
Tenk 6 nko rmdny zat dnak lapj a

Szent Anna birsdja. Julius utolso hetveg6jdn ismet megtartottdk a Hanyrpusz-
t6ban Szent Anna b(csUj6t.A hatalmas h6s69 ellen6re v6p sziimban jelentek meg
hiv6k6s 6rdeklcid6ka kiipolniiniil.A bucsri hagyom6nyair6la T.oldalonolvashatnak.

Kedves Olvas6!
A Tenki Kr6nika 2013. ivi 2. szdmdt
tartja most e keziben. Ezen a tiren
k igyeksz nkfejl6dni, cdlunk, hogy
minil sokoldal bb, olvashat6bb
i.s tetszet1sebb Lijsdgot kdszits nk,
tdjdkozt&tyq Onijket a Tenken tiirt€nt
e s em iny ekr6l, p rogramokr6l.

A cikkek tartalmdban 6s az ijsdg
szerkezetdben is vdltozdsok tiirftnnek.
Ez kijszijnhetij annak, hogy a szerkesz-
ttsben ls a megjelen6 irdsok lsszedlli-
tdsAban Szuromi Ritq segiti telepiil{
s iinket felel1 s szerke sztdkd nt.

A jol olvashato kivitel toydbbra is
0 tenki Tom-Pqck Design Kjl. eddig
is megszokott minijsdgi munkdjdnak
kd szdnhetb e n m egmara d.

Alland6 royataink lesznek, melye-
ket kiegtszit nk aktudlis kdrddsekkel,
tervezett programokkal, de szlvesen
firjuk ijtleteiket, jayaslqtaikat, hiszen
a Tenki Kr6nikdt nem magunknak,
hanem Ondknek irjuk.

/6 egiszsiget, kellemes id1tijltdst
kivdnok! a Szopkb Tqm.is

Polgirmester

Tenki  Kr6nika
Ienk kdzsfu dnkamdnyzatdnok lapja
5zerkeszidseg.ime Tenk Kozseqh;za

Hon ap:wwlvtenk h! Fele d5 szerkeszr6 SzLrromiRjta
Nyorida munkik Tom PackDesgn Kft Tenk

A TARTALOMBOL
llapra(te)- :Kiizdelmes iMindengyemeket
fory6 , iskolaidv , beottattak
Trildli a perzsel6 i Tudtuk, hogy a nagy- , Az riFziildtt
napot, a jeges es6t, I fokri viiltoziisnak (gy i aecsemd els6
a riigytdpd szelet, : kell leajlani, hogy , l;itogatdsdra miir a
mert neki a ktiteles- , a gyerekek ds sziil6k i hazajdvetel napjiin,
sdge, hogy mindig ' lehetcileg a legkeve- , de legkdsdbb miis-
a napra forogjon. ' sebbet vegydk eszre. , nap sor keriil.

, Ember tragediiijdnak
i Luciferjdt Szontagh
, P;ll16l mintdztiik, aki
: rokonsiigban iillt a
: Papsziiszokkal.
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Tenki Mozaik

Helyzetk6p foldreng6s ut6n
H6rom h6nappal az 6prilis 23-i f<ild-
reng6s utdn tekintstink vissza p6r
gondofattal arra az 6jszakilra 6s az azt
k<ivet6 napokra, hetekre, h6napokra.

El6sz<ir 2013. februdr 16-iin drezhet-
tiiLnk itt Tenken olyat, amire a legid6-
sebbek sem emldkeznek. Akkor a Rich-
ter skdla szerinti 3,5-iis errissegr.i renges
keltett riadalmat, de csak kisebb kiirok-
16l drkezett bejelentds,

Alig ket honappal kds<ibb. 201J. dpri
lis 23-rin,0 ora 28 perckor 4,8 as erejr.i
f<ildrengdsre riadt fel a lakoss6g. A ren-
gds erejdt iellemezte, hogy tdbb kdmdny
megrongiil6dott, cserepek hullottak le a
tetrikrril ds a hdzakban a vakolat pergerr,
falak repedtek meg.

Azota tdbb utdrenges is vok, nehd-
nyat kdziiliik m6r nem is dreztiink. A
szakemberek szeint vz ut6reng€sek
szilma 6s ereje teljesen norm6lis a tudo-
m6ny 6s a megfigyeldsek szerinti.

P€ldadrtdkii volt az az risszefog6s,
egymd,sra figyeles. ami a rengds hajna-
I6t6l volt tapasztalhat6. A Kdzs€ghezdn
volt a Heves Megyei Katasztr6favddel-
mi Igazgat6sii.g mriveleti k<izpontja,
ahonnan a k<irnyez6 telepiildseken fo-
ly6 ment6si, veszdly elhdritdsi munkd-
kat is irdnyitottek.

Innen irdnyitotta a munkdlatokat
Csontos Ambrus danddrtdbornok rir,
megyei igazgato, itt volt az megyei ka
tasztrofavedelem tribb vezettije a hely-
szinen, a sdrillt ingatlanoknil foly6
munk6latokban tev6kenyen riszt vdve.

A k<izbiztons6g fennta rtiisdban nagy
szerepet v6llalt a rend6rsdg rillomd-
nya. A f<ildrengds napj6n a helyszinen
tartdzkodott Czinege Ldszlo rendrir
ezredes, a Heves Megyei Rend<ir-frj-
kapitiinysag vezetoje 6s az azt kdvet6
hetekben is folyamatosan feliigyelte a
rend6rs6g munk6j6t Guly.is J6zsef alez-
redes, Heves vdros rend6rkapit6nya.

K<isz<inhet6 a hat6s6gok hatdrozott
tevdkenys6gdnek, hogy nem tdrtdnt
olyan esemeny, ami tovdbbi aggoda-
lomra adhatott volna okot.

A rengds napjiln felmdrdsre kertlt,
hogy ki rendelkezik vagyonbiztosi-

tdssal, ds melyek azok a sdrtlt h6zah
melyeknek nincs 6rvdnyben l6v6 biz-
tosit6sa. Ennek segitsdg€vel keresti.ik
meg a biztositok vezet6it, kdrve, hogy
forditsanak kiemelt figyelmet a kdr-
rendez6skor az iigyintdz€sre, illetve
igy tudtunk olyan listdt adni a karitativ
szervezeteknek, ami a nem biztositott
ingatlanokat tartalmazta.

Horv6th Ldszl6 kormdnymegbizott
a helyszinen tett szemdlyes litogatiisa-
kor nyomatdkosan hangs(lyozta, hogy
a vis maior keretb6l nincs lehetcisdg a
mag6ningatlanok kiirainak megt6rit6-
sdre, de kdri a biztosit6k kdrrendezdseit
<isszefoglal6 kimutat6st annak drdekd-
ben, hogy korm6nyzati szinten olyan
intezkedeseket tudjanak hozni, ami
segiti a korrekt iigyint€zdst.

Jogszab6lyi rendelkezdsek miatt sem
tudjuk az egyes k6rosultaknak kifize-
tett k6rtdrit6s nagyslgdt, de nem is ez
a fontos. Ennel fontosabb az, hogy dlta-
ldnossdgban elmondhato legyen, hogy
helytdllnak a biztositok. nem csak ak-
kor fontos az iigyfel, amikor szerzoddst
kell k<itni.

Az esetek tribbsdg€ben a kdresemdny
el6tti e apot helyre6llit6s6hoz sztks6-
ges kdrtdritdsi risszeg kilizetdse meg-
tiirtdnt a tudomdsunkra iutott infor-
mdci6k alapjiin, van n6h6ny eset, ahol
az egyeztet(.s mtgfolyik. A legnagyobb
k6rt szenvedett ingatlanok eseten az
egyeztetdsben, az iigyint6z6s felgyorsi-
t6s6ban rdszt vettiink, igy keriilhetett
sor arra, hogy ndh6ny biztosit6 vezet6i
szemdlyesen is elj<ittek, hogy a hely
szinen egyeztessiink ds tal6ljunk meg-
nyugtat6 megoldiist.

Vannak olyan esetek, amikor az in
gatlantulajdonos szerint nem tdrtdnt
tisztesseges kdrrendezds. Ilyenkor ja-
vasoltam, hogy kisziiljrin a helyre6lli
t6si munk6latokr6l kdltsdgvetds es ezt
elkiildve a biztositonak feliilvizsg6latra
keriilhet sor. Tirdom6som van olyan
esetekr6l, amikor p6tkifizet6s tortdnt,

Anennyiben lehet6sdge van ds tiimogatni szeretnd a Katolikus Kadtiisz munkiijiit,
hogy mis, katasztrdfa iiltal s{itott helyszinen is vdgezhesse nunkiiit 6s segits€ a rii-
5zorul6kat, anyagi tiimogatiirt az al6bbi bankszdmlasz6mon tud fogadni: Raifieisen
Bank 12011148-00124514-00100008
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de ndhdny esetben a biztosito dj eljrlrdsa
nem hozott eredmdnF.

Abban az esetben, ha valaki mncs
megel6gedve a biztosito twdkenysdgevel,
a szerz6des ddordul6jdra lan lehet6sdg
felmondani a szerzciddst ds olyan bizto-
sit6t kell vdlasztani, aki a tapasztalatok
szerint elfogadhat6 hell'tllldst tanfsitott.

Azoknil az ingatlanoknil is hriz6-
dik a k6rt6ritds cisszegdnek a kifizetdse,
ahol kiilcs<in fedezetdiil szolg6l a sdriilt
ingatlan, mert itt a kdlcsdnt nyfit6
bank engeddlye is kell a kifizeteshez.

A biztositott ingatlanokra tdbb tiz-
milli6 forint kArtdritds kifizetdse tiir-
tdnt meg.

A biztosit6ssal nem rendelkez6 la-
kdsok eset6ben a karitativ szervezetek
ajiinlottdk fel segitsdgiiket, a Katoli-
kus Karit6sz 6s a Magyar Mdltai Sze-
retetszolg6lat kdpvisel6i szemdlyesen
tdjdkoz6dtak a helyszinen. Kdszdnet a
munkdjukert. es kiiszdnet a Trilak Fes-
tekgy6rt6 Kft-nek, aki 1.000.000 forint
ertekLi falfestdket hozott a karosultak
nak, igy azok sem maradtak segitsdg
nilkiil, akikrek nem volt biztosit6suk.

A festdk kioszt6sakor jelen volt Mridl
Dalma asszony, a Katolikus Karitesz
j6szolgdlati nagyk<ivete, ds szemilyesen
vett reszt az adomdnyok kiosztdsdban
Ecsy G6bor atya, a Magy^r Katolikus
Karit6sz igazgal6ja.

A tdjekoztatdsok szerint vdrhatoan
m€g sor keriil vakol6anyagok kioszt6-
s6ra is, de az el6re eltervezett iitemet
nagyban felboritotta a dunai 6rviz,
mely rijra komoly feladat ele dllitotta a
segdlyszervezeteket.

Bizzunk benne, hogy nem tdrtdnik
veliink ilyen esemdny, amikor rd kell
dobbenniink arra, milyen sdriildkeny is
az ernber, s egy pillanat alatt veszdlybe
keril egy dlet rnunkdja.

f Szopk6 Tamas

A tdmdr6l tovdbbi irdekessdgeket
olvashatnak a 8. oldalon.



Tenki Mozaik

Falugytil6sen tcirt6nt... I,{apra(te)forgo
zinte pimaszul vigyorog a tik-

Jrilius 5-6n kcizmeghallgatdst 6s falugy(l6st tartottunk a
Faluh6z nagyterm6ben. A kiizmeghallgat5son a hangs0lyo-
san a Tenket kett6szel6 31-es rit forgalm6t 6s a kritikiin aluli
min6s6g6t kifogiisoltdka lakosok. Hathat6s int6zked6seket
vdrnak az egyre s(lyosbod6 6llapotok megold6s5ra. Megol-
d6st jelenthet a vSrhat6an 2013 6sz6n elkezd6d6 ftfel0jitiis.

A falugyflesre megtelt a nagyterem.
A polgdrmesteri t6j6koztat6 az elmrilt
id6szak probl6mdirol, feladatair6l,
eredm6nyeirol sz6lt. Elhangzott: az
dv kezdetdn kiosztdsra keriilt szoci6
lis ttizifdra val6 jogosultsag tisztezAsa
megtdrtdnt, hasonl6an a ktizelmilt-
ban egy sz6r6lapban feltett kdrd6sek
is megv6laszol6sra keriiltek.

A mfsf6l ords ekiad6sban minden
ldnyeges, lakossrigot drinto kerdds te
ritekre keriilt, liszt|zva a felredrt€se-
ket ds a rosszindu
latf pletykikat.

Bemutattuk az
elnyert kdt p6ly6-
zat hatarozatait is,
melynek eredm6-
nyeKent l5 mtl l lo

fo nt p|lyizati
pdnzb6l megirjul a sportdltciz6 ds
a ravataloz6. A temet6ben urnafal
dpiil, illetve a sirok kcizt sdtinyokat
alakitanak ki-

Sz6ba kerilLlt a sarkalatos kdrddssd
vdlt szennlviz-csatornah616zat is. T6-
jekoztat6 hangzott el a talajterhelesi
dijr6l, illetve a rdkritds lehet6sdgeir6l.
Az dnkormdnyzat kiemelt feladat6
nak tekinti a beruhdziis zavartalan
iizemeltetdsdt, illetve a rdktitdsek sz6-
m6nak nriveles6t. Erre szolgdl a r6sz
letfizetdsi lehet6sdg.

Arra a kritikiira, hogy ez a testiilet
nem csindl semmit, r<ivid irsszefogla
lesa tdrtdnt az elmrilt id6szaknak: el-
trirciltdk az elmrilt c ik lus utolso i i lds6n
elfogadott, szennyvizberuhizdsb6l
fakad6 ad6ssig elismerds6rtil 6s az
iitletszer.ien felvetett fizetdsi iiteme-
zdsrcil sz6l6 haterozatot. Eltitrdltdk
a sirhelyadot ds megsziintettdk a sir-
kovek felcetlizds6t. Nyugodt ldgk<irt
Leremtettek a hivatalban es a testi i
leti illdseken. A krizint€zm6nyekben

nyugodt a ldgkdr. Az dltaldnos iskola
helyzet6t hosszu tdvra biztositottdk
azzaI, hogy a fenntart6i jogot ritad
t6k az Egri F6egyh6zmegy6nek. Az
egdszs6grigy helyzete rendezett. A
rendelo felszereltsege minden elti
irdsnak megfelel. Minden lehetsdges
juttatest biztositanak a lakossdgnak
annak ellenere, hoqy mindig vannak

f  . , ,
orol( elegedeueneK. lamogauaK a n-
atalok tanulm6nyait, kdt 6ve a tsursa
Hu ngarica dsztdndriprogrammal is

igyekeznek eny-
hiteni a fels6fokri
tanulmdnyokat
folytat6 liatalok
terhein.

Sz6ba keriilt,
hogy dr. Kirdly
Szilvia doktorn6

anyai <irtimbk eld ndz, helyettesite-
sdI dr. Legeza Tivadar doktor vegzi.
A doktornci jelezte: szeret Tenken
dolgozni, ds visszajdn, amint lehet.
lo egeszseget kivdnunk neki ds szir-
letendo babijdnak!

Visszat6r6 k6rd6skdnt felmenilt a
kisbusz haszniilata. Ojra elhangzott:
a megv6s6rldsakor kcttcttt pdlyAzati
szerzoddsben az cin kormdnyzat havi
1550 kilom6tert vellalt. 2011-ben
tcibb tizezer kilomdter elmarad6s
mutatkozott, fdl6 volt, hogy a teljes
tdmogat6si dsszeget visszavonj6k. le-
lenleg m6r elmaradds nincs, hasznos
cdlokra hasznilj6k a busztr vdrv6telre
szdllitjdk az idcis betegeket, a szLirti
vizsgdlatokra val6 bejut6st segitik.
Az iskol6sok versenyekre t<irtdn6 el-

iut6slit 6s a civil szervezetek utazta-
tisait is szolgdlja a busz. lskolabusz-
kdnt val6 haszndlata a jtivtiben hoz
majd eredmdnyt.

Amilyen nyugodt ldgk<irben kez-
d6ddtt, ilgy is z6rult a falugyril6s.

kadt Ji;Idbn, aranysdrga szir-
mait ig hizlalja a sovdny talajon,
hog holmi parazitdnak is hihet-
nink, ha nem tudndnk, 6 a magyar
pusztdk egyik legbecsesebb haszon-
ndt'6nye, kinek kdtelesstge, hogy a
napra forogjon, hisz naPraforg6.

Kdvdr 6s eldgedett, mint aki tud-
ja, semmi mis dolga nincs, csak
meghizni a fbld zsirjdn, a NaP he-
vdn. Hatalmas tdnydrjai lustdn fo-
rognak a finy fel6, ahonnan dtetd
meleget remtl. OIy hetyke 6s arcdt-
Ian, hogt mig netiben is hirdeti, 6
mindig a fdnyb1l 6L Termett mdr
d san nagnpdink fbldjdn, termett
a tdeszek parcell1iban, s nilvek-
szik most, fttyet hdnyva a vdlto-
z6 t ildgra, jdt6 6s mend politikai
iranyzatokra, nem irdeklL merrdl

fij a szdl, honnan csapkod a vihar,
bujasdrga tdryirjait mindig arra

fonlitja, ahonnan hasznot remdl.
igy tli tul a perzselI napot, a jeges

es6t, a r gytdp6 szelet, mert neki a
kdtelessdge, hogy a napra forogjon.
S I6m, senkinek sem jutna eszibe
megszblni 6t. Ehelyett fest6k ecset-
jin t nddkbl, bedp l a magyar tdj-
ba, a magyar iletbe. Olaja dtelnk
izit adja, szine a nylir sugarait idi-
zi fel a komor tili estdken . Hdt Per-
sze. annak, oki nev(ben is |nmagit
vdllalja, ezt is szabad,

Gyere kkoromba n sze kirnyi halol t

fejet boritottak Ie a nagt szemfdny-
veszt6b6l nagyapdmdk udtardra.
Ortjmmel rohanlunk a csiirgbsre
szdradt napraforg| hqlomhoz. Am
a jdtdk hamarosan rdmdlommd
valt: hatalmasra hizott p6kok
masztak eli; a mimitiva aszotl fe-
jek kbziil. Lam, a legszebb aranylb
szirmok kijzl is kepes megtelepedni
az ilet drnyoldala.

T\e mig mosl Iorogsz, sztip lsz is
IJ hizol napraforg1. De jbn majd
ijsz, a korai sbtdtsdg, mikor hidba
keresed a Nap 6ltet6 sugaraid. S ak-
kor mar senki sem csoddlja wkitd
aranyad, hidbaJorogtdl a nydr t ze'
ben oly gyesen az iltetl NaP feld...

(szu. ri.)
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4 Oktat6s, kultura

Egyre nagyobb figyelmet
ig6nyel az iskolai nevel6s

A 2o12/213-as tan6vet hagyomiinya-
inknak megfelel6en a Szent lstvdn
Intelmeib6l viilasztott mott6val indi-
tottuk: ,,A hitet buzgalommal 6s 6ber-
s6ggel 6rizd, hogy p6ldiit mutass."

Sziiksdg is volt 16, hiszen inditdsakor
miir mindannyian tudtuk, hogy is-
mdt nagy v6ltozdsok el6tt 6ll a nevel6s,
oktates. A ,,Krizoktatdsi tiirvdny" he-
lyett elfogaddsra keriilt a ,,Kitzneveldsi
ttirv6ny." A pontos teend6k es mun-
k6latok ebben 6s az elkcivetkezend6
tandvekben zajlanak, illetve zajlottak.
A vdltoziis elkezd6daitt a t6rsul6s l6tre-
jdttekor s folytat6dott az dllami atvdtel
6s mtikcidtetds sordn. Tudtuk azt, hogy
ennek a nagfoki v6ltozisnak rigy kell
Iezajlani, hogy a gyerekek ds sziikik le-
hetoleg a legkevesebbet vegydk 6szre.
Mint minden kezdet nehdz, itt is el le-
het mondani, igen nag)' terheket r6tt 6s
folyamatosan 16 az iskol6kra.

Iskoldnk Io7 tanuloval kezdte a tan-
dvet, ugyanaz a 10 f6iilldsri pedag6gus
- 6raad6kkal, 6ttanit6kkal kiegdszit-
ve - tanitotta vdgig az dvet. mint mdr
ekizrileg is. Az oktatdsi dvben 63 bejd-
16 tanulo folytatott ndlunk tanulmd-
nyokat, mely ldtfontossdgi az iskola
szamara.

A differencidlt loglalkozdsok. napkci-
zi mtiktiddse biztositott volt. A hevesr
zeneiskola es Harmonia mrivdszeti is-
koiik kihelyezett telephelyekent is mri-
kitdtiirnk. Az 1. ds 5. osztiilyban beveze-
tdsre keriilt a mindennapos testnevelds,
mely felmen6rendszerben folytat6dik.
A tiirv€nyi el6ir6soknak megfelelve
az iskola dokumentumai dtdolgozdsra
keriiltek. A k<ivetkezo tanevben az uj
NAI-ra dpiil6 kerettantervek lesznelq
[j kcinywekkel. Ez lesz munkdnk alapja
az l. es 5. osztiilyban. A tdbbi oszrdly-
ban egyel6re marad a r€gi.

Teljes mdrtdkben megveltozott a tan-
ktinlwrendelds m6dja ds a forgalma-
zisa. Az I. osztdlyban minden tanul6
ingyen kapja a tank<inyweket. de dwe-

gdn ezeket az iskolai k<inl.wtirba vissza
kell hozni. Fontos, hogy a novemberi
igdnyldshez kdpest a r6szorultsdgi alap
viltozdsdt minden csal6d 5 napon beliil
ir6sban bejelentse az iskol6ba!

Kiizdelmes, de ugyanakkor ered-
mdnyes 6vet zdrtunk. Iskolai dtlagok:
magatartds 4,5. Szorgalom: 4,1. Ta-
nulmdnyi iitlag: 4,08. A kitr.in6 tanu-
I6k szdma: 1i, az osztdlyismdtl6k6 1,
javit6vizsg&a k6nyszertilt 1 diek. A
nyolcadik osztilyos tanul6ink kdziil
gimn6ziumban 12, szakk<iz6piskol6-
ban 9 tanul6 nyert felv6tel6t.

ipari Szdvetkezettel €s az SBS Kft.-vel
kiizris tevdkenys6giinket.

Mindig is  az vo l t  a  ce lunk,  hogy
olyan iskolija legyen Tenknek, ahol
a tehetseg sziirnyalhat, ahol az ),gaz
emberi drtdkek elismertek, ahol a
didk megkaphat mindent, ami ercink-
b6l telik. Elismert, kimagasl6 iskol6t
szerettiink volna ds ezutdn is ez a cd-
lunk. Ebben a kcizsdg <inkorminyza-
tdra, sziilokre, a Biikki Nemzeri Park
szakembereire es meg sok segitcik-
ben, tdmogat6kban igazi partnerekre
ta16ltunk.

. Andr6ssy Gyorgy Katolikus Kdzgazdas5gi Kdz6piskola, Eger:1 tanul6

. Edtvds J6zsef Reformiitus Koz6piskola, Neves'.7 tanul6
' Eszterhdzy KSroly F6iskola Gyakorl6 Gimnlzium,Eger:2 tanul6
. Gdrdonyi G6za Ciszterci Gimndzium, Eger:1 tanul6
. J6zsef Attila Szakkozepiskola, Gycingyos:1 tanul6
. Kossuth Zsuzsanna Szakkoz6piskola, Eger:1 tanul6
. Neumann Jdnos Koz6piskola, Eger: t tarur6
. Szili igyi Erzs6bet Gimndzium, Eger: 5 tanul6
. Wigner Jen6 M(szaki,lnformatikai Koz|piskola, Eger:2 tanul6

Az oktatds mellett egyre nagyobb Az elkiivetkezend6 dvekben szoro-
teret kap ds igdnyel a nevel6s. A tan sabb ds aktivabb egyiittmiikdddst 6pi
6r6kon kiviil foglalkozdsok, tanulm6- tiink ki ndhdny krizdpiskoldval annak
nyi versenyek, szabadidcis programok drdekdben, hogy az iiltalil.nos iskola
ds rendezv6nyek szemdlyis6g ds kcizcis- utols6 6veiben az drdeklodo tanul6k
sdgnevel6 hatdsa 6ridsi. E mellett 6r- miir megismerkedhessenek a kdscibb
telmes elfoglaltsdgot nyrijt gyereknek, rii1uk v6r6 k<ivetelmdnyekkel, isko
fiatalnak feln6ttnek egyarent. l6kkal.

Tanulm6nyi versenyeken igen szdp Az dv kiemelked6 eredmdnye, hogy
szdmrnal vettek r6szt didkjaink" j6 Tenk Ktizsdg Onkormdnyzatilnak si-
eredm6nyeket eldrve. Szabadid6s prog- keriilt el6rni azt a celt, hogy a Szent
ramokb6l is volt b6ven, hogy csak n6- Imre Altaldnos Iskola fenntartoja es
h6nyat emlitsiink: Szent Imre napok, iizemeltet6je a 20\312014-es l2nev-
Ianevz1r6 pikaik, nyriri <ikonapkrizi, t61 kezdve a R6mai Katolikus Egyh6z
iskolahivogat6. Egri F6egyh6zmegy6je legyen. Balog

Rendszeressd v6ltak a sportfoglal- Zoltdn miniszter rtr aliirta az ehhez
kozdsok, edz6sek, melyeknek meglett sztiksdges dokumentumot, igy mrir
az eredmdnye. Kiemelked6 eredm6- nincs akaddlya annak, hogy az 6tadds
nyeket ertek el sportol6inkaz atldtike- sal kapcsolatos teend6ket vdgrehair
ban, fociban. suk 2013, augusztus 3l-ig.

Partnerktizpontu iskola vagy.rnk, en- Ennek remdny6ben vdrjuk a krivet-
nek megfelel6en igen sokdtri 6s szeleskri- kez6 tandvet.
rri tdmogat6ink, segit6ink kore. Ebben I Forgics Anna
az 6vben kiemelndm a hevesi Hi.zi- tagintizmdny yezetd

st Tenki Krinika , 2013 augusztus <a



Oktatas, kult[rra

A sz6rakozis 6s a Oszt6l katolikus
iskola a tenki

kikapcsol6d6s hete lesz
Ebben az 6vben egy teljes hetet szenteliiLnk
annak, hogy a lakossrig kicsit kikapcsolod
jon 6s szorakozzon a Tenk'S Fesztiv6l ke-
retiben. A Hevesi Csillagbojt6r Nonprofit
Kft. segits€gdvel 2013. auguszhrs 12-17 ko-
Totr \zamos prngramot lonalunI a lakossag
minden rdtegdnek. Bizunk benne, hogy
kort6l fliggetleniiLl mir.rdenki megtalilja azt
a lehet6s6get, ahol kikapcsol6dhat, sz6ra-
kozhat a nyrir utolso harnaddban.

Hetfcitol penteklg reggel 9 orjtoJ vir-
juk a g)'erekeket az iskola parkjdban, ahol
gyermekfoglalkozisok, sportvetdlkedok,
kdzmrives foglalkoz6soh termdszetv6deLmi
programok lesznek.

A fesztivdl hivatalos lnegn)'it6jdra au-
gusztus 14 dn, este 6 drdkor keriil sor a
di.zteremben. A dlszlerem lesz a hely.zrnr
a helyi allotok kiallrtasdnali is. ahol rajzo-
kat, festmdnyeket, szobrokat ds kerdmiiikat
mutahu i be, s egyben leher6sdg nyilili az
alkot6kkal ral6 taldlkozdsra is.

A Faluhdzban Takab Tibor ds Jakab
Fl6ra fot6ki6llitdsdt tekinthetik neg az
drdeklcidok.

A h6t bovelkedik esen.rdnyekben: szabad
tdd szinhezi elciadds, t6zds, a Hevesr fozsef
Noldklub eloadasa Conda Ia'zloral e. rf.
B6der Ernovel rlletve a kcimydkbeLi rock
egyilrieieL koncedjei kcizill valaszthat mirr-
denki idgle ds drdekloddse szerir.rt.

A Fesztivdl keretdben, augrsztus l7-€n
tdrldnik meg a felujitott sportoltozo felava-
tiis6r Az esem6ny diszvenddge Szab6 Zsolt
orsz6gglildsi k€pvisel6, Hatvan v6ros pol-
gdrmestere lesz.

Ezen rendezztk meg a ,,Kovdcs Imre
Kok6 labdamg6 eml6ktomdt", amellyel
kozsdgunk egykori kiemelkedci tehetsdg(
labdarug6jdra, a fiatalon elhunl.t Kov6cs
Irnrere emlekezilnk. ' egyben kezdeme-
nyezziik, hogy a jriv6ben az ci eml6k6re
keruljrin megrendezdsre a toma, ahol a
r6la elnevezett Vdndorkuprldfi folyik majd
a kiizdelem. A nap progranjai kbzdtt ldf
hatja a lakossdg az Olaszorszdgbol drkezett
Sbandieratori di Vignanelln ziszl6dobdl6
csoport l6wiinyos mrisorit, Iesz lovasbemu-
tato 6s rendcirkuty6k bemutirtoia. A sport
pd,lya nagyszinpaddn fblldpnek a Tenki
Nlazsorett csoport ds a Tenki Moderntdnc
csoport tagjai. A Hevesi H6ziipari Szcivetke-
zet nepmriveszeti iellegi diratbemutatoja is
lrithat6 lesz. Itt kerilLl sor Gacsal Orsolyo d6-
adisira, a KillerSurprise, az Anonym Rock
Band. es a Ftizk EgSti.llles koncertjdre is.

A rdszletes programok6l 6s helpzinekcll
plakdrokon drtesitjiik a lakossd.got.

Bizunk benne, hogy mindenki meg-
taldlja a szdmdra kikapcsol6d6st jelent6

ProSrarnotl I Szopkl Tamtis
polgdrmester

2013. szeptember 1ldt6l a tenki
6ltal6nos iskola iizemeltet6i ds
ferlntartdi jogait, kdtelezettsdgeit
a R6mai Katolikus Egyhiz Egrr
F6egyhrizmegy{e veszi 6t. Az 6t-
addsr6l sz6l6 dokumentumokat
ald,irta Balog Zolt6n miniszter 6s
Dr. Ternydk Csaba 6rsek. Az ala-
pit6 okirat szerint iskoldnk neve:
Szent Imre Katolikus Altalinos
Iskola. Az dtaddshoz szuksdges
dokumentdci6 <isszedllit;isa folya-
matban van, a szilksdges id6pont-
ra elkesziil.

A pontos tdjdkoztatds drdekdben
jrilius vdgdn az iskol6ban tanul6
gyermekek sziileinek kikiild6sre
keriilt egy t6jdkoztat6, illetve egy
nyilatkozat, melyben a szilloknek
meg kell er6siteniiik nyilatkoza
tukat, hogy katolikus iskol6ba
kivdnja e jdratni a gyermekdt. A
nyilatkozatnak a tdj6koztat6ban
szerepl6 hatdridoben trirtdno visz-
szajuttatdsa nagyon fontos, ez€rt
kdriiik a kedves sziikiket annak
betartds6ra.

A felre6rtdsek tisztdz6sa miart
fontos megismdtelni, hogy a gye-
rekeket ezutiin is a tenki iskol6ban
tanito pedag6gusok fogjdk tanita-
ni, bizunkbenne, hogy mind jobb
eredmdnyeket eldrve.

Vass Lajos b6csi 90 6ves
Nagy esemdny miatt kereste fel Tenk Krizsdg Onkorminy
zata kdpviseletdben Szopk6 Tam6s polgdrmester 6s Ddnyi-
nd Sz6r6d Ibolyajegyzci asszonym6jus 8-dn a 90. sziiletds-
napj6t iinnepl6 Vass Lajos bdcsit.

Orbdn Viktor miniszterelnrik iidvdzletdt tolmiicsolva ds
Ivlagyarorszdg Korm6nyinak Eml6klap.jdt etadva koszdn-
tdtt6k fel Tenk kiizsdg legidosebb fdrli lakojrit az cjnkor-
mdnyzat aj6nddkcsomagjdval ds virrigcsokrdval.

Lajos b{csi korihoz kdpest j6 eg6szs6gben tdlti minden-
napjait a 62 dve boldog hdzassdgban dl6 felesdgdvel. A min
dennapok esemdnyeit €rdekl6ddssel krivet6 iinnepelt hosz-
szan beszdlt a hdborirban 6s hadifogsrlgban tdltdtt dvek6l, a
falu fejl6ddsdrril ds arr6l, hogy millen kbnnyebbsdget jelent,
hogy gyermekei, rokonai kdzeldben dl, akik mindennapos
venddgek a sziilcii hdzban.Isten iltesse Lajosbdcsi! I

F> Tenki Krdnikn . 2013. augus.tus Ga



6 Egeszseg, eletmod

Minden gyermeket beoltattak
K<izsdgiink vdd6n6i feladatait Fuzik
Mihflyn6 Marika l6tla el rdszmun-
kaid6ben. A v6d6n6 feladata, hogy az
egdszsdgiigyi alapell6t6s rdszek€nt a
csaliidok egeszsegdnek megrirzesere
irinyul6 tev6kenys6get marad€ktala-
nul eMgezze, valamint a betegsdgek
kialakul6sa 6s az egdszsdgroml6s meg-
el6zdse drdekdben egdszsdgneveldsi ta-
n6csokat adjon.

Gondoziisi tevdkenysdgdt els<jsorban
azon csalidok kiireben vigzi, ahol viiran-
d6s anya 6s h6t 6v alaui gyermek el, vala-
mint az aktudlis sziitksdgleteknek megfe-
lel6en a krizs6g n6i lakosai kcirdben.

Feladatait iinrill6an vegzi, de egyiitt-
m(kodik a h6ziorvosokkal ds a n6-
gy6gy6sz szakorvosokkal, az iskolai,
6vodai pedagogusokkal, towibb6 a gyer-
mekioldti szobeht munkatiirsaival.

EIl6t n6vddelmi feladatot, ami kor-
t6l fi.iggetlen tan6csad6s a csalld
tervezdssel, a gyermekvdllal6ssal, az
eg6szsdges dletvitellel kapcsolatban.
Felhivja a figyelmet a rendszeres szri-
r6vizsg6latok fontossegdra, tiij€kozta-
tdst ad a szrirdsek helydr6l es a lehetse-
ges beavatkoz6s folyarnat6r6l.

AIma: szlnte a legszdlesebb k<irben
felhasznrilhato gyiirniilcs. Ert6kes
t6panyagai mellett magas 6lelmi
rosttartaLndnak kdsz6nhet6, hogy a
hasmends ds a szekreked€s is hatdko-
nyan kezelhet6 vele.

Afonya: ahazA*berr honos vad fajok
termdsdt gy{tik; gy6g1'nrivinyk6nt
b6lhurut ellen haszn6lj6k.

Egres: Kedvez6 hatdsri a sziv, a m6j ds a
vese miikdd€s€re, emellett aitnlhat6
a sz6kreked6s megel6zdsere is.

Fdldiepen ielent6s C-vitamin for-
r6s. A benne ldv6 cserz6anyagok
gyullad6sgitl6, bakt6riumiil6 ha-
t6sriak. Tisztitla a bdlrendszert,
ja\itja az em6sztdst 6s fokozza az
anyagcserCt. Erdsiti az immun-
rendszert, a csontokat, a hajat €s
a b6rt.

Gariigdinnye: n*x6 hatis'i zdld#gfd-
le, ami nagy viztarta.lminak kdszdn-

2009-ben: 7f6
2010-ben: 6f6
2011-ben: 10f6
20'12-ben: 13f6
2013-ban: 6f6

A vdrand6s any6k gond.ozisa az on-
6116 vdd6n6i tandcsaddson ds a csal6d
otthon6ban tiirtdnik.

A gyermek6gyas anyiik gondozds6t
mindig az rijsziilitttel egyiitt vdgzik.
Az els6 l6togat6sra m6? a hazaj<ivetel

napjrin, de legkds<ibb mdsnap sor ke-
riil. A gyermekrigy 6 hetes idriszaka
alatt heti 1-2 alkalommal l6togatja
meg a v6d6nci a csal6dot, mikor is a
helyszinen tanicsaddst vdgez.

Csecsem6k gondoz6s6nak id6-
pontja keddr 10 ds 12 6ra. A kdtelez6
vdd6n6i szrir6vizsgiilatra az 6nrill6
tand.csaddson egy, hdrom ds hat h6na-
pos korban keriil sor. Ez a munka fo,
lyamatos, egydnre szabott, cdlzott ds a
sziiksdgleteiknek megfelel6.

A vidrioltdsokat a vdlasztott hiizior-
vos adja be, de a szervezds, az oltisok
nyilv6ntartesa 6s a jelentdsek bekiil-
d6se a N6pegdszsdgiigyi Intezet feld a
vdd6nci feladata.

Az 1-3 eves koroszt6ly gondoziisa 16-
togat6s az ijnrill6 vdd6n6i tan6csad6s
keretdben zajlik sziiksdglet 6s igeny sze-
rint. A jelenleg nyilv6ntartottak sz6ma:
20 f6. Szrir€siikre dvente, a sziiLlet6snap
kiizeli id6ben kritelez6en keriil sor.

A nagyobb gyermekek gondozdsa, szil-
r6vizsgilata is rendszeres. ezt az 6v6n6k-
kel ds az iskolai pedag6gusokkal eg1rtt-
mrikridve vdgzik. A kotelez6 vdd6oltrisok
beadiisahidrytalanulmegtdrtent. I

is megtaldlhat6 az antici6n nevii
anyag, amely a csereszny€nel is el6-
nytis hatisokkal bir.

dszibarack nagy viztartalmf gfii-
m<!lcs, amivel hozzijiirul a szervezet
folyad6kh6ztartds6nak egyensuly-
ban tart6sdhoz. Rosttartalrna i6 ha-
tisri a szekeked6s ds a belfal tulzott
kitiiremkeddseinek megel6zdsdben.

Ribizli: sok benne a C-vitamin (a leg-
ttibb a feketeribizliben fordul el6),
emellett magas az dlelmi rost 6s a
szeffes sav tartakna.

*irgabarack drtekes vitamin ds ds-
v6nyiaryag-forriis. A benne ldv6
antioxidens hat6sri vegyiiletek ko-
zdmbtisitik a szervezetben felszaba-
dul6 k6ros szabadgyiikciket, emellett
szerepet i6tszanak a rdkos daganatok
kialakul6s6nak meiel6zesdben is.

Sdrgadinnye: Rdkmegel6z6 ds gyulla-
d6scsokkent6 hatdsri.

Kedd:8-10 6ra kozt

2009-ben:
2010-ben:
20' l l -ben:
2Ut2-Oenl

2013-ban:

10f6
6 T O

oro
12f6
bro

het6. A gddgdinn)€ is nikmegel6z6,
gyuiladdscsdkkent6 hatrissal bir.

Mdlna: remek C-vitamin-, a biotin-
(H-vitamin) forr6s, 6s a di6t6s rost
tartalrna is igen magas. Alacsony
szenhidrattartalni, igy didtdzok is
b6tran fogyaszthatj 6k.

Meggy magas viz 6s pektintartalmri
gyiimrilcs. Ert6kes vitaminjai 6s as-
v6nyi anyagai mellett a meggyben

I
Iqf

C.

b Tenki Kr'nika . 2013 augusztlts @



Hitelet

A Szent Anna-kiipolna Erd6te-
lek hatdriiban, a Dormiind fel6
vezet6 Ut mellett dll. Az erd6-
telki pl6b6ni6hoz tartozik.

Az ajt6 fcikitti latin felirat szerint a k6
polndt Ulg-ben Butler Lajos gr6f dpir
tette. 1791-ben VL Pius pdpa adom6
nyozta btcsrikivdltsdgait Szent Anna
napji{ra es azl 1794-6en Eszterhdzy
Kdroly egri piisp<ik hirdette ki. A k6-
polnet l8l9-ben Butler J6nos gr6f res-
taurdltatta.

Az alapit6s idejtt6l egtszen sziza
dunk krizepdig a keresztj6r6 napokt6l
kezdve Szent Anna napj6ig minden
kedden mise volt a pusztai kipolndndl.
A Szent Anna-napi bricsrikat egdszen
az 1950-es 6vek elejdig itt tartottdk,
ekkor azonban a helyi hat6s6gi trilka-
p6sok ezt lehetetlennd tett6k. A kultusz
bekcilt<izritt az erd6telki pl6b6niatemp-
lomba, a kdpolna es berendezesi tdrgyai
pedig pusztultak, eltfi ntek.

A kdLpolna alapitdsinak jiiszs6gi
monddja szerint egy gazdag embert,
valoszimileg az egyik Butler gr6fot,
sorozatos csap6sok drt6k. Egy alta-

lommal i6szdgai is elhullottak. Ezdrt
dpittette fctl a pusztdban Szent Anna
k6polnrijdt. A k<izelben rill6 Szent Ven,
del-szobor (1809) kapcsiin Szent Anna
kultusz6ba 6llattenyesztdssel rissze
fiigg6 mozzanatok keriiltek. A bfcsrik
alkalm6val Szent Vendel szobrdndl
is ajtatoskodtak, s a krizeli Kijmlci is
az egykori 6llatvdsz utdn fogadta fel a
pusztai zar:indoklatot. Kiildniisen az
rillatok egdszsdgd6rt, haszn66rt fohisz
kodtak itt.

Az olt|rra helyezett offerek (helyi
neviik: tetem, ber6ny) kdziitt is legna-
gyobb szdmban 6llatligurdk voltak.

Pusztai ember a Szent Anna bricsribril sosem
tdrt haza egy (s0kor megszentelt vasfU vagy
Szent Anna viriig ndlkiil. Az ekkorra mdrttibb-
nyir€ a tUz6 na pon megsz; radt 6s megszentelt
viriignak v6d6, dv6 szerepet tu lajdon itottak: a
h,iziolt6na vagy kom6dra helyeztdk, s a rsa-
l6d, a j6vilgok vddelmdt remdltdk a kdvetkezd
egy 6vben e novdnyt6l.

Kevesen tudjdk, de a vasffi mdr a
k€lta papok 0ltiifiit is dfizit€tte. Az
6korban ismert gydgyndvinyk6nt
hasznilltiik Rdmiban v€rszegdq669
ellen haszn6lt6k. Az egyiptomiak p€-
dig izie kiinnydnek neveztdk.

A kiiz€pkoban a vasfiivet olyan
gyakran indk fel ds oly sok beteg-
s€gre, hogy a gydgynttvdnygyfjt6k
kedv€ncevd vdh. A vasft{ elnevezds-
nek van ndmi alapja it hiszen igazoldst nyert a
ndveny enyhe gyulladiiscsiikkentd ds fiijdalom-
csillapftri hatdsa. Jri nyiilkaoldd, ezdrt forriizatiit
ma megf6z6s ds influenza ellen hasmiilfik.
lde9er6sit6, a miijgyulladiis egyik ellenvere is.
R€gebben a hdziaszonyok a savanyrls5g tdli
eltev€s€n€l 2esit(6kdnt alkalmazziik.

Miir az iinnep el6tti nap gyiilekezett
a k<irnydk Beseny6teleh Kcimlcl, FiiLzes-
abony, Dorrn6nd, Mez6kiivesd, Tard,
Kril, Heves, Tarnabod, Kerecsend, To-
maimonostora, Abddszal6k, Kunhegyes
€s rnds falvak, valamint Erd6telek 6s
Tenk ndpe e pusztai k6polndndl.

A kdpolna mellett nagy szekdrtdbor
6s kirakod6visdr szervezcidcitt. Az er-
dotelki procesrzio mindig csak az iin-
nep hajnal6n ment ki pap vezetds6vel.
Kidrvdn megkertlt€k a k6polnd.t, s csak
tigy mentek be. A hordozhato Mdria-
szobrot fehdr ruh6s M6rialdnyok vit-
tek, mellettiik a Miriadajka haladt.

A Hanyi k6polna ma is sokak 6ltal
ldtogatott zariindokhely. Jrilius utols6
vasilrnapj6n minden 6vben sokan dr-
keznek ide, hogy imiidkozzanak Szent
Anndhoz ds foachimhoz, Sziiz MArn
sziileihez, az idcts emberek, a nagyszLi-
l6k vdd6szentj6hez.

Az itteni bucsu nagyon sokdig a pusz-
tai emberek legnagyobb nyeri esemd
nye volt. A szocializmus dvtizedei alatt
pusztulisnak indult az 6piilet, ds meg-
szrint a bricsrij6,r6s is. Ez a hagyomdny
csak 1990-ben, a kdpolna restaurdl6s6-
nak befejezdse utdn dledt fel. I

A Hanyi k6polna 6s
Szent Anna bfcsuja
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ld6pont Helyszin MagnitudriMdlys6g
20'13.02 02. fbekvadkert 3.6 10 km

A f<ildrengds a Fold felszindnek hirtelen
razkoddsa. A Frild szildrd burka, a ne
hdnyszor 10 kilomdter vastag k6zetbu-
rok nem egysdges gombhdjkdnt boritja
bolyg6nkat, hanem darabokra toredezett
- amolyan repedezett tqdshdj. A darabo-
kat kozetlemezekneknevezziik, amel1'ek
- az alattuk fekv6 ldgyabb fcildkopenybe
meriilve 6lland6 mozg6sbanvannak.
Mozgisuk sordn egymrlst6l tdvolodhat-
nak, egym6shoz krizeledhetnek, vagy el
is csriszhatnak egymiis mellett.

A k6zetlemezek mozg6sa kdvet
kezt6ben a k6zetburokban fesziiltsdg
halmozodik ftil. A novekvci feszrtoero
bizonyos nagysdg eldrdsekor a kdrget
hirtelen megrepeszti, eltiiri. A hirtelen
tdrds, repedds messzire sz€tterjed6 rez
g6mozg6ssal jdr, amely a kdrget megre-
megteti. Ez a jelensdg a frildrengds.

Azt a helyet, ahonnan a f<ildrengds
hulliimok kipattannah rengdsfdszek-
nek (hipocentrum) nevezziik. A ren-
gdsfdszek mer6leges felszini vetiilete a
rengdskiizpont (epicentrum). A rengds-
fdszekbol indul6 rengdshull6rnok ide
jutnak el leghamarabb, itt rdzz6k meg
legerrisebben a Fcild felszindt. A reng6s-
krizpontt6l oldalirdnyban tiivolodva a
frildreng6s errissdge cs<ikken.

Magyarorszig nem tartozik a kiemel-
kedcien fcildreng6svesz6lyes teriiletek
kozd, kiizepesen veszdlyeztetett teriilet-
nek szdmit. A rengdsek oka a Balkrin-
fdlszigeten hriz6d6 Vardar-tcirdsvonal,

5 k m
10 km

9,50 km
10,l0km

Foldreng6s okozott k6rokat Tenken
Februiir '16-6n 3,5-<is, iiprilis 23-6n 4,7-es er6ss6g fcildreng6s tiirt6nt
Tenken. A term6szeti katasztr6filnak ez a formiija meglehet6sen
ritka az orszdgban, m6g ritkebb a t6rs6gben. De mi is a f<ildreng6s?

Mittegyiink
fiildreng6s eset6n?
Amig tart a rengds: Ne hagyjuk elaz €piilet€t,
illetve ne prdbiiljunk meg b€jutni, ugyanis a
legtiibb siriilds ilyenkor tiirtdnik (led6l6 k6-
m6ny, lehulld vakolat, iivegcserdp miatt).
Az 6pi.ileten beliil igyekezztink minil t;volabb
keriilni ablakoktril, iivegekt6l, kiinyvespokoh
t6l ds 0lyan tirgyaktdl, amelyek leesve sdrii-
l6stokozhatnak.
Keressijnk menediket az asztalok alatt, ajtd-
keretben, a szoba sark6ban.

Mit ne tegyiink
fiildreng6s eset6n?
Ne haszniiljuk a telefont feleslegesen csak
€letvesz€ly esetin, mert a hatds6goknak
sztiksigilk van minden szabad vonaka.
Ne gyljjtsunk gyufiit vagy villanytl

\\

2013.06.23. Rits6g 2.4
2013,06.05. tbekvadkert 4.3
2013.06.05. Ersekvadkert 4.1
2013,04.22. Heves 4.5

amely Magyarorszrig terilLlet€n v6gzo-
dik, igy aktivitdsa ndha rdnk is hat;issal
van. A Szeizmologiai Obszervatoriun-r
munkatdrsa szerint egy Richter skrila
szerinti 5-6s eross6gri rengds korilLlbelil
20 dvente kdyetkezhet be. Az 1985'crs
berhidai foldrengds, 4,+es volt, a Ten
ken is kdrokat okoz6 iprilis 23-i 4,7-es.

Magyarorsziigon eddrg 6 Richter-
magnitrid6ndl nagyobb f<ildrengest
mdg nem dszleltek. Ugyanakkor Ma-
gyarorsz:igon a XX. sz6zadban tiz ko
molyabb fcildrengds volt,

Hazar rkba n a rengesek szama d' ercj,'-
sdge kisebb, mint a Balkdn fdlszigeten,
de nagyobb, mint a Kdrp:lt medencdt6l
dszakra es6 tenileteken.

A foldrengds erossdgdt a Richter
skdl6n mdrik, amelynek kidolgoz6ja
Charles Richter az elilrisiit 1935-ben
terte kcizzt. Bevezet6se 6ta a legnagyobb
ercissdgri fcildrengds a Richter-skila sze-
rint 9,5-es volt: 1960. mdjus 22-dn Chi-
ldben pattant ki. I

Az idei 6vfiildrengdsei
Tenkt6rs6g6ben
2013. 02, 16. Heves: A rengds sekdly mdly-

s6gben (4 km) pattant ki, magnit ddja 3,5
volt a Richtersk6ldn. A fdldmozgiist nihilny
telepiil6sen (Heves, Tenk, Erd6telek kdrnyi-
k€n)a lak0ss6g is 6rzikelte. A rengis kisebb
riadalmat is 0k0z0tt, tiibben a szabadba
menek0ltek.

2013. iiplilh 23. Erd6telek A reng€s sekdly
m€lys€gben (10 km) pattant ki, magnit[-
ddja 47 volta Rkhterskiiliin. A fitldmozgiist
tiibb telepijlisen {Heves, Ienk, Erd,6t€lek,
de mdg Budapesten rs) a lakosiig is drz6-
kelte. Kdrokrdl isdrkezettbejelentds.

2013. miijus 18. Tenk: A rengds sekdly
m6lys€9ben (8 km) pattant ki, magnitdd6-
ja 2,9 volt a Richter skiiliin. A fiildm0zgiist
az epicentrum kdrnydk€n a lakosdg is dr-
zdkelte. A rengds utdn az epicentrum kdr-
nydkdn ndhiinyan megijedtek, a szabadba
menekiilt€k.

2013, mijus 24. Tatnabod: A reng6s sek€ly
mdlysdgben (7 km) pattant ki, magnit[dd-
ja 2,0volta Richter skiiliin. A rengdsa 2011.
;iprilh 23- i utdrengdse volt.

2013.jrinius3. Heves:A reng6s sekdly mdly-
sdgben (5 km) pattant ki, magnit[ddja 2,4
volta Rirhtersk6ldn. A rengds a 2013.6prilis
23-iutdrengdse volt.
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Gyakori k6rd6s nyaranta: hovd menjtink, mit
csin6ljunk? Nem minden csalddnak, bar6ti
tdrsasiignak van lehet6s6ge hosszri kiilfijl-

di ritra, vagy tiibb napos programra. Nyiiri
programajiin16nkban a szabadid6 hasznos
elttilt6s6hez p16bSlunk tandcsokat adni.

Mussolini
mentette meg

A nydr a pihen6s, a strandolds id6-
szaka is. Tenkhez a legkcizelebb esci
melegvizri fiird6 Jiiszszentandrdson
ta161hat6. Am a gondtalan lubickolis
rnellett drdemes felkeresni a telepiiLlds
templomat is, amelynek fresk6it Aba-
Novdk Vilmos lesrette l9i3 ravaszd
t6l rlszdig.

A templomokban meglehet6sen
szokatlan naturalisztikus dbrrizoliis
els6 rdn6zdsre a fdlelmek t6rhina: a,
ldngokban verg6d6 kdrhozatra it6lt
lelkek olyan mdlysdgeit nyitj6k meg
az emberi szenved6snek, melyeket
maga a katolikus egyh6z sem akart a
hiv6kkel elhitetni. Rdad6sul a mr.iv6sz
- tal6n fricskakdnt - egyes szenved6
alakoknak valosrigos arcot festett, me-
lyek mintiljdt a j6szszentandrdsiakt6l
kdlcsdncizte.

A templom fresk6i mindaddig a la-
kossrig 6s az egyhlLz kereszttiizdben
dlltak, amig el nem teriedt a hir: az
alkoldshoz kesziilt ekitanulmanyokat
Mussolini vds6rolta meg. A fest6 ezdl-
tal bocsdnatot nyert, s iev mesmene
kul t  a  I  en k lo l  csak t  tzpercnyi  auto i t ra
tal6lhat6 hires Aba-Novdk kdp. I

Ki l6tta a magyar,
futrinkdt?

Ezernyi felfedezetlen drdekesdget
rejthet kdzvetlen kdrnyezetiink. A ha-
tdrba ekifordulo ekivildg azonban egy-
kor lenyegesen gazdagabb volt, minr
napiainkban. A XIX. szdzad derekdn

f]qdtll mdg megfigyeltek irr maglar
Iutrnl{at.

E rovar kiiliindsen vesz6lyezte-
tett, ezdrt fokozottan vedett. Eszmei
drtdke 100 ezer forint. A fut6bog6r
egykor honos volt a Tenk k<irnydki
mezrik<in. Kempelen Rad6 ig6g-ban
Irta Ie eli)fordulasat Tenk.puszta kdr-
nyekin. ahol regen nagy kiterjedesri
fiives pusztrik voltak, melyek ma a
Hevesi Fiives Pusztdk T6jvddelmi
K<irzet riszdt kdpezik. Ezen a helyen
az6ta sem 6szlelt€k a fajt 6s a k6s6bbi
kutat6k is Kempelen Rad6ra hivat
koznah amikor a fut6bog6r tenki
el6fordul6sd16l sz6lnak.

Utolj|ra 2002-ben vdgezte a tdrsdg-
ben talaj csapd6s vizsgdlatokat, de ma-
gyar futrinl{dt nem tahltak.

A magyar futrinka a botanik6b6l
ismert Osmdtra-elmdlet dllattani bizo-
nyitekenak is tekinthet6, hiszen a kcr-
zephegys€gi m€szkci- ds dolomit kop6-
rokon kiviil az Alfdld homokpusztiin
is el6fordult. Ismertet<ije, hogy teljesen
fekete, a fej ds az el6h6t igen finoman
ds s(din pontozott, a sz6rnyfed6 fino-

man es srirtin szemcs6zett, kissd zsir-
fenyir. A szdrnyledrin 3 sor lapos gridcir
taldlhat6, egydbk6nt majdnem sima.

A faj 6jszakai aktivitdsri, de a nyrir
vegi ds 6szi napsiiLtdses idciszakban
nappal is mozog. A peterakds nydr v6-
g6n, risz elejdn zajlik ekkor figyelhetcl
meg a faj a legnagyobb egyedsz6mban.

KdrjiiLk, ha valaki hatdrbeli sdtdrn
taldlkozik magyar futrinkilval, felt6tle-
niljelezzeaztl, I

e,) Tenki Kffruka . 201t augutztus <a
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A reform6cio felle gvira: Sz6razb6
Tenk ma katolikus telepiilds. De 400
dwel ezel6tt Tenk d s Sz|razbo a refot-
m6ci6 fellegv6rdnak szdmitott.

A borsodi reform6tus egyh6zmegYe
1567-t6l l6tezik, de a tlrsigben ,,mdr a
reformdci6 kezdetin is voltak a refor-
mdlt valldsnak tekintilyes taglai, akik
a Szdrazb\n 6s Tenk prddiumokon lak6
hivekkel, mint lednyegyhdz csatlakoz-
tak az ,tdnyi egyhdzhoz."

Miutdn a tiir<ik elfoglalta Egert ds a
piisp<iksdg elrnenekiilt, az orszdggyii-
lds a piispdk 6s a k6ptalan szdkhelyeiil
Kassiit ieliilte ki. A vegv5rakban szol-
g6lt nagyszimri protestAns katona, va
lamint a piispiik tiivolldte kedvezett az
rij hit terjeddsdnek. A titriik h6dolts6g
idejdn m6r milkiiddtt az 6t6nyi anya-
egyhdz, amelyhez Tenk 6s Sziirazb6
reform6tusai hivei tartoztak.

A tttrdkdk elvonulisa ut6n rij lako-
sokkal ndpesiilt be a megye, tobbek
kiizt ekkor 6rkeztek a Felvid6kr6l a

Papsziiszok ds a Soldosok, akik szint6n
az irj hit k€pvisel6i voltak.

Ebben az id6ben Tenk ds Sz6razb6
is pusztasdg volt, rajta elkiiliiniilt f<!l-
desuri birtokokkal. Szdrazbo (also ds
fels6) vizjdrta, j6l termci teriilet. Bir-
tokosai kiiziil legjelenttisebb a Gomiir
vdrmegydbril sz|rmaz6 Papszasz csa-
lrid, akik 1734-ben az rijszerzemdnyi
bizottseg haterozata alapjin szerezt6k
meg a sz6razb6i rdszbirtokot A XIX.
szizadkdzepen a szdrazb6i puszta la-
k6inak kdtharmada reformdtus volt.

Az ellenreform6ci6t k<ivet6en a pro-
testensok helyzete csak II. J6zsef Tn-
relmi rendelet6t kdvet6en javult: 1784
augusztus 3-6n a gycingyiisi megye-
gyrildsen megengedt6k Csoma Sdmuel
tenki nagybirtokosnal5 az udvari pap-
tartAst. 1789-ben a leiinyegyhiz hiveit
Makl6rra rendelt€k, de 1794. febrw|r
12-6n ismdt visszanyertdk ondll6s6gu-
kat, s csatlakoztak az|tSnyi egyh|zhoz

A megdllapod6st 1794-ben Tenken pe-
cs6tjdvel l6tta el Csoma S6muel, a tenki
ref. egyh6z gondnoka, valamint Gell6n
Mdria, Gell€n lsw6n, Gelldn Julianna.
if abb Papszisz Gytirgy.

Az 1797. januir 8-6n a h6rom
filia f<ildesurai k€rv€nyeztdk hogy a
filidkban szolgdlo szem6ly ne k6pldn'
hanem prddikd,tor legyen, ds ne Atd-
nyon, hanem Tenken lakion. Csoma
S6muel azt is el6rte, hogy a prddik6tor
lakdsa a pusztatenki egyh6zban le-
gyen. igy kezdt6k el vezetni a tenki ds
szerazb6i ekl€zsia anyakiinlrueit.

1803. jfnius l7-tdl li j egyezseg
alapj6n Tenk 6s Szirazb6 az |tanYi
anyaegyh6zhoz csatlakozott. Ezzel
megsziint Sz6razb6 a reforrnici6 fel-
legv6r6nak lenni.

A t6mdr6l b6vebben olvashatnak G.y.
G,mdri Ilona: A hevesi reformdtus egy-
hdzkijzseg tiirtinete a XIX' szdzad eleji-
t(il napjainkig ctrl\ii tanulm6ny6ban. I

Arat6banda vagy summ6sbanda?
A nydr a legnehezebb mez6gazdasiigi munk5k id6szaka. A k6zi er6vel

v6gzett munka kifejez6sei miira szinte miir kikoptak sz6k6szletUnk-
b6i. ttolott a magy;r nyelv nagyon 6rnyaltan tudta kifejezni az egies

munkafolyamatokat. Vajon tudjuk-e m6g, mi a k0liinbs6g az arat6-
banda 6s a summiisbanda kiizt?

Arat6bonddnak neveztdk a szdlas ga-
bona k6zi er6vel ttirtdn6 betakarit6sil-
ra szeg6diitt arat6munkdsok csoport-

i6t, mely az arat6gazda vezetisdvel
kdzdsen dolgozott. Egydb elnevez6sei
is ismertek, mint arat6bokor, arat6-
csaDat. bokorarat6. Ezek kezdetben
csal6di. rokoni, bar6ti szervezdsben,
kds6bb az aral6gazda vezetdse alatt
dolgoz6 csoportok voltak, amelYek
helyben vagy t6volabbi teri.ileteken
vdllaltdk a szemes gabona levdgiisdt.
Az els6 vil6gh6bort el6tt nemcsak
a helybeli szegdnyparaszts6g v6llalt
aratdst, de a mostoh6bb dghajlatt,
szegdnyebb fiildti falvak lakossdgdr-
nak szinte mindegyik retege kiilddtt
csal6dydb6l legal6bb egy-kit szem6lyt
a btzaterm6 teriiletekre.

A summdsbanda ezzel szemben
nagyobb gazdasdgba huzamos id<ire.
vegyes mezei munk6k vdgz6s6re sze-
g6ddtt mez6gazdas6gi bdrmunkisok
ndpesebb csoportja volt. Oket cissztel-

iesitm€nyiik alapjin termdnyr6sszel,
id6b6rben ds a m6s juttatdsokkal fizet-
tdk ki. A1 summasgazda toborozta ijsz
sze 6ket 6s 6llt 6ldre a munkap6rokb6l
osszetev6d6 30-60, ritk6bban 80-120
f6b6l 6U6 summrlsband6nak. A tagok
esdszkezes fdrfiakb6l 6s fdlkezes n6k-
b-OL fiatalokb6l, ldOsebbekbcil 6llt& le
hetett velik egy-ket gyermek a ,'kony-
hamalac" is. A vilogates f6 szempontja
a munk6ra val6 alkalmass6g volt Az
esdszkezesek mindenldle munkd,t vil-
litak (arat6s, zs6kol6s, kapril6s), a fel-
kezesek a viszonylag konnyebbeket
(kapdlls, egyelds). A summisbanddk a
munkahelyen nern feltdtleniil dolgoztak
egyiitt, idtiben €s tdrben meg is oszthat-
t6k a munk6kat eglnn6s kriziitt, de kii-
ztisen 6tkeztek 6s egyiitt is aludtak. Volt
iilland6 szak6csuk, mellette naponkent
vagy hetenkdnt cser€16d6 segitseg l

A k6zi aratds ma m6r csak hagyom5ny-
6rz6s
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Lucifer: Tenk 6s azEmber
trag6d iSjinak meglep 6 kap c s olata

Els6 rdn6z6sre bizony mere-
dek viillalkoziisnak tfi nhet
kapcsolatot keresni Mad6ch
lmre: Ember trag6diiija cimfi
remekm(ve 6s Tenk kiizs69
krizt. Pedig lehet. A kapcsot
a falu egykori birtokosai, a
Papsz6szok jelenik.

Maddch drdmiijiinak egyik legizgal-
masabb figur6ja Lucifer, akit az ir6
Szontagh P6lr6l mintazott. Szinte
valamennyi mrielemzds emlitdst tesz
Szontagh szemely€r61, akit Lucifer
modelljekdnt ismernek. Cinizmusa,
cjr<ikke ketked<i szelleme, a vilag fej-
l6deset szarkazmussal fogadd szeme-
lyisdge miatt az irodalomttirtdndszek
szerint rj a mii igazi f6h6se. Misrdszt
Lucifert tgy tarti6k sz6mon, mint Ma-
d6ch szemdlyisdgdnek ellenpontja, aki
riiad6sul az egyetlen ember volt felkd-
sziiltsdgdben N6gr5d megydben, aki
Maddchhoz volt merhetri. Harmad-
rdszt Szontagh Pdl volt az, aki akdzira-
tot elvitte Arany I6noshoz, s Mad6ch
vele osztotta meg elscikdnt Arany ked-
vez6 v|lasz|t.

Am, ha Mikszrith Kdlm6n n6g-
r6di ismer6seinek kcir6t tekintjnk
6t, abban is jelent6s szerepet jetszik
Szontagh P6l. A m6r k<izipkoru majd
oreg Szontagh prilydja, egydnisdge na
gyon 6rdekelte az irot. Mint kepvise
l<ik mdg az orszaggyriles padjaiban is
egyiitt iiltek s vdgiil is igy a tiszrelt h6z
karcolataiban is feltr.inik neve 6s sze
mdlyisdge. Vdgiil Miksz6th vette meg
Szontagh horp6csi k(ririjdt, hogy pdr
boldog nydr utdn, mint haraterr nog-
rddi birtokos, rir<ik lehunyta a szemet.
Igy alkott6k 6k h6rman a nagy triaszt.

Szontagh Piil 6lete mindenk€ppen
meghataroz6 jelent6sdg( N6grdd me-
gye XIX. szdzadi mrivel6ddstcirtdne
teben. De ha iinmagdban rizsgdljuk.
akkor is olyan tipiz6lhat6 jegyeket
taldlhatunk a mrilt sz6zadot 6tivel6
dletpely6n, amelyek a magyar kiizne-

l1

Negyedik szin - Egyiptom

messeg progressziv szem6lyis6geinek
6s politikai cselekvdsi lehet6sdgeinek
mintd ja is  lehet .  Annak a derekhad-
nak a tipikus kdpvisel6je, amely ugyan
nem jiitszott vezet6 szerepet a nemzet
dlet6nek irenyitdsdban, sorsdrjnt6 for-
dulatok meghozatal6ban, de jelenld-
t6vel, dletmin6sdgdvel ds m(veltsdgi,
erkrilcsi rendjdvel nelkiikizhetetlen
alkot6 elem volt.

Eleft ajz|t unokahrlga, Papsz;isz La-
josnd vetette papirra hal6la ut6n tiz
6wel. A szerz6 egyr6szt csalddi em-
ldkek alapjdn foglalta rissze Szontagh
dletirtjdt, mdsrdszt a csal6di iratt6rra
tdmaszkodott. mig harmad ik forrd'-
kdnt korabeli lapokat iddzett. igy ala-
kul ki Szontagh eletrajza. Papszrisz
Lajosne nem volt gyakorlott sTerzd.
de ez az ir6,sa hib6tlanul teljesitette
cdlj6t: szines ds drdekes kdpet rajzolt
Szontaghr6l. Kiilcin<isen fontosak az
apr6 megfigyeldsek, a politikus jelleme
fi nom rdszleteinek felrajzoldsa.

Papszdsz Lajosnd igy ir az utols6
id6kr6l: ,, Utolsd dtei nagyon szomo-

r qk yoltak mind red, mind.
azokra, zkik igazdn szeret-
tiik, gyakran, nagyon gyak-
ra dhajtotta haldlat. Szemei
elgydngiltek, hallLsa fogya-
tikos btt, mozogni csak ne-
hezen tudott. Tdrsai elkdltbz-
tek mdr ndldndl elSbb e fiildi
dletbdl, kikkel eg)) tt &zett,
gondolkodott, cselekedett 6s
szenyedett. Mig eljdtt olykor
kdtszet azutdn eglszer egy
dtben hozzdnk Puszta-Tenk-
re, vagy Budapestre elrdndult,
yagl ha Lapujt1n tart6zkod-
tunk, ott lLtogatott meg s tiil
tiitt vel nk egf-kdt hetet, de
azutan mdr nem mozdult ki
Horpdcsr6l. Kdrtem, kdltdz-
zdk egiszen hozzank. Ha job-
ban szereti, tigy lakjdk kiil\n
hdzacskdban, hogy teljesen
fiiggetlennek lrezze magat s
hozza eI szemdlyzetit is. Most
is elszorul a szlvem, ha arra

gondolok, mily kettds id6t t(;Ithettem
vele az utolsokbol. mindig halatelt sziv,
vel gondolok irdntam ds csal1dom irdnt
tqni s{tott meleg szeret etdre."

Papszasz Lajosne Szontagh Pdl test-
v6r€nek, Ferencnek volt a ldnya. Ka-
rancslapujt6n dltek s innen keriilt fdrje
r6v6n Puszta tenkre. Karancslapujt6
ds Tenk kapcsolata ismert: az utols6
tenki Papsz6sz a N6gr6d megyei csal6-
dibirtokon kcivetet t el ringyilkossdgot
az orosz megsz6llds id6szak6ban.

Papszdsz Lajosnd Szontagh Mdria
kdzirata, amely Puszta-Tenken, 1913.
miircius 6-6n keletkezett, a Magyar Tir-
dom6nyos Akaddmia kdzirattdrdban
taldlhat6. Tiszt6zott leirat, i6l olvasha-
to,  h ibdt lan pelddny.  S amiszdmunkra
meg ettcil is fontosabb: egy tenki birto-
kos nevdhez kdt6dik az az irodalom
tortdneti tdny, hogy Lucifer alakja az
ut6kornak ily pontosan meg6rz6dcitt.

A tdmdrol rdszletesen olvashatunk
az 1994-ben megielent N6grdd Me-
gyei Mrizeumok Evk<inlwdben Praz-
novszky Mih6ly tollib6l. r

F> Tenki k6nika . 2013 dl&arrur ci



Yiltozils a lakcimbei elent6ssel
kapcsolatos elj 6rdsokban

A Heves Megyei Kormrinyhivatal
Hevesi J6rdsi Hivatala Hivatalvezeto
jdnek 6rtesit6se alapjdn, 2013, julius
15. napjdt6l a telepiildsi dgysegddek
Iakcimbejelentesre irdnyulo eljdrd-
sokat nem l6thatnak el, kizdrolag a
frirdsi Hivatal Kozponti Okmdnyiro-
d6j6ban (3360. Heves, Erzsdbet tdr 2.)
valam\nt a jegyz6 es helyi megbizott-

jaik 6ltal etvett 6s rdgzitett lakcim
bejelent6lapok alap.idn lehetsdges. A
fentiekre va16 tekintettel, 2013. iflius
15. napjdt6l az 6llampolgdrok a lak
cimbejelent€ssel kapcsolatos kcitele-
zettsdgeiket Tenken, a Kiizs6ghdz6n,
iigyf6lfogaddsi id6ben, Pdsztornd Ta-
kdcs Ibolya kcizszolgdlati tisztvisel6
ndl tehetik meg.

12 Apro-csepr5

Nagymam6nk
meser

A n€pmesdk fontos drt6kei kul-
trlrtcirt6netiinknek, ndpdlettink
r€sze. Sajnos, az ut6bbi 6vtizedek
nem kedveztek a ndpmesegyrij-
t6snek. E fontos ad6ssdgot szeret
ndnk most p6tolni.

K6rjiik azokat a fiatalokat, akik
kedvet €reznek ahhoz, hogy a
tenki nagymam6k 6ltal egykor
hallott ds mesdlt tdrtdneteket, me
lyek t6li 6lszakrikon, vagy kukori-
cafoszt6s kcizben hangzottak el,
jegyezzdk fel e mes6ket 6s knldj6k
be a tenki Kcizsdghdzdra ,,Mese-
p|lyizat" cimmel Fontos, hogy
ne a magyar ndpmese kincseib6l
meritsenek hanem kizdr6lag a
falura jellemz6 adom;ikat rcigzit-
senek. A pilyamunkik bead6si
hat6rideje szeptember 20.

A legjobb irrisokat kdzzdtessziik
a nyertes krinlwjutalmat kap. I

Hal6loziis
Veres leszldn6, Dolinszky Miiria (5z.: 19]3)
Vass M6rtonn6, Farkas Anna (sz.: 1921)
Kal6(zkai Ldszl6 (sz.: 1939)
(sontos [ajos (sz.: 1928)
Benke s5ndor {sz.: 1914)
Standel htv6nn6, T6th h6n (rz.: 1931)
Tad J{nosn6, l,lagy Anna (sz.: 1926)
Szab{i teren( (1962)

H6zass6gkiit6s
2013. iiprilis 12. liiyeilstv6n 65 PaluffE ka
2013. mdius ls. Vadnai Ad6m 6s Bakos Bernadett
2013. ifnius8. Domin Attilads KiivesdiMdnika

Sziilet6s
otvds Miliin Zoiird (e.:2013.04 26 an.:Varga lldikri)
Szigili Szabolcs (5z.; 2013.05. l6 an.: Kiss Margit)
lGsza Emna (sz.: 2013. 05. 28. an.; Suha Kar0lina)
0szl6nciLu(a (52.:2013.02 11.an.: Kiivesdi Linda)
Daru Lili(sz.2013.0Z 29. an.:Adiim Judit)

Jtiszolg6lati
nagykiivet Tenken.
A fiildreng6s utiin a
helyre6llit6si rnunk6la-
tok idej6n kiizs6gi.inkbe
6rkezett M6dl Dalma
asszony, a Katolikus Kari-
tiisz j6szolgiilati nagykii-
vete. A seg6lyszervezet
nagyobb mennyis6gU
fest6kkel segitette az in-
gatlanokban keletkezett
kii rok helyreiil litesiit

A negyed6v k6pe

Tfijfikoztat6 a
hullad6ksz6llit6s16l
Ev elejetcil a hulJadekszallitdst a Regio-
Kom Hulladdkszdllitrisi Kft. szervez6
s6ben a j6szap6ti Vdrosiizemeltet6 Kft.
vegzi. 2013. julius l-jdt6l l0 szdzaldkos
dijcscikkentds tcirt6nt. A negyed6ves dij:
3.430 Ft. A szokeltat6si szerz6dds lebo-
nyolitdsriban a Kcizsdghrizdn dolgoz6k
segitsdget adnak.

Fontos leme szenrldletvaltozds, mert
sok olyan hulladdk keriil a kuk6kba, mely
szelektiven gyiijthet6. Semmilyen hulla-
d6k kiilteriileten val6 elhelyezdsre nincs
lehet6sdg! A temetciben, a nddszoyettel
takart reszt azert hoztak ldtre, hogy taka
r6sban legyen a sirok6l lekerii{6 szdraz
vir6g, ds nem azdrt, hogy a lakossdg az
otthoni zijldhullad6kot, sertdstre$'{t itt
helyezze el. llyen esetben eljdrdst indita-
nak a szabiilyszeg6k ellen. I

Szocidlis 6tkez6s,
h6zi segits6gnyfjt6s
Felhiguk a lakoss6g figyelmdt, hogy a
L6 I 2012. (1X.7.) sz6mri rinkorm6nyzati
rendelet ertelmdben szocidlis etkezes,
illetve hiizi segits€gnyrijtds igdnybevd-
tel6re van lehet6s6g.

A szocidlis ellatdsok teritdsi diiai:
1.) Etkeztetds

380 Ft/adag + AFA- 483 Ft/ada8
2.) H6zi segitsdgnyrijtds 60 Fti6ra

A szolgiltatdsr6l, illetve a tdritdsi di
kedvezm6nyekrcil b6vebb felvil6git6st
adnak a Kdzsdghdza dolgoz6i 6s Szalai
Tibornd hdzi szoci6lis gondoz6. r


