt Jelenlévők!
Utolsó főhajtással emlékezzünk elhunyt
szerettünkre, majd helyezzük el a kegyelet
virágait! Isten veled, Doktor Úr!

Az öröm és áhítat volt jelen
augusztus 15-én délután a
zsúfolásig megtelt telepi kápolnában, ahol a templom felszentelésének 25. évfordulóját ünnepelték a hívek.
A katolikus egyház augusztus 15-én ünnepli Nagyboldogasszony napját, Szűz Mária
mennybemenetelét. Negyedszázada ezen a napon szentelték fel a telepi kápolnát, amely
a város északi részén élő hívőknek biztosít imahelyet.
A szentmisét Gubala Róbert,
„Robi atya” celebrálta, segítői
pedig a papi hivatást választó
egykori ministránsai, Papler
Pál atya és Bukovenszki Zoltán atya voltak.
– A kápolna felszentelésekor kezdtem meg 1994-ben a
füzesabonyi szolgálatomat –

mondta Gubala Róbert. – Az
itt eltöltött 10 évről számtalan emlékem van, legnagyobb
eredménynek azt tartom, hogy
a füzesabonyi egyházközség
kettő papot is adott az egyháznak, és az egyikük, Papler Pál
jelenleg itt szolgál plébánosként – emlékezett vissza Robi
atya, aki 15 év sátoraljaújhelyi szolgálat után augusztus
elsejétől a miskolci Szent Anna-plébánia vezetője.

Rangos állami kitüntetés
Trojan Tündének

Május 21-én adták át Trojan
Tündének a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat Budapesten az Uránia Filmszínházban.
Ezt az állami kitüntetést azok
kaphatják meg, akik nagyon
sokat tettek a Magyarországon
élő nemzetiségek kultúrájáért,
gazdagítván ezzel is az anyaország kulturális életét. Trojan
Tünde Füzesabonyban született,
édesapja, a lengyel származású Trojan Marian Józef a közelmúltban elhunyt lengyel grafikus. Tünde az édesapja nyomdokain haladva nagyon sokat tesz a
lengyel kultúra hazai terjesztéséért és a két nép barátságáért.

A díjat Semjén Zsolt, a kormányfő helyettese Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával
adta át a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott
tevékenység szakmai elismeréseként.
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Minden, ami TÁNC!

Szkíta Emlékhely avatása Aldebrőn

2019. június 30-án került sor
az Emlékhely avatására. Az Aldebrő–Ilona-tábla lelőhely feltárásakor egy szkítakori, fagerendás szerkezetű, szórt hamvas halomsír került elő két éve.
Egy fejedelemnőé lehetett, így
merült fel, hogy szkíta emlékhelyet hozzanak létre. Az Emlékhelyet Kiss István népi iparművész tervei alapján a Heves
Megyei Népművészeti Egyesület faragói, és az EFOP-3.7.3-

16-2017-00097 Tudás- Érték –
Életminőség Élethosszig tartó
T@nulás Aldebrőn projekt fafaragó nyári táborában részt vevői
alkották meg közösen.

Humánfejlesztés-projekt Aldebrőn
Svábtánc-oktatás,
németnyelv-tanfolyam, énekkari foglalkozások, kézműves szakkör,
művészeti
műhelyfoglalkozások, fafaragó tábor. Ezek a
Tudás Érték Életminőség projekt elemei, amelyek megvalósítása tavaly február óta zajlik Aldebrőn. A csoportokban
részt vevők a foglalkozások
által magabiztosságot nyerve
a helyi rendezvényeken sikeres szerepléseket, bemutatókat
tartanak folyamatosan. Például tánc-, ének-, gitárelőadások.
Szakmai hozzáértéssel bíró
mentorok állnak rendelkezésre az elsajátított tudás megfelelő és színvonalas használatához, illetve bemutatásához.
A különböző képességfejlesztő

szakkörökre, programokra 106
főt vonnak be a projekt működése során, az aktív csoportok
létszáma 10–20 fő.

Virtuális kreativitás,
újra álmodott valóság

– Photoshop tanfolyam a Városi Könyvtárban

Füzesabonyi fiatalok utaztak Zabolára

Havi rendszerességgel találkoznak a népszerű Photoshop
tanfolyam résztvevői, akiket
Varga Dániel – virtuális grafikus vezet be a képszerkesztés titkaiba. A Füzesabonyi
Könyvtár és Közösségi Ház
“Nyiss a könyvtárral a tudásért” című EFOP-3.7.3-162017-00147 sz. európai uniós pályázatának keretein belül valósul meg a Photoshop
tanfolyam. A 20 fővel alakult
csoportnak – mely 2018 februárja óta havi rendszerességgel
tartja foglalkozásait – célja a
grafikai szoftver felhasználói
szintű elsajátítása, valamint a
rendkívül sokoldalú lehetőségeket rejtő virtuális kreativitás
fejlesztése az alkalmazás ke-

retein belül. A tanfolyam vezetője Varga Dániel virtuális
grafikus elmondta: a foglalkozások szakkör jellegűek, egy
előre megtervezett 24 alkalmas foglalkozási terv szerint
haladnak, de figyelembe veszi
a saját, egyéni, egyedi kéréseket és az újonnan felmerülő kreatív ötletek is. A csoport
létszáma nem kötött, az esetleges további érdeklődők bármikor csatlakozhatnak tanfolyamhoz.

A füzesabonyi ifjú tűzoltó fiúk és lányok, valamint Szabó János tanár úr tanítványai, akik
hazai és európai versenyekről rendre dobogós helyezéssel térnek
haza, most a város erdélyi testvértelepülésére, Zabolára utazhattak. Utazásuk a Bethlen
Gábor Alap pályázati támogatásából valósult meg. Élményeikről
Makkai Zsanett beszámolójában olvashatnak.

A

z önkormányzatnak
az elnyert Bethlen
Gábor Alap-támogatással lehetősége van szorosabbra
fűzni kapcsolatait a város határon túli testvértelepüléseivel.
A fiatalok augusztus 7-én este
szálltak buszra kísérőikkel, így
négy napot töltöttek Zabolán.

A vendéglátóink – mint mindig –meleg fogadtatásban részesítettek bennünket, és a festői
Csipkés-völgyben szállásoltak
el minket. Ebéd után szekerekkel, lovaskocsikkal jöttek értük a helyiek, így vittek körbe
a településen, hogy megnézzük
a helyi nevezetességeket. Többek közt a falumúzeumot, ahol
a tájház, valamint a szőttesgyűjtemény is található. Ottjártunkkor épp a helyi gyerekeknek
tartottak kézművestábort. Majd
továbbindultunk a Mikes-kastélyba, ahol ekkor tartották a

nyolcadik néptánctábort, ahová több mint százan érkeztek
Erdélyből, Magyarországról és
más országokból is. Megnéztük
gyakorlás közben a csoportokat,
majd részt vettünk a Mikes család kopjafájának koszorúzásán a
kastélykertben.
Másnap Csíksomlyóra vezetett az utunk, ahol megnéztük a

Kegytemplomot és az 500 éves
Mária-szobrot. Majd Csíkszeredán a Mikó-várat, a Székely
Múzeumot és a várost. A nap végén megálltuk Nyergestetőnél,
ahol megnéztük többek között
azt a kopjafát, amit Füzesabony
és Zabola közösen állíttatott az
1848/49-es forradalom és szabadságharcban elesett honvédek
emlékére.
Szombaton az első állomás
Kovászna volt, ahol megnéztük a borvízforrást, a termelői
piacot, és egy Trabant-találkozóba is belecsöppentünk. Innen
Kézdivásárhely felé vettük az
irányt, ahol megnéztük a várost
és Gábor Áron szobrát a főtéren.
A nap a zabolai tánctábor záróbáljával ért véget a helyi közösségi házban. Itt mutatta be a több
mint száz résztvevő a kicsiktől a
felnőttekig, hogy mit tanult az
egy hét alatt.

Elmúlt a nyár, itt az
ősz, kampósbottal
jár a csősz...
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Nyári táborok a Telekiben
Hetvenkedő öregdiákok 56 év után

Szeptember elsején a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
minden gyermeke nyári élményekkel
gazdagodva várta az új nevelési évet.
A nyári takarítási szünetben a Füv
Kft. végezte az intézmény karbantartási munkálatait. Ezúton is köszönjük a
segítséget a szakembereknek.
A dajka nénik munkájának köszönhetően csoportszobáink is tisztán,
megszépülve várták a gyerekeket.
Augusztusban, az évkezdés előtt
játszónapot tartottunk a szeptemberben érkező új gyermekeknek, ahol
szüleikkel együtt játszhattak, kézműveskedhettek, beszélgethettek, ismerkedhettek társaikkal, az óvó nénikkel,
a dajka nénikkel és az óvodával.
Szeptemberben őszi kirándulásokat tesznek az óvoda csoportjai, valamint a szőlő feldolgozásával (szüretelés, szemezés, préselés), az őszi
munkákkal, a szüreti mulatsággal és a
hónaphoz kapcsolódó játékokkal, énekekkel ismerkednek a gyerekek.

Iskolánk tanulói fél tucat színes
és izgalmas nyári táborban vettek
részt idén is. Rögtön a tanév befejezését követően az ÖkoManó Közösségi Programmal indult a vakáció, ahol a környezettudatos szemléletformálás középpontjában a víz
mint létfontosságú éltető elem állt.
A Bakabács népi gyermekjátéktábor követte a gazdag programkínálatot, majd a balatoni élménytáborok következtek két turnusban.

AUTMENTOR 2018/1
pályázat a Széchenyi
István Katolikus
Általános Iskolában
A pályázat azzal a céllal íródott meg, hogy az
iskolában integráltan tanuló, autizmussal élő diákkal közvetlenül foglalkozó pedagógusok minden segítséget megkapjanak. A diák és a szülő
részt tudjanak venni olyan rendezvényen, melyen találkozhatnak kortársakkal, megismerkedhetnek szakemberekkel, akiktől ők is információkhoz juthatnak. Fontos volt a tapasztalatcsere, hisz kis országunkban csak néhány
helyen található mintaértékű kezdeményezés
autizmussal élők oktatására, nevelésére.
A pályázat megvalósulása a 2018. november és 2019. június közötti időszakban történt a
szakmai terv alapján, mely 7 szakaszra készült.
Legfontosabb feladat a tantestület érzékenyítése volt, mert egyre több probléma mutatkozott
az autizmussal élő diák befogadásával, valamint a tananyag-adaptáció kérdésével. Tisztán
látszik, hogy ezen a téren van még tennivaló.
Ugyancsak fontos eleme volt a pályázatnak
két kolléga – az osztályfőnökök – 30 órás képzése Budapesten, az Autizmus Alapítvány alapozó tanfolyamán. Szintén jelentős volt az Országos Szakmai Napon való részvétel, ahol a
konzultációs lehetőségek mellett egy sikeres
integráció bemutatását is láttuk. A diákunk ötödik osztályos volt a pályázat ideje alatt, nagyon
sok nehézséggel kellett megbirkóznia. Az új
környezet, az osztálytermek közti vándorlások,
a rengeteg új tanár nagy kihívások elé állította
őt. Összességében ez a pályázati program nagyon hasznos, és a lassan beérő autizmustudatosság egyre könnyebbé teszi majd mind a
diák(ok), mind a pedagógusok életét.

4 nap a Felvidéken

Immár ötödik alkalommal indultak útnak iskolánk tanulói, hogy a Határtalanul! pályázati
rendszer támogatásával bepillantást nyerjenek
a határon túli magyarság életébe, történelmi,

Augusztusban az angol nyelvi
tábor került megrendezésre, és a
vakációt a bogácsi gyermektábor
zárta az Angyalok Házában.

földrajzi, művészeti ismereteiket gyarapítva beutazzák a Felvidék egy részét.
23 diák, három pedagógus és az iskolalelkész május 28-án Rozsnyó felé vette az irányt.
Először a helyi, magyar tanítási nyelvű iskolába látogattak, ahol szeretettel fogadtak őket.
A két iskola kölcsönösen bemutatkozott, majd
körbevezették csapatunkat az intézményben.
Ezt követően a rozsnyói Kossuth Lajos-szobornál rövid megemlékezést tartottak diákjaink a
nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva,
és koszorút helyeztek el.
A következő állomás Betléren az Andrássy-kastély volt. Magyar nyelvű idegenvezetéssel végigjárták az impozáns épület termeit,
ennek során bepillantást nyerhettek egy magyar főúri család életébe, rajta keresztül történelmünk egy mozgalmas időszakába.
Másnap egy túra következett a Magas-Tátrában. Ótátrafüredről indulva a siklóval felmentek a Tarajka nevű csúcsra, ahonnan gyalog
járták be a tarpataki vízesések jelentős részét.
A harmadik nap nagy részét Késmárkon töltötték kirándulóink. Itt megtekintették a régi és
az új evangélikus templomot, megcsodálva a
két épület egyediségét. Az új templomban koszorút helyeztek el Thököly Imre síremlékénél.
A hazafelé tartó úton Kassa volt a célpont. A
rengeteg látnivaló közül elsőként a Szent Erzsébet-székesegyházba látogattak el. Itt megismerkedtek a Rákóczi család életével, majd
megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc síremlékét.
Ezenkívül felkeresték a Rodostói házat, Márai
Sándor szobrát, Bethlen Gábor és Gerster Viktor
emlékművét.
Diákok és felnőttek egyaránt kissé fáradtan, de rengeteg élménnyel
gazdagodva tértek haza.
Köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult a tanulmányi út
sikeres lebonyolításához.

Nyári táborok
a Széchenyiben
Az Erzsébet napközi táborunkat idén már harmadik alkalommal sikerrel pályáztuk, szerveztük és rendeztük meg. A projekt lényege, hogy
öt napra napi négyszeri étkezés biztosítása
mellett reggel nyolctól délután négyig tartalmas időtöltést biztosítsunk az iskola pedagógusainak segítségével a gyerekek számára. A
program duplán segít a szülőknek; részben a
hosszú nyári szünet alatti felügyelet biztosítá-

A füzesabonyi II. sz. Általános
Iskola 1963-ban végzett diákjaival örömmel fogadtuk egymást
2019. június 8-án, az 56 éves osztálytalálkozónkon. Az akkor végzett leány- és fiúosztály együtt
ünnepelt, az 59 diákból 16 fő vett
részt, 21 társunk már sajnos csak
lélekben lehetett velünk.
A meghívott tanárok betegségük, koruk miatt már nem tudtak
részt venni ezen az eseményen,
de mindenkiről megemlékeztünk, fölemlegettük, mert ragaszkodtunk hozzájuk, felnéztünk
rájuk, sokszor példaképünkké is
váltak az iskolás évek alatt. Kedves tanárainkra mindig szeretettel gondolunk, jó egészséget, sok
örömet kívánva.
A mai Széchenyi István Katolikus Általános Iskolai falai
közt mi, büszke 70-esek elérzékenyülve öleltük meg újra egymást, és örömmel elevenítettük
fel a régi diákéveket. A találkozót az 50. évfordulón ültetett fenyőfánál nyitottuk meg, majd
mécseseket gyújtva emlékeztünk elhunyt tanárainkról, kedves diáktársainkról. Ezt követő-

en az iskolában egy kötetlen osztályfőnöki óra következett, ahol
élettörténetek hangzottak el örömökről, bánatokról, az egész életünkről. A jó hangulatot fokozta
a közös ebéd és a torta elfogyasztása. Az összetartozás jegyében
egy nagy almát annyi részre vágtunk, amennyien megjelentünk,
hogy mindig szívesen gondoljunk erre a baráti társaságra, és
újra találkozzunk. Örültünk egymás boldogulásának, szeretettel, örömmel fordultunk egymás
felé. Minden diáktársunk megtalálta a helyét az életben, és ennél
több és jobb nem is kell. Ez a jó
kis csapat nótázással fejezte be a
több mint 7 órán át tartó vidám
találkozót. Reméljük, még lesznek kellemes összetalálkozásaink az életben.
Őszinte tisztelettel, szeretettel
gondolunk vissza az itt töltött diákévekre, tanárainkra, diáktársainkra.
Szép nyugdíjas éveket kívánok, sok örömet adjon még az
élet, és tartson bennünket a jóisten a tenyerén. Szeretetteljes öleléssel: Bánné Tóth Ani a 8. b-ből!

Zánka – Erzsébet-tábor

sa erre az időre megoldott, a másik az anyagi
rész: az egészért egy jelképes összeget – 500
Ft-ot – kell mindösszesen részvételi biztosítékként kifizetni.
Idén kézműves-foglalkozással, strandolással, kézilabdás versenyekkel, tánctanulással,
sportos programokkal, kooperatív játékokkal,
vetélkedőkkel, kerékpártúrával, fagyizással,
jégkásázással, könyvtárlátogatással tölthették
diákjaink az időt a táborban.

KRESZ-tábor – Demjén

Július 28-án 28 széchenyis diákkal indultunk
Zánkára. A felújított nyári házak egyikében voltunk elszállásolva. Rengeteg érdekes programon vehettek részt a gyerekek, mint pl.: számháború, Lego-robot programozása, méta játék,
3D-s nyomtatás, hajókirándulás, sárkányhajózás stb. Volt koncert, tábortűz, éjszakai akadályverseny is, ahol más iskolákból érkező diákokkal
ismerkedhettek meg a táborlakók. Természetesen a strandolást sem hagyhattuk ki. Augusztus
2-án élményekkel gazdagodva tértünk haza.
A tábort vezető pedagógusok: Bata Teodóra,
Gregusné Szentgyörgyi Éva és Tóth Tünde

Sarud – Hittantábor

A füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola idén is lehetőséget adott a nyári kikapcsolódásra, feltöltődésre azoknak a diákoknak, akik szorgalmasan és eredményesen
tanulták a közlekedési ismereteket, valamint a
megyei és országos versenyeken kiemelkedően
szerepeltek.
Idén is Demjénben, az Egri Korona Borház
apartmanjaiban kerültek elhelyezésre a diákok,
magas színvonalú és teljes ellátást biztosító körülmények között. Itt szeretnénk megköszönni
Rácz József úrnak a tábor megvalósításához
nyújtott kiemelkedő és évek óta elkötelezett támogatását.
A huszonkét diák július 7. napjától töltött
el hat pihentető napot Demjénben aktív pihenéssel, játékkal, strandolással a Demjéni Termáltóban és a Szabó János tanár bácsi által
vezetett napi szintű KRESZ-foglalkozásokkal.
Természetesen a pihenés és szórakozás volt
az elsődleges, hiszen a nyárnak erről kell szólnia. A tanulók a tábor végén köszönetet mondtak a lehetőségért, azért, hogy eljöhettek ismét
erre a pihentető és feltöltődést segítő tartalmas
együttlétre.

A füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola diákjai és pedagógusai egy élményekben gazdag, 5 napos táborban vettek részt Sarudon a Genezáret Lelkigyakorlatos Házban augusztus 1–5-ig. A tábor megszervezését az EFOP
1.3.5-16-2016-00712. számú pályázat megnyerése tette lehetővé. A programok között szerepelt
sárkányhajózás, strand, kirándulás a poroszlói
ökocentrumba és tanösvényre, sajtkészítés, kerékpártúra a gáton, kézműves-foglalkozások. A
lelkigyakorlatos ház udvarán található sportolási
lehetőségeket kihasználták a diákok, kosaraztak, fociztak a futballpályán, asztaliteniszeztek,
illetve csocsóztak. A táborban eltöltött idő alatt
hitéleti tevékenységeink közé tartozott többek
között az énektanulás, a közös ima és a rózsafüzér imádkozása is. Vasárnap a sarudi templomban megtartott misén is részt vettek a táborozók,
és a diákok oltárszolgálatot is vállaltak. Papler
Pál iskolalelkész is meglátogatta a gyerekeket,
és tábori misét tartott. A közösségi élményt és
egymás elfogadását az idén is a közösségi játékok felejthetetlen hangulata mélyítette el.

A Füzesabonyi
Művészeti Iskola
a legeredményesebb
a Megyei
Gitárversenyen

A művészeti iskola 2019 tavaszán rendezte meg a IV. Megyei Gitárversenyt: 10 iskola
összesen 49 növendéke nevezett a megmérettetésre. A
háromtagú zsűri nemzetközi
hírű gitárművészekből állt, a
versenyzők sorszámot kaptak:
nevük, iskolájuk, felkészítő
tanáruk és városuk a zsűri számára semmilyen módon nem
derülhetett ki. Ezzel sikerült
biztosítanunk a zsűri abszolút
pártatlanságát. A legeredményesebb iskola díját Füzesabony Művészeti Iskolája kapta. Díjazott növendékeink:
Arany minősítést kapott:
Veres Nóra. Ezüst minősítést kaptak: Váradi Benjámin,
Nagy Ramóna, Nagy Kármen
Gréta, Szekeres Blanka. Bronz
minősítést kaptak: Bozsik
Gabriella, Kiss-Nagy Ábel,
Gál Flóra Júlia, Kiss Tivadar
és Gulyás Lili, valamennyien
Kardosné Barta Viktória növendékei. Szintén bronz minősítésben részesültek Király
Anna és Zele Máté Imre, akik
Nyikes Nikoletta növendékei.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani minden támogatónak
és a segítőinknek, akik hozzájárultak e sikeres naphoz.
A nyár elején megrendezésre került a művészeti tábor,
ahol 60 gyermek élvezhette a
közös zenélés és éneklés örömét.
A művészeti iskolában nagy
értékű hangszerbeszerzés történt a tavalyi tanévben, ami
idén is folytatódni fog. A két
turnusban érkező vadonatúj
hangszerek összértéke meghaladja a 4 millió forintot. Ezzel
az iskola ki tudja elégíteni a
legtöbb, zeneiskolába jelentkező növendék hangszerigényét. Várjuk a művészetek
iránt érdeklődő gyerekek és
felnőttek jelentkezését.
Iskolánk a 2019/20-as tanévben ünnepli fennállásának
50. évfordulóját. Ennek keretében jubileumi koncertsorozattal, kiállítással, jubileumi
kiadvánnyal és egy áprilisi gálahangversennyel készülünk
az évforduló méltó megünneplésére. Elsőként a zene
világnapján, október 1-jén a
Művelődési Házban 17 órakor
kezdődő koncerten a Kecskés
Régizene Együttes műsorát élvezhetjük, a koncerten 25-30
történelmi hangszert szólaltatnak meg. Az ünnepi hangversenysorozat összes rendezvényére szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.
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Közösségi rendezvényeket szervezni mindig nagy kihívás: sok munka, sok dolgos kéz kell hozzá. Mezőtárkányon az összefogás
eredményeként az elmúlt időszakban is számos kulturális és szórakoztató program színesítette a lakosság mindennapjait.

Családok nyaraltatása

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00080
számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása Mezőtárkány
községben” elnevezésű önkormányzati pályázat keretében
hátrányos helyzetű családokat
táboroztattunk, 35 fő jutott el
2019. 07. 15–19. között a közeli Bogácsra. Az első napon a bogácsi Babamúzeumot látogatták
meg a táborozók. A remek időjárást kihasználva a következő 3

napon a bogácsi strandon fürödhettek a résztvevők. Az utolsó
napon egy különleges szafaritúrán vettek részt a Bükkben,
mely mindenkinek maradandó
élményt nyújtott. A szállásra és
az ellátásra nem volt panasz, kiválónak értékelték az emberek.
Sokan a családjukkal együtt először mozdultak ki a faluból, ami
új és felejthetetlen élményeket
hozott az életükbe.

Majális
A Mezőtárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az EFOP-1.3.516-2016-00659 számú, „A társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével” elnevezésű pályázatának és Mezőtárkány Község Önkormányzatának
köszönhetően 2019. április 27-én
nagy sikerű családi nap keretében majálist tartottunk. Reggel
rotyogott a bográcsok alatt a tűz,
stoplis cipős fiatalok szaladgáltak a focipálya gyepén. Tíz órától
megkezdődtek az egészségügyi

állapotfelmérések, a táplálkozási tanácsadás, masszázs, a kispályás focibajnokság, pónilovaglás,
megérkezett a lufibohóc és az ugrálóvár is. A délelőtt folyamán a
Mezőtárkányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület bemutatója volt látható. A délutáni polgármesteri ünnepi köszöntőt követte a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub ének- és
tánccsoportjának műsora, majd
Szigeti Ferenc, valamint Liszter
Sándor és a Vadrózsák léptek fel.
Az estét utcabál zárta.

XI. Tavaszköszöntő Hangverseny

A Mezőtárkány Művelődéséért
Közalapítvány EFOP-1.3.5-162016-00404 számú, „Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” elnevezésű
nyertes pályázatának köszönhetően 2019. május 11-én immár
tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a Pásztor István alpolgármester úr által életre hívott
Tavaszköszöntő Hangversenyt a

római katolikus templomban telt
házas közönség előtt. A kulturális
esemény vendégművésze László
Attila volt. Előadásmódja ezúttal is lélektől lélekig ért, hangja
csodálatosan szólt az ódon épület falai között. Számos külföldi
és hazai nagy slágert hallhattunk
tőle, de készült saját dalokkal is.
Sokan támogatták ezt a rendezvényt, köszönjük!

Legújabb pályázati eredményeink
A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett LEADER
felhívások 5 célterületére nyújtottunk be pályázatot az elmúlt évben. A bírálati időszak lezárulta után augusztus elején örömmel
értesültünk arról, hogy mind az öt pályázatunk támogatást nyert.
Önkormányzatunk közel 10 millió Ft-ból a Kálvária előtt Szent
István teret alakíthat ki, továbbá közösségi rendezvényeket valósíthat meg 2.800.000 Ft-ból.
A helyi polgárőrség közel 5 millió Ft-ból térfigyelő kamerarendszert építtethet ki településünkön.
A Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány közel 3 millió Ft
támogatást nyert el helytörténeti kiadvány megjelentetésére, valamint közel 10 millió Ft-ot a Tájház udvarán fedett kültéri pajta
megépítésére.

Befejeződött a Mezőtárkányi Mesevár
Óvoda infrastrukturális fejlesztése
Mezőtárkány Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00008 azonosítószámon benyújtott, „A Mezőtárkányi Mesevár Óvoda Infrastrukturális Fejlesztése” elnevezésű
projektjére az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 15 256 957 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült,
melyből a helyi óvodában sószoba és játszóudvar kialakítása valósult meg.

A projekt 2017. 07. 27. és 2019.
06. 30. között a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg a
mezőtárkányi székhelyű Németh
Út Kft. kivitelezésében.

A sószoba kialakítása 2018.
szeptember 30-ra elkészült. A
11,35 m2-es sószoba oldalfalai –
szórt technikával készült – parajdi sóborítást kaptak, felszerelés-

re kerültek borovifenyő-keretben parajdi sótömbök, Himalája
sótégla bevilágítók, világító tűzkelyhek, borovifenyő-ülőpadok,
valamint egy sógenerátor, mely

porlasztott sószemcséket juttat a
levegőbe, növelve ezzel a sószoba egészségre gyakorolt hatását.
Kialakításra került sóhomokozó
és színterápiás világítás is.
A projekt a 100%-os készültségi fokot 2019. május 31-re
érte el a játszóudvar kialakításával. Az óvodás gyerekek
minden korcsoportja számára
változatos mozgáslehetőségeket kínáló játszóudvaron helyet
kapott egy „Minivár csőalagúttal”, egy csúszdával kombinált mászóvár, egy mini- és
egy normál méretű fészekhinta, két mérleghinta, egy kombinált egyensúlyozó, három
kültéri rajztábla és szintén három homokozó a föléjük elhelyezett napvitorlákkal. A hatályos előírásoknak megfelelően
az eszközök alatt murvából,
gyöngykavicsból és gumitéglából ütéscsillapító talajtakarás
került kialakításra. Megtörtént
a parkosítás is, melynek során
fákat ültettek, és füvesítettek.

II. Fogathajtó Bajnokság

A

z EFOP-1.5.3-162017-00051 számú,
„Építsünk
együtt jövőt!” –
Közösségerősítés
Füzesabony térségében elnevezésű nyertes pályázat konzorciumi tagjaként pályázati támogatásból tudta önkormányzatunk megrendezni 2019. június 8-án a Fogathajtó Bajnokságot. Az idén immár második
alkalommal került sor erre a
rendezvényre. A programra látogatók ingyenes reggeli- és
ebédjegyet kaptak. Hajnali 5
órától már tűz lobogott a nagy,
160 literes üst alatt, és bár az
ebéd még odébb volt, mégsem
volt korai a tűzgyújtás, hiszen
a reggelihez egy magyar rekord volt készülőben. A feladat: egy üstben elkészíteni 300
adag fűszerezett hagymás vért.
Pásztor István alpolgármester,
Tóth Imre és Halászné Tóth
Mónika képviselők vállalták el
a rekord felállítását – és hogy
a kihívás hivatalos legyen, a
Magyar Rekordok Adatbázisától Gál Gábor és felesége felügyelték a főzést. Az elkészült
510 adag fűszerezett hagymás

vér hitelesítésre és a magyar
Guinness-rekordok közé bejegyzésre került. Tóthné Szabó
Anita polgármester köszöntőjével megnyitotta a Heves Megyei Fogathajtó Bajnokság 4.
fordulóját, melyre három kategóriában 19 fogat nevezett.
A versenyt Fülöpné Mátyus
Zsuzsanna bírónő vezette, a
pályát Horváth István építette,
míg az állatorvosi felügyeletet
Dr. Bocsi József biztosította.
Ebédidőben a házigazda önkormányzat minden kilátogató
érdeklődőt megvendégelt, hétféle menüből lehetett választani. Közben „Jó ebédhez szólt
a nóta”: Kalina Enikő magyarnóta- és operettműsorát halhat-

ták a résztvevők, melyet Báder
Ernő cigányzenekara és Gonda László kísért. A gyermekek
számára a nap folyamán a szervezők ingyenesen biztosították
az ugrálóvárat, a trambulint és
a pónilovaglást. Továbbá volt
arcfestés, csillámtetoválás és
lufibohóc is. Ebéd után nagy
sikerrel lezajlott a gyermekek

részére szervezett malac- és kakasfogó verseny, melyet a fogathajtás II. fordulója követett.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a széles körű támogatásoknak is köszönhetően értékes
díjak kerültek átadásra.
Kora este Kaczor Feri szórakoztatta a népes közönséget, majd az utcabálon éjfélig
a Colorado tánczenekar zenélt.
Nagy tisztelettel köszönjük
a támogatóknak a felajánlást
és a szervezőknek, önkénteseknek a munkáját, akik fáradságot nem kímélve készítették
elő és bonyolították le a rendezvényt, hogy a programra
érkező több mint ezer látogató
jól érezhesse magát.

Kézművestáborok a Tájháznál
Az Önkormányzat és a Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány EFOP-3.7.3-16-201700299 számú, „Az élethosszig
tartó tanulás feltételeinek javítása
Mezőtárkányban” elnevezésű sikeres pályázatának köszönhetően
három hétig tartó kézművestábort rendeztünk a Tájház udvarán 2019. július 5-től 2019. július
26-ig az érdeklődő felnőttek és
gyermekek számára. A táborban
heti váltásban ismerkedhettek
a résztvevők három népi mes-

terséggel. Az első héten a fazekasság alapjait tanulhatták meg
Bajkán Diána szakmai vezető
irányításával. Az elkészült remekműveket az újonnan vásárolt
fazekaskemencében folyamatosan égetjük ki. A második héten
Gondos Kata szakmai vezető útmutatásai szerint a tűzzománckészítés rejtelmeibe kaptak betekintést idősek és fiatalok egyaránt.
A medálok, karkötők kiégetése
a Mezőtárkány Művelődéséért
Közalapítvány által vásárolt tűz-

zománcégető kemencében felügyelet mellett történt, és utána
a saját készítésű ékszereket haza
is lehetett vinni. Az utolsó héten
a papír- és kosárfonást gyakorolhatták Kósa László szakmai vezető irányítása mellett. Készültek
kis kosárkák, ceruzatartók. A háromhetes kézművestábor nagyon
jó hangulatban telt, az égiek is
kegyesek voltak. Napi szinten
50 fő vett részt a programokon.
A táborozók mindennap tízórait
és ebédet is kaptak.
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Óvodai, iskolai táborok

Falunap 2019
A Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány EFOP-1.3.5-16-2016-00404 számú, „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány megvalósításában” elnevezésű nyertes
pályázat anyagi forrását kihasználva 2019. augusztus 17-én Falunapot szervezett Mezőtárkány település a Sportpályán. Kora reggel a XII. „Paprikás kumpér” főzőverseny csapatai gyújtottak tüzet a bográcsok alá. A délelőtti órákban a versenyzők leadták az otthon készült lepényeket is. Nehéz dolga volt a
független zsűrinek mindkét kóstolásnál. Az alábbi eredmények születtek:

L

epénysütő verseny:
1. hely: Kiss Lászlóné, 2. hely: Czakóné
Vass Anna, 3. hely:
Szilágyi Albinné, különdíj: Vassné Vincze Ildikó.
Paprikás kumpér főzőverseny:
1. hely: A gondozónők csapata, 2. hely: Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klub, 3. hely: Retro Bt. Különdíj: Niki és Nati.
A Sportpályára kilátogató
érdeklődők ebédjegyet és üdítő/ital jegyet kaptak.
A nap folyamán számos érdekes programmal kedveztek
a szervezők a gyerekeknek is:
volt lézerharc, testfestés, csillámtetoválás, kézművessátor,
Segway-akadálypálya.
Tóthné Szabó Anita polgármester ünnepi köszöntője után
Papler Pál plébános megáldotta az új kenyeret, majd Dr.
Juhász Attila Simon, Felsőtárkány polgármestere, a Heves
Megyei Közgyűlés elnökjelöltje beszédében gratulált Mezőtárkánynak és polgármester asszonynak az elmúlt időszakban elért eredményekhez.
Ezután megkezdődött a kitüntető címek átadása. Az ötéves
ciklusban nyújtott munkájukért
a képviselő-testület tagjai, Ha-

lászné Tóth Mónika, Szabóné
Méhi Szilvia, Nagy Géza és
Szaniszló Péterné polgármesteri köszönő oklevelet vehetett
át. Szintén ebben a kitüntetésben részesült Farkas István,
Halász Lajosné és Márky József a közfoglalkoztatási programban végzett irányító munkájáért. Mezőtárkányért kitüntető címet adományozott a képviselő-testület Juhász Péternek,
Németh Róbertnek és Ragó
Zsoltnak. Mezőtárkány fejlődéséért, haladásáért díszoklevelet, valamint plakettet Németh Géza korelnök képviselő
és Pásztor István alpolgármester vehetett át.
Tóthné Szabó Anita, községünk polgármestere az elmúlt
három ciklusban végzett áldozatos munkájáért díszpolgári
kitüntető címet kapott Mezőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testületétől.
Posztumusz díszpolgári címben részesítette Szalmás Jánost
és Sumi Margitot a testület a
Mezőtárkányi Kálvária létrehozásáért. Az elismerést a leszármazottaik vették át.
Jolly és Suzy koncertjére
nagyon sok érdeklődő érkezett, a fellépésük előtti percekben már csordultig telt a
színpad előtti tér. Igazi mulatósbuli-hangulat kerekedett. A
kulturális műsorokat a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub kórusa nyitotta, akik aratódalokkal
készültek. Őket követték a táncosok, akik ebből az alkalomból a „Fogj egy sétapálcát” és
a „Jaj, cica…” táncukkal szórakoztatták a közönséget. Fellépett még Fazekas Edina, aki
a felvidéki Kistárkányból érkezett. Hazai és külföldi slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Ezután egy különleges
hangulatú operettműsor következett. Az esti utcabál hangulatát a Colorado együttes teremtette meg.
A rendezvényhez az idő is
kegyes volt, több száz ember
érezte jól magát a Falunapon.
Az eseményt Mezőtárkány
Község Önkormányzata, a helyi civil szervezetek, helyi vállalkozók és magánszemélyek is
támogatták.

Mezőtárkány Község Önkormányzata – pályázati konzorciumi tagsága által – az EFOP
3.9.2 számú, „Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben” elnevezésű nyertes pályázati forrásból a település óvodásainak és
általános iskolásainak több programon is ingyenes részvételi lehetőséget biztosított:

A

Mezőtárkányi
Mesevár Óvoda
7 nagycsoportosa
óvó nénijük kíséretében Bekölcén
erdei táborban vett részt a környező települések óvodásaival
együtt. Míg a szülők itthon izgultak – hiszen ez volt gyermekeik életében az első táborozás
–, addig a gyerekek erdei túrákkal, játékos vetélkedőkkel,
mesehallgatásokkal, kenyérsütéssel, agyagozással, szövéssel, tábortűzzel, szalonnasütéssel vidáman, honvágy nélkül
múlatták az időt, és élményekkel gazdagon tértek haza.
Június második felében
szintén a nagycsoportos ovisaink közül 6 kisgyerek úszótanfolyamon is részt vehetett.
A gyerekeket óvó nénijeik 12
alkalommal kísérték Egerbe a
strandra és az uszodába, ahol
úszómester foglalkozott velük.
A Mezőtárkányi Általános
Iskola 30 diákja – akik zömmel hátrányos helyzetűek, és
4-es tanulmányi átlag fölött
teljesítettek – 4 pedagógus kí-

séretében augusztus 19. és 23.
között Balatonlellén táborozik
(lapzártáig ez a program még
nem valósult meg). Programjaik között a balatoni fürdőzések
mellett tihanyi hajókirándulás,
helyi nevezetességek megtekintése, sok-sok közös játék,
valamint a balatonlellei augusztus 20-i ünnepi forgatagon
és tűzijátékon való részvétel
szerepelt.

XVIII. Tárkányok Találkozója

2019. július 13-14-én 18. alkalommal találkoztak a Tárkány
nevű települések, mely találkozónak most Kistárkány adott otthont a Felvidéken. A szombati
napon 13 óra körül érkezett meg
a 40 fős delegáció Mezőtárkányból. Településünket olyan lakosok képviselték, akik 2016-ban
kistárkányi vendégeket szállásoltak el. Nagy örömünkre szívesen
fogadták a felkérést, és örömmel
utaztak a képviselő-testület tagjaival együtt. Az elszállásolás és
az ebéd után a sportpályán felállított színpadon kezdetét vette
az ünnepi műsor. Minden Tárkány nevű település elöljárója
köszöntötte a résztvevőket. Tóthné Szabó Anita polgármester
köszöntőbeszédében Wass Albert gondolatait idézte, miszerint: „Percre se feledd, hogy test-

véred minden magyar, bárhol is
éljen.” A zászlóátadás után felléptek a környékbeli tánccsoportok, gyermekcsoportok, szólisták. Az esti sztárvendég a Kormorán együttes volt, amely egy
közel 2 órás fergeteges koncertet
adott. Vasárnap a felvonulás után
az ünnepi koszorúzás kezdődött
a helyi műemléknél. A fából faragott tulipán a Tárkányok neveit
hirdeti, minden település küldötte szalagot tűzött fel rá, így emlékezve meg az idei találkozóról.
A települések vezetői egy fát is
ültettek, majd kihirdették a következő találkozó helyszínét,
mely 2020-ban Felsőtárkány
lesz. Nagyon színvonalas rendezvény volt, melyet nagy odafigyeléssel és szeretettel szervezett
meg a házigazda Kistárkány település vezetése és lakossága.
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Remek hangulat volt
a 17. Görhe-napon
Kótai
Gulyás
Andrea

Szent István-napi
ünnepség

Idén 17. alkalommal került megrendezésre a Görhe-nap a faluház udvarán. A falunap elnevezéséhez híven a szemerei asszonyok idén is fáradhatatlanul sütötték a hagyományosan kukoricalisztből, darából készült görhét, közel kétezer darab készült a rendezvényre.

A Szent István-napi ünnepségre érkezők a Szent Erzsébet-szobornál
gyülekeztek
augusztus 20-a délelőttjén.
A Sarlós Boldogasszony Kórus éneke és Bukta Mária
polgármester ünnepi beszéde
után kenyérszentelés következett. Idén hat éve már, hogy
a község csatlakozott a Magyarok Kenyere programhoz,
melynek keretében az önkormányzat ebben az évben tíz

mázsa búza árával járult hozzá
a jótékonysági kezdeményezéshez. A magyarországi és
határon túli magyar településekről érkező adományokból,
sült kenyerekből kapott Mezőszemere is, ezeket Bartók Tibor jezsuita atya áldotta meg.
Az ünnepség Kormos Melinda
szavalatával és a Sarlós Boldogasszony Kórus énekével
ért véget, melyet ünnepi szentmise követett.

A

z eseményt a Kéknefelejcs
Hagyományőrző Egyesület
dalcsokra nyitotta
meg, melyet Bukta
Mária polgármester köszöntőbeszéde követett, valamint a polgármester átadta a Mezőszemeréért elismerő okleveleket. Ebben az évben hárman kapták meg
az elismerést: Kiss Lászlóné, aki
több egyesület aktív tagjaként
van jelen a falu közösségi életében, főzőtudományára pedig bármely eseményen számíthat a falu;
Kriston Istvánné, aki a Gondozási
Központ vezetője volt több évti-

zeden át, elkötelezettséget mutatva az idős emberek gondozásában, és aki mindig aktív szerepet vállal a közösségi események
szervezésében; Mika Kavasto
finn állampolgár, aki egy évtizede
vett házat családjával a faluban,
segítségével már 5 finn család vásárolt ingatlant a településen.
A díjak átadását a már hagyománnyá váló kiállítás megnyitója követte, ez évben Bukta Imre
Munkácsy-díjas
képzőművész
festő szakos hallgatói mutatták
be képeiket. A színvonalas tárlat után a gyermekek számára
zenés-mesés előadás kezdődött
a színpadon, ahol Hófehérke és
Manócska a meseerdő közepébe varázsolta a fiatal közönséget.
Utánuk a Mezőszemerei Oláh
Cigány Tánccsoport lépett föl
pörgő ritmusú táncával, majd az
Abba Sisters műsora hozott nosztalgikus dallamokat a falunapra.
Őket követte az iskolások megható előadása, mely hagyományos koreai legyezős táncok ihlette koreográfiával készült. Sajátos módon azonban nem koreai
zenére, hanem Chopin: Mariage
d’Amour című keringőjére táncoltak a lányok. A vacsora után
tombolahúzáson izgulhattak a
résztvevők, utána pedig komolyzenei koncert csendült fel a templom falai között. Az este további
részében folytatódott a zenés-táncos mulatság, mely során a Kerozin együttes, majd Tóth Robi
gondoskodott a fergeteges hangulatról. Mihelyt besötétedett, a Fever Dance Team mutatkozott be
látványos szamba- és capoeirashow-val, amit a várva várt
tűzijáték követett. A programsorozatot Balsai Tamásnak köszönhetően retró diszkó zárta.

Ha nyár, akkor művésztelep
A magyarországi képzőművészek számára bizonyára ismerősen cseng az a helységnév, hogy
Mezőszemere, hiszen évről évre minden nyáron meghívott művészek csoportjai érkeznek
a faluba, hogy együtt alkothassanak. Jelenleg két művésztelep is működik nyaranta
Mezőszemerén, illetve egy harmadik Szihalmon, de szemerei szálakkal is kötődve.
Idén tizenkilencedik alkalommal indult a Bukta Imre, Szirtes János és
Kónya Réka által vezetett Nyílt
Tér művésztelep 9 résztvevővel, fiatal pályakezdőktől
a „befutott” művészekig,
akik a képzőművészet különböző területein alkotnak. Az évek során már
több mint 150 képzőművész alkotott a táborban,
a meghívottak között minden évben határon túli művészek is helyet kapnak. A hívószó
maga Mezőszemere, a résztvevők
általában a vidékiség, a falusi élet motívumait dolgozzák fel különböző műfajokban. Az elkészült alkotásokat jövő februárban láthatja a közönség Budapesten.
A budapesti Godot Galéria által szervezett művésztelep még fiatalnak számít, ez
évben harmadjára indult. A galéria fontosnak tartja az ifjú pályakezdő művészek felkarolását, ezért minden évben művészeti

vásárt szerveznek Budapesten, ahol bemutatkozhatnak a kiállításra pályázó fiatalok.
A részvevők közül nyaranta 8-10 díjazott
vehet részt a Godot Galéria tíznapos mezőszemerei művésztelepén.
A Szabadkéz Művésztelepet egy Mezőszemerén élő művész házaspár, Gulyás
Andrea és Kótai Tamás, valamint barátjuk,
Huszár Imre szegedi képzőművész hívták
életre a Magyar-Tár-Házban. Az idén második alkalommal szervezett művésztelepen
három héten keresztül 10 meghívott művész
alkotott együtt számos médiumban, hiszen
többek között szobrászok, festők és grafikusok is jelen voltak a táborban. Az együtt
töltött 21 napos alkotómunka eredménye
egy kiállítás keretében megtekinthető a Magyar-Tár-Házban működő Szabadkéz Galériában október 24-ig. A galéria nem csak
nyaranta telik meg művekkel, egész évben
várja a művészet iránt érdeklődő közönséget, hiszen átlagosan kéthavonta új kiállítás
nyílik, bemutatva a kortárs képzőművészet
különböző irányzatait.
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Mindig egyedit
és újat alkotni...

Nagyné
Váradi
Anna

Koczka Edina: rendezvényszervező, esküvőszervező, egyesületi vezető, feleség, családanya, kihagytam valamit? Akarva-akaratlanul régóta figyelemmel kísérem a tevékenységed. Hosszú évek óta szervezed a környékbeli települések falunapjait, családi napjait vagy más jellegű rendezvényeit, de zumbaszereplőként is gyakran láthatunk. Több éven keresztül segítetted az FSC labdarúgó-szakosztályának munkáját,
és a füzesabonyi városi kispályás labdarúgás is az irányításod alatt zajlott. Hogyan
emlékszel vissza az első felkérésekre?

M

ár általános iskolás
koromban is mindig szervezkedtem,
diákönkormányzati
tag voltam, valahogy
mindig megtaláltak a felkérések már
gyermekként is. Később pedig, úgy
gondolom, hogy igazából a labdarúgáson keresztül indult el minden.
Nagyon jó szívvel vettem át a kispályás focibajnokság szervezését még a
2000-es évek idején, hosszú éveken
át szívesen szerveztem. 2011-ben egy
régi álmunk vált valóra, és elkezdtünk nyári napközis táborokat szervezni, már azon a nyáron rögtön hármat. Azóta is folyamatosan táboroztatunk gyerekeket, nyaranta 100–120
fővel dolgozunk. Ezeket a lehetőségeket figyelembe véve lettem vállalkozó 2013-ban.
Milyen szempontok vezérelnek egy
egész napos program összeállításánál? Mezőszemerén vagy Egerfarmoson – ahol régóta főszervezője vagy a
falunapnak – ugyanazok a programelemek?
Az önkormányzati megbízásoknál minden esetben közösen döntünk
a megvalósuló programokról a település vezetőivel. Van egy kezdetleges terv, néhány gondolat, amihez én
hozzáteszem az ötleteimet, és a végére kész a komplett falunap. Egy kézben tartok mindent, csak velem kell
egyeztetni a megbízónak. Nem kell a
titkárnőre, HR-osztályra terhelni a feladatokat, én egyedül kézben tartom az
egész eseményt. Ha több gazdája van
valaminek, abból sosem sül ki semmi
jó. Mivel sokfelé járok, folyamatosan
új kapcsolatokra teszek szert. Mármár hobbim a kapcsolatépítés. Mivel
egyik fő mottóm, hogy mindig egyedit, újat alkotni, ezért ugyanazokat a
programelemeket csak ritkán építem
be két rendezvénybe. Törekszem arra,
hogy rendezvényeimmel minden korosztályt megszólítsak.
Mely településekre kaptál eddig
felkérést? Milyen feladatokra kaptál
megbízást?
Jelenleg cégeknél és 8 pályázatban
dolgozom rendezvényszervezőként,
sportszervezőként vagy projektvezetőként – többek közt a Négyes Dél
Borsod Kapuja Egyesületnél, a Paraklisz Drogellenes Alapítványnál, a
Pest Megyei Szabadidősport Szövetségnél, a Modine Kft.-nél –, de ha a
környéken maradunk, akkor a Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesületével is dolgozom,
úgymint Egerfarmos, Mezőszemere
önkormányzataival, a füzesabonyi
EFI Irodával. Ezek a munkák mind
sokrétűek, vannak kisebb havi feladataim, sportfoglalkozások szervezése,
falunapok, sport- és egészségnapok
szervezése, táboroztatás...
Vannak-e visszajelzések akár a
megbízók vagy a közönség részéről?

Én úgy gondolom, hogy a számok
magukért beszélnek, ha csak Szihalmot, Mezőszemerét vagy Egerfarmost nézzük – az elmúlt években
mindenhol több résztvevő volt, mint
korábban. Maximalista is vagyok,
szeretem, ha elégedettek a megbízóim, és minden egyes feladathoz
120%-ban odateszem magam. Nagyon sok emberrel beszélgetek egyegy eseményen, és nagyon jólesik,
hogy már vannak olyanok, akik azért
jönnek el, mert én szervezem. Ha van
is negatív visszhang (mindig van, hiszen egy rendezvényen nehéz minden ember kedvére tenni), számomra csak jelzésértékű... Ez is inspirál,
hogy még jobb legyek.
Mi volt eddig számodra a legnagyobb kihívás?
2018-ban az Egerfarmos Családi
Nap és a Mezőszemere Görhe-nap
– és nem maga az események szervezése miatt, hanem azért, mert van
kötődés a településekhez. Nagyon bizonyítani szerettem volna, talán magamnak is, talán a családomnak és a
faluknak. Sikerült...
Mit tartasz eddigi munkád során a
legnagyobb sikernek?
Úgy kell dolgoznom, hogy minden
rendezvény egyedi és megismételhetetlen. Ezért mindent sikernek élek
meg, legyen az csak egy kisebb megvalósult esemény is.
Rendezvényeket szervezel, zumbafoglalkozásokat tartasz, és fellépsz a
csoporttal, egyesületvezető vagy, van
egy gyönyörű kisfiad, férjed, hogyan
tudod összeegyeztetni, hogy a családodra is jusson időd?
Vállakozóként magam osztom be
az időmet, akkor dolgozom, amikor én szeretnék. Ha kell, kora reggel e-mailt írok, vagy szakmai beszámolót készítek, ha kell, csak hétvégén dolgozom. Pontos időbeosztással

igyekszem mindenre és mindenkire
odafigyelni, bár sokszor kevés a napi
24 óra. A kisfiam pedig ebbe a nyüzsgésbe született bele. Óvónői szerint is
egy életrevaló, egyébként kiegyensúlyozott gyermek a maga 4 éves csibészségeivel együtt. 8 hetes volt, már
dekoráltuk együtt a művelődési házat
szilveszterre. A családom sokat segít,
ha hétvégén dolgozom, akkor velük
van a gyerkőc, és eljönnek meglátogatni, ahova tudnak. A párommal pedig nem szólunk bele egymás dolgaiba, mindenki csinálja a maga vállalt
feladatait.
Legközelebbi feladatok, tervek?
1-2 héten belül lesz saját rendezvényszervezői irodám, épp egy költözés kellős közepén tartunk. Ez is
nagy álmom volt. Jelenleg 2 vállalkozást viszek, és az egyesületem a
harmadik. Szervezés alatt van a negyedik vállalkozás is. Ezzel már akár
komplett pályázatok megvalósítását
is bevállaljuk, hiszen teljes marketingtevékenységgel és vállalkozásfejlesztéssel egészül ki a repertoár.
Idéntől elkezdtünk szabadidős eszközök bérbeadásával is foglalkozni,
mobil játszóházak kitelepítését is vállaljuk. A bérelhető eszközök listáját
folyamatosan bővítjük. Célom, hogy
még többen megismerjék a munkám,
újabb cégekkel, szállodákkal, önkormányzatokkal tudjak együtt dolgozni. Az egyesületemnek szeretnék saját pályázatot íratni – saját megvalósítású rendezvényekkel. De lehet,
hogy katonának is beállok, hiszen
pont az egerfarmosi falunapon lett
egy új ismeretségem. Katonairendezvény-szervező... Nem is hangzik ros�szul. Szóval terv folyamatosan van.
Idén 6. alkalommal lesz lehetőségem
a városi szilvesztert szervezni, az élő
zenekari hangulatról már gondoskodtam. Csak bírjunk a táncos lábunkkal
– mondja mosolyogva Edina.
Nagyné Váradi Anna

A tanítónő

Egy számomra kedves pedagógust
szeretnék röviden bemutatni Önöknek. Egykori alsó tagozatos osztályfőnökömet, Gáll Ilonát, férjezett nevén Kladiva Imrénét. Füzesabonyban
született 1949. október 29-én. A Kossuth utcai családi házban nevelkedett
három testvérével együtt. András nevű
bátyja 1945-ben, öccse, Ferenc 1952ben, húga, Éva 1954-ben született. Az
óvodát és az általános iskolát a „falusi” részen található intézményekben
végezte. Az általános iskolai évek alatt
aktívan részt vett kulturális tevékenységekben. Énekkaros volt, és néptáncolt. 1958-tól elkezdett hegedűn tanulni. Ezt egészen 1966-ig gyakorolta.
Zeneszeretetét, a muzikalitást szüleitől
örökölte, ami a pályaválasztásában is
nagy szerepet játszott. Az iskolai zenekarral több sikeres fellépésük is volt.
Az egyik hangverseny elég kalandosra
sikerült számára, ugyanis menetrendváltozás miatt az édesapja földúton át
biciklivel vitte be Egerbe, de megérte,
mert megnyerték. 1964-ben ballagott a
füzesabonyi 2. számú Általános Iskolából. Osztályfőnöke Gál Józsefné Ancika néni volt. Ezután a Füzesabonyi
Gimnáziumban folytatta tanulmányait,
ahol 1968-ban sikeres érettségi vizsgát
tett. A gimnázium befejezése után felvételt nyert az Egri Tanárképző Főiskolára történelem–ének-zene szakra.
A főiskolai tanulmányok mellett
Nagyúton tanított 1968-1969-ben. Képesítés nélküli énektanárnak vették fel,
de minden tantárgyat tanítania kellett
alsó és felső tagozatban is. 1969-1970ben az Egerfarmosi Általános Iskolában tanított ének-zenét. Énekkart vezetett, amellyel ezüst oklevelet nyertek a Kulturális Seregszemlén. 1970től 1977-ig Besenyőtelken tanított alsó
és felső tagozatban minden tantárgyat.
Itt 1975-ben 90 fős énekkart vezetve
arany oklevelet nyertek a Járási Seregszemlén. 1977 és 1981 között végezte el a Jászberényi Tanítóképző Főiskola pedagógia szakát. 1977-ben sikerült az új tanévet a Füzesabonyi 2.
számú Általános Iskolában kezdeni.
Ekkor lett a mi szeretett tanító nénink.
Mi voltunk az első füzesabonyi osztálya. Annyira szerettük őt a közvetlen,
kedves, humoros viselkedése miatt,
hogy sokan úgy emlegettük: „Ő a mi
második Anyukánk!” Ő volt „a Gáll
Ilike!” Rengeteg dologra megtanított
bennünket. Nótafaképző szakkört vezetett. Egy-egy gyerekes poénnál hatalmasakat nevetett, amit mi nagyon

élveztünk. A Télapó- és fenyőünnepélyek, az anyák napja mind-mind óriási élmény volt vele. De remek labdás
koreográfiát tanított be nekünk az Országos Sportnapok rendezvényre is
1978-ban. Nála nem volt rossz gyerek, mindenkit egyformán szeretett.
A Kulturális Seregszemlén ezüst oklevelet nyertünk az általa tanított dalokkal. Emlékszem, hogy szólót is kellett
énekelnem az énekkaron belül. Óriási élmény volt, élveztük a versenyt.
Ezekben az években ismerkedett meg
a füzesabonyi énekkarban jelenlegi férjével, Kladiva Imrével, akivel
1981-ben házasodtak össze. Két gyermekük született. Imre 1982-ben, Ilona 1986-ban. Mindketten felsőfokú
végzettséggel rendelkeznek. Tanítói
munkáját tekintve 4 osztályt vitt végig
alsó tagozatban. Zsolnai-módszeres,
egyben utolsó osztálya 1993–1997-ig
volt. 1997-től napközis pedagógusként tevékenykedett. 2006-ban ment
nyugdíjba. Ezután életét, ahogy előtte is, a családjának szentelte. Hosszú
életű szüleit a munka és a család mellett szívvel-lélekkel gondozta, betegségükben ápolta. Ilike néni szabadidejében sokat kötött, hímzett. Szerette a
kerti munkát is, de sajnos mozgásszervi panaszai miatt ma már ebben korlátozva van. Mai napig jó kedélyű, közösségi ember. Ha teheti, részt vesz a
nyugdíjas- és pedagógus-összejöveteleken. Nagyon szeret sütni-főzni.
Ezzel a cikkemmel szeretném köszönteni a közelgő 70. születésnapja alkalmából Ilike nénit. Jó egészséget és sok örömet kívánok
Szeredi
Attila
neki szerettei körében!
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Kézilabdatábor a sportcsarnokban
Három csoportban, napi két edzéssel, szabadidős foglalkozásokkal délelőtt 9-től délután
4 óráig zajlott júliusban a kétszer egyhetes
kézilabdatábor a sportcsarnokban és a műfüves pályán. Az első turnusban 7 évestől a 13
évesig összesen hetvennyolcan vettek részt
fiúk és lányok egyaránt. Gyöngy Márió táborvezetőtől megtudtuk: elsősorban a játékosságon és a közösségépítésen van a hangsúly,

Mazsorettes tanévnyitó

A Pinkóczy Mazsorett Egyesület szeretettel hívja és várja a
kislányokat, nagylányokat, 5–10
éveseket az előkészítő, 10–14
éveseket a haladó, 14–18 éveseket a profi csoportjaiba. Ha szeretsz táncolni, mozogni, sportolni, szerepelni, akkor nincs
mit vesztened! Gyere el ingyenes nyílt óráinkra, és maradj,
ha tetszett! Együttesünk a tavalyihoz hasonlóan idén is Franciaországban vendégszerepel

Női kézilabda

2 alkalommal. Szeptemberben
és októberben utaznak a nagylányok 5-5 nap fesztiválozásra.
Minden korosztály megtalálja
a hozzá illő fellépést, legyen az
országos fesztivál, nemzetközi
verseny, környékbeli falunap,
strand vagy akár egy motorozós
délután. A hangulat és a közösségi élmény garantált. Próbáld
ki! Érdeklődni lehet Pinkóczy
Lilla mazsorettoktatónál. Tel.:
06202421172

Győr: Karate-Európa-bajnokság
2019. május 25-én Győrben,
a XII. Open European Championshipen az FSC Yamato SE
karatékái két fővel képviselték
városunkat. Nagy Balázs III. helyezést ért el, Kiss Levente pedig
a IV. helyen végzett. Az egyesület köszöni Nagy Csaba polgármester úrnak, Füzesabony Város
Önkormányzatának, a Musashi

hogy mindenki jól érezze magát a táborban.
Sok olyan kisgyermek is van, aki még nem
kézilabdázott, számukra a sportág megszerettetése a céljuk. A foglalkozások négy edző
irányításával zajlottak, Fügedi Csaba, a kézilabda-szakosztály utánpótlásszakmai vezetőjének a felügyeletével. A rákövetkező héten
indult a következő turnus, akkor 40 résztvevő
ismerkedett a játék alapjaival.

Hungary Füzesabony Kft.-nek, a
Balkányi Vitalitás Egyesületnek
és a szülőknek a támogatást.

A mezőtárkányi polgárőrök támogatják
a helyi labdarúgó mérkőzések megrendezését

Jelentős kihívásként tekint kibővített feladatkörére Tamás Tamás, aki a női kézilabdaszakág teljes szakmai vezetésért felel ebben az idényben.
– Heti tizenöt edzést vezényelek,
női vonalon egy személyben felelek a serdülő-, az ifjúsági és a
felnőttcsapat szakmai munkájáért – mondta a fiatal tréner.
Az FSC kötelékében dolgozó 27 esztendős szakember életében mozgalmas időszak vette
kezdetét, ráadásul az edzősködésen kívül játékosként a klub
férficsapatát továbbra is erősíti.
– Nem könnyű, de összeegyeztethető – utalt a rengeteg teendőre a szakember. – A versenynap-

tárat böngészve talán két olyan
mérkőzés lesz majd a szezonban,
amikor edzői elfoglaltság miatt
játékosként nem szolgálhatom
a férficsapatot. Nagy becsvág�gyal vetettem magam a munkába, óriási kihívást jelent, és egyben hatalmas felelősséggel is jár
a teljes női szakág irányítása.
Technikai vezetőként Lányi Gabriella lehet a segítségemre, aki a
játék mellett vállalt pluszfeladatokat, a mindennapi munkában
rengeteg terhet levesz a vállam-

Labdarúgás

-Az MLSZ 80.000 Ft. támogatásban részesítette a Mezőtárkányi Polgárőrséget a mérkőzések
biztosításáért amiből egy 500 fm
egyedi kordon szalagot adtak át a
Sport Egyesület elnőkének, mely
nagy örömükre szolgált-mondta
Polgár Géza az egyesület elnöke.
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A sportpálya melletti füves részen heti három alkalommal
kezdték meg az edzéseket focistáink a labdarúgó megyei I. osztály őszi szezonjára. Augusztus
10-én lejátszotta első tétmérkőzését a csapat a Magyar Kupában a Besenyőtelek ellen, ahol
egy szoros mérkőzésen szenvedett 2-0-ás vereséget. A keretben
is történtek változások a tavalyi

szezonhoz képest, távozott Pataki Viktor (Eger), Kövér Viktor
(MVSC) és Kovács Róbert. Az
érkezők közé egyelőre Hutter
Máté számítható be Gesztelyről. A hazai mérkőzéseit a csapat
továbbra is Makláron fogja játszani az őszi szezonban. Az első
bajnoki találkozójukat az Eger
II csapata ellen játszották 0-0-s
végeredménnyel.

ról. Az NB II. északkeleti csoportjában legutóbb bajnoki címet
szerzett felnőtt női csapat nem élt
az osztályváltás lehetőségével, a
2019/2020-as szezont is a harmadosztályban kezdik a lányok.
– Igyekszünk dobogóközelben maradni, miközben továbbra is azt a filozófiát követjük,
hogy szeretnénk minél több helyi tehetségnek lehetőséget biztosítani a felnőttcsapatban –
folytatta Tamás Tamás. – A saját
utánpótlásból idén Máté Mónika

és Valent Szonja csatlakozhat
Túróczy Rebekáékhoz. A bajnokcsapatból egyedül a Sárospatakon munkát vállaló Héjjas
Tímea távozott. Ami jelenleg
gondot okoz, hogy Kránitz Andrea és Molnár Nikolett egyaránt
vállsérüléssel bajlódik, utóbbi
emiatt még be sem kapcsolódott
a közös munkába.
A csapat számára szeptember 15-én kezdődött a bajnokság. Első mérkőzésüket a Dabasi
KC-val játszották.

Férfi kézlabda

Az NB II. északkeleti csoportjában harmadikként végzett a csapat az elmúlt szezonban. Bánik
Roland edző ebben az idényben is
hasonló célt tűzött ki a játékosok
elé. Lényeg, hogy a mezőny első
felében végezzen a csapat valamelyik helyen. A valós erőviszonyokról néhány mérkőzés után
kaphatunk reális képet. Ugyanis
a mi csoportunkba került a Szolnok és a Túrkeve is – mondta az

edző. A kapusposztra a 21 éves
Bartók Levente érkezett, Gulyás
Leventével és György Gáborral
együtt immár három hálóőrrel
vágnak neki a szezonnak.
Az utánpótlásból pedig Nagy
Milán és Halász Szabolcs mellett Magyar Krisztiánra is számít
az ősszel a tréner. A bajnokság
első fordulójában szeptember
4-én a Kisvárdával mérte össze
erejét a csapat.

