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Helyzetk6pfoldreng6sut6n
H6romh6nappalaz6prilis23-if<ildreng6sutdntekintstinkvisszap6r
gondofattalarraaz 6jszakilra
6saz azt
k<ivet6napokra,hetekre,h6napokra.

tdssal,ds melyekazok a sdrtlt h6zah dendhdnyesetben
a biztositodj eljrlrdsa
melyeknek nincs 6rvdnybenl6v6 biz- nem hozott eredmdnF.
tosit6sa.Ennek segitsdg€vel
keresti.ik Abban az esetben,ha valaki mncs
meg a biztositok vezet6it,kdrve, hogy megel6gedve
a biztositotwdkenysdgevel,
forditsanakkiemeltfigyelmeta kdr- a szerz6desddordul6jdralan lehet6sdg
rendez6skoraz iigyintdz€sre,illetve felmondania szerzciddst
dsolyan biztoigy tudtunk olyanlistdtadni a karitativ sit6t kell vdlasztani,aki a tapasztalatok
El6sz<ir2013.februdr 16-iin drezhet- szervezeteknek,
ami a nem biztositott szerintelfogadhat6
hell'tllldst tanfsitott.
tiiLnkitt Tenkenolyat,amire a legid6- ingatlanokattartalmazta.
Azoknil az ingatlanoknil is hriz6sebbeksememldkeznek.Akkor a RichHorv6th Ldszl6 kormdnymegbizott dik a k6rt6ritdscisszegdnek
a kifizetdse,
ter skdlaszerinti3,5-iiserrissegr.i
renges a helyszinentett szemdlyes
litogatiisa- ahol kiilcs<infedezetdiilszolg6la sdriilt
keltett riadalmat,de csakkisebbkiirok- kor nyomatdkosanhangs(lyozta,hogy ingatlan, mert itt a kdlcsdnt nyfit6
16ldrkezettbejelentds,
a vis maior keretb6lnincs lehetcisdg
a bankengeddlye
is kella kifizeteshez.
Alig kethonappal
kds<ibb.
201J.dpri mag6ningatlanok
kiirainak megt6rit6- A biztositott ingatlanokra tdbb tizlis 23-rin,0ora 28 perckor4,8 aserejr.i sdre,de kdri a biztosit6kkdrrendezdseit milli6 forint kArtdritdskifizetdsetiirf<ildrengdsre
riadt fel a lakoss6g.A ren- <isszefoglal6
kimutat6stannakdrdekd- tdntmeg.
gdserejdtiellemezte,hogy tdbb kdmdny ben, hogy korm6nyzatiszintenolyan
A biztosit6ssalnem rendelkez6lamegrongiil6dott,cserepekhullottak le a intezkedeseket
tudjanakhozni, ami kdsok eset6bena karitativ szervezetek
tetrikrrildsa hdzakbana vakolatpergerr, segiti a korrekt iigyint€zdst.
ajiinlottdk fel segitsdgiiket,a Katolifalak repedtekmeg.
rendelkezdsek
miatt
sem
kus
Karit6sz6s a Magyar Mdltai SzeJogszab6lyi
Azotatdbb utdrenges
is vok, nehd- tudjuk az egyesk6rosultaknakkifize- retetszolg6lat kdpvisel6i szemdlyesen
nyat kdziiliik m6r nem is dreztiink. A tett k6rtdrit6snagyslgdt,de nem is ez tdjdkoz6dtaka helyszinen.Kdszdneta
szakemberek szeint vz ut6reng€sek a fontos.Ennelfontosabb
az,hogydlta- munkdjukert.
eskiiszdnet
a TrilakFesszilma6serejeteljesen
norm6lisa tudo- ldnossdgban
elmondhato
legyen,hogy tekgy6rt6Kft-nek,aki 1.000.000
forint
m6ny 6sa megfigyeldsek
szerinti.
helytdllnak
a biztositok.
nemcsakak- ertekLifalfestdket
hozott a karosultak
P€ldadrtdkii volt az az risszefog6s, kor fontosaziigyfel,amikorszerzoddst nak, igy azok sem maradtaksegitsdg
egymd,sra
figyeles.ami a rengdshajna- kell k<itni.
nilkiil, akikrek nem volt biztosit6suk.
I6t6lvolt tapasztalhat6.
A Kdzs€ghezdn Az esetektribbsdg€ben
a kdresemdny A festdkkioszt6sakorjelen volt Mridl
volt a HevesMegyei Katasztr6favddel- el6tti e apot helyre6llit6s6hoz
sztks6- Dalma asszony,a Katolikus Karitesz
mi Igazgat6sii.gmriveleti k<izpontja, geskdrtdritdsirisszegkilizetdsemeg- j6szolgdlati
nagyk<ivete,
dsszemilyesen
ahonnan a k<irnyez6telepiildsekenfo- tiirtdnta tudomdsunkra
iutott infor- vett reszt az adomdnyokkiosztdsdban
ly6 ment6si,veszdlyelhdritdsi munkd- mdci6kalapjiin,van n6h6nyeset,ahol Ecsy G6bor atya,a Magy^r Katolikus
kat is irdnyitottek.
az egyeztet(.s
mtgfolyik. A legnagyobb Karit6szigazgal6ja.
Innen irdnyitotta a munkdlatokat k6rt szenvedettingatlanokesetenaz
A tdjekoztatdsok
szerint vdrhatoan
CsontosAmbrus danddrtdbornokrir, egyeztetdsben,
az iigyint6z6sfelgyorsi- m€g sor keriil vakol6anyagokkioszt6megyeiigazgato,
itt volt az megyeika t6s6banrdszt vettiink, igy keriilhetett s6ra is, de az el6re eltervezettiitemet
tasztrofavedelem
tribb vezettijea hely- sor arra,hogyndh6nybiztosit6vezet6i nagyban felboritotta a dunai 6rviz,
szinen, a sdrillt ingatlanoknil foly6 szemdlyesenis elj<ittek,hogy a hely mely rijra komoly feladatele dllitotta a
munk6latokbantev6kenyenriszt vdve. szinenegyeztessiink
dstal6ljunkmeg- segdlyszervezeteket.
A k<izbiztons6g
fenntartiisdbannagy nyugtat6megoldiist.
Bizzunk benne, hogy nem tdrtdnik
szerepetv6llalt a rend6rsdg rillomdVannakolyanesetek,
amikoraz in veliink ilyen esemdny,amikor rd kell
nya. A f<ildrengdsnapj6n a helyszinen gatlantulajdonosszerint nem tdrtdnt dobbenniinkarra, milyen sdriildkenyis
tartdzkodottCzinege Ldszlo rendrir tisztesseges
kdrrendezds.
Ilyenkorja- az ernber,s egy pillanat alatt veszdlybe
ezredes,a HevesMegyei Rend<ir-frj- vasoltam,hogy kisziiljrin a helyre6lli keril egydletrnunkdja.
kapitiinysagvezetoje6s az azt kdvet6 t6si munk6latokr6lkdltsdgvetds
f Szopk6Tamas
es ezt
hetekben is folyamatosanfeliigyelte a elkiildve a biztositonakfeliilvizsg6latra
rend6rs6g
munk6j6tGuly.isJ6zsef
alez- keriilhet sor. Tirdom6som van olyan
A tdmdr6ltovdbbiirdekessdgeket
redes,Hevesvdrosrend6rkapit6nya.
esetekr6l,amikor p6tkifizet6stortdnt,
olvashatnaka 8. oldalon.
K<isz<inhet6
a hat6s6gokhatdrozott
tevdkenys6gdnek,hogy nem tdrtdnt
Anennyiben
lehet6sdge
vandstiimogatniszeretnd
a Katolikus
Kadtiiszmunkiijiit,
olyan esemeny,ami tovdbbi aggodahogymis,katasztrdfa
iiltals{itott helyszinen
isvdgezhesse
nunkiiit 6ssegits€
a riilomra adhatottvolna okot.
5zorul6kat,
anyagitiimogatiirtazal6bbibankszdmlasz6mon
tud fogadni:Raifieisen
A rengds napjiln felmdrdsrekertlt,
Bank12011148-00124514-00100008
hogy ki rendelkezik vagyonbiztosi-
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Falugytil6sentcirt6nt... I,{apra(te)forgo
6sfalugy(l6sttartottunka
Jrilius5-6nkcizmeghallgatdst
a hangs0lyoA kiizmeghallgat5son
Faluh6znagyterm6ben.
sana Tenketkett6szel631-esrit forgalm6t6sa kritikiinaluli
min6s6g6tkifogiisoltdkalakosok.Hathat6sint6zked6seket
Megolvdrnakaz egyres(lyosbod66llapotokmegold6s5ra.
d6stjelentheta vSrhat6an20136sz6nelkezd6d6ftfel0jitiis.

A falugyflesremegtelta nagyterem. nyugodta ldgkdr.Az dltaldnosiskola
t6j6koztat6
azelmrilt helyzet6thosszutdvra biztositottdk
A polgdrmesteri
id6szak probl6mdirol, feladatair6l, azzaI,hogy a fenntart6ijogot ritad
Az
eredm6nyeirolsz6lt. Elhangzott:az t6k az Egri F6egyh6zmegy6nek.
helyzete rendezett.A
dv kezdetdnkiosztdsrakeriilt szoci6 egdszs6grigy
minden elti
tisztezAsa rendelofelszereltsege
lis ttizifdraval6 jogosultsag
megtdrtdnt,hasonl6ana ktizelmilt- irdsnakmegfelel.Minden lehetsdges
feltettkdrd6sek juttatestbiztositanaka lakossdgnak
ban egy sz6r6lapban
hoqymindigvannak
annakellenere,
keriiltek.
is megv6laszol6sra
f .,,
lamogauaK
a nA mfsf6l ords ekiad6sbanminden orol(elegedeueneK.
lakossrigot
drinto kerddste ataloktanulm6nyait,kdt 6vea tsursa
ldnyeges,
is
ritekre keriilt, liszt|zva a felredrt€se- Hungaricadsztdndriprogrammal
igyekeznek enyket ds a rosszindu
hiteni a fels6fokri
latf pletykikat.
tanulmdnyokat
Bemutattuk az
folytat6 liatalok
p6ly6kdt
elnyert
terhein.
zat hatarozataitis,
Sz6ba keriilt,
eredm6melynek
hogy
dr. Kirdly
l5
mtlllo
nyeKent
Szilvia
doktorn6
nt
p|lyizati
fo
ndz,
helyettesite<irtimbk
eld
a
sportdltciz6
ds
anyai
pdnzb6l megirjul
sdIdr. LegezaTivadar doktor vegzi.
a ravataloz6. A temet6ben urnafal
sdtinyokat
A
doktornci jelezte: szeret Tenken
dpiil, illetve a sirok kcizt
dolgozni,
ds visszajdn,amint lehet.
alakitanak kikivdnunkneki ds szirSz6ba kerilLlta sarkalatos kdrddssd lo egeszseget
is.
T6letendo
babijdnak!
vdlt szennlviz-csatornah616zat
jekoztat6 hangzott el a talajterhelesi
Visszat6r6k6rd6skdntfelmenilt a
dijr6l, illetve a rdkritds lehet6sdgeir6l. kisbuszhaszniilata.Ojra elhangzott:
kcttctttpdlyAzati
Az dnkormdnyzat kiemelt feladat6 a megv6s6rldsakor
havi
az
cin
kormdnyzat
nak tekinti a beruhdziis zavartalan szerzoddsben
vellalt.
2011-ben
iizemeltetdsdt,illetve a rdktitdseksz6- 1550 kilom6tert
m6nak nriveles6t.Erre szolgdl a r6sz tcibb tizezer kilomdter elmarad6s
mutatkozott,fdl6 volt, hogy a teljes
letfizetdsilehet6sdg.
visszavonj6k.
dsszeget
Arra a kritikiira, hogy ez a testiilet tdmogat6si
lenem csindl semmit, r<ivid irsszefogla lenlegm6r elmaraddsnincs,hasznos
lesa tdrtdnt az elmrilt id6szaknak: el- cdlokrahasznilj6ka busztrvdrv6telre
a szLirti
trirciltdkaz elmriltc ik lus utolsoiilds6n szdllitjdkaz idcisbetegeket,
elfogadott, szennyvizberuhizdsb6l vizsgdlatokraval6 bejut6st segitik.
t<irtdn6elfakad6 ad6ssig elismerds6rtil 6s az Az iskol6sokversenyekre
utaztaiitletszer.ien felvetett fizetdsi iiteme- iut6slit 6s a civil szervezetek
zdsrcil sz6l6 haterozatot. Eltitrdltdk tisait is szolgdljaa busz.lskolabusza sirhelyadotds megsziintettdka sir- kdnt val6 haszndlataa jtivtiben hoz
kovek felcetlizds6t.Nyugodt ldgk<irt majd eredmdnyt.
Amilyen nyugodt ldgk<irbenkezLeremtetteka hivatalbanes a testii
leti illdseken. A krizint€zm6nyekben d6ddtt,ilgy is z6rult a falugyril6s.
Ft TenkiKr6nika . 2013. a gusztus cs

zinte pimaszul vigyoroga tikkadt Ji;Idbn, aranysdrga szirmait ig hizlalja a sovdnytalajon,
hog holmi parazitdnak is hihetnink, ha nemtudndnk,6 a magyar
pusztdkegyiklegbecsesebb
haszonhogya
ndt'6nye,kinek kdtelesstge,
napraforogjon,hisznaPraforg6.
mint aki tudKdvdr6seldgedett,
ja, semmi mis dolga nincs, csak
meghiznia fbld zsirjdn,a NaPhevdn.Hatalmastdnydrjailustdnforognaka finy fel6, ahonnandtetd
melegetremtl. OIy hetyke6sarcdtIan, hogt mig netiben is hirdeti,6
mindig a fdnyb1l 6L Termettmdr
d san nagnpdinkfbldjdn, termett
a tdeszekparcell1iban,s nilvekszik most,fttyet hdnyva a vdltoz6 t ildgra,jdt6 6s mendpolitikai
iranyzatokra,nem irdeklL merrdl
fij a szdl,honnancsapkoda vihar,
bujasdrgatdryirjait mindig arra
fonlitja, ahonnanhasznotremdl.
igy tli tul aperzselInapot,ajeges
es6t,a r gytdp6szelet,mert neki a
hogya napraforogjon.
kdtelessdge,
S I6m, senkineksemjutna eszibe
megszblni6t. Ehelyettfest6k ecsetjin t nddkbl,bedp l a magyartdjba, a magyariletbe. Olaja dtelnk
izit adja,szinea nylir sugaraitidi. Hdt Perzi fel a komortili estdken
sze.annak,oki nev(benis |nmagit
vdllalja,ezt is szabad,
n szekirnyi halolt
kkoromba
Gyere
Ie
a
nagt szemfdnyboritottak
fejet
veszt6b6l nagyapdmdk udtardra.
Ortjmmel rohanlunk a csiirgbsre
szdradtnapraforg|hqlomhoz.Am
a jdtdk hamarosan rdmdlommd
valt: hatalmasra hizott p6kok
masztakeli; a mimitiva aszotlfejek kbziil. Lam, a legszebb
aranylb
szirmokkijzl is kepesmegtelepedni
az ilet drnyoldala.
T\e mig moslIorogsz,sztip lsz is
Dejbn majd
IJ hizol napraforg1.
mikor hidba
ijsz, a korai sbtdtsdg,
kereseda Nap 6ltet6sugaraid.S akkor mar senkisemcsoddljawkitd
aranyad,hidbaJorogtdla nydr t ze'
benoly gyesenaz iltetl NaPfeld...
(szu.ri.)
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Egyrenagyobbfigyelmet
ig6nyelaziskolainevel6s
A 2o12/213-as
tan6vethagyomiinyainknakmegfelel6en
a Szentlstvdn
Intelmeib6lviilasztottmott6valinditottuk: ,,Ahitetbuzgalommal6s6bers6ggel6rizd,hogyp6ldiitmutass."

gdnezeketaz iskolai k<inl.wtirbavissza ipari Szdvetkezettel
€saz SBSKft.-vel
kell hozni. Fontos,hogy a novemberi kiizristevdkenys6giinket.
igdnyldshez
kdpesta r6szorultsdgi
alap
M i n d i g i s a z v o l t a c e l u n k ,h o g y
viltozdsdtmindencsal6d5 naponbeliil olyan iskolija legyen Tenknek, ahol
ir6sbanbejelentse
aziskol6ba!
a tehetsegsziirnyalhat,ahol az ),gaz
Kiizdelmes, de ugyanakkor ered- emberi drtdkek elismertek, ahol a
mdnyes6vetzdrtunk. Iskolaidtlagok: didk megkaphat
mindent,ami ercinkmagatartds4,5. Szorgalom:4,1. Ta- b6l telik. Elismert,kimagasl6iskol6t
Sziiksdgis volt 16,hiszeninditdsakor nulmdnyi iitlag:4,08.A kitr.in6tanu- szerettiinkvolnadsezutdnis eza cdmiir mindannyian tudtuk, hogy is- I6k szdma:1i, az osztdlyismdtl6k61, lunk. Ebbena kcizsdg<inkorminyzamdt nagyv6ltozdsokel6tt 6ll a nevel6s, javit6vizsg&ak6nyszertilt1 diek. A tdra,sziilokre,a Biikki NemzeriPark
oktates. A ,,Krizoktatdsi
tiirvdny" he- nyolcadik osztilyos tanul6ink kdziil szakembereire
es meg sok segitciklyett elfogaddsrakeriilt a ,,Kitzneveldsi gimn6ziumban 12, szakk<iz6piskol6-ben, tdmogat6kbanigazi partnerekre
ttirv6ny." A pontos teend6k es mun- ban 9 tanul6 nyert felv6tel6t.
ta16ltunk.
k6latok ebben 6s az elkcivetkezend6
tandvekbenzajlanak, illetve zajlottak.
A vdltoziiselkezd6daitt
a t6rsul6sl6tre. Andr6ssyGyorgyKatolikusKdzgazdas5gi
jdttekor s folytat6dott az dllami atvdtel
Kdz6piskola,
Eger:1tanul6
. EdtvdsJ6zsefReformiitusKoz6piskola,
6smtikcidtetdssordn.Tudtuk azt, hogy
Neves'.7tanul6
' EszterhdzyKSrolyF6iskolaGyakorl6Gimnlzium,Eger:2tanul6
enneka nagfoki v6ltozisnak rigy kell
. GdrdonyiG6zaCiszterci
Iezajlani,hogy a gyerekekdssziikikleGimndzium,
Eger:1tanul6
. J6zsefAttila Szakkozepiskola,
hetoleg a legkevesebbetvegydk 6szre.
Gycingyos:1tanul6
. KossuthZsuzsannaSzakkoz6piskola,
Mint minden kezdetnehdz,itt is el leEger:1tanul6
. NeumannJdnosKoz6piskola,
hetmondani,igennag)'terheketr6tt 6s
Eger:t tarur6
. SziliigyiErzs6bet
folyamatosan
16aziskol6kra.
Gimndzium,
Eger:5 tanul6
. WignerJen6M(szaki,lnformatikaiKoz|piskola,Eger:2tanul6
IskoldnkIo7 tanulovalkezdtea tandvet,ugyanaza 10f6iilldsripedag6gus
- 6raad6kkal,6ttanit6kkalkiegdszit- Az oktatds mellett egyre nagyobb
Az elkiivetkezend6dvekbenszorove - tanitottavdgigaz dvet.mint mdr teret kap ds igdnyela nevel6s.A tan sabbdsaktivabbegyiittmiikdddst6pi
ekizrileg
is. Az oktatdsidvben63 bejd- 6r6konkiviil foglalkozdsok,
tanulm6- tiink ki ndhdnykrizdpiskoldval
annak
16 tanulofolytatottndlunktanulmd- nyi versenyek,szabadidcis
programok drdekdben,hogy az iiltalil.nosiskola
nyokat, mely ldtfontossdgiaz iskola dsrendezv6nyek
szemdlyis6g
dskcizcis- utols6 6veibenaz drdeklodotanul6k
szamara.
sdgnevel6hatdsa6ridsi. E mellett 6r- miir megismerkedhessenek
a kdscibb
A differencidltloglalkozdsok.
napkci- telmeselfoglaltsdgot
nyrijt gyereknek, rii1uk v6r6 k<ivetelmdnyekkel,
isko
zi mtiktiddse biztositott volt. A hevesr fiatalnak feln6ttnekegyarent.
l6kkal.
zeneiskola
es Harmoniamrivdszeti
isTanulm6nyiversenyeken
igen szdp
Az dv kiemelked6eredmdnye,
hogy
koiik kihelyezett
telephelyekent
is mri- szdmrnal vettek r6szt didkjaink" j6 Tenk KtizsdgOnkormdnyzatilnaksikitdtiirnk.Az 1.ds5. osztiilybanbeveze- eredm6nyeket
eldrve.Szabadid6s
prog- keriilt el6rni azt a celt,hogy a Szent
tdsrekeriilt a mindennapos
testnevelds, ramokb6lis volt b6ven,hogy csakn6- Imre Altaldnos Iskola fenntartojaes
mely felmen6rendszerben
folytat6dik. h6nyatemlitsiink: SzentImre napok, iizemeltet6jea 20\312014-esl2nevA tiirv€nyi el6ir6soknak megfelelve Ianevz1r6 pikaik, nyriri <ikonapkrizi, t61kezdve a R6mai Katolikus Egyh6z
az iskola dokumentumai dtdolgozdsra iskolahivogat6.
Egri F6egyh6zmegy6je
legyen.Balog
keriiltek. A k<ivetkezo
tanevbenaz uj
Rendszeressd
v6ltak a sportfoglal- Zoltdn miniszter rtr aliirta az ehhez
NAI-ra dpiil6 kerettanterveklesznelq kozdsok,edz6sek,melyeknekmeglett sztiksdgesdokumentumot, igy mrir
[j kcinywekkel.
Ez leszmunkdnkalapja az eredmdnye.Kiemelked6eredm6- nincsakaddlyaannak,hogyaz6tadds
az l. es5. osztiilyban.
A tdbbioszrdly- nyeketertekel sportol6inkazatldtike- sal kapcsolatosteend6ketvdgrehair
ban egyel6re
marada r€gi.
ban,fociban.
suk 2013,augusztus3l-ig.
Teljesmdrtdkbenmegveltozotta tanPartnerktizpontuiskolavagy.rnk,enEnnek remdny6benvdrjuk a krivetktinlwrendelds m6dja ds a forgalma- nekmegfelel6en
igensokdtri 6sszeleskri- kez6 tandvet.
zisa. Az I. osztdlybanminden tanul6 rri tdmogat6ink,segit6inkkore. Ebben
I Forgics Anna
ingyenkapjaa tank<inyweket.
de dwe- az 6vben kiemelndm a hevesi Hi.zitagintizmdny yezetd
st TenkiKrinika , 2013 augusztus
<a

kult[rra
Oktatas,

A sz6rakozis6sa
kikapcsol6d6s
hetelesz
Ebben az 6vben egy teljeshetet szenteliiLnk
annak, hogy a lakossrigkicsit kikapcsolod
jon 6s szorakozzona Tenk'S Fesztiv6lkeretiben. A Hevesi Csillagbojt6r Nonprofit
Kft. segits€gdvel
2013.auguszhrs12-17koTotr\zamosprngramotlonalunI a lakossag
minden rdtegdnek. Bizunk benne, hogy
kort6l fliggetleniiLlmir.rdenki megtalilja azt
a lehet6s6get,ahol kikapcsol6dhat, sz6rakozhat a nyrir utolso harnaddban.
Hetfcitol penteklg reggel 9 orjtoJ virjuk a g)'erekeketaz iskola parkjdban, ahol
gyermekfoglalkozisok, sportvetdlkedok,
kdzmrivesfoglalkoz6soh termdszetv6deLmi
programok lesznek.
A fesztivdl hivatalos lnegn)'it6jdra augusztus 14 dn, este 6 drdkor keriil sor a
di.zteremben.
A dlszleremlesza hely.zrnr
a helyi allotok kiallrtasdnaliis. ahol rajzokat, festmdnyeket,szobrokatdskerdmiiikat
mutahu i be, s egyben leher6sdgnyilili az
alkot6kkal ral6 taldlkozdsrais.
A Faluhdzban Takab Tibor ds Jakab
Fl6ra fot6ki6llitdsdt tekinthetik neg az
drdeklcidok.
A h6t bovelkedik esen.rdnyekben:
szabad
tdd szinhezi elciadds,t6zds,a Hevesrfozsef
Noldklubeloadasa
Conda Ia'zloral e. rf.
B6der Ernovel rlletve a kcimydkbeLirock
egyilrieieLkoncedjeikcizillvalaszthatmirrdenki idgledsdrdekloddseszerir.rt.

A Fesztivdl keretdben, augrsztus l7-€n
tdrldnik meg a felujitott sportoltozo felavatiis6r Az esem6nydiszvenddgeSzab6Zsolt
orsz6gglildsi k€pvisel6,Hatvan v6ros polgdrmesterelesz.
Ezen rendezztk meg a ,,Kovdcs Imre
Kok6 labdamg6 eml6ktomdt", amellyel
kozsdgunk egykori kiemelkedci tehetsdg(
labdarug6jdra, a fiatalon elhunl.t Kov6cs
Irnrere emlekezilnk. ' egyben kezdemenyezziik, hogy a jriv6ben az ci eml6k6re
keruljrin megrendezdsrea toma, ahol a
r6la elnevezettVdndorkuprldfi folyik majd
a kiizdelem. A nap progranjai kbzdtt ldf
hatja a lakossdgaz Olaszorszdgboldrkezett
Sbandieratori di Vignanelln ziszl6dobdl6
csoport l6wiinyos mrisorit, Ieszlovasbemutato 6s rendcirkuty6k bemutirtoia. A sport
pd,lya nagyszinpaddn fblldpnek a Tenki
Nlazsorettcsoport ds a Tenki Moderntdnc
csoport tagjai.A HevesiH6ziipari Szcivetkezet nepmriveszeti
iellegi diratbemutatojais
lrithat6 lesz.Itt kerilLlsor GacsalOrsolyo d6adisira, a KillerSurprise, az Anonym Rock
Band.esa Ftizk EgSti.llles
koncertjdreis.
A rdszletesprogramok6l 6shelpzinekcll
plakdrokondrtesitjiik a lakossd.got.
Bizunk benne, hogy mindenki megtaldlja a szdmdra kikapcsol6d6stjelent6
I Szopkl Tamtis
ProSrarnotl
polgdrmester

VassLajosb6csi906ves
Nagyesemdnymiatt kerestefel TenkKrizsdgOnkorminy
zatakdpviseletdben
Szopk6Tam6spolgdrmester
6sDdnyind Sz6r6dIbolyajegyzci
asszonym6jus
8-dna 90.sziiletdsnapj6tiinnepl6VassLajosbdcsit.
OrbdnViktor miniszterelnrik
iidvdzletdttolmiicsolva
ds
Ivlagyarorszdg
Korm6nyinak Eml6klap.jdtetadvakoszdntdtt6k fel Tenk kiizsdglegidosebb
fdrli lakojritaz cjnkormdnyzataj6nddkcsomagjdval
dsvirrigcsokrdval.
Lajosb{csikorihoz kdpestj6 eg6szs6gben
tdlti mindennapjaita 62dveboldoghdzassdgban
dl6 felesdgdvel.
A min
dennapokesemdnyeit
€rdekl6ddssel
krivet6iinnepelthoszszanbeszdltahdborirban6shadifogsrlgban
tdltdtt dvek6l, a
jelent,
falu fejl6ddsdrril
dsarr6l,hogymillen kbnnyebbsdget
hogy gyermekei,rokonai kdzeldbendl, akik mindennapos
I
venddgek
a sziilciihdzban.Isten
iltesseLajosbdcsi!
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Oszt6lkatolikus
iskola a tenki
2013.szeptember1ldt6l a tenki
6ltal6nosiskola iizemeltet6ids
ferlntartdijogait, kdtelezettsdgeit
a R6mai Katolikus Egyhiz Egrr
F6egyhrizmegy{e
veszi6t. Az 6taddsr6l sz6l6 dokumentumokat
ald,irtaBalogZolt6n miniszter6s
Dr. TernydkCsaba6rsek.Az alapit6 okirat szerintiskoldnkneve:
SzentImre Katolikus Altalinos
Iskola. Az dtaddshozszuksdges
dokumentdci6
<isszedllit;isa
folyamatbanvan,a szilksdges
id6pontra elkesziil.
A pontostdjdkoztatds
drdekdben
jrilius vdgdn az iskol6ban tanul6
gyermekek sziileinek kikiild6sre
keriilt egy t6jdkoztat6,illetve egy
nyilatkozat,melybena szilloknek
meg kell er6siteniiik nyilatkoza
tukat, hogy katolikus iskol6ba
kivdnjae jdratni a gyermekdt.A
nyilatkozatnaka tdj6koztat6ban
szerepl6
hatdridoben
trirtdnoviszszajuttatdsa
nagyonfontos,ez€rt
kdriiik a kedvessziikiket annak
betartds6ra.
A felre6rtdsek
tisztdz6samiart
fontosmegismdtelni,
hogy a gyerekeketezutiinis a tenkiiskol6ban
tanitopedag6gusok
fogjdktanitani, bizunkbenne,
hogymind jobb
eredmdnyeketeldrve.

Egeszseg,
eletmod

6

Minden gyermeketbeoltattak
K<izsdgiink vdd6n6i feladatait Fuzik
napjrin,de legkds<ibb
mdsnapsor keMihflyn6 Marika l6tla el rdszmunriil. A gyermekrigy6 hetesidriszaka
kaid6ben.A v6d6n6feladata,hogy az
alatt heti 1-2 alkalommal l6togatja
egdszsdgiigyialapell6t6s rdszek€nt a
meg
a v6d6ncia csal6dot,mikor is a
Kedd:8-10
6rakozt
csaliidok egeszsegdnek
megrirzesere
helyszinentanicsaddstvdgez.
irinyul6 tev6kenys6getmarad€ktalaCsecsem6k gondoz6s6nak id6nul eMgezze,valamint a betegsdgek
pontja keddr 10 ds 12 6ra. A kdtelez6
kialakul6sa6saz egdszsdgroml6s
meg2009-ben:
7f6
vdd6n6i szrir6vizsgiilatraaz 6nrill6
el6zdsedrdekdben
egdszsdgneveldsi
ta2010-ben:
6f6
tand.csaddson
egy,hdrom dshat h6nan6csokatadjon.
2011-ben:
10f6
pos korbankeriil sor.Ez a munka fo,
Gondoziisi tevdkenysdgdt
els<jsorban
20'12-ben:
13f6
lyamatos,egydnreszabott,cdlzottdsa
azoncsalidokkiirebenvigzi, aholviiran2013-ban:
6f6
sziiksdgleteiknek
megfelel6.
d6sanya6sh6t 6valauigyermekel,valaA vidrioltdsokata vdlasztotthiiziormint azaktudlissziitksdgleteknek
megfeA vdrand6sany6k gond.ozisaaz on- vos adjabe, de a szervezds,
az oltisok
lel6ena krizs6gn6i lakosaikcirdben.
6116
vdd6n6itandcsaddson
dsa csal6d nyilv6ntartesa6s a jelentdsekbekiilFeladataitiinrill6an vegzi,de egyiitt- otthon6bantiirtdnik.
d6sea N6pegdszsdgiigyi
Intezetfeld a
m(kodik a h6ziorvosokkal ds a n6A gyermek6gyas
anyiik gondozds6t vdd6ncifeladata.
gy6gy6sz szakorvosokkal,az iskolai, mindig az rijsziilitttel egyiitt vdgzik.
Az 1-3eveskoroszt6lygondoziisa
166vodaipedagogusokkal,
towibb6a gyer- Az els6l6togat6sram6? a hazaj<ivetel togat6saz ijnrill6 vdd6n6i tan6csad6s
mekioldtiszobeht munkatiirsaival.
keretdbenzajlik sziiksdglet6sigenyszeEIl6t n6vddelmifeladatot,ami korrint. A jelenlegnyilv6ntartottaksz6ma:
t6l fi.iggetlentan6csad6sa csalld
20 f6. Szrir€siikredvente,a sziiLlet6snap
tervezdssel,
a gyermekvdllal6ssal,
az
2009-ben:
10f6
kiizeli id6benkritelez6enkeriil sor.
eg6szsdges
dletvitellel kapcsolatban.
2010-ben:
6TO
A nagyobb
gyermekek
gondozdsa,
szilFelhivjaa figyelmeta rendszeres
szri20'll-ben:
oro
r6vizsgilatais rendszeres.
eztaz 6v6n6kr6vizsg6latokfontossegdra,
tiij€kozta2Ut2-Oenl
12f6
kel dsaz iskolaipedag6gusokkal
eg1rtttdstad a szrirdsek
helydr6lesa lehetse2013-ban:
bro
mrikridvevdgzik.A kotelez6vdd6oltrisok
gesbeavatkoz6sfolyarnat6r6l.
beadiisahidrytalanulmegtdrtent. I

AIma: szlnte a legszdlesebbk<irben
felhasznrilhato gyiirniilcs. Ert6kes
t6panyagai mellett magas 6lelmi
rosttartaLndnakkdsz6nhet6,hogy a
hasmends
dsa szekreked€s
is hatdkonyankezelhet6vele.
het6.A gddgdinn)€ is nikmegel6z6,
Afonya: ahazA*berr honosvad fajok
gyuiladdscsdkkent6
hatrissal
bir.
termdsdtgy{tik; gy6g1'nrivinyk6nt Mdlna: remekC-vitamin-,a biotin(H-vitamin) forr6s, 6s a di6t6s rost
b6lhurut ellenhaszn6lj6k.
Egres:Kedvez6hatdsria sziv,a m6j dsa
tartalrna is igen magas. Alacsony
vesemiikdd€s€re,emellettaitnlhat6
szenhidrattartalni,igy didtdzokis
a sz6kreked6s
megel6zdsere
is.
b6tranfogyaszthatj
6k.
Fdldiepen ielent6s C-vitamin forr6s. A benne ldv6 cserz6anyagok
gyullad6sgitl6,bakt6riumiil6 hat6sriak. Tisztitla a bdlrendszert,
ja\itja az em6sztdst6s fokozza az
anyagcserCt.Erdsiti az immunrendszert,a csontokat,a hajat €s
a b6rt.
Meggy magasviz 6s pektintartalmri
Gariigdinnye: n*x6 hatis'i zdld#gfdgyiimrilcs. Ert6kesvitaminjai 6s asle, ami nagyviztarta.lminakkdszdnv6nyi anyagaimellett a meggyben
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is megtaldlhat6 az antici6n nevii
anyag,amely a csereszny€nel
is el6nytishatisokkal bir.
dszibarack nagy viztartalmf gfiim<!lcs,amivelhozzijiirul a szervezet
folyad6kh6ztartds6nak egyensulyban tart6sdhoz.Rosttartalrnai6 hatisri a szekeked6sdsa belfal tulzott
kitiiremkeddseinekmegel6zdsdben.
Ribizli: sok bennea C-vitamin (a legttibb a feketeribizlibenfordul el6),
emellett magasaz dlelmi rost 6s a
szeffessavtartakna.
*irgabarack drtekesvitamin ds dsv6nyiaryag-forriis. A benne ldv6
antioxidens hat6sri vegyiiletek kozdmbtisitik a szervezetben
felszabadul6 k6ros szabadgyiikciket,
emellett
szerepeti6tszanaka rdkosdaganatok
kialakul6s6nakmeiel6zesdben
is.
Sdrgadinnye:Rdkmegel6z6dsgyullad6scsokkent6
hatdsri.

Hitelet

A Hanyi k6polna6s
SzentAnna bfcsuja

A SzentAnna-kiipolnaErd6telek hatdriiban,a Dormiindfel6
vezet6Ut mellettdll.Az erd6telki pl6b6ni6hoz
tartozik.
Az ajt6 fcikitti latin felirat szerint a k6
polndt Ulg-ben ButlerLajosgr6f dpir
tette. 1791-ben
VL Pius pdpa adom6
nyozta btcsrikivdltsdgait Szent Anna
napji{raes azl 1794-6enEszterhdzy
Kdroly egri piisp<ikhirdetteki. A k6polnet l8l9-ben ButlerJ6nosgr6f restaurdltatta.
Az alapit6s idejtt6l egtszensziza lommal i6szdgaiis elhullottak.Ezdrt
dunk krizepdiga keresztj6r6napokt6l dpittettefctl a pusztdbanSzentAnna
kezdve Szent Anna napj6ig minden k6polnrijdt.
A k<izelben
rill6 SzentVen,
keddenmisevolt a pusztaikipolndndl. del-szobor(1809)kapcsiinSzentAnna
A SzentAnna-napibricsrikategdszen kultusz6ba 6llattenyesztdssel
rissze
az 1950-es6vek elejdigitt tartottdk, fiigg6 mozzanatokkeriiltek. A bfcsrik
ekkor azonbana helyi hat6s6gitrilka- alkalm6val Szent Vendel szobrdndl
p6sokeztlehetetlennd
tett6k.A kultusz is ajtatoskodtak,
s a krizeliKijmlciis
bekcilt<izrittaz erd6telki pl6b6niatemp- az egykori 6llatvdszutdn fogadtafel a
lomba,a kdpolna
esberendezesi
tdrgyai pusztai zar:indoklatot.Kiildniisen az
pedig pusztultak,eltfintek.
rillatokegdszsdgd6rt,
haszn66rtfohisz
A kdLpolnaalapitdsinak jiiszs6gi kodtak itt.
monddjaszerint egy gazdagembert,
Az olt|rra helyezett offerek (helyi
valoszimilegaz egyik Butler gr6fot, neviik: tetem,ber6ny)kdziitt is legnasorozatoscsap6sokdrt6k. Egy alta- gyobbszdmban6llatligurdkvoltak.

Pusztai
ember
a Szent
Annabricsribril
sosem
tdrthazaegy(s0kor
megszentelt
vasfU
vagy
Szent
Anna
viriigndlkiil.
Azekkorra
mdrttibbnyir€
atUz6
naponmegsz;
radt6smegszentelt
viriignak
v6d6,
dv6szerepet
tulajdon
itottak:a
h,iziolt6na
vagykom6dra
helyeztdk,
sarsal6d,aj6vilgokvddelmdt
remdltdk
akdvetkezd
egy6vben
enovdnyt6l.
Kevesen
tudjdk,
deavasffimdra
k€ltapapok
0ltiifiitis dfizit€tte.
Az
6korbanismertgydgyndvinyk6nt
hasznilltiik
Rdmiban
v€rszegdq669
ellenhaszn6lt6k.
p€Azegyiptomiak
digiziekiinnydnek
neveztdk.
A kiiz€pkoban
a vasfiivet
olyan
gyakran
indkfeldsolysokbetegs€gre,
hogya gydgynttvdnygyfjt6k
kedv€ncevd
vdh.Avasft{
elnevezdsnekvanndmialapja
it hiszen
igazoldst
nyerta
gyulladiiscsiikkentd
ndveny
enyhe
dsfiijdalomcsillapftri
hatdsa.
Jrinyiilkaoldd,
ezdrtforriizatiit
mamegf6z6s
dsinfluenza
ellenhasmiilfik.
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<irnydkBeseny6teleh
Kcimlcl,FiiLzesabony, Dorrn6nd, Mez6kiivesd,Tard,
Kril, Heves,Tarnabod,Kerecsend,Tomaimonostora,
Abddszal6k,
Kunhegyes
€s rnds falvak, valamint Erd6telek 6s
Tenkndpeepusztaik6polndndl.
A kdpolnamellettnagy szekdrtdbor
6skirakod6visdrszervezcidcitt.
Az erdotelkiprocesrzio
mindigcsakaz iinnep hajnal6nment ki pap vezetds6vel.
Kidrvdnmegkertlt€ka k6polnd.t,
s csak
tigy mentekbe.A hordozhato
Mdriaszobrotfehdr ruh6s M6rialdnyokvittek,mellettiika Miriadajkahaladt.
A Hanyi k6polnama is sokak6ltal
ldtogatott zariindokhely. Jrilius utols6
vasilrnapj6nminden 6vbensokandrkeznekide, hogy imiidkozzanakSzent
Anndhoz ds foachimhoz,Sziiz MArn
sziileihez,
az idctsemberek,
a nagyszLil6k vdd6szentj6hez.
Az ittenibucsunagyonsokdiga pusztai embereklegnagyobbnyeri esemd
nyevolt. A szocializmus
dvtizedeialatt
pusztulisnak indult az 6piilet, ds megszrint a bricsrij6,r6s
is. Ez a hagyomdny
csak1990-ben,
a kdpolnarestaurdl6s6nakbefejezdse
I
utdndledtfel.

A nenver^l6il
I r\-r r/ \\ - \ J \ - v esemenve
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Foldreng6s
okozottk6rokatTenken
'16-6n
tiirt6nt
Februiir
3,5-<is,
iiprilis23-6n4,7-eser6ss6g fcildreng6s
Tenken.A term6szetikatasztr6filnak
eza formiijameglehet6sen
ritkaaz orszdgban,m6g ritkebba t6rs6gben.De mi is a f<ildreng6s?
.}

\\

Mittegyiink
fiildreng6s
eset6n?
Amigtartarengds:
Nehagyjuk
elaz€piilet€t,
a
illetveneprdbiiljunk
megb€jutni,
ugyanis
legtiibbsiriildsilyenkor
tiirtdnik(led6l6k6vakolat,
m6ny,
lehulld
iivegcserdp
miatt).
Az6pi.ileten
beliiligyekezztink
minilt;volabb
keriilni
ablakoktril,
iivegekt6l,
kiinyvespokoh
t6l ds0lyantirgyaktdl,
amelyek
leesve
sdriil6stokozhatnak.
Keressijnk
menediket
azasztalok
alatt,ajtdkeretben,
aszoba
sark6ban.

Mitnetegyiink
fiildreng6s
eset6n?
Nehaszniiljuk
a telefont
feleslegesen
csak
€letvesz€ly
esetin,merta hatds6goknak
sztiksigilk
vanminden
szabad
vonaka.
gyufiit
villanytl
Negyljjtsunk
vagy

A f<ildrengds
a Fold felszindnekhirtelen
razkoddsa.
A Frild szildrdburka,a ne
hdnyszor10 kilomdter vastagk6zetburok nem egysdges
gombhdjkdntboritja ld6pont HelyszinMagnitudriMdlys6gAzidei6vfiildrengdsei
bolyg6nkat,hanemdarabokratoredezett 20'13.02
10km
02. fbekvadkert3.6
Tenkt6rs6g6ben
- amolyanrepedezett
tqdshdj.A darabo- 2013.06.23.
5km
Rits6g
2.4
Arengds
sekdly
mdly2013.02,16.Heves:
kat kozetlemezekneknevezziik,
amel1'ek
10km
tbekvadkert4.3
- azalattuk fekv6ldgyabbfcildkopenybe 2013,06.05.
(4km)pattant
s6gben
ki,magnit
ddja3,5
km
Ersekvadkert
4.1
9,50
voltaRichtersk6ldn.
Afdldmozgiist
nihilny
meriilve 6lland6mozg6sbanvannak. 2013.06.05.
Heves
4.5
10,l0km
(Heves,
telepiil6sen
Tenk,
Erd6telek
kdrnyiMozgisuk sordnegymrlst6ltdvolodhat- 2013,04.22.
is6rzikelte.
Arengis
kisebb
k€n)a
lak0ss6g
nak, egym6shozkrizeledhetnek,
vagy el
riadalmat
is 0k0z0tt,
tiibben
a szabadba
amely Magyarorszrig
terilLlet€n
v6gzois csriszhatnak
egymiismellett.
menek0ltek.
A k6zetlemezekmozg6sa kdvet dik, igy aktivitdsandhardnk is hat;issal
Areng€s
sekdly
iiplilh23.Erd6telek
kezt6bena k6zetburokbanfesziiltsdg van. A Szeizmologiai
Obszervatoriun-r 2013.
(10km)pattant
m€lys€gben
ki,magnit[halmozodikftil. A novekvcifeszrtoero munkatdrsaszerint egy Richterskrila
ddja47voltaRkhterskiiliin.
Afitldmozgiist
rengds
korilLlbelil
bizonyosnagysdgeldrdsekora kdrget szerinti5-6seross6gri
Ienk,
tiibbtelepijlisen
hirtelenmegrepeszti,
eltiiri. A hirtelen 20 dventekdyetkezhetbe. Az 1985'crs
{Heves, Erd,6t€lek,
isdrz6demdgBudapesten
rs)a lakosiig
rez berhidaifoldrengds,
4,+es volt, a Ten
tdrds,repedds
messziresz€tterjed6
jdr, amelya kdrgetmegre- kenis kdrokatokoz6iprilis 23-i4,7-es.
kelte.
Kdrokrdl
isdrkezettbejelentds.
g6mozg6ssal
sekdly
megteti.Ezajelensdg
a frildrengds.
Magyarorsziigoneddrg 6 Richter- 2013.miijus18. Tenk:A rengds
(8
pattant
km)
ki,
magnitdd6f<ildrengest
m6lys€9ben
a
f<ildrengds
magnitrid6ndl
nagyobb
Azt a helyet,ahonnan
ja 2,9volta Richter
skiiliin.Afiildm0zgiist
hulliimok kipattannah rengdsfdszek- mdg nem dszleltek.UgyanakkorMa(hipocentrum)
isdrtiz
ko
az
epicentrum
kdrnydk€n
a lakosdg
A
rengyarorsz:igon
a
XX.
sz6zadban
nek
nevezziik.
rengds
utdn
az
epicentrum
kdrvolt,
zdkelte.
A
gdsfdszek
felszinivetiiletea molyabbfcildrengds
mer6leges
(epicentrum).
szama
nydkdn
ndhiinyan
megijedtek,
a
szabadba
rkba
n
a
rengesek
d'
ercj,'rengdskiizpont
A rengds- Hazar
menekiilt€k.
fdszekbol indul6 rengdshull6rnokide sdgekisebb,mint a Balkdnfdlszigeten,
Areng6s
sek€ly
jutnak el leghamarabb,
mijus24.Tatnabod:
itt rdzz6kmeg de nagyobb,mint a Kdrp:ltmedencdt6l 2013,
(7
pattant
mdlysdgben
km)
ki,magnit[ddlegerrisebben
a Fcildfelszindt.
A reng6s- dszakraes6tenileteken.
ja2,0voltaRichter
2011.
skiiliin.
Arengdsa
A foldrengdserossdgdta Richter
krizpontt6l oldalirdnyban tiivolodva a
;iprilh
23-i utdrengdse
volt.
skdl6n mdrik, amelynekkidolgoz6ja
frildreng6s
errissdge
cs<ikken.
Heves:A
reng6s
sekdly
mdlyMagyarorszignemtartozikakiemel- CharlesRichter az elilrisiit 1935-ben 2013.jrinius3.
(5km)pattant
ki,magnit[ddja
2,4
sdgben
teriiletek tertekcizzt.Bevezet6se
6taalegnagyobb
kedcien fcildreng6svesz6lyes
voltaRirhtersk6ldn.
Arengds
a2013.6prilis
veszdlyeztetett
a Richter-skilaszekozd,kiizepesen
teriilet- ercissdgri
fcildrengds
23-iutdrengdse
volt.
nek szdmit.A rengdsek
oka a Balkrin- rint 9,5-esvolt: 1960.mdjus22-dnChiI
fdlszigetenhriz6d6 Vardar-tcirdsvonal,ldbenpattantki.

Nyariprogramajdnlo
Gyakorik6rd6snyaranta:hovdmenjtink,mit
csin6ljunk?
Nemmindencsalddnak,
bar6ti
tdrsasiignak
van lehet6s6gehosszrikiilfijl-
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di ritra,vagytiibb naposprogramra.Nyiiri
programajiin16nkban
a szabadid6hasznos
elttilt6s6hez
p16bSlunk
tandcsokatadni.

Mussolini
mentettemeg

Ki l6ttaa magyar,
futrinkdt?
Ezernyi felfedezetlen drdekesdget man essrirtin szemcs6zett,
kissdzsirrejthetkdzvetlenkdrnyezetiink.A ha- fenyir.A szdrnyledrin
3 sorlaposgridcir
tdrbaekiforduloekivildgazonbanegy- taldlhat6,egydbk6ntmajdnemsima.
kor lenyegesen
gazdagabb
volt, minr
A faj 6jszakaiaktivitdsri, de a nyrir
napiainkban.
A XIX. szdzad
derekdn vegi ds 6szi napsiiLtdses
idciszakban
mdg megfigyeltek
irr maglar nappalis mozog.A peterakds
nydrv6f]qdtll
Iutrnl{at.
g6n,riszelejdnzajlik ekkor figyelhetcl
E rovar kiiliindsen vesz6lyezte- megafaj a legnagyobbegyedsz6mban.
tett,ezdrtfokozottanvedett.Eszmei KdrjiiLk,ha valaki hatdrbeli sdtdrn
drtdke 100 ezer forint. A fut6bog6r taldlkozikmagyarfutrinkilval, felt6tleegykor honos volt a Tenk k<irnydki niljelezzeaztl,
I
mezrik<in.KempelenRad6 ig6g-ban
Irta Ieeli)fordulasat
Tenk.puszta
kdrnyekin. ahol regennagy kiterjedesri
fiives pusztrikvoltak, melyek ma a
Hevesi Fiives Pusztdk T6jvddelmi
K<irzetriszdt kdpezik.Ezena helyen
az6tasem6szlelt€ka fajt 6sa k6s6bbi
kutat6k is KempelenRad6rahivat
koznah amikor a fut6bog6r tenki
el6fordul6sd16l
sz6lnak.
Utolj|ra 2002-benvdgeztea tdrsdgbentalaj csapd6svizsgdlatokat,
de magyarfutrinl{dt nem tahltak.
A magyar futrinka a botanik6b6l
ismertOsmdtra-elmdlet
dllattani bizonyitekenakis tekinthet6,hiszena kcrzephegys€gi
m€szkci-dsdolomit kop6rokon kiviil az Alfdld homokpusztiin
is el6fordult.Ismertet<ije,
hogy teljesen
fekete,a fej ds az el6h6tigen finoman
dss(din pontozott,a sz6rnyfed6fino-

e,) TenkiKffruka . 201t augutztus <a

A nydr a pihen6s,a strandoldsid6szakais. Tenkheza legkcizelebb
esci
melegvizri fiird6 Jiiszszentandrdson
ta161hat6.
Am a gondtalanlubickolis
rnellettdrdemesfelkeresnia telepiiLlds
templomatis, amelynekfresk6itAbaNovdk Vilmos lesrettel9i3 ravaszd
t6l rlszdig.
A templomokban meglehet6sen
szokatlan naturalisztikus dbrrizoliis
els6 rdn6zdsrea fdlelmek t6rhina: a,
ldngokban verg6d6 kdrhozatra it6lt
lelkek olyan mdlysdgeitnyitj6k meg
az emberi szenved6snek,melyeket
magaa katolikus egyh6zsem akart a
hiv6kkelelhitetni.Rdad6sula mr.iv6sz
- tal6n fricskakdnt- egyesszenved6
alakoknakvalosrigos
arcotfestett,melyek mintiljdt a j6szszentandrdsiakt6l
kdlcsdncizte.
A templomfresk6imindaddiga lakossrig6s az egyhlLzkereszttiizdben
dlltak, amig el nem teriedt a hir: az
alkoldshoz
kesziiltekitanulmanyokat
Mussolinivds6roltameg.A fest6ezdltal bocsdnatot
nyert,s iev mesmene
k u l ta I e nk l o lc s a kt t z p e r c n a
y iu t o i t r a
tal6lhat6hiresAba-Novdkkdp.
I

Multidezo

A reform6ciofellegvira: Sz6razb6
Tenkenpe1794-ben
akik szint6n A megdllapod6st
dsa Soldosok,
Tenk ma katolikus telepiilds.De 400 Papsziiszok
a tenki
el
Csoma
S6muel,
l6tta
cs6tjdvel
voltak.
hit
k€pvisel6i
dwel ezel6ttTenk ds Sz|razbo a refot- azirj
valamint
Gell6n
gondnoka,
ref.
egyh6z
ds
Sz6razb6
Tenk
id6ben
Ebben
az
szdmitott.
m6ci6fellegv6rdnak
lsw6n,
Gelldn
Julianna.
Mdria,
Gell€n
f<!lrajta
elkiiliiniilt
volt,
pusztasdg
A borsodireform6tusegyh6zmegYe is
(alsods if abbPapsziszGytirgy.
1567-t6ll6tezik,de a tlrsigben ,,mdra desuribirtokokkal.Szdrazbo
Az 1797. januir 8-6n a h6rom
Birj6l
teriilet.
termci
vizjdrta,
reformdci6kezdetinis voltak a refor- fels6)
f<ildesuraik€rv€nyeztdk hogy a
filia
Gomiir
a
legjelenttisebb
mdlt valldsnaktekintilyestaglai, akik tokosaikiiziil
szolgdloszem6lyne k6pldn'
filidkban
csaPapszasz
a Szdrazb\n6sTenkprddiumokonlak6 vdrmegydbrilsz|rmaz6
legyen,ds ne Atdprddikd,tor
hanem
rijszerzemdnyi
az
csatlakoz- lrid, akik 1734-ben
hivekkel,mint lednyegyhdz
lakion. Csoma
Tenken
nyon,
hanem
szerezt6k
alapjin
bizottseghaterozata
tak az ,tdnyi egyhdzhoz."
a prddik6tor
el6rte,
hogy
azt
is
S6muel
A
XIX.
Miutdna tiir<ikelfoglaltaEgertdsa meg a sz6razb6irdszbirtokot
leegyh6zban
pusztatenki
a
lalakdsa
puszta
piisp<iksdgelrnenekiilt, az orszdggyii- szizadkdzepen a szdrazb6i
ds
a
tenki
el
vezetni
gyen.
igy
kezdt6k
volt.
ldsa piispdk6sa k6ptalanszdkhelyeiil k6inakkdtharmadareformdtus
anyakiinlrueit.
ekl€zsia
proszerazb6i
a
Az ellenreform6ci6tk<ivet6en
Kassiitieliilteki. A vegv5rakbanszol1803. jfnius l7-tdl lij egyezseg
katona,va testensokhelyzetecsak II. J6zsefTng6lt nagyszimriprotestAns
Tenk 6s Szirazb6 az |tanYi
javult:
alapj6n
1784
lamint a piispiik tiivolldtekedvezettaz relmi rendelet6tkdvet6en
csatlakozott. Ezzel
anyaegyh6zhoz
A titriik h6dolts6g augusztus3-6n a gycingyiisimegyerij hit terjeddsdnek.
a reforrnici6 felSz6razb6
megsziint
CsomaSdmuel
idejdn m6r milkiiddtt az 6t6nyi anya- gyrildsenmegengedt6k
lenni.
egyhdz, amelyhezTenk 6s Sziirazb6 tenki nagybirtokosnal5az udvari pap- legv6r6nak
A t6mdr6lb6vebbenolvashatnakG.y.
tartAst.1789-bena leiinyegyhizhiveit
reform6tusaihivei tartoztak.
egyA tttrdkdk elvonulisa ut6n rij lako- Makl6rra rendelt€k, de 1794.febrw|r G,mdri Ilona: A hevesireformdtus
elejia
XIX'
szdzad
ondll6s6gu- hdzkijzsegtiirtinete
sokkal ndpesiiltbe a megye,tobbek 12-6nismdtvisszanyertdk
egyh|zhoz t(il napjainkigctrl\ii tanulm6ny6ban. I
az|tSnyi
csatlakoztak
a
kat,
s
a
Felvid6kr6l
6rkeztek
ekkor
kiizt

Arat6bandavagysumm6sbanda?
A summdsbanda ezzel szemben
huzamosid<ire.
nagyobbgazdasdgba
vegyesmezei munk6k vdgz6s6reszeg6ddtt mez6gazdas6gibdrmunkisok
csoportjavolt. Oket cissztelndpesebb
iesitm€nyiik alapjin termdnyr6sszel,
id6b6rbends a m6s juttatdsokkalfizettoboroztaijsz
tdk ki. A1 summasgazda
a szdlasgaArat6bonddnak neveztdk
a
munkap6rokb6l
6llt
6ldre
6ket
6s
sze
bonak6zi er6velttirtdn6 betakarit6sil30-60, ritk6bban80-120
osszetev6d6
ra szeg6diittarat6munkdsokcsoportA tagok
6U6
summrlsband6nak.
f6b6l
i6t, mely az arat6gazdavezetisdvel
n6kfdlkezes
6s
fdrfiakb6l
esdszkezes
kdzdsendolgozott.Egydbelnevez6sei
le
6llt&
ldOsebbekbcil
b-OL
fiatalokb6l,
is ismertek, mint arat6bokor, arat6a
gyermek
egy-ket
velik
,'konyhetett
csaDat.bokorarat6. Ezek kezdetben
hamalac"is. A vilogates f6 szempontja
csal6di.rokoni, bar6ti szervezdsben,
a munk6ra val6 alkalmass6gvolt Az
kds6bb az aral6gazda vezetdsealatt
mindenldlemunkd,tvilesdszkezesek
dolgoz6 csoportok voltak, amelYek
(arat6s,
zs6kol6s,kapril6s),a fellitak
helyben vagy t6volabbi teri.ileteken
konnyebbeket
viszonylag
a
kezesek
vdllaltdka szemesgabonalevdgiisdt.
a
(kapdlls,
A
summisbanddk
egyelds).
Az els6 vil6gh6bort el6tt nemcsak
dolgoztak
feltdtleniil
nern
munkahelyen
v6llalt
a helybeli szegdnyparaszts6g
egyiitt, idtiben €stdrbenmegis oszthataratdst, de a mostoh6bb dghajlatt,
t6k a munk6kat eglnn6skriziitt, de kiiszegdnyebbfiildti falvak lakossdgdrztisen6tkeztek6segyiitt is aludtak.Volt
nak szintemindegyik retegekiilddtt
legal6bbegy-kit szem6lyt A k6ziaratdsma m6rcsakhagyom5ny- iilland6 szak6csuk,mellettenaponkent
csal6dydb6l
segitseg l
vagyhetenkdntcser€16d6
6rz6s
a btzaterm6 teriiletekre.

A k6zier6vel
munk5kid6szaka.
A nydra legnehezebbmez6gazdasiigi
sz6k6szletUnkv6gzett munka kifejez6seimiira szintemiir kikoptak
b6i. ttolott a magy;r nyelvnagyon6rnyaltantudta kifejezniaz egies
Vajontudjuk-em6g,mi a k0liinbs6gazarat6munkafolyamatokat.
kiizt?
banda6sa summiisbanda

Mrlltidezo
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Lucifer:Tenk6s azEmber
trag6diSjinak meglep6 kapcsolata
Els6rdn6z6sre
bizonymeredek viillalkoziisnak
tfi nhet
kapcsolatotkeresniMad6ch
lmre:Embertrag6diiijacimfi
remekm(ve6sTenkkiizs69
krizt.Pediglehet.A kapcsot
a falu egykoribirtokosai,a
jelenik.
Papsz6szok

r qk yoltak mind red, mind.
azokra, zkik igazdn szerettiik, gyakran, nagyongyakra dhajtottahaldlat.Szemei
elgydngiltek, hallLsa fogyatikos btt, mozognicsak nehezentudott. Tdrsaielkdltbztek mdr ndldndlelSbbefiildi
dletbdl, kikkel eg)) tt &zett,
gondolkodott,cselekedett6s
szenyedett.
Mig eljdtt olykor
Maddch drdmiijiinak egyik legizgalkdtszet azutdn eglszer egy
masabbfigur6ja Lucifer, akit az ir6
dtben hozzdnkPuszta-TenkSzontagh P6lr6l mintazott. Szinte
re, vagyBudapestreelrdndult,
valamennyimrielemzdsemlitdst tesz
yagl ha Lapujt1n tart6zkodSzontagh szemely€r61,
akit Lucifer
tunk, ott lLtogatottmegs tiil
modelljekdnt ismernek. Cinizmusa,
tiitt vel nk egf-kdthetet,de
cjr<ikke
ketked<i
szelleme,
a vilag fejazutanmdr nem mozdultki
l6desetszarkazmussal
fogaddszemeHorpdcsr6l.Kdrtem, kdltdzlyisdgemiatt az irodalomttirtdndszek
zdkegiszenhozzank.Ha jobszerintrj a mii igazi f6h6se.Misrdszt
ban szereti,tigy lakjdk kiil\n
Luciferttgy tarti6k sz6mon,mint Mahdzacskdban,hogy teljesen
d6chszemdlyisdgdnek
ellenpontja,aki
fiiggetlennek lrezze magat s
riiad6sulaz egyetlenembervolt felkdhozzaeIszemdlyzetit
is.Most
sziiltsdgdbenN6gr5d megydben,aki
is elszorula szlvem,ha arra
Maddchhozvolt merhetri.Harmad- messegprogresszivszem6lyis6geinekgondolok,mily kettdsid6t t(;Ithettem
rdsztSzontaghPdlvolt az,aki akdzira- 6s politikai cselekvdsilehet6sdgeinek veleaz utolsokbol.
mindighalateltsziv,
tot elvitteArany I6noshoz,s Mad6ch m i n t d j ai s l e h e tA
. n n a k a d e r e k h a d - velgondolokirdntamdscsal1domirdnt
veleosztottamegelscikdnt
Aranyked- nak a tipikuskdpvisel6je,
amelyugyan tqni s{tottmelegszeret
etdre."
vez6 v|lasz|t.
nemjiitszottvezet6szerepeta nemzet
Papszasz
Lajosne
Szontagh
PdltestAm, ha Mikszrith Kdlm6n n6g- dlet6nekirenyitdsdban,
sorsdrjnt6for- v6r€nek,Ferencnekvolt a ldnya. Kar6di ismer6seinekkcir6t tekintjnk dulatok meghozatal6ban,
de jelenld- rancslapujt6n
dlteks innen keriilt fdrje
6t, abban is jelent6sszerepetjetszik t6vel, dletmin6sdgdvel
ds m(veltsdgi, r6v6n Pusztatenkre. Karancslapujt6
SzontaghP6l.A m6r k<izipkorumajd erkrilcsi rendjdvel nelkiikizhetetlen ds Tenk kapcsolataismert: az utols6
oregSzontaghprilydja,egydnisdge
na alkot6elemvolt.
tenki Papsz6sz
a N6gr6dmegyeicsal6gyon 6rdekelte
az irot. Mint kepvise
Eleftajz|t unokahrlga,Papsz;isz
La- dibirtokonkcivetet
t el ringyilkossdgot
l<ikmdgaz orszaggyriles
padjaiban
is josnd vetettepapirra hal6la ut6n tiz azoroszmegsz6llds
id6szak6ban.
egyiitt iiltek s vdgiilis igy a tiszrelth6z 6wel. A szerz6egyr6sztcsalddiemPapszdszLajosndSzontaghMdria
karcolataibanis feltr.inikneve6s sze ldkek alapjdnfoglaltarisszeSzontagh kdzirata,amely Puszta-Tenken,
1913.
mdlyisdge.
Vdgiil Miksz6th vettemeg dletirtjdt,mdsrdszta csal6diiratt6rra miircius6-6nkeletkezett,
a MagyarTirSzontaghhorp6csik(ririjdt, hogy pdr tdmaszkodott.
mig harmadik forrd'- dom6nyos Akaddmia kdzirattdrdban
boldognydr utdn,mint haraterrnog- kdnt korabelilapokatiddzett.igy ala- taldlhat6.Tiszt6zottleirat, olvashai6l
rddibirtokos,rir<iklehunytaa szemet. kul ki Szontagheletrajza.Papszriszt o ,h i b d t l a p
ne l d d nS
y .a m i s z d m u n k r a
Igy alkott6k6k h6rmana nagytriaszt. Lajosnenem volt gyakorlottsTerzd. megettcilis fontosabb:
egytenki birtoSzontaghPiil 6lete mindenk€ppen de ez az ir6,sahib6tlanul teljesitette kos nevdhezkdt6dik az az irodalom
jelent6sdg(N6grddme- cdlj6t:szinesds drdekeskdpet rajzolt tortdnetitdny,hogy Lucifer alakja
meghataroz6
az
gye XIX. szdzadimrivel6ddstcirtdne Szontaghr6l.Kiilcin<isenfontosak az ut6kornakily pontosanmeg6rz6dcitt.
teben.De ha iinmagdbanrizsgdljuk. apr6megfigyeldsek,
a politikusjelleme
A tdmdrol rdszletesenolvashatunk
akkor is olyan tipiz6lhat6 jegyeket fi nom rdszleteinek
felrajzoldsa.
az 1994-benmegielentN6grdd Metaldlhatunk a mrilt sz6zadot6tivel6
PapszdszLajosndigy ir az utols6 gyei Mrizeumok Evk<inlwdben
Prazdletpely6n,amelyeka magyarkiizne- id6kr6l: ,,Utolsddtei nagyonszomo- novszkyMih6ly tollib6l.
r
Negyedikszin- Egyiptom
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Yiltozils a lakcimbeielent6ssel
kapcsolatos
elj6rdsokban

A negyed6vk6pe

A Heves Megyei Kormrinyhivatal jaik 6ltal etvett 6s rdgzitett lakcim
HevesiJ6rdsiHivatalaHivatalvezeto bejelent6lapok
alap.idnlehetsdges.
A
jdnek 6rtesit6sealapjdn,2013,julius fentiekreva16tekintettel,2013.iflius
15. napjdt6la telepiildsidgysegddek 15.napjdt6laz 6llampolgdroka lak
Iakcimbejelentesre
irdnyulo eljdrd- cimbejelent€ssel
kapcsolatoskcitelesokat nem l6thatnak el, kizdrolaga zettsdgeiket
Tenken,a Kiizs6ghdz6n,
id6ben,Pdsztornd
TafrirdsiHivatal KozpontiOkmdnyiro- iigyf6lfogaddsi
d6j6ban(3360.Heves,Erzsdbettdr 2.) kdcsIbolyakcizszolgdlati
tisztvisel6
valam\ntajegyz6eshelyi megbizott- ndl tehetikmeg.

Jtiszolg6lati
nagykiivet
Tenken.
A fiildreng6sutiina
helyre6llit6si
rnunk6latok idej6n kiizs6gi.inkbe
6rkezettM6dlDalma
asszony,
a KatolikusKaritiiszj6szolgiilatinagykiivete.A seg6lyszervezet
nagyobbmennyis6gU
fest6kkelsegitetteaz ingatlanokbankeletkezett
kiirok helyreiillitesiit

Nagymam6nk
meser
A n€pmesdkfontos drt6keikultrlrtcirt6netiinknek, ndpdlettink
r€sze.Sajnos,azut6bbi6vtizedek
nem kedvezteka ndpmesegyrijt6snek.E fontosad6ssdgot
szeret
ndnkmostp6tolni.
K6rjiik azokata fiatalokat,akik
kedvet €reznek ahhoz, hogy a
tenki nagymam6k 6ltal egykor
hallott dsmesdlttdrtdneteket,me
lyek t6li 6lszakrikon,vagy kukoricafoszt6skcizbenhangzottakel,
jegyezzdk
fel e mes6ket6sknldj6k
be a tenki Kcizsdghdzdra
,,Mesep|lyizat" cimmel Fontos, hogy
ne a magyarndpmesekincseib6l
meritsenek hanem kizdr6lag a
falura jellemz6 adom;ikat rcigzitsenek. A pilyamunkik bead6si
hat6ridejeszeptember20.
A legjobbirrisokatkdzzdtessziik
a nyerteskrinlwjutalmatkap. I

Hal6loziis
Veres
leszldn6,
Dolinszky
Miiria(5z.:
19]3)
Vass
M6rtonn6,
Farkas
Anna(sz.:
1921)
(sz.:
Kal6(zkai
Ldszl6
1939)
(sontos
[ajos(sz.:
1928)
Benke
s5ndor
{sz.:
1914)
Standel
htv6nn6,
T6thh6n(rz.:1931)
TadJ{nosn6,
l,lagy
Anna(sz.:
1926)
Szab{i
teren((1962)

H6zass6gkiit6s
2013.
iiprilis
12.liiyeilstv6n
65PaluffEka
2013.
mdius
ls.Vadnai
Ad6m6sBakos
Bernadett
2013.
ifnius8.DominAttiladsKiivesdiMdnika

Sziilet6s
otvdsMiliinZoiird(e.:2013.04
26an.:Varga
lldikri)
(5z.;
SzigiliSzabolcs
2013.05.
l6 an.:Kiss
Margit)
lGszaEmna(sz.:
2013.
05.28.an.;Suha
Kar0lina)
(52.:2013.02
0szl6nciLu(a
11.an.:
Kiivesdi
Linda)
Daru
Lili(sz.2013.0Z
29.an.:Adiim
Judit)

Tfijfikoztat6a
hullad6ksz6llit6s16l
Ev elejetcil
a hulJadekszallitdst
a RegioKom HulladdkszdllitrisiKft. szervez6
s6bena j6szap6tiVdrosiizemeltet6
Kft.
vegzi.2013.julius l-jdt6l l0 szdzaldkos
dijcscikkentds
tcirt6nt.A negyed6ves
dij:
3.430Ft. A szokeltat6si
szerz6dds
lebonyolitdsribana Kcizsdghrizdndolgoz6k
segitsdget
adnak.
Fontosleme szenrldletvaltozds,
mert
sokolyanhulladdkkeriil akuk6kba,mely
szelektivengyiijthet6.Semmilyenhullad6k kiilteriileten val6 elhelyezdsre
nincs
lehet6sdg!A temetciben,a nddszoyettel
takartresztazerthoztakldtre,hogytaka
r6sbanlegyena sirok6l lekerii{6szdraz
vir6g, ds nem azdrt,hogy a lakossdgaz
otthoni zijldhullad6kot,sertdstre$'{t itt
helyezze
el.llyen esetben
eljdrdstinditaI
nak a szabiilyszeg6k
ellen.

Szocidlis6tkez6s,
h6zi segits6gnyfjt6s
Felhiguk a lakoss6gfigyelmdt,hogy a
L6I 2012.(1X.7.)sz6mririnkorm6nyzati
rendeletertelmdben
szocidlis
etkezes,
illetvehiizi segits€gnyrijtds
igdnybevdtel6revan lehet6s6g.
A szocidlis
ellatdsok
teritdsidiiai:
1.)Etkeztetds
380Ft/adag+ AFA- 483Ft/ada8
2.)H6zi segitsdgnyrijtds
60 Fti6ra
A szolgiltatdsr6l,
illetvea tdritdsidi
kedvezm6nyekrcil
b6vebbfelvil6git6st
adnaka Kdzsdghdza
dolgoz6i6sSzalai
r
Tiborndhdzi szoci6lisgondoz6.

