MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA
VI. évfolyam 12. szám

2010. szeptember

Őszi napsugár
Régi emlék: egy ködös őszi hajnalon,
A határban mentem, hogy szántsak az ugaron.
Nem volt víg kedvem és nem volt dalom,
Sok volt a munkám és nem volt unalom.
A fákról, lombzáporként hulltak a levelek,
Repültek, mint ezer színt játszó förgeteg.
Szürkére festette őket a köd, a dér,
Míg el nem sodorta a hideg őszi szél.
Én csak szántottam az ugaron álmosan,
Az égen láttam sok barna árnyakat,
A ködös messzeségben károgó varjakat.,
V-betűs alakban, délre vonuló darvakat.
Egyszer csak látom, mintha egy sötét lakat,
A keleti égről, hirtelen leszakadt.
Szívemben-lelkemben, egy régi dal fakadt,
Fények lepték el, a már felszántott ugart.
A nap volt Ő, mi a földtől az égig ért,
Meleg sugara és fénye, száz tavaszt ígért.
Fényének melege szívemig ért, és a vért,
Testemre vidáman ontotta, s szórta szét.
Németh Emil

2

VI. évfolyam 12. szám

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
2006. október 1. – 2010. augusztus 31.
Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi
Hírek Olvasóit! „Én kis hazám a nagy
hazában,…Te a meleg szív vagy nekem!”
– írta Arany János szülőfalujáról,
Szalontáról Szülőföldemhez című versében. Mi, mezőtárkányiak, a költőhöz
hasonlóan érzünk szeretett településünk,
otthonunk iránt.
Szeretett szülőfalunknak a vezetését bízták rám és képviselőtársaimra
Mezőtárkány választópolgárai négy évvel
ezelőtt. Most, a ciklus végéhez közeledve
számot adunk, hogyan sikerült az elvárásoknak megfelelnünk, a kötelező és a vállalt feladatainkat végrehajtanunk.
A választott Képviselő-testület az
önkormányzati törvényben foglaltaknak
megfelelően végezte tevékenységét. Valamennyi tervezett ülését megtartotta, szükség szerint számos rendkívüli ülést is tartott. Évente átlagosan 16 testületi ülésen
beszéltünk és döntöttünk a településünket
érintő fontos kérdésekről.
Az elmúlt négy év alatt a testület jól
összekovácsolódott, az üléseken egészséges szellemű, összehangolt, aktív munka
folyt. A képviselők többsége kezdeményező, felelősségteljes hozzáállással és tevékeny munkavégzéssel segítette a polgármesteri programom megvalósítását településünk fejlődése és a lakosság érdekében.
Eseményekben bővelkedő, mozgalmas négy évről adhatunk számot.

Az Önkormányzat legfőbb célkitűzése az volt, hogy az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait kellő színvonalon ellássa. Ennek keretében
gondoskodni kívántunk az intézményhálózat működési feltételeinek biztosításáról. Semmiképpen nem akartunk feladatot megszüntetni, még a kötelező feladatokon túl sem. Gondoskodni kívántunk a különböző kommunális szolgáltatások - közvilágítás, az ivóvíz-ellátás, a
szemét-elhelyezés, egészségügyi alapellátás, temetkezés - zavartalanságáról, az
arra rászorulók szociális támogatásáról,
emellett a gyermek-és időskorúak ellátására, valamint a közétkeztetés fenntartására is figyelemmel voltunk.
Megalkottuk a 4 éves ciklusra szóló gazdasági programunkat, melynek
generális elve, vezérmotívuma az, hogy
az önkormányzat – lehetőségeihez mérten
– mindenekfelett arra törekedjen, hogy a
településen élők életminősége, életkilátásai, a község élhetősége javuljon. Ennek
a fő célnak, és ezen belül természetesen
a kötelező alapfeladatoknak rendelte alá
valamennyi erőforrását, illetve szabad
kapacitását.
Önkormányzatunk kiemelt, s egyben
legnehezebb feladata volt minden gazdasági évben a pénzügyi egyensúly megteremtése. Szembesülnünk kellett minden év elején a költségvetés tervezésekor
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a közoktatási normatíva jelentős csökkenésével, s hogy a többi kötelező feladatra igényelt normatív támogatás sem inflációkövető.
Éveken át folyamatos teherként hárult
önkormányzatunkra az előző faluvezetéstől megörökölt közel 8 milliós fizetési kötelezettség, mely a 2006. október
1. előtt elvégzett beruházások, beszerzések áthúzódó fizetési terhe volt, valamint a 2006. október 1-jén fennálló 3 millió Ft-os bérhitel állomány. Jelentős terhet jelentett az ÉMÁSZ által 2002-ben
Mezőtárkány akkori polgármesterének
megrendelése alapján elvégzett közvilágítás-korszerűsítési beruházás áthúzódó fizetési kötelezettsége. A beruházás bekerülési összegét kamatterhekkel
együtt Mezőtárkány Önkormányzata havi
egyenlő részletekben törlesztette. A 2002ben 13 millióba került beruházásért több
mint 20 millió Ft-ot fizettünk ki, évente
3,5 milliót havi részletekben, az utolsó
részletét 2008 szeptemberében.
Költségvetésünket többszöri tárgyalás,
a működési költségek minimumra szorítása után is minden évben hiánnyal, működési hitel beállításával tudtuk elfogadni.
Ugyanakkor eldöntöttük, hogy költségvetési hiányunkat az évek során céltudatos gazdálkodással, megoldáskereséssel
megpróbáljuk lefaragni. A likviditási gondok megoldásához már több éve bérhitel

2010. szeptember
és folyószámlahitel igénybe vétele szükséges. 2002 novembere óta van Önkormányzatunknak folyószámla hitele, illetve hitelkerete, bérhitel felvételére pedig
először 2006 áprilisában került sor.
Az előző évekhez hasonlóan minden
évben pályázatot nyújtottunk be az önhibáján kívüli települések anyagi támogatására /ÖNHIKI/, melyen 2007-ben 19 millió Ft, 2008-ban viszont már csak 1 millió Ft támogatást nyertünk. Az egyre szigorodó feltételek, másrészt pedig a bevételeink növelésére irányuló intézkedéseink (társulások létrehozása, kiegészítő
normatíva) miatt 2009-ben már nem fértünk bele az önhibáján kívül forráshiányos települések anyagi támogatási rendszerébe. Nyilván ez kétélű dolog: örülnünk is lehet ennek, ugyanakkor a fennmaradó hiány összegét legnagyobb sajnálatunkra a fejlesztési kiadások csökkentésével kellett lefaragnunk. Épp ezért döntött úgy a Képviselő-testület, hogy minden pályázati lehetőséget ki kell használni a teljesítőképességünk, a kívánatos igények, a finanszírozhatóság és a fontossági sorrend figyelembe vételével, amely
lehetővé teszi a Gazdasági Programunkban kitűzött fejlesztési elképzelések megvalósítását.
Gazdasági, gazdálkodási szempontból
nagyon nehéz időszak áll mögöttünk.
Az állami támogatások jelentős csökkentései és az inflációs hatások egyre
inkább nehezítették a működést. A Kormányzat folyamatos normatíva-elvonásokkal sújtotta a településeket. Csupán
a közoktatási feladatok állami normatív támogatása településünkön a négy év
alatt 40 millió Ft-tal csökkent. De ugyancsak csökkenés mutatkozik a szociális
feladatellátás támogatásában, sőt a legutóbbi évben a körjegyzőség feladatainak
finanszírozásában is. 2010-ben összesen
21 millió Ft-tal csökkent a három kötelező feladat központi támogatása településünk tekintetében. Mivel az ÖNHIKI
pályázati lehetőségtől is elestünk a központi kormányzati megszorító intézkedések miatt, ez évente további 19-20 millió
Ft-os kiesést eredményezett. Tehát ebben
a ciklusban összesen 60 millió Ft körüli a normatíva csökkenése és az ÖNHIKI
támogatás megszűnése miatti veszteségünk éves szinten.
Ennek ellenére sem gondoltunk intézménybezárásra,
feladatmegszüntetésre, vagy nagyarányú létszámleépítésre.
Nagyon átgondolt, racionális, takarékos
gazdálkodás mellett minden évben kerestük azokat a lehetőségeket, amelyek megtakarítást, a szakmaiság biztosítása mellett többletfinanszírozást hozhattak községünk gazdálkodása javára.
A bevételek növelése érdekében döntött
úgy a képviselő-testületünk, hogy 2007.
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január 1-jétől létrehozza a közoktatási társulást Egerfarmos község Önkormányzatával társulva az általános iskolák intézményeinek fenntartására. 2007. szeptember 1-jétől ez a társulás kibővült az óvodai
feladatellátással, majd 2009 szeptemberétől Sarud óvodai és iskolai feladatellátásával. Létrejött a Mezőtárkány-EgerfarmosSarud Intézményfenntartó Mikrotársulás.
Mezőtárkány község Önkormányzata látja el a gesztori feladatokat.
Ez az együttműködés példaértékű a kistérségben, a kiegészítő társulási normatívának köszönhetően jelentős anyagi nyereséget hozott mindhárom településnek,
másrészt pedig szakmailag is nagyon jól
segítik egymást az oktatási intézményegységek, a pályázati lehetőségek maximális
kihasználásával jelentős fejlesztések valósultak meg minden feladat-ellátási helyen.
2007-től pályázati támogatással bevezetésre került az iskolai integrációs pedagógiai program és az óvodai fejlesztő
program. A pedagógusok számos továbbképzésen vettek részt, ahol az új pedagógiai módszerekkel ismerkedtek. A jó
szakmai munkának köszönhetően oktatási intézményünk, az óvoda és az iskola
2009-ben a teljesítménymotivációs pályázaton a közoktatási szakértői bizottságtól
kiváló minősítést kapott.
A könyvtárunk néhány éve a Bródy
Sándor Megyei Könyvtár fiókkönyvtáraként működik mozgókönyvtári szolgáltatással. Jelentős felújítások, eszközbeszerzések valósultak meg az elmúlt
négy évben: padlózatcsere, olvasóasztalok és irodabútorzat cseréje, szalagfüggöny vásárlása, számítógép és könyvtári szoftver beszerzése. Könyvtárunk megújult arculattal, szellemiséggel és rendezvényekkel várja az olvasóközönséget.
A Művelődési Ház a település közművelődési feladatainak színtere. A kulturális élet fellendítésében, a sportélet, az
igényes, értékes műsorok megszervezésében, számos gyermek- és felnőtt program, települési rendezvény megszervezésében jelentős feladatot látott el az intézmény vezetője. A programok megszervezéséhez számos pályázati támogatást
sikerült szerezni, melynek köszönhetően
neves művészeket sikerült meghívnunk, s
nem utolsósorban ingyenesek voltak rendezvényeink.
Konyhánk is intézményegysége a közoktatási társulásnak az ÁMK tagjaként.
250 adagos kapacitással gyermekétkeztetést, szociális étkeztetést és vendégétkeztetést oldunk meg. Az elmúlt négy évben
hagyományosan bevezetésre került községi ünnepségeinken – Majális, Falunap,
karácsonyi köszöntések, Idősek Világnapja stb. – konyhásaink fáradságot nem
ismerve minden alkalommal helytálltak, önként vállalva a segítségnyújtást,

mely jelentős anyagi megtakarítást hozott
Önkormányzatunknak.
2008 év végén újabb társulás tagja lettünk gesztorként. December közepétől
létrejött Mezőtárkány - Dormánd körjegyzősége.
Féléves előkészítő munka után 2009.
február 1-jétől Egerfarmossal és Besenyőtelekkel Szociális Mikrotársulás formájában működtetjük a szociális alapellátási feladatainkat, valamint a Többcélú Kistérségi Társulásból kiválva a gyermekjóléti feladatellátást. Nem kis vállalkozás volt ez a három település részéről.
Gesztorként, a társulás vezetőjeként számunkra jelentette a legtöbb munkát ennek
a szervezeti keretnek a létrehozása, ráadásul úttörő módon, hiszen ilyen társulásra még nem volt korábban példa, s még
kevésbé gyakorlat.
Így pénzügyileg, de ami nem elhanyagolható szempont, szakmailag is sokat
fejlődött ez a terület.
Az anyagi jelentős plusz hozamán túl
szakmailag is nyert vele minden település már a másfél év alatt is, hiszen minden
alapellátásnak megfelelő vezetője van,
több szakember dolgozik a rendszerben,
átadtuk egymásnak a jó tapasztalatokat, s
ez által a feladatellátás színvonala javult.
Településünk elkötelezett térségi felelősségvállalása következtében jelentős
szervezési munka folyik Mezőtárkányon.
Új és nagy feladatteherrel járnak a társulások miatti szervezeti struktúraváltások
a gesztor településnek. A dolgozók átkerültek a mi munkáltatói nyilvántartásunkba, több mint kétszáz munkavállaló alkalmazásával, bérfizetésével járó valamenynyi feladat ellátása településünkön zajlik,
mi igényeljük a feladatellátásra a normatívát, mi számolunk el vele, a költségvetését mi tervezzük, közös testületi ülésen
fogadja el az öt önkormányzat, stb.
Elmondhatjuk, hogy már igen szorosra
fűztük a viszonyunkat a környékbeli települések képviselő-testületeivel, hiszen rengeteget kellett közösen tanácskoznunk.
Megnyugtató számomra, hogy minden partner település képviselőtestülete
igen konstruktív, együttműködő, a település érdekében a legjobb megoldást kereső, felelősen gondolkodó emberekből áll.
A társulások nagyságrendi változást
hoztak a költségvetésünkbe. Mivel mindhárom társulás minden feladatellátásához
kapcsolódó normatív támogatást a gesztor hív le, mi fizetjük a három település
dolgozóit, egyéb költségeket, így amellett, hogy a gazdálkodással kapcsolatos
feladatok is megnövekedtek, a költségvetésünk főösszege is jelentősen, 47 %-kal
emelkedett, no persze ennek csak kis szelete az a plusz hozam, amit településünk
saját működésére költhet.
folytatás a 4. oldalon 
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folytatás a 3. oldalról

Gazdálkodási adatok:
Évszám
Kiadások
Bevételek
2006
317.723.000 Ft
324.017.000 Ft
2007
312.917.000 Ft
322.682.000 Ft
2008
341.711.000 Ft
356.402.000 Ft
2009
483.079.000 Ft
492.541.000 Ft
2010 (terv)
467.541.000 Ft
467.541.000 Ft
A társulási kiegészítő normatíváknak köszönhető többletforrások:
Évszám
Közoktatási társ.-i
Szociális társ.-i
Körjegyzőség
kiegészítő normatíva kiegészítő normatíva kieg. normatívája
9.464.348 Ft
2007
9.390.000 Ft
2008
10. 407.000 Ft
4.870.000 Ft
3.766.000 Ft
2009
7.841.000 Ft
2.690.000 Ft
3.173.000 Ft
2010 (terv)
Látható, hogy a társulási normatíva is
folyamatos csökkenést mutat, de Önkormányzatunk még így is 13.704.000 Ft
többletfinanszírozásra számíthat az idei
évben a két társulás és a körjegyzőség
működtetése kapcsán.
Ez a bevételnövelés szükséges volt,
hogy a költségvetési hiány mérséklődjön.
Sajnos a teljes normatíva-elvonást közel
sem tudtuk visszapótolni. 2009 év végén
16 milliós bérhitel felvétellel zártuk a gazdasági évet. Az idei év költségvetését pedig
több megszorító intézkedés, adható juttatások elvonása után 25.014 eFt működési hitel beállításával tudtuk tervezni intézményeink, feladataink változatlan működtetése érdekében. Ezzel a hitellel együtt is
10 % alatt marad a hitelállományunk, ami
még viselhető terhet jelent, a működőképességünket, stabilitásunkat nem veszélyezteti. Az Önkormányzat Képviselő-testülete nagyon nehéz döntést hozott meg és
vállalt fel, amikor inkább egyhangúlag a
hitelfelvétel mellett voksolt, s nem kezdtük meg az intézményeink, vállalt feladataink megszüntetését. Úgy gondoljuk, hogy
a leépítést szolgáló intézkedéseket célszerű a legvégsőkig elodázni. Hiszen ami egyszer bezárásra kerül, az többé már nem fog
működni.
Így hát tovább működtettük a családsegítést, a mindennapos testnevelést,
az emelt szintű informatika-oktatást, az
iskolaotthonos oktatást, napközi otthont,
a konyhánkat, a falubusz szolgáltatásait,
tehát a nem kötelező, vállalt feladatainkat
településünk lakossága érdekében.
A nemrégiben elkészült féléves beszámoló szerint június 30-án 13.627.000 Ftos folyószámla-hitelünk volt. Szeptember
15-re ez az összeg 15 millió Ft-ra emelkedett. Bízom benne, hogy év végéig megfontolt gazdálkodásunknak köszönhetően nem
lesz szükség teljes egészében a betervezett
hiány nagyságrendjében hitelfelvételre.
Reménykedünk –s úgy gondolom joggal – abban, hogy a FIDESZ Kormány
ígéreteihez híven a közeljövőben megfelelő finanszírozási struktúrát dolgoz

ki különös tekintettel a közoktatás központi támogatására, hogy a kistelepüléseken ne
lehetetlenítse el az alulfinanszírozás a települési önkormányzatok működését, gazdálkodását. Addig is meg kell tartanunk
minden intézményünket, vállalt feladatainkat minden eszközt, lehetőséget megragadva!
Mezőtárkány költségvetésének főbb szerkezete az elmúlt
négy évben az alábbiak szerint
alakult:
Kiadások (a kiadások összege ezer Ft-ban és aránya):
Megnevezés
2007.
2008.
2009.
2010. (terv)
Személyi jellegű kiadások
149.027 (48%) 165.790 (48%) 234.356 (49%) 283.962 (61%)
Munkaadókat terhelő járulékok 46.437 (15%) 51.124 (15%9 62.196 (13%) 71.765 (15%)
Dologi jellegű kiadások
49.519 (16%) 60.097 (18%) 82.983 (17%) 49.928 (11%)
Átadott pénzeszköz
16.482 (5%) 13.3 74 (4%) 36.083 (7%) 7.451 (1,5%)
Szociális juttatások
41.740 (13%) 42.466 (12%) 37.401 (8%) 39.579 (8%)
Felhalmozási kiadások
9.712 (3%)
8.860 (6%)
30.060 (6%)
7.568 (2%)
Céltartalék
7.288 (1,5%)
Kiadások összesen eFt-ban:
312.917
341.711
483.079
467.541
Bevételek: a költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult (teljesítési oldalon) (adatok ezer Ft-ban):
Megnevezés
2007.
2008.
2009.
2010. (tervezet)
Intézményi működési bevételek
15.110
14.196
13.679
6.142
Önkormányzatok sajátos működé65.870
72.982
70.695
72.951
si bevételei
Normatív állami hozzzájárulás és
160.489
142.550
201.015
207.500
egyéb állami támogatás
Felhalmozási bevételek
0
489
15.827
130
Egyes szociális feladatok
10.517
32.398
57.946
67.165
Központosított támogatások
8.187
39.798
32.543
9.440
ÖNHIKI támogatás
19.040
1.061
0
0
Területi kiegyenlítő támogatás
3.000
0
0
0
Egyéb állami támogatás
8.253
5.000
3.000
0
Működési célú pénzeszköz átvétele
20.895
25.591
57.643
69.965
TB alapból átvett pénzeszköz
3.837
3.591
3.458
3.119
Felhalmozási célú pénzeszköz
595
8.786
5.341
0
átvétele
Támogatási kölcsönök visszaté1.485
1.476
1.240
600
rülése
Előző évi pénzmaradvány
5.404
8.484
14.154
5.515
Működési hitel
0
0
16.000
25.014
Bevételek összesen eFt-ban:
322.682
356.402
492.541
467.541

2010. szeptember
Gazdasági Programunk adópolitikai
célkitűzése szerint az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy alakította ki, hogy az egy meghatározott stabilitás,
állandóság mellett folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse,
igazságos is legyen az adózói kört illetően, ugyanakkor figyelemmel van a településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire. Sajnos nincs községünkben erős vállalkozói réteg, így az iparűzési adóbevételünk nem jelentős. Már két
éve folytatunk tárgyalásokat arról, hogy az
iparűzési adó mértékének csökkentésével
kellene ösztönözni vállalkozások megtelepülését községünkben, s ez által a saját vállalkozóink terheit is csökkentenénk. Biztos
tárgyalások és pontos kimutatások szükségesek ennek a rendeletmódosításnak a
bevezetéséhez, hiszen jelentős bevételkiesést nem bír el a költségvetésünk.
Az adózók fizetési morálja igen változó.
Hatékonyabb hatósági munkával ösztönözni kell a jövőben, hogy a fizetési morál
javuljon az egyenlő teherviselés és az adókintlévőségek behajtása érdekében. Hiszen
az intézményi bevételek mellett az adóbevétel jelenti az Önkormányzat saját bevételét.
Az önkormányzati feladatellátásban
kiemelten fontos szempontnak tartottuk az
önkormányzati vagyon megtartását, az
értékmegőrzést. Célul tűztük ki, hogy az
önkormányzati vagyon forgalomképtelen
vagy korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részének (pl. utak, intézmények, közterületek) állagát javítani, értékét lehetőség
szerint növelni kell folyamatos karbantartással, felújítással, beruházással. Továbbá,
hogy bevételnövelésként nem lehet cél az
önkormányzati ingatlanvagyon értékesítése. Ennek szellemében jártunk el, számos
felújítás, építés, vásárlás történt, melyek
nemcsak az értékmegőrzést, hanem a
vagyongyarapodást is szolgálták.
A
2006-os
vagyonmérlegünk
370.548.000 Ft, a 2009-es évben pedig
408.714.000 Ft. Az értékvesztés kötelező
leírása mellett is 13 %-os vagyongyarapodásról számolhatok be.
Visszavásároltuk a korábban önkormányzati tulajdonban lévő vörös magtár épületét, mely jelenleg külső és belső felújítás után garázsként és raktárként funkcionál.
Továbbá gyarapodott vagyonunk
3 buszmegállóval és két gyalogátkelővel, a
különböző pályázati és önerős infrastrukturális beruházások értékével, mint az orvosi
rendelő felújítása, akadálymentesítése, szolgálati lakások, nyugdíjas ház, szociális szolgáltatóház felújítási értékei, útfelújítások
stb. Jelentős gyarapodást jelentett a 2009ben pályázati támogatással megvásárolt
falubusz közel 10 milliós értéke is. A 2009es vagyonmérleg adatához jön még az idei
évben eddig aktiválásra még nem került 11
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A helyi adónemekből származó bevételek:
Évszám
Magánszemélyek Iparűzési adó
kommunális adója
2006
1.482.000 Ft
4.314.000 Ft
2007
1.524.000 Ft
5.386.000 Ft
2008
1.242.000 Ft
7.899.000 Ft
2009
1.188.000 Ft
3.512.000 Ft
2010 (terv)
1.371.000 Ft
3.600.000 Ft
millió Ft értékű térfigyelő kamera-rendszer,
ill. a polgármesteri hivatal akadálymentesítésével, bővítésével megvalósuló értéknövekedés, a kettő együtt összesen kb. 25 millió Ft érték. Ezzel együtt már 16 % körüli
vagyongyarapodásról beszélhetünk.
A munkahelyteremtés feltételeinek
javítása településünkön fontos feladat. A
társulásoknak köszönhetően a bevételnövelés mellett a feladatbővülés által munkahelyeket teremtettünk, nőtt a kinevezett
dolgozók száma, s több embert közhasznú, ill. közcélú foglalkoztatással is tudunk
alkalmazni a társulásokban különböző feladatokra. Pl. a házi segítségnyújtásban
községünkben 2006-ban 2 fő dolgozott,
most 14 főt foglalkoztatunk.
A munkahelyteremtés másik eszköze a
közfoglalkoztatás. Az elmúlt négy évben
igyekeztünk a Munkaügyi Központtal
együttműködve minél több ember számára biztosítani néhány hónapos munkaviszonyt, kereseti lehetőséget.
A tavalyi év nagy változást hozott a közfoglalkoztatás terén. A kormány „Út a munkához” elnevezésű programjának kiemelt
célja volt, hogy a tartósan munkanélküli
személyek fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkabérhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka
világához. Az önkormányzatokat kötelezték arra, hogy a rendszeres szociális segélyezettek körében szervezze meg a munkát,

Gépjárműadó

Összes adóbevétel

4.200.000 Ft
4.224.000 Ft
4.269.000Ft
3.824.000 Ft
4.800.000 Ft

9.996.000 Ft
11.134.000 Ft
13.410.000 Ft
8.524.000 Ft
9.771.000 Ft

létszámú közcélú foglalkoztatást. Szeretnénk, ha hasznos tevékenységet végeznének településünkön e foglalkoztatási idő
alatt a munkavállalók egész közösségünk
javára. Leginkább a közterületek rendben
tartása, parkosítás azok a feladatok, amelyek folyamatosan magas létszámot igényelnek, de számos területre kiterjesztettük a közfoglalkozás feladatait. Pl. házi
segítségnyújtás, adminisztratív munkakör a polgármesteri hivatalban, szociális
intézményben, általános iskolában.
E mellett azonban még igen nagy anyagi terhet ró Önkormányzatunkra ez a kormányprogram, hiszen sem eszközökre,
sem munkaruhára, sem a megfelelő infrastruktúra biztosítására nem ad forrást a
központi költségvetés, ezáltal a községek
igen szűkös költségvetését terhelik meg
még ezekkel a kiadásokkal is. Nyilván ez
is a fejlesztésektől vonja el a forrást.
A regisztrált munkanélküliek körében, akik semmilyen ellátásra nem voltak jogosultak, közhasznú foglalkoztatással, ezen túl pedig értékteremtő és értékmegőrző pályázatokkal próbáltunk munkalehetőséget és megélhetést teremteni.
A munkaügyi központ támogatását minden projekttervünkhöz megnyertük Ezeknek köszönhetően tudtunk takarékoskodni az évek során. Bizonyos munkaköröket
személyi változások esetén nem kinevezett, hanem közhasznú munkavállalókkal
láttunk és látunk el az intézményeinkben.

A közcélú foglalkoztatás a számok tükrében:
Évszám
Foglalkoztatottak Maximális havi Állami támogatás Önkormányzat
havi átlaglétszáma
létszám
összege
önrésze
2007
6
13
5.428.347 Ft
285.702 Ft
2008
5
8
4.529.489 Ft
238.394 Ft
2009
44
76
33.759.298 Ft
1.776.805 Ft
2010 szept.-ig
62
95
41.804.185 Ft
2.154.176 Ft
Közhasznú foglalkoztatás értékteremtő, értékmegőrző pályázati projektek segítségével:
Évszám
Nyertes projektek Foglalkoztatottak Munkaügyi Köz- Szükséges önerő
száma
létszáma
pont támogatása
mértéke
2007
9
13 fő
2.881.180 Ft
10 %
2008
11
29 fő
8.477.964 Ft
10-30 %
2009
6
6 fő
6.902.502 Ft
0-10 %
2010 szept.-ig
8
8 fő
6.946.540 Ft
0-10 %
és a hozzájárulás mértékével arra ösztönöztek bennünket, hogy lehetőség szerint mindenkit foglalkoztassunk. Ennek értelmében
elkészítettük a közfoglalkoztatási tervünket,
s 2009. április 1-jétől megkezdtük a jelentős

De a közhasznú projektek keretében foglalkoztatjuk évek óta a munkairányítót, az
adminisztratív ügyintézőket, festési, tatarozási munkákat végeztek, hulladékgyűjtő konténer gyártását, színpadkészítést,
folytatás a 6. oldalon 
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folytatás az 5. oldalról

korláthegesztést, hideg- és meleg burkolat lerakását, szolgálati lakások felújítását,
kőműves munkákat, gondozónői feladatokat, a közösségi ház rendszergazdai feladatait végeztettük el a projektek által.
A Többcélú Kistérségi Társulás ülésén Gárdián Edit Asszony, a Munkaügyi
Központ Füzesabonyi Kirendeltségének a
vezetője példaként emelte ki Mezőtárkány
azon törekvését, hogy minden lehetőséget
kihasználunk a foglalkoztatás növelésére.
Nyilván tesszük ezt azért, mert községünk
a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, a munkanélküliségi ráta az átlagostól magasabb, a helybeli és környékbeli
munkahelyek száma igen alacsony, ráadásul folyamatosan csökken. A munkahelyteremtés feltételeinek javításával konk-

VI. évfolyam 12. szám
rétan is besegítettünk a Főkefe Nonprofit
Kft. mezőtárkányi telephelyének és ezáltal
munkahelyeknek a megtartásába, amikor
az Egyháztól bérelt ingatlan szükséges felújítási-átalakítási munkáit az Önkormányzat önköltségén közcélú munkavállalókkal
elvégezte.
Fejlesztési céljaink: folyamatosan fejlődő infrastruktúra, élhető környezet, javuló életminőség kialakítása.
Ennek érdekében sokféle intézkedést
tettünk. Pl. korlátoztuk a vendéglátó ipari egységek nyitvatartási idejét, lakossági
megkeresésre iskolai autóbuszjárat beindításában jártam közben, falubusz közlekedési szolgáltatásaival igyekszünk segíteni az idős és rászorult embereknek, családoknak, a téli időszakban költségeket nem
kímélve a lehető leggyorsabban gondosko-

dunk a hóeltakarításról. A kötelezően előírt feladatok ellátásán túl a képviselő-testület olyan beruházásokat kívánt megvalósítani, amely az állampolgárok mindennapi életében szükséges, komfortérzetének
javításához elengedhetetlen alapvető infrastrukturális, kommunális beruházások.
Ennek érdekében saját bevételi forrásaink mellett minden pályázati lehetőséget kihasználtunk a fejlesztési igényeink,
szükségleteink érdekében.
Igen sok pályázatot nyújtottunk be az
eltelt időszakban. A helyi újságban, a
Mezőtárkányi Hírekben folyamatosan
beszámoltunk a pályázati munkánkról.
Engedjék meg, hogy a négy éves munkánkról most számot adjak egy táblázatos
összefoglalóban.

Mezőtárkány Községi Önkormányzat pályázatai
2006. október 1. – 2010. augusztus 31.:
Benyújtott pályázat megnevezése
Benyújtás
Igényelt támogatáideje
si összeg (Ft)
TEKI: Szociális szolgáltatóház kialakítása
2007. március
4.940.850
(90%)
Fogyatékosok Esélye Alapítvány
2007. március
494.000
(100%)
Oktatási Minisztérium: Szakmai és informatikai fejlesztési 2007. március
604.800
feladatok támogatása
(100%)
Érdekeltségnövelő támogatás Művelődési Ház részére:
2007. március
221.000
függöny, laminált padló vásárlás
(100%)
Érdekeltségnövelő támogatás Könyvtár részére:
2007. március
33.000
szalagfüggöny vásárlása
(100%)
Prémium évek program bérvisszaigénylése
2007. ápr. júl.
3.432.000
okt.
(100%)
„Integrácós és képességkibontakoztató program” OKM
2007. május
5.000.000
(oktatási program, eszközbeszerzés, pedagógus továbbkép(100%)
zés óvodában, iskolában)
ÖNHIKI támogatás, önhibáján kívül hátrányos helyzetű
2007. május
19.040.000
települések támogatása
(100%)
Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány: Kötelező
2007. június
220.000
eszközállomány fejlesztése az iskolában
(83%)
Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány: Kötelező
2007. június
100.000
eszközállomány fejlesztése az óvodában
(100%)
„Közjóért” Pro Bono Publico
2007. június
51.000
Füzesabony és Vidéke Tak. Szöv. Alapítványa: Kötelező
(100%)
eszközállomány fejlesztése az iskolában
Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Nyári étkeztetés
2007. június
1.565.000
szociálisan rászorult gyermekek részére
(100%)
2007. június
5.151.000
Oktatási Minisztérium: Integrációs felkészítésre és óvodai
fejlesztő program szervezésére kiírt pályázati támogatás
(100%)
Oktatási és Kulturális Minisztérium: Útravaló Nemzeti
2007. szeptember
375.000
Ösztöndíj program, tanulmányi ösztöndíj 7-8. évfolyamos
(100%)
tanulóknak
„Orvosi rendelő komplex akadálymentesítése Mezőtárkány 2007. szeptember
7.696.860
községben” ÉMOP-4.2.2-2007-0174
(95%)
„Többcélú oktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése
2008. január
411.292.569
Mezőtárkány községben” 1. forduló
(95%)
Tartalmi elemei: Óvodabővítés, tornaterem építése, kisiskola
felújítása, átépítése. ÉMOP-4.3.1/2F
„Informatikai infrastruktúra fejlesztés Mezőtárkány és
2008. február
Kb. 15.000.000
Egerfarmos községek iskoláiban”
(100%)
Tartalmi elemei: tantermi oktató csomagok, digitális tábla,
projektor, laptop, WIFI csomag, iskolai PC
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0068

Önrész
összege (Ft)
548.984
(10%)
-

Elbírálás
Forráshiány miatt
elutasítva
Nyert, megvalósult

-

Nyert, megvalósult

-

Nyert, megvalósult

-

Nyert, megvalósult

-

Nyert

-

Nyert, megvalósult

-

Nyert

44.000
(17%)
-

Nyert, megvalósult

-

Nyert, megvalósult

-

Nyert, lebonyolítva

-

Nyert, megvalósult

-

Nyert, megvalósult

405.097
(5%)
21.646.978
(5%)

Nyert, megvalósult

-

Nyert, de még a központi közbeszerzési
eljárást nem bonyolították le 2 év alatt

Nyert, megvalósult

Forráshiány miatt
elutasítva

2010. szeptember
Benyújtott pályázat megnevezése
Fűkasza
Érdekeltségnövelő támogatás Művelődési Ház részére:
bankett asztalok, sörpad-garnitúra vásárlása
Prémium évek program bérvisszaigénylése
ÉMOP: Bartók Béla utca útépítés
ÉMOP: Kis Kossuth utca útépítése és az Ady Endre út járdaépítése
Buszöböl és megállók, gyalogátkelőhelyek kialakítása
Mezőtárkány községben (TEKI)
(Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatása)
Oktatási Minisztérium:Teljesítménymotivációs alaphoz
benyújtott támogatási igény pedagógusok minőségi munkavégzésének jutalmazására
ÖNHIKI támogatás
Oktatási Minisztérium: „Integrácós és
képességkibontakoztató program” (oktatási program, eszközbeszerzés, pedagógus továbbképzés óvodában, iskolában Mezőtárkányon és Egerfarmoson)
„Orvosi rendelő bővítése Mezőtárkány községben”
ÉMOP-4.1.1
Falubusz-beszerzése
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (közlekedési szolgáltatásfejlesztés)
Nyári étkeztetés támogatása szociálisan rászorult gyermekek részére pótigényléssel összesen
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” Egerfarmos, Mezőszemere,
Mezőtárkány és Szihalom községekben
KEOP-2-1.0.”Első forduló” -1F (a pályázat előkészítésének költsége)
„Közjóért” Pro Bono Publico
Füzesabony és Vidéke Tak. Szöv. Alapítványa: Kötelező
eszközállomány fejlesztése az intézményekben
Oktatási Minisztérium: Szakmai és informatikai fejlesztési
feladatok támogatása
Önkormányzati Minisztérium: Működésképtelen Önkormányzatok egyéb támogatása
Oktatási és Kulturális Minisztérium: Útravaló Nemzeti
Ösztöndíj program, tanulmányi ösztöndíj 7-8. évfolyamos
tanulóknak
Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány: Temető parkosítása, térkövezés
Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány: eszközbeszerzés
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Benyújtás
ideje
2008. március

Igényelt támogatási összeg (Ft)
250.000
(100%)
244.000
(100%)
12.549.000
(100%)
15.114.693
(90%)
20.235.168
(90%)
5.380.800
(80%)

Önrész
összege (Ft)
-

Nyert, beszerezve

-

Nyert, lebonyolítva

-

Nyert

1.679.410
(10%)
2.248.352
(10%)
1.345.200
(20%)

Forráshiány miatt
elutasítva
Forráshiány miatt
elutasítva
Nyert, elkészült,
átadás:
2009. 04. 29.

2008. május

2.159.000
(100%)

-

Nyert, 2008. decemberében lebonyolítva

2008. május

1.061.000
(100%)
6.702.500
(100%)

-

Nyert

-

Nyert, lebonyolítva

14.764.560
(90%)
8.276.000
(83%)

1.640.507
(10%)
1.665.200
(17%)

Forráshiány miatt
elutasítva
Nyert, megvásárolva

2008.
június-július
2008. augusztus

2.418.220
(100%)
73.610.000
(85%)

-

Nyert, lebonyolítva

12.990.000
(15%)

Elutasítva kormányrendelet módosítás
miatt

2008. szeptember

98.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítva

2008. szeptember

1.998.100
(100%)
5.000.000
(100%)
352.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítva

-

Nyert

-

Nyert, lebonyolítva

100.000
(100%)
165.000
(100%)
250.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítva

-

Nyert, lebonyolítva

-

Nyert, lebonyolítva

17.068.095

3.413.619

19.985.466
(100%)
182.000
(100%)

-

Forráshiány miatt
elutasítva
Forráshiány miatt
elutasítva
Nyert, lebonyolítva

4.387.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítva

1.000.000
(100%)

-

Nyert, megvalósítva

2008. március
2008. ápr. júl.
okt.
2008. május
2008. május
2008. május

2008. június

2008. június
2008. június

2008. szeptember
2008. szeptember
2008. november

2008.
november
Nemzeti Civil Alapprogram: Karácsonyi rendezvény támo- 2008. december
gatása
Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány pályázata
MVH: Falumegújítás- és fejlesztés: park díszkúttal, iskola
2009. január
előtt parkoló, templomkert utcabútorok, kandelláberek, kerítés,
MVH: Vidéki örökség megőrzése
2009. január
Tájház felújítása, bővítése
Egészségügyi Minisztérium: Pályázat a kistelepüléseken
2009. január
lakók komplex népegészségügyi szűrővizsgálatának elősegítésére. (91 nő szűrővizsgálata)
Oktatási Minisztérium: Pedagógus bérpótlék az IPR-ben
2009. január
résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok többletfeladatainak ellátásáért
KIHOP (Közösségi Internet-hozzáférési pont)
2009. február
Közösségi információs pont működtetése a közösségi házban

Elbírálás

folytatás a 8. oldalon 

8
Benyújtott pályázat megnevezése
Egészségügyi Minisztérium felé benyújtott Védőnői
pályázat: Nőgyógyászati mellszűrés
Nemzeti Civil Alapprogram: Templomi hangverseny
szervezése
Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány pályázata
8/2009. (II.26.) ÖM rendelet: általános iskolai feladatot ellátó
intézmény elemi infrastruktúra-fejlesztése
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás hangosító
berendezések vásárlására
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatása mazsorett
ruhára
Prémium évek program bérvisszaigénylése
„Közjóért” Pro Bono Publico
Füzesabony és Vidéke Tak. Szöv. Alapítványa: Kötelező eszközállomány fejlesztése: a szociális intézményben
kerékpárok vásárlása
Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány: Sportpálya
fásítása, talajmunka
Nyári étkeztetés

VI. évfolyam 12. szám
Benyújtás
ideje
2009. február
2009. február
2009. március
2009. március
2009.
április
2009. ápr. júl.
okt.
2009. szeptember

2009. november
2009. május

Oktatási Minisztérium: Teljesítménymotivációs pályázat

2009. május

TEKI 2009.: Térfigyelő-rendszer kiépítése
(Üzembe helyezése: 2010. aug. 31-én)

2009. június

CÉDE: Főzőkonyha kialakítása

2009. június

CÉDE: Útépítés

2009. június

Oktatási Minisztérium: Integrációs felkészítésére és óvodai
fejlesztő program szervezésére kiírt pályázati támogatás
Oktatási Minisztérium: Pedagógus bérpótlék az IPR-ben
résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok
többletfeladatainak ellátásáért
Oktatási Minisztérium: Teljesítménymotivációs pályázat

2009. június

Orvosi pályázat szűrővizsgálatra

2009. július

ÉMOP-4.2.2-09.: Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése

2009. aug.

Oktatási és Kulturális Minisztérium: Útravaló Nemzeti
Ösztöndíj program, tanulmányi ösztöndíj 7-8. évfolyamos
tanulóknak
Önkormányzati Minisztérium: Működésképtelen
önkormányzatok egyéb támogatása
ÉMOP-3.1.3. : Útépítés

2009. június
2009. június

Igényelt támogatási összeg (Ft)
200.000
(100%)
200.000
(100%)

Önrész
összege (Ft)
-

Elbírálás
Nyert, lebonyolítva

-

Nyert, lebonyolítva

19.796.400
(90%)
241.000
(100%)
300.000
(100%)
8.881.000
(100%)
90.000
(100%)

2.199.600
(10%)
-

Elutasítva
Nyert, lebonyolítva

-

Nyert

-

Nyert

-

Nyert, lebonyolítva

120.000
(19%)
1.438.560
(100%)
2.101.000
(100%)
14.560.000
(85%)

505.000
(81%)
-

Nyert, lebonyolítva

-

Nyert, lebonyolítva

2.569.410
(15%)

Nyert 10.000.000 Ft
csökkentett támogatással, a pályázat
lebonyolítva
Forráshiány miatt
elutasítva
Elutasítva

Nyert, lebonyolítva

48.000.000
(85%)
19.000.000
(85%)
5.813.000
(100%)
6.275.000
(100%)

8.470.000
(15%)
2.850.000
(15%)
-

Nyert, lebonyolítva

1.049.000
(100%)
140.000
(100%)
13.074.728
(90%)

-

Nyert, lebonyolítva

-

Nyert, lebonyolítva

1.452.748
(10%)

Nyert, lebonyolítva

2009. szeptember

548.00
(100%)

-

Nyert
10.753.631 Ft összegű csökkentett támogatást, megvalósítása
folyamatban
Nyert, lebonyolítva

2009. szeptember

3.000.000
(100%)
28.392.228
(90%)
14.782.133
(90%)
1.333.000
(52%)
17.842.997
(75%)
16.654.555
(100%)
38.038.177
(90%)

-

Nyert

3.154.692
(10%)
1.642.460
(10%)
1.221.000
(48%)
4.460.750
(25%)
-

Forráshiány miatt
elutasítva
Elutasítva

2009. nov.

ÉMOP: Kisiskola akadálymentesítése

2009. november

LEADER: Hagyományőrző rendezvény megrendezése

2009. december

MVH: Faluközpont kialakítása

2009. december

MVH: Tájház felújítása
2009. december
Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány pályázata
ÉMOP: Szociális Szolgáltatóház kialakítása, szoc. alapszolgál- 2009. december
tatás fejlesztése idősek nappali ellátásával

4.226.464
(10%)

Elbírálása folyamatban
Elbírálása folyamatban
Elbírálása folyamatban
Elutasítva

2010. szeptember
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Benyújtott pályázat megnevezése
Miniszterelnöki Hivatal: IX. Tárkányok Találkozója megrendezése
Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány pályázata
ÉMOP: Orvosi rendelő bővítése, eszközbeszerzés

Benyújtás
ideje
2010. január

Igényelt támogatási összeg (Ft)
500.000
(50%)

Önrész
összege (Ft)
500.000
(50%)

2010. március

ÉMOP: Óvodabővítés, komplex akadálymentesítés

2010. március

Oktatási Minisztérium: Pótlékok (osztályfőnöki,
gyógypedagógiai) támogatása
Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány: Kötelező
eszközállomány fejlesztése az iskolában
„Közjóért” Pro Bono Publico
Füzesabony és Vidéke Tak. Szöv. Alapítványa: Kötelező
eszközállomány fejlesztése: Védőnői Szolgálatnál játékok
vásárlása
Prémiumévek program visszaigénylése

2010. március

19.567.733
(95%)
100.000.000
(77%)
638.000
(100%)
90.000
(100%)
20.600
(100%)

1.029.881
(5%)
29.867.338
(23%)
-

Elbírálása folyamatban
Nyert, lebonyolítva

-

Nyert, lebonyolítva

-

Nyert, lebonyolítva

7.147.000
(100%)
20.000
(60%)
1.570.000
(100%)
1.000.000
(100%)
120.000.000
(100%)

-

Nyert

13.000
(40%)
-

Nyert, lebonyolítva

-

Nyert, lebonyolítva

-

Elbírálása folyamatban

Elnyert támogatás
összege

A támogatáshoz szükséges
önerő összege

46.864.840 Ft
70.481.584 Ft
63.621.693 Ft
17.932.140 Ft
198.900.257 Ft

737.215 Ft
4.705.993 Ft
4.039.750 Ft
949.460 Ft
10.432.418 Ft

Regionális ÁNTSZ felé benyújtott védőnői pályázat
mammográfiai szűrővizsgálatra
Nyári étkeztetés

2010. április
2010. április

2010. ápr. júl.
2010. május
2010. május

Oktatási Minisztérium: Szakmai és informatikai fejlesztési
2010. június
feladatok támogatása
TÁMOP: Képzési program lebonyolítása munkanélküliek
2010. augusztus
részére, megújuló energiaforrások kihasználás
(Konzorcium tagjaként nyújtottuk be a pályázatot a Tarnamente- Tisza-tó ÖKO 2000 Alapítvánnyal és Sarud Önkormányzatával együtt)
Pályázati munkánk eredményessége a számadatok összesítésének tükrében:
Évszám
Összes benyújtott
Elutasított Elbírálás alatt Megnyert
pályázat (közmunka
pályázatok lévő pályáza- pályázatok
projektekkel együtt)
tok
2007.
24 db
1 db
0db
23 db
2008.
33 db
5 db
0 db
28 db
2009.
37 db
8 db
3db
26 db
2010.
19 db
1 db
2 db
16 db
Összesen:
113 db
15 db
5 db
93 db
Pályázati munkánk eredményességének
nagyban köszönhető, hogy intézményhálózatunk megfelelő, jó színvonalú. Az
önkormányzat intézményeinek működése
zavartalan volt a négy év során. Ugyanakkor még mindig több épület nagyobb felújításra, bővítésre szorul. Folyamatos volt
a ciklus négy éve alatt a tervezési munka,
a pályázatfigyelés, és minden lehetséges
pályázati forrást kihasználtunk, hogy fejlesztési céljainkat akár több ütemre bontva is meg tudjuk valósítani.
A legégetőbb probléma az óvoda szűkössége, a tornateremhiány, a konyhánk
épületének állaga. Sajnos az elmúlt ciklusban ezekhez a nagyobb fejlesztésekhez nem kaptuk meg a térség országgyűlési képviselőjének a támogatását, határozottan elzárkózott a segítségnyújtás elől.
Ismételten be kívánjuk nyújtani igényünket ezekre az infrastrukturális fejlesztésekre, amennyiben megfelelő pályázati kiírást találunk. Az óvodabővítésre már
be tudtuk adni újra az igényünket.
A Gazdasági Programunk szerint
igyekszünk tehát intézményeink zavarta-

lan működését biztosítani, stabilitásunkat
megőrizni, ezen túl pedig a nagyon szükséges útjavítási, karbantartási munkákat
elvégezni.
Sajnos az út- és járdaépítési pályázatunk – bár formailag és a szakmai pontozáson is megfelelt - sajnos forráshiány
miatt már négy alkalommal is elutasításra került. Azért nem csüggedünk, újra be
fogjuk nyújtani a terveket, amikor a kiírások lehetővé teszik. Addig is önerőből
próbáltunk egy ütemterv szerint haladni
az útjavítási programunkkal.
Nagyon kevés a pénzünk felújításokra,
az útépítés pedig különösen drága terület.
Régóta nem volt komolyabb útépítés, felújítás községünkben, sem az önkormányzati tulajdonú utak, sem a Magyar Közút kezelésében lévő állami utak tekintetében. Az utóbbi a Kossuth út egyik szakasza, a Rákóczi út és a Dózsa György út.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei
Igazgatóját rendszeresen kerestem, testületi ülésen is kértük, hogy komolyabb
javításokat eszközöljenek a szinte már
járhatatlan útjainkon, mely probléma

Elbírálás
Nyert, lebonyolítva
Elutasítva

Nyert, lebonyolítva

megmérgezi mindennapjainkat, ellehetetleníti életünket. Sajnos mindig az volt
a válasz, hogy egyáltalán nincs központi forrás a felújításra, szinte már a kátyúzásra sem. 2010. március 31-én félpályás útlezáró demonstrációval, majd
országos médianyilvánossággal próbáltunk nagyobb hangsúlyt adni mindennapi súlyos problémánknak. Kisebb kátyúzások, javítások után nemrégiben hivatalos levélben ígéretet kaptam Szerencsi Gábor Úrtól, a Közút megyei igazgatójától arra, hogy idén ősszel, de legkésőbb 2011 tavaszán jelentős nagyfelületű, teljes ill. félpályás nagygépes javítások lesznek, továbbá közölte, hogy a településünkön áthaladó állami út szerepel a
megyei mellékutak felújítási tervezési listájában a 2011-2012-es években.
Úgy gondolom, annak érdekében, hogy
ezek a jelentősebb javítások meg is történjenek, folyamatos térségi összefogással és kormányzati segítséggel kell kellő nyomást gyakorolni a közútkezelőre.
Herman István Úrral, a térségünk válaszfolytatás a 10. oldalon 
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folytatás az 9. oldalról

tott országgyűlési képviselőjével megkezdtem az erre irányuló tárgyalásokat,
intézkedést.
Saját útjaink tekintetében az elmúlt 5
évben az alábbi ráfordítások történtek:
2007-ben útkarbantartási munkálatokra 424.000 Ft-ot fizettünk (Kossuth út),
2008-ban felújítás történt 676.800 Ft, karbantartás 420.000 Ft-os értékben (Erkel,
József A., Hámán Kató, Gárdonyi).
2009-ben komolyabb ráfordítás volt 5,6
millió forintos nagyságrendben, melyet
két ütemben fizettünk ki. Néhány utcában
útalapot készíttettünk (Munkácsy és Széchenyi út egy bekötő szakasza, Hámán
Kató út, Táncsics Mihály út – útalapok, Jókai, József A., Zrínyi, Ady Endre, Dankó, Tompa, Bartók Béla út– javítások.).
2010-ben eddig 250.000 Ft-ot költöttünk útjavításra, kátyúzásra.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére a
kulturális élet fellendítését is kiemelten kezeltük. Ennek szellemében számos
értékteremtő kulturális rendezvényt, találkozót, ünnepi megemlékezést rendeztünk, melyek közösségformáló hagyományos programokká váltak. Saját színpadot
készítettünk. Az elmúlt időszak mozgalmas eseményei – a Falunapok, az ’56-os
és a Trianoni emlékünnepségek, a Kistérségi Nyugdíjas Találkozó, a Majális,
a Kihívás Napja, az Idősek Világnapja,
a Tárkány nevet viselő testvérközségek
találkozója, a színházi előadások, mesedélelőttök, a karácsonyi koncertek, templomi hangversenyek, karácsonyi ünnepségek– mind-mind alkalmat teremtettek a jókedvű, baráti együttlétre. Kulturális programkínálatunk bővítésével, a civil
szervezetek támogatásával, a három éve
megalakult Mazsorett csoport és Sportegyesület, a Konditerem, a néhány hónapja alakult citerazenekar és nótacsoport
működésével a közösségformálást, a jó
hangulat kialakítását segítjük. Karate- és
fociedzések színesítik a hétköznapokat. A
fiatalok sportprogramja után a középiskolás lányok mazsorett próbáitól és az idősebb korosztály táncpróbáitól, énekpróbáitól hangos a művelődési ház. Jó érezni,
hogy él és lüktet a falu.
Kulturális rendezvényeinkhez, a művészeti csoportok fellépő ruháinak megvásárlásához számos pályázaton nyertünk
támogatást. Törekszünk arra, hogy a rendezvények ingyenesek, és ezáltal mindenki számára elérhetők legyenek.
Nem feledkeztünk el a nyugdíjas közalkalmazottakról, köztisztviselőkről a
karácsony közeledtével, felkerestük az
50 éves jubileumukat ünneplő házaspárokat, a község legidősebb lakóját felköszöntöttük, megrendeztük a mozgássérültek karácsonyi összejövetelét, s 2007 óta

VI. évfolyam 12. szám
az Idősek Világnapján, október 1-jén minden évben kulturális műsorral köszöntjük
településünk idősebb polgárait.
Megemlékeztünk a pedagógusnap
alkalmával, a köztisztviselők ünnepén és
a szociális dolgozók napja alkalmából
dolgozóinkról egy kirándulás megszervezésével, ahol kicsit kikapcsolódhattunk a
mindennapos tennivalók sűrűjéből. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a pedagógusok, a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a szociális területen dolgozók megbecsült tagjai közösségünknek.
Önkormányzatunk Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátás
biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. Az önkormányzat által
működtetett szociális ellátórendszernek
egy időben kell kezelnie a foglalkoztatásból, a munkanélküliségből, a folyamatos
elöregedésből és elszegényedésből, valamint a szociálisan rászorultak számának
növekedéséből adódó feladatokat.
Az idősellátást, az idős emberek támogatását kiemelten fontos feladatunknak
tekintettük. Az idősek szakszerű ellátásában jelentős szerepet tölt be a házi segítségnyújtás, mely szolgáltatásunkat jelenleg 80 fő veszi igénybe. Számukra térítésmentesen segítséget nyújtunk saját lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában. Különböző szolgáltatásokkal
bővítettük az elmúlt években ezt az alapellátási formát: fodrászkodás, manikűrözés, gyógymasszázs, fűnyírás igény szerint. A falubusz közlekedési szolgáltatásai is segítik az idős, beteg, mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális és
szabadidős céljait egyaránt.
Szerettük volna minden eszközzel segíteni, támogatni az idősebbeket, ennek
szellemében hozta meg Képviselő-testületünk 2009. február12-én a hulladékszállítási díjkompenzációról szóló rendeletét 70 éven felüli egyedülálló, ill. 75 év
feletti házaspár esetében. A díjkompenzáció 50 %-os díjátvállalást jelent, vagyis
az Önkormányzat fizeti ki a lakos helyett
a díjat, ill. ha a kérelmező igénybe veszi
az Önkormányzatunk által szervezett szo-

ciális étkeztetést és házi segítségnyújtást,
akkor75 %-os támogatást adunk. Kérelmet kell benyújtani a polgármesteri hivatalba, elbírálásáról a polgármester dönt.
Az idős emberek biztonságérzete miatt
megszerveztük a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás intézményét, mely szolgáltatással az ellátott személy azonnali segélyhívást tud aktiválni, s bármikor,
éjjel-nappal azonnal érkezik a segítség.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással a szociális problémák vagy
egyéb krízishelyzetek miatt segítséget igénylő családoknak, gyermekeknek
nyújtunk támaszt, folyamatos gondoskodást.
A családsegítést, mint ellátási formát
2006 óta működtetjük településünkön. A
családsegítés a szociális törvény alapján
a 2000 fő alatti települések számára nem
kötelezően ellátandó feladat. Az Önkormányzat azonban felismerte azt, hogy
sajnos itt nagyon sok a segítségre szoruló ember, így létre hozta és működteti
ezt az ellátási formát. A társulás létrejötte óta Besenyőtelken és Egerfarmoson is
hozzájuthatnak ehhez a szolgáltatáshoz az
emberek.
Jelentős problémát jelent a családok
elszegényedése, melyet jelenleg különböző segélyekkel, juttatásokkal, támogatásokkal, közfoglalkoztatással igyekszik az önkormányzat kezelni. Az állandó szociális segélyben, ill. újabban, 2009.
április 1-jétől rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülők száma évről
évre növekszik jelentős, 10 ill. 20 %-os
önrész teherrel sújtva költségvetésünket.
Az önkormányzat által folyósított támogatások közül kiemelkedő jelentőségű a
rendszeres és átmeneti szociális segély,
a RÁT, a lakásfenntartási támogatás, az
ápolási díj, valamint a gyermekvédelmi
kedvezmény.
Szociális helyzetünk a 2010-es számadatok tükrében:
Gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 280 fő gyermek
Közgyógyellátásban részesül: 51 fő
Lakásfenntartási támogatásban részesül:
140 fő (augusztus havi összege: 899.600 Ft)

Rendszeres szociális segélyben, ill. rendelkezésre állási támogatásban (RÁTban) részesülők száma:

Évszám
Állandó lakosság száma
Rendszeres szociális
segélyben részesültek
száma
RÁT-ban részesültek
száma
Arány a lakónépesség
arányában

2007
1758 fő
109 fő
(19.029.763
Ft)
6,2 %

2008

2009

2010 aug.
31-ig
1751 fő
1740 fő
1698 fő
111 fő
50 fő
16 fő
(22.634.709 (5.823.373 Ft) (2.256.216 Ft)
Ft)
125 fő
132 fő
(7.720.241 Ft) (10.609.600
Ft)
6,3 %
10 %
8,7 %

2010. szeptember
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Átmeneti segélyben részesült: 85 fő
Ápolási díjat kap: 9 fő (augusztus havi
összege: 262.200 Ft)
Időskorúak járadékában részesül: 3 fő
Közlekedési támogatásban részesült: 29 fő
Segélykeretünk éves szinten 800.000
Ft. Ebből túlnyomórészt átmeneti segélyt fizetünk, beiskolázási támogatást, köszöntjük a 90. életévüket betöltött mezőtárkányi lakosokat, és az 50 ill.
60 éves házassági évfordulójukat ünneplőket.
Sajnos a négy év alatt 60 fővel lettünk
kevesebben a népességnyilvántartásunk
szerint.
Demográfiai adatok:
Évszám
Állandó lakosság száma:
Ebből: nő
férfi
Születések száma:
Meghaltak:
Korcsoportos bontás:
0-18 éves:
19 – 60 éves:
61- 100 éves:
Összes lakos:

bírja el a mások helyetti költségvállalást.
Rengeteg a csavargó, kóbor, beoltatlan eb a településünkön. A lakosság mindennapjait keseríti ez a probléma is, mely
problémáról mi magunk, itt élők tehetünk. Számtalanszor rendeltük meg a sintért, kutyakenelt is építettünk a kóbor
ebek befogására. Nagyon sok pénzt elvisz
a költségvetésünkből ez a feladat. Jó lenne elérni azt, hogy mindenki figyeljen
másokra is az egymás mellett élés alapvető szabályait betartva.
Igényes faluközpont, piactér, parkolók, parkok kialakításával, információs táblák elhelyezésével, szolgáltatásfej-

2007.
1758 fő

2008.
1751 fő

2009.
1740 fő

2010. aug. 31-ig
1698 fő

891
867
22
22

896
855
19
24

895
845
21
30

872
826
13
19

2007.
464 fő
945 fő
349 fő
1758 fő

Igyekszünk kis községünket szépíteni,
rendezett utcakép kialakításával, parkosítással vonzóbbá tenni. Fásítási programunkkal a közterületeken, a temetőben
és a sportpályán telepítettünk facsoportokat, ligetes kialakítással növelve a zöldfelületet. Szeretnénk folytatni a munkát,
a kiöregedett, veszélyes fákat kivágatni, a
helyükre újakat telepíteni.
Megkezdtük a temető rendezését: térburkolatot kapott a kút környéke, a veszélyes fákat kivágattuk, a megrongálódott,
veszélyes sírokat ledöntöttük, megkezdtük az elhagyott sírok felszámolását, környezetének rendezését, temetőgondnok
került alkalmazásra, megtörtént a sírhelyek számítógépes nyilvántartásba vétele. A bejárati kapu felújítása megtörtént, a
Képviselő-testület döntésének értelmében
megkezdjük a temető körülkerítését több
ütemre bontva. A közeljövőben szeretnénk megfelelő méretű parkolót is kialakítani a Temető előtt. Tervekkel és költségvetéssel már rendelkezünk.
Az igényes községkép kialakításához
alapvető, hogy ne legyenek elhanyagolt,
gazos porták, összedőlt házak nagy számban. Sok lebontásra ítélt „szoc. pol.-os”
ház alapjait, gazos környezetét rendeztük a négy év alatt, néhány romos házat
lebontattunk, de még mindig nagyon sok
a teendő az elhagyott, elhanyagolt ingatlanok esetében. Még hatékonyabb hatósági munka szükséges a jövőben, mivel az
Önkormányzat saját költségvetése nem

2010.
428 fő
944 fő
326 fő
1698 fő

lesztéssel szeretnénk a közeljövőben az itt
élő vidéki emberek életminőségén javítani. Faluközpont kialakítására folyamatosan pályázunk, várjuk a kedvező támogatói döntést.
Az egészséges környezet megteremtése fontos pontja volt a Gazdasági Programunknak. A településünk környezeti problémái közül az egyik neuralgikus
pont volt hosszú éveken keresztül az ún.
környezettudatos hulladékgazdálkodás
kérdése. Az elmúlt időszakban nagy előrelépés történt, a 2002-ben elindult, ISPA
projektként ismert hulladékgazdálkodási nagytérségi programnak része településünk is, melynek térségi lerakója Tiszafüreden található. 2006 őszén kezdte meg
a hulladékszállítási szolgáltatását településünkön a Remondis. Sajnos igen sok
probléma jelentkezett mindjárt az elején a
társulás valamennyi településén.
Éveknek kellett eltelni, hogy orvosoljuk ezeket a gondokat, s mára folyamatos
legyen a hulladékszállítás, zökkenőmentes a szelektív hulladékgyűjtés, a lomtalanítás, sőt a szolgáltató helyben, a polgármesteri hivatalban tart ügyfélszolgálatot,
hogy a lakosság el tudja érni őket a problémájával.
A bezárt szeméttelep rekultivációja
még fontos, előttünk álló feladat. Tiszafüred gesztorságával, több településsel konzorciumban benyújtottunk egy pályázatot
e célból. A pályázat első fordulóját megnyertük az előkészítő munkálatokra, ter-

vekre. Bízunk abban, hogy támogatásra
érdemesnek ítélik a második fordulóban
is pályázatunkat, és a közeljövőben felszámolásra kerül a szemétlerakónk. Így
fogunk megfelelni a környezetvédelmi
törvény előírásainak.
Megoldásra vár a szennyvízprogram.
Már több cikluson átívelve négy alkalommal került benyújtásra először öt,
majd pedig négy szomszédos településsel közösen pályázat a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldására. Sajnos valamennyi alkalommal elutasításra került.
Legutóbb több éves pályázati előkészítő
munka után egy 2009. áprilisi kedvezőtlen kormányrendelet-módosítással kizártak a pályázatból bennünket. Ezután már
csak önállóan, mint 2000 lakosegyenérték
alatti település pályázhatunk a Regionális
Operatív Programok keretében, új tervek
szükségesek a természetközeli megoldások előnyben részesítésével.
Az egészséges környezet megteremtéséhez szükség van a csapadékvíz-elvezetés megoldására. A szennyvízelvezetésre benyújtott pályázatunk alapján tervezett beruházás része volt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével együtt a csapadékvíz-elvezetés megoldása is. Sajnos
így erre a feladatra sem kaptunk támogatást. Jelentős forrást kell elkülönítenünk a
tervek elkészíttetésére, s az adódó pályázati lehetőség kihasználásával megoldani a vízelvezető árkok kiépítését. Ez az
egyik legsürgősebb, nem halasztható feladatunk!
A pályázati munkánkról már részletes
tájékoztatást adtam, de emellett nagyon
fontosnak tartom a két év alatt önerőből
végrehajtott felújításokat, fejlesztéseket, hiszen ezeket jelentős anyagi ráfordításból valósítottuk meg:
Szociális Szolgáltatóház kialakítása, benne Fiókgyógyszertár létrehozása,
körzeti rendőri irodahelyiség kialakítása, bútorzattal, számítógéppel való ellátása, nagyobb váróterem és védőnői szoba
kialakítása, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak irodahelyiség biztosítása
- Orvosi szolgálati lakás felújítása
- Új építésű szolgálati lakás befejezési
munkálatai, nyugdíjas-ház kialakítása
- Konditerem létrehozása
- Fénymásoló, számítógépek vásárlása, eszközbeszerzések
- Szabadtéri színpad megépítése
- Temetői szeméttárolók elkészítése
- Közalkalmazotti szolgálati lakás felújítása
- ÁMK Általános Iskola ebédlőjében a
bútorzat cseréje
- Utak kátyúzása, útalapok készítése
- Polgármesteri Hivatalban a vizesblokkok felújítása
- Mazsorett csoport, nyugdíjas tánccsoport működtetése
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- A könyvtár felújítása: padlózat csere, számítógép és könyvtári szoftver
vásárlása, irodai és olvasói bútorzat
vásárlása.
- Parkosítás, fásítás a közterületeken,
a temetőben és a sportpályán
- Vörös magtár épületének visszavásárlása, belső és külső javítása
- Kisiskola épületének külső felújítása
- Kültéri szobrok felújítása
- „Nemzeti összetartozás” elnevezésű
emlékmű állítása
Eredményeinkről nemcsak a felhalmozási kiadások, felújítások tükrében
beszélhetünk. Kiemelt feladatnak tekintettük az orvosi és gyógyszertári ellátás megoldását. Az eltelt időszak legnagyobb eredményének tartom, hogy 2007
őszétől gyógyszertára van a falunak, és
az egészségügyi alapellátás sok-sok évi
helyettesítés után 2009 augusztusától vállalkozó háziorvossal biztosított.
A másik nagy eredménynek tartom a
közbiztonság megerősödését községünkben. Önkormányzatunk kiemelt céljának jelölte ki ezt a feladatot. A polgárőrséget a megelőző évekhez képest kiemelt
anyagi támogatással ösztönözte a hatékonyabb feladatellátásra. A Polgárőrség a
Határőrségtől kapott NÍVA gépjárművel a
működési feltételein hatékonyan javított.
Nagyon jó kapcsolat alakult ki a Füzesabonyi Rendőrkapitánysággal, a nagyobb
rendőri jelenlét, a körzeti megbízott rendőr ambíciózus munkavégzése, a polgárőrök önzetlen tenni akarása az önkormányzat töretlen szándékát szolgálja.
Minden résztvevőnek köszönöm a munkáját. A bűnmegelőzés és a hatékonyabb
bűnüldözés szolgálatában építtettük ki
településünkön a 15 kamerából álló térfigyelő rendszerünket pályázati támogatásnak köszönhetően. Településünk frekventált pontjait vontuk megfigyelés alá, törekedve arra is, hogy a községünkön átutazók is a kamerák látószögében legyenek.
A rendszert hamarosan bővíteni is fogjuk, erre nézve már megállapodás is született a kivitelezővel. Reméljük, hogy ez
nagy segítséget fog nyújtani mind a rendőrség, mind pedig a polgárőrség munkájához, valamint erősíti mindannyiunk biztonságérzetét.
Köszönet jár Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk tagjainak önzetlen feladatvállalásukért, hogy a mentésben, oltásban mindig biztonsággal számíthatunk munkájukra. Az idei év az árvízi védekezésben is
próbára tette községünket, a polgárvédelmi feladatainknak a helyi tűzoltók hozzáértésével, kitartó munkájával tudtunk
megfelelni.
Legnagyobb értékünk az összefogásban rejlik. Példaértékű közösség a miénk,
mely közösség tagjai azonos szívdobbanással szolgálják településünk érdeke-

VI. évfolyam 12. szám
it, Mezőtárkány fejlődését. Alappillérei a
civil szervezetek, melyek száma az utóbbi négy évben bővült egy Mazsorett csoporttal és egy Sportegyesülettel.
Civil szervezeteink, művészeti csoportjaink a négy év során egyre aktívabban
vettek részt a település közösségi életének
szervezésében, településünk képviseletében Mezőtárkánynak jó hírnevet szerezve. Önkormányzatunk és a magam nevében a civil szervezetek tagjainak köszönöm folyamatos segítségnyújtásukat,
kitartó és kiváló munkájukat.
Szeretnénk a jövőben is minden tőlünk
telhető eszközzel, anyagiakkal támogatni a civil kezdeményezéseket, szervezeteket.
Gazdasági Programunk egyik fejlesztési célja volt: a település imázsának,
arculatának javítása. A mezőtárkányi
identitást tudatosítani kell mindenkivel,
aki kapcsolatba kerül a településsel. Ki
kell alakítani egy pozitív képet a faluról,
amit meg kell mutatni az érintetteknek.
Ehhez hozzátartozik egy sajátos arculatot biztosító kép: a műemlékek, épületek,
terek, parkok, az utcakép stb. Sokat számít az a benyomás, amit az itt élők, és az
ide látogatók szerezhetnek – a tisztaság
(vagy annak hiánya), a virágok, a boltok,
az élhetőség jelei és még számos elem,
aminek alapján minősítik a települést A
településről kialakítandó vonzó képhez a
látványosságok, rendezvények, kulturális
események is hozzájárulhatnak. A kiállítások, fesztiválok, sportrendezvények
olyan események, amelyek Mezőtárkány
széleskörű ismertségét és elismertségét
növelhetik, vihetik hírünket az országhatáron kívülre is. Az imázshoz tartoznak az
emberek is, a múlt és a ma értékei. Lényegében minden ember hozzájárulhat a település arculatának kedvező vagy kedvezőtlen alakításához.
A település egységes arculatához különböző elemek is tartoznak. Ilyenek a település címere, zászlaja. Készíttettünk egységes Mezőtárkány címeres pólót, táskát.
A település menedzsment funkcióit is
ellátva fejlesztettük a kommunikációt.
Megújult a település honlapja, van a települést bemutató könyvünk, zsebkalauzunk, lexikonokban, országos médiákban
jelenünk meg.
Mezőtárkány az elmúlt négy évben jó
hírnévre tett szert a mikrotérségben. Ezt
elsősorban művészeti csoportjainknak,
új sportegyesületünknek, civil szervezeteinknek, közintézményeink magas színvonalú feladatellátásának és a társulások
létrehozásának köszönhetjük, de fontos
kommunikálni, bemutatni is eredményeinket.
Szeretnék néhány szóban utalni a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
munkájára is. Tevékenységükkel kapcso-

latosan elmondható, hogy a rendelkezésükre álló állami támogatást célszerűen
használták fel: támogatták az óvoda eszközbeszerzését, bálokat rendeztek, Mikulás csomagot osztottak, a beiskolázáshoz füzet- és egységcsomagokat vásároltak, támogatást nyújtottak a rászorulóknak. Az egyik évben a Falunap programjából a gyerekek szórakoztatására megrendelt programok költségét vállalták. Az
együttműködés a község önkormányzatával jónak mondható.
Önkormányzatunk legfontosabb célja
továbbra is a kötelező és vállalt feladataink jó színvonalon történő ellátása településünk lakossága és Mezőtárkány fejlődése érdekében. Egyre többen vesznek részt
ebben a munkában jó szándékkal, segítő
kezet nyújtva. Megcsillannak a régi értékek, a harmónia, a nyugalom és derű uralja kis falunk mindennapjait.
S végül hagy ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem a mezőtárkányi
Választópolgárok bizalmát, mellyel lehetővé tették számomra, hogy négy évig a
település polgármestereként dolgozhattam Mezőtárkány fejlődéséért. Köszönöm
a Képviselő-testület tagjainak, a Jegyző
Úrnak és munkatársaimnak, hogy segítették a munkámat. Önkormányzatunk és a
magam nevében köszönöm az intézményvezetők kiváló szakmai irányítását, s nem
utolsósorban megköszönöm az intézményi dolgozóknak, a civil szervezeteknek,
az önként segítőknek odaadó, lelkiismeretes munkájukat, mellyel elősegítették
településünk fejlődését.
Mindannyiunknak békés, biztonságos
jövőt kívánok! Bízom abban, hogy a tenni akarás, az összefogás, a közösség ereje jó eredményeket hoz az elkövetkező
években.
„Nincs csodálatosabb, mint építeni a
jövőt. Ami ma álom, az holnap már valóság…” (Victor Hugo)
Tisztelettel: Tóthné Szabó Anita
Mezőtárkány község polgármestere
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a
204//2010. (VII. 16.) KE határozatával a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásának napját 2010. október 3-ára (vasárnapra) tűzte ki.
1/ IGAZOLÁSSAL SZAVAZÁS
Az a választópolgár, aki lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is létesített, bejelentett tartózkodási helyén igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb
2010. október 1-jén 16 óráig lehet kérni.
Ajánlott levélben igazolást úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. szeptember
28-án 16 óráig a Polgármesteri Hivatalba
megérkezzen.
2/ JELÖLTEK
Polgármester-jelöltek (a szavazólap
sorrendje szerint): Jusztinné Kiss Éva
Mária, Tóthné Szabó Anita, Vass József
Ferenc.
Mezőtárkány községi Önkormányzat
képviselő-testületébe választható tagok
száma A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja alapján hat fő.
Képviselő-jelöltek (a szavazólap sorrendje szerint): Balogh Sándor, Bársony
Lászlóné, Bényei István, Besenyei Barbara, Brauner Tamás, Csonka László,
Dózsa János István, Dr. Cseh Péter Pálné,
Halász Péter János, Halászné Mátyus
Rita, Halászné Tóth Mónika, Jusztinné
Kiss Éva Mária, Kovácsné Oláh Andrea,
Kriston Endre, Kürti Tiborné, Lojek Béla
Csaba, Mátyus Piroska, Németh Ervin
Pálné, Németh Géza, Nyeste Ferenc,
Nyeste Sándor József, Pásztor István,
Rostás Sándor, Tamásfalvi Ottó, Telekes
József, Tógyer László János, Vass Géza,
Vass József Ferenc, Weisz Mihályné
3/ SZAVAZÁS
Szavazni október 3-án 06 órától 19 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben
lehet. A szavazókör száma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.
A Helyi Választási Bizottság címe:
3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81.
(Polgármesteri Hivatal). Tagjai: Forgács
György elnök, Balogh Ferencné tag, Bársony József tag, Baross Zsuzsanna póttag
A szavazókörök címe:
1. számú
szavazókör:
3375
Mezőtárkány, Rákóczi Ferenc út 19.

(Művelődési ház)
A bizottság tagjai: Szabóné Méhi Szilvia elnök, Takács Istvánné tag, Ragó
Zsigmond tag, Gyurkó Istvánné póttag,
Vass László póttag
2. számú
szavazókör:
3375
Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 54-56.
(Általános Iskola). A bizottság tagjai: Halász Lajosné elnök, Kissné Méhi
Mónika tag, Jacsó Gabriella tag, Erdősi
Gyuláné póttag, Deák József póttag
A mozgásában gátolt választópolgárt
szavazásának lehetővé tétele érdekében
– kérésére – a szavazatszámláló bizottság
legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően
a választási iroda vezetőjétől, a választás
napján a szavazatszámláló bizottságtól.
Szavazni a következő érvényes
igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
- lakcímet tartalmazó (régi típusú)
személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolvány ÉS
- személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- 2001. január l-jét követően kiállított
vezetői engedély.
Minden szavazókörben a szavazólapok
kitöltéséhez két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor más választópolgár, ennek hiányában a szavazatszámláló
bizottság két tagjának segítségét igénybe
veheti.
ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni
jelöltre, egy kerületi polgármesterjelöltre, egy főpolgármester-jelöltre, a fővárosi listán egy listára lehet a lista, illetve a

jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
(+ vagy X).

KISEBBSÉGI
VÁLASZTÁSOK

Tisztelt Választópolgárok!
Az önkormányzati választásokkal egy
napon kell megtartani a települési kisebbségi választásokat. A választást az egyes
kisebbségek tekintetében a Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 4-én megtartott ülésén 1/2010.(VIII.4.) sz. határozatával 2010. október 3. napjára kitűzte.
JELÖLTEK
Kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek (a szavazólap sorrendje szerint):
Duka Elemér, Rostás Krisztina, Csonka László, Csóka Andrea, Farkas István,
Surányi Henrik, Kállai László, Csonka
Lászlóné, Rostás Sándor, Kökény Zsolt
A kisebbségi választás szavazókörének
a címe: 3375 Mezőtárkány, Mező Imre
út 4. (Szolgáltatóház). A bizottság tagjai: Besenyi Béláné tag, Kiss Jánosné tag,
Tóth Ferencné tag, Toldi Lászlóné póttag,
Jakab Lajosné póttag, Halász Péter póttag
A Választási Iroda a Polgármesteri
Hivatalban (3375 Mezőtárkány, Kossuth
Lajos út 81.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 36/491-933
telefonszámon, illetve személyesen minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.
A Választási Iroda az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával
kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket
jegyzo@mezotarkany.hu e-mail címen is
fogadja.
Mezőtárkány, 2010. szeptember 10.
dr. Tanárki-Fülöp István
HVI vezető

Köszönet az
önkormányzatnak

Körzeti megbízottként szeretném kifejezni köszönetemet az önkormányzatunknak azért a példaértékű együttműködésért, anyagi és erkölcsi támogatásért, amivel munkámat az elmúlt 4 évben segítették. A rendőri munka ellátásának optimális
körülményei biztosítottak a felszerelt irodahelyiséggel, számítógéppel. Köszönöm
a rendőrnapon átadott önkormányzati elismerést. Remélem, hogy az önkormányzat és a rendőrség a jövőben tovább tudja szélesíteni kapcsolatát, mindkét fél nyitott a lakosság biztonságérzete érdekében tett kezdeményezésekre. Személy szerint a következő években én ezen szeretnék tovább dolgozni.
Nyeste Attila rendőrtörzsőrmester, körzeti megbízott
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VI. évfolyam 12. szám

Tanévkezdő jogszabályi
változások

A szeptembertől életbe lépő változások rögzítik az évfolyamismétlés és
a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit: a 2010/2011 tanévtől
ismét lehetőség lesz második év végén, illetve a további évfolyamokon
is arra, hogy a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a diákot. A változtatás értelmében tehát az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból. (Közokt. tv. 71. § (1) bekezdés).
Vagyis visszatérés történik a 2003. évi törvénymódosítás előtti állapothoz,
amikor is a tanuló - a második évfolyamtól kezdődően - magasabb évfolyamra akkor léphetett, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon előírt
tanulmányi követelményeket.
A tanuló az első évfolyamon azonban továbbra is csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az
iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.
A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év
végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A módosított törvény alapján azonban az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy
a második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges értékelést
vagy a hagyományos osztályzásos módszert használják-e, esetleg a kettőt együtt. Ugyanakkor iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség
van, az intézmény a szülő kérésére köteles a tanuló félévi és az év végi
minősítését osztályzattal is kifejezni. Az iskola által alkalmazott jelölés,
értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi
tantervben kell továbbra is meghatározni.
Azok az iskolák, amelyek az osztályozást már a 2010/2011. tanév második félévétől alkalmazni kívánják, 2010. december 31-ig kell, hogy módosítsák a pedagógiai programjukat.
A törvénymódosítás fontos eleme a nem szakrendszerű oktatás 5-6.
évfolyamon történő kötelező alkalmazására vonatkozó rendelkezés eltörlése, amelyek alapján 2008. szeptember 1-jétől kellett azt az iskoláknak
megszervezniük. A most elfogadott új szabályok értelmében kötelezően
csak az 1-4. évfolyamon folyik nem szakrendszerű oktatás. Az 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás, maximum a kötelező és nem kötelező
tanórai foglalkozások 50 %-ában, csak az iskola döntése alapján folyhat.
A nem szakrendszerű oktatás tehát ezeken az évfolyamokon csupán lehetőséggé válik, amelyről az iskolák szabadon dönthetnek.

Védőnői Szolgálat hírei
Nemrégiben a Közjóért Alapítvány támogatásával sikerült a tanácsadó
váróhelyiségében kialakítani egy játszósarkat, melyet a várakozó gyermekek kedvükre használhatnak.
Idén is lehetőségünk volt a községben élő 45-65 éves korú nők beszállítására mammográfiai szakvizsgálatra Egerbe, mely program a tavalyihoz képest sikeresen lezajlott július elején. Itt szeretném megemlíteni,
hogy szeptember végén kiszállásos nőgyógyászati rákszűrést szervezünk,
melyen a korábbi évekhez hasonlóan előre egyeztetett időpontban vehet
részt a női lakosság érintett korcsoportja, a pontos időpontról a későbbiekben.
Az elmúlt évhez hasonlóan alakult a születések száma, 2009.évben 20 ,
míg idén ez idáig 11 gyermek született a községben, év végéig pedig még
8 gyermek érkezése várható.
2010.évben született gyermekek: Németh Csaba (2010.01.26.), Budai
Imre Dominik (2010.02.10.), Túró Bianka (2010.03.06.), Sütő Barbara (2010.04.15.), Szőllősi Milán (2010.05.29.), Bodzási Boglárka
(2010.05.30.), Farkas Virginia Patrícia (2010.06.09.), Rostás Attila Sándor (2010.07.06.), Tóth Nóra (2010.07.10.), Szecskó Flórián Valentin
(2010.08.09.), Nagy Réka (2010.08.14.)
Gratulálunk!
Antal Erika területi védőnő

Térfigyelő
rendszer

Tisztelt mezőtárkányi lakosok! Mezőtárkány község
Önkormányzat nevében örömmel tudatom Önökkel, hogy 2010. augusztus 20-án megtartott Falunapon Tóthné Szabó Anita polgármester asszonynak,
a megrendelő Mezőtárkány községi Önkormányzat
képviselőjének, Nyeste Attila rendőr őrmester körzeti megbízott jelenlétében, Berecz János, a rendszert kivitelező Alarmsprint Kft. ügyvezetője ünnepélyes keretek között átadta a TEKI támogatás segítségével 10 905 901 Ft összegű költségvetésből megvalósult közterületi térmegfigyelő-rendszert.
A térmegfigyelő-rendszer a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és adatvédelmi biztosi ajánlásoknak
megfelelően kiépült, éjjel és ködös időben is megfelelő minőségű képet rögzítő, a nap 24 órájában
működő, településünk valamennyi lényeges közterületét és valamennyi, a községünkbe be- és kivezető vezető útvonalat „szemmel tartó”, lankadatlan
figyelmű kamerarendszer.
A rendszer segítségével a körzeti megbízotti irodában a kamerák által megfigyelt területen zajló események közvetlenül, „élőben” nyomon követhetőek,
az ott történtek rögzítésre kerülnek, és szükség esetén bármikor visszakereshetőek a jogszabályi határidőn belül, amely felvételeket a rendőrség bűnmegelőzési, felderítési céllal, mint bizonyítékokat felhasználhatja akár közlekedési, akár tulajdon elleni,
vagy egyéb szabálysértés, bűncselekmény elkövetése, vagy annak megkísérlése esetén.
A kamerarendszer 15 kamerával (egy-egy területet
több kamera is figyelhet) üzemel az átadást követően, de településünk Képviselő-testülete még az idén
további négy kamerával kívánja a meglévő rendszert
bővíteni a hatékonyabb bűnmegelőzés és -felderítés
érdekében.
A jelenleg megfigyelt közterületek a következőek:
• Kossuth Lajos út Egerfarmos felőli bevezető része
• Kossuth Lajos út Füzesabony felőli bevezető
része
• Rákóczi Ferenc út 33. sz. főút felőli bevezető
része
• „Bagoly” előtti tér
• Temető területe
• Óvoda területe
• Általános Iskola területe
• Polgármesteri Hivatal udvara és Kossuth Lajos út
előtte húzódó része
• Kossuth Lajos út – Rákóczi Ferenc út kereszteződése (és a Templomkert)
• Általános Iskola előtti buszmegálló
• Mezőtárkányi vasúti átjáró előtti útszakasz
Az egyes kamerák által megfigyelt közterületek a
megfigyelés tényére figyelmeztető jelöléssel lesznek
ellátva.
Megítélésünk szerint a jelentős beruházásnak
köszönhetően sikerül a településünkről az át- illetve
beutazó bűnözőket kiszorítani, közterületünk rendjének fenntartását pedig a rendőrség számára nagymértékben megkönnyíteni.

2010. szeptember
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Társulásban az ÁMK
Immár a harmadik tanévet zárjuk
úgy, hogy az intézményünk társulásként működik. A fenntartó önkormányzat 2007. januárjától intézmény-fenntartó mikrotársulást hozott létre Egerfarmos
önkormányzatával. A társulás létrehozásának okai: az intézmény működési költségeihez magasabb összegű normatív
támogatások lehetősége és a hatékonyabb
kihasználás. A közoktatási mikrotársulás
tovább bővült az elmúlt tanévben, Sarud
iskolájával és óvodájával. Összesen az
intézményegységek és a tagintézmények
száma: 3 óvoda, 3 iskola, két művelődési
ház- könyvtárral, és a konyha. Az ellátott
gyermekek száma az intézményben 464
fő- 25 csoportban. A foglalkoztatott pedagógusok száma 59 fő főállásban, egyéb
dolgozók létszáma 25 fő.
Az iskolák és óvodák nevelőtestületei közösen határozták meg a pedagógiai
program célkitűzéseit, feladatait. Folyamatos a kapcsolattartás, szakmai szempontból is jó az együttműködés, közös
rendezvényekkel gazdagodtunk.
Mezőtárkány
Tevékenységünk fő elemei: óvodai
nevelés, alapfokú oktatás, közművelődés,
az idei tanévtől bővült a felnőttoktatással. Intézményünk elsődleges célja, hogy
kielégítse a település lakosságának igényeit és helyben megtalálják a számukra
megfelelő képzést.
Óvodánk jó pedagógiai színvonalon
működik, viszont csak hatvan férőhelyes. Az elmúlt években többször pályázott a fenntartó óvodabővítésre, mert szeretnénk a legkisebb korosztály megfelelő
színvonalú ellátását biztosítani és minden
jelentkezőt felvenni.
Az iskolába lépő gyermekek hatékonyabb nevelése-oktatása érdekében több
mint 25 éve az alsó tagozaton iskolaotthonos oktatási forma működik, mely egyaránt jól szolgálja a tehetséggondozást és
a felzárkóztatást.
Intézményünkben közel húsz éve minden osztálynak, minden nap van testnevelés órája, melyhez az önkormányzat külön
költségvetési keretet biztosít.
Az iskolában fontosnak tartjuk az aktív
sportolást, az egészséges életmódra nevelést, kiemelten kezeljük a sportversenyeken való részvételt.
Az elmúlt években atlétikából kimagasló eredményeket értünk el a területi, megyei versenyeken. Hatszor voltunk
országos diákolimpián atlétikából, 2007ben a legeredményesebb kisiskola címet
nyertük el.
A mezőtárkányi iskola tevékenységrendszerében 2006 óta kiemelt helyet foglal el az informatikaoktatás. Emelt szintű óraszámban tanulhatnak a felső tagoza-

tos tanulóink, különösen intenzíven a 7-8
évfolyamon. Célunk hogy a kilépő gyermekeink már ECDL-start vizsgával rendelkezzenek. Örömünkre szolgál, hogy az
elmúlt tanévekben közel ötven tanulónk
szerzett az ECDL startvizsgát.
A fenntartó önkormányzat folyamatosan fejleszti az intézményeit.
A kínálkozó pályázati lehetőségeket
kihasználjuk az épületek karbantartása, a
berendezések, eszközök bővítése érdekében, valamint a pedagógiai programban
rögzített feladataink megvalósítására.
Az elmúlt négy évben eszközbeszerzésre, bútorvásárlásra 5.500 ezer Ft, informatikai eszközökre mintegy 15 millió Ft
pályázati támogatást nyertünk ÁMK szinten.
2007-től pályázati támogatással iskolai
IPR programot és óvodai fejlesztő programot működtetünk. Az OKM-től nyert
33.637 ezer Ft pályázati támogatást eszközvásárlásra, a programok megvalósítására és a többletfeladatok finanszírozásá-

ra fordítottuk. A támogatás által minden
óvodánkban és iskolánkban színesítettük és bővítettük a neveléshez-oktatáshoz
kapcsolódó tevékenységeket, kulturális
és szabadidős programokat szerveztünk
a partnerekkel közösen is, miden évben
továbbképzéseket finanszíroztunk a pedagógusaink szakmai tudásának fejlesztése
érdekében.
Az ÁMK komplex intézményrendszerének sokrétű feladatait az itt dolgozó pedagógusok, alkalmazottak jelentős többletmunkával látják el. A dolgozók a nevelő- oktató munka mellett szívesen vállalják a pályázatok megvalósítását,
az aktív részvételt a települések kulturális életében, ezért kiemelkedő teljesítményüket pályázaton elnyert támogatással is
igyekszünk elismerni.
A jövőt tekintve új óvodát és tornatermet szeretnénk és legalább ilyen színvonalon ellátni a nevelő-oktató munkát és
egyéb vállalt feladatainkat.
Nyeste Ferencné
ÁMK igazgató

ÓVODAI HÍREK
2009/2010-es nevelési év:
Szeptembertől 60 kisgyermek fejlesztését 5 óvónő végezte, munkájukat 3 dajka
és 1 konyhalány segítette.
Intézményünkben a nevelő munkát a
helyi pedagógiai program alapján szervezzük, mely a helyi sajátosságok figyelembe vételével az Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramjára épül.
A füzesabonyi Nevelési Tanácsadó
logopédusa 17 gyermek beszédfejlesztését, fejlesztőpedagógusa 4 gyerek megsegítését végezte. A szülők számára ezek a
szolgáltatások ingyenesek voltak. Szakmai eszközfejlesztésre benyújtott pályázatunk eredményeként traktorokkal bővítettük az udvari „járműparkot”.
Az óvodai fejlesztő programra ismét
sikeresen pályáztunk júniusig 1537000 Ft
támogatási összeget költhettünk e, melyet
sokrétűen használtunk fel. Óvónőink
továbbképzéseken vettek részt. Tovább
bővítettük felszereltségeinket: függönyöket, sötétítő függönyöket, karnisokat, terítőket vásároltunk, a középső csoportosok
új asztalokat kaptak és hamarosan megújul a gyermeköltöző teljes berendezése is. Csökkentettük a szülők anyagi terheit is, a higiéniai csomagok és vizuális
eszközök nagy részét az óvoda vásárolta, hozzájárultunk a mikulási, karácsonyi,
gyermeknapi ajándékokhoz és a gyermeknapi kiránduláshoz, melyet a Gyöngyösi Vadasparkba szerveztük.

Újdonság volt a nevelési évben a családi napok szervezése. Ezen alkalmakkor az egész családot vártuk az óvodába.
Az arcfestéssel, lufi bohócokkal, póni
lovaglással, ugráló várral, bábelőadással tarkított programokon, óvónénik,
óvodások, szülők és kistestvérek együtt
kellemes napokat tölthettek. Örömünkre
szolgált, hogy a programokon apukák is
szép számmal vettek részt.
Tavasszal baba-mama délután keretében vártuk leendő óvodásainkat és szüleiket, hogy megismerkedjünk egymással.
A május végén tartott ballagási ünnepségünkön 17 nagycsoportost búcsúztattunk.
2010/2011-es nevelési év:
Szeptember 1-én 65 kisgyerek kezdte az
óvodát. Idén 23 új gyermek került felvételre, 6 esetben férőhely hiányában el kellett utasítani a szülő felvételi kérelmét.
Jelenleg elbírálásra vár az önkormányzat által benyújtott óvodabővítést
célzó pályázat. Nagyon bízunk a kedvező döntésben, mert a kor igényeinek
minden tekintetben megfelelő épületben helyet kapna a település valamenynyi óvodás korú kisgyermeke.
A napokban várjuk az óvodai fejlesztő
program folytatására benyújtott pályázat elbírálását is, melynek sikeressége
esetén az elmúlt évhez hasonlóan ismét
mozgalmas programokkal színesített
nevelési évnek nézünk elébe.
Rektori Otília óvodavezető
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Mezőtárkányi karácsony
2009 decemberében Mezőtárkányban is
lezajlottak a karácsonyi ünnepségek. Az
általános iskolásaink Pásztorné Németh
Zsuzsa és Orsó Ferencné tanítónők irányítása alatt adtak nagy sikerű műsorokat a mozgássérültek karácsonyi ünnepségén, a községi nyugdíjasok karácsonyi
ünnepségén, valamint a Község karácsonya ünnepségen.
Utóbbinak sztárvendége Poór Péter
népszerű táncdalénekes volt, aki Pásztor
István önkormányzati képviselő meghívásával és anyagi támogatásával jutott el
településünkre a helybeliek nem kis örömére...

Ovis farsang
2010 farsangi rendezvényeinek sorát szokás szerint az
óvoda nyitotta meg Mezőtárkányban. Február első hétvégéjén a legkisebbek bújtak jelmezbe, váltak királynőkké,
hercegnőkké, nindzsává, Pán Péterré…
Mesehősök elevenedtek meg a színpad előtt a szülők,
nagyszülők, kíváncsi tekintete kíséretében.

2010. szeptember

Batyus Bál
Nagy várakozás előzte meg a mezőtárkányi községi
batyusbált, hiszen az elmúlt évek fergeteges hangulatú rendezvényeinek híre ment a községben, sőt még azon túl is...
A szervező Mezőtárkányi Nyugdíjasklub újra kitett magáért. A nézősereg jól szórakozhatott Balogh András színművész és az Adáshiba Színjátszócsoport humoros, operett slágerekkel fűszerezett műsorán. A jelmezes felvonulók önmagukban is remek programot biztosítottak a jókedvre éhes
közönségnek. Siska Laci bandagazda harmonikás zenéjére vonultak fel az aratók korabeli szerszámokkal, de volt
Hawai-táncos produkció és 1960-as éveket és napjainkat idéző divatbemutató is. Megelevenedett az előző este kiszebábként elégetett Mari néni szelleme, aki bevállalta az est konferálását ...
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Iskolai farsang
A község iskolásainak várva várt eseménye minden évben
az iskolai farsangi ünnepség. Gyerekek, szülők, pedagógusok egyaránt készülnek a nagy jelmezes felvonulásra. Február 19-én egyéni, majd csoportos jelmezesek ruhakölteményeinek és produkcióinak tapsolhattak a művelődési házba
ellátogatók. Nem maradhatott el a kiszebáb égetés a tavaszvárás jegyében, majd a szokásos diszkó, mely előtt még vastapsot kapott a szihalmi Hany Dance Hip-Hop Tánccsoport,
akik vendégszereplőként teremtették meg a báli hangulatot.

Csigacsinálók
Tárkányban…
A Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjasklub a település legnagyobb számú, legaktívabb civil csoportja. Minden rendezvényen
megjelennek, szívesen segítenek minden önkormányzati, intézményi
felkérés
esetén. Legutóbb
a
Tárkányok
Találkozójára vállaltak be 15 kg
házi
csigatészta elkészítését…
A
szorgalmas
munkát Tóthné
Szabó
Anita polgármester
asszony nagyra
értékeli!
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Tisztelt mezőtárkányi lakosok! Jelen alkalom
kiváló lehetőség arra, hogy évente újabb és
újabb ismeretekkel rendelkezhessenek a Hivatal tevékenységéről, annak berkeiben folyó
munkáról (milyenségéről, minőségéről és
mennyiségéről).
A létszámadatokat tekintve 2009. évben a
Polgármesteri Hivatal 1 körjegyzővel, 5 ügyintézővel (ebből egy fő decembertől közös megegyezéssel távozott Hivatalunktól) rendelkezett. Ezt a létszámot egészítette ki két fő fizikai alkalmazott.
Mindezek után, élve azzal az előfeltevéssel,
hogy a Polgármesteri Hivatal feladatait általánosságban és összefoglalóan ismerik az előző
évek beszámolói alapján (gondolok itt a megfelelő törvényi előírások betartásának kötelezettségére, főbb feladat- és hatáskörök, a testületi munka folyamata, stb.), jelen esetben – bár összefoglalva, és erősen tömörítve – az egyes ügyintézők szemszögéből kívánom ismertetni a Hivatal tevékenységét, főleg tényadatokra alapozva.
Az adóigazgatás területén 2009. évben kommunális adó területen 612 adózó tekintetében
került adó kivetésre, 1 371 000 Ft értékben, a
teljesülés 86,65 %-os volt, 1 188 000 Ft folyt
be. Gépjárműadó-kivetés 321 adózó tekintetében történt. A kivetett adó összességében 4 795
840 Ft volt, amiből az év végéig 3 824 236 Ft
folyt be. Iparűzési adóbevétel 2009. december
31-én 3 512 231 Ft volt, 58 adózó nyújtott be
bevallást, ennek megfelelő számú fizetési meghagyás került kibocsátásra. A fennálló hátralék
2009. december 31-én 1 261 885 Ft volt.
További bevételt jelentettek a termőföld bérbeadásából származó SZJA-befizetések (128
000 Ft), illetve, amivel jelentősen több feladat adódott, a szabálysértési bírságok behajtása, amiből is 2009. december 31-ig 374 000 Ft
bevétele keletkezett (87 db. szabálysértési bírság, 78 db helyszíni bírság, 19 db közigazgatási bírság és 15 esetben jogosultatlanul igénybe vett családtámogatási ellátás igénybevétele
miatt elrendelt behajtásának eredménye, ami
teljes mértékben vagy részben az Önkormányzatot illeti meg).
A 2009. évben kiadásra került 32 db. adó és
értékbizonyítvány, fizetési felszólítás, és letiltás és fizetési meghagyás kibocsátására nem
került sor, mivel a behajtási tevékenységet
2008. novemberétől Szász László önálló bírósági végrehajtó látta el, Önkormányzatunkkal
kötött megállapodás alapján.
Adóigazgatási feladat kiegészítéseként adatszolgáltatási (évente négyszeri) kötelezettséget
is teljesíteni kell az Államkincstár felé, illetve
minden adózó számára évente kétszer fizetési
értesítőt kell küldeni, valamint a számlaforgalmat könyvelni, ami 3122 db tétel volt.
A belkereskedelmi igazgatási tevékenység ellátása során tavaly négy darab működési engedély került kiadásra. Ezen felül további kötelezettség a temetőkönyv vezetése, sírhelyek kiadása, valamint az ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó statisztikai jelenté-

sek elkészítése a KSH felé. Az adóigazgatási
feladatok ellátáshoz kilenc db számla vezetése szükséges.
Tavaly, 2009. évben ügyiratkezelés körében főszámra: 2045 db, alszámra 2642 db irat
lett iktatva, a Képviselő-testület 16 ülésén 131
határozatot hozott és 19 rendeletet alkotott. Az
adminisztrátor feladata továbbá a köztisztviselők, egyes közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak munkaügyi iratainak (átsorolás, illetményváltozás) rögzítése, kezelése, továbbítása a TÁH felé, ami rendkívül komoly terhelést
jelent, és egy tömegben, egyszerre, dömpingszerűen jelentkező feladat. Decembertől a munkaügyi feladatok ellátása átszervezésre került.
Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az
éves költségvetés, mely meghatározza a forrásokat és az abból eszközölhető kiadásokat. Mint
minden évben, így idén is nagy feladatot jelentett
ennek összeállítása, ami egyre nehezebb, mivel
a források növekedése nincs arányban a kiadások növekedésével, és a gazdálkodási feladatokat tovább bonyolítja Önkormányzatunk különböző társulásokban vállalt gesztorságai.
A részben önálló intézmények elkészítették
elemi költségvetésüket, majd az összedolgozás
után 2009. évben közel 20 169 E Ft forráshiánynyal elkészült az idei gazdálkodás alapja, melynek végrehajtása nagy odafigyelést, összehangolt gazdálkodást igényelt. Az évet 16 000 000
Ft hitelállománnyal zárta Önkormányzatunk.
A költségvetés összeállítása szinte minden
évben egybeesik az előző gazdálkodási évről
készült költségvetési beszámoló, „zárszámadás” elkészítésével. A 2009. évről készült
beszámoló jóval nagyobb feladatot jelentett az
előző évekhez viszonyítva. Az EU-hoz történő
csatlakozás után még több információt várnak
el az éves gazdálkodásról, így kibővült a beszámolási kötelezettség ezeknek az adatoknak a
szolgáltatásával is. Korábbi években többletmunkát jelentett az ÖNHIKI-pályázat elszámolása (amin önkormányzatunk 2008. évben
1 060 e Ft-ot nyert), de sajnálatosan a tavalyi
évben önkormányzatunknak nem állt módjában
pályázni. Működésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatása jogcímen önkormányzatunk
hárommillió forintra pályázott, és nyert.
Többletfeladatot jelentett 2007. január 1-jétől
a közoktatási, majd 2009. március 1-től a szociális és gyermekjóléti mikrotársulással, valamint
a lényegében 2009. évben indult körjegyzőséggel járó gazdálkodási feladatok elvégzése (normatíva igénylés, két költségvetés, beszámoló, folyamatos bérközlés és információ-nyújtás a tagintézmény helye szerinti önkormányzatnak, nevezetesen Egerfarmosnak). Bár ez a
társulás természetesen nem csak a Polgármesteri Hivatalban jelentett jelentős feladatnövekedést, hanem az ÁMK berkein belül is.
A gazdálkodási folyamat számszerű mércéje
a könyvelés, mely más szóval a gazdasági események rögzítése. Az önkormányzatnál 2 házipénztár működik, melynek átlagos havi forgalma 100 tétel. A hivatali rendnek megfelelően

heti két alkalommal van ki és befizetés. Átlagban havi 15 db bankszámlához kapcsolódó forgalom átutalását, könyvelését végezzük, a 61,
60-as naplókon előirányzatot, a 30-as, 40-es
naplókon pénzforgalom nélküli eseményeket,
az 50-es naplón a tőkeváltozással kapcsolatos gazdasági folyamatokat, 38-as naplón bért
könyvelünk. 2009. évben átlagában havi 1135
db rekord került kontírozásra, majd rögzítésre a
könyvelési programon.
Számviteli törvény előírásának megfelelően folyamos analitikát vezetünk a kintlévőségekről, pl.: kamatmentes szociális kölcsön,
illetményelőlegek, elszámolásra kiadott előlegek, személyhez kapcsolódó kiadások, árvízkölcsönről, első lakáshoz jutók támogatásáról, munkáltatói kölcsönről, itt említeném meg,
hogy sok esetben igen nehéz feladatot jelent a
kintlévőségek behajtása, sajnos többszöri felszólítás ellenére sem kezdik meg a törlesztéseket (árvízkölcsön, első lakáshoz jutók kölcsöne,
kamatmentes szociális kölcsön).
Negyedévente mérlegjelentést kell készíteni
az önkormányzat vagyonáról és pénzügyi helyzetéről, és ezt az adatszolgáltatást a Pénzügyminisztérium felé továbbítani. A nagyértékű tárgyi
eszközök nyilvántartása folyamatos, amortizációs elszámolást negyedévente kell elvégezni.
Kisértékű- szakmai és tárgyi eszközökről (Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó intézmények), készletnyilvántartást vezetünk. A részben önálló intézmények saját nyilvántartást
vezetnek. Kézi ÁFA-analitikát vezetünk, mely
egyben a szállítói nyilvántartásként is funkciónál, s ez alapján készítjük el negyedévente az
ÁFA-bevallást.
A helyi kifizetések számfejtését, a személyhez kapcsolódó költségtérítés lejelentését az
IMI-programon keresztül végezzük, Polgármesteri Hivatal dolgozóit érintik, esetleges külső megbízási díjak számfejtése. Időszaki munkát jelent, különböző programokban való részvétellel kapcsolatos pénzügyi elszámolások:
Iskolatej, BURSA Hungarica, Pályázatok
pénzügyi elszámolása
A gazdálkodáshoz kapcsolódó statisztikák
elkészítése, Adóhatóság, OEP felé bevallások,
jelentések megküldése is feladatunk. A Kisebbségi Önkormányzat könyvvezetését, beszámolási kötelezettségét is elvégezzük. Mezőtárkány
Művelődéséért Közalapítvány gazdálkodását,
ezzel kapcsolatos statisztikát, adóbevallásokat is a Hivatal pénzügyi alkalmazottja végzi.
Évente 3 alkalommal beszámolunk a Képviselőtestületnek a gazdálkodás helyzetéről.
Az önkormányzatnál a gazdálkodási feladatok elvégzésére 3 köztisztviselő foglalkoztatása szükséges. Ezt a feladatot 2005. január 1-től
2 fő látja el, akik vállalták az ezzel járó többletmunkát. Bár már a 2008. évet érinti, de az
egyik munkatárs kérésére közszolgálati jogviszonya megszűnt, és helyére egy költségvetési szakon mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező, és komoly, több éves szakmai
gyakorlattal rendelkező munkatársat sikerült
felvenni, akinek munkába állásával a munkateher lényegesen racionálisabb elosztása vált
megvalósíthatóvá. Az év során 2009. augusztustól a gazdálkodási feladatok ellátását egy

2010. szeptember
fő munkatárs végezte (ennek következtében
a munkateher immár viselhetetlen mértékűvé
vált), ennek következtében felvételre kerül egy
szintén jelentős önkormányzati gazdálkodási
tapasztalatokkal rendelkező mérlegképes könyvelő – aki jelentős segítséget jelentett Hivatalunknak, ellenben 2010. augusztusában állást
változtatott.
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A kötelező továbbképzésen az érintett dolgozó (regisztrált mérlegképes könyvelő esetében ez alkalmazási feltétel) részt vesz, ingyenes, illetve kedvezményes továbbképzési lehetőségeket (SALDO) kihasználjuk, a többi felkínált segítséget költségvonzata miatt sajnos nem
tudjuk igénybe venni.
dr. Tanárki-Fülöp István körjegyző

Ismeretlen ismerős
Én nem születtem Mezőtárkányban, de
még csak a környéken sem. Szülővárosom
Nagyvárad, akárcsak a szüleimnek, nagyszüleimnek, dédszüleimnek. Négy-öt éves
lehettem, amikor Váradot elhagyni kényszerültünk, de máig kötődöm a városhoz,
akkor is, ha még a nyelvét sem ismerem.
Különös érzés.
A gyermekkorom emlékei Esztergomhoz
kötnek. A Galagonyás utca tündérvilága,
a Dobogókő lábánál, számomra felejthetetlen. Persze, mióta elköltöztünk, Esztergom is sokat változott. Kedvenc játszóteremből is parkolót építettek ...
Mezőtárkányba először nyaralni jöttem.
Néhány rokonom Nagyváradról áttelepült ide a környékre, s én Egerben, később
Mezőtárkányban töltöttem néhány hetet
nyaranta a testvéremmel együtt, unokabátyáméknál. Rövid ideig még a nagymamám
is itt lakott. Pár hónappal azelőtt halt meg,
hogy mi itt vettünk házat. Ez főként édesanyámat nagyon megviselte, hiszen őmiatta is szerettünk volna ideköltözni. Esztergomban egyáltalán nem voltak rokonaink.
2000 tavaszán tettük meg ezt a lépést.
Tehát, már közel tíz éve itt lakunk. Ez a
költözés számomra, és az öcsém számára is, egyet jelentett a kollégista életforma
kezdetével. Néhány hónapig Esztergom és
Mezőtárkány között ingáztunk. Alig tizenöt évesen, szülői kíséret nélkül, számunkra ez nagy kaland volt. Viccelődtünk is
vele, hogy a budapesti metróba csak kétheti hidegélelemmel merünk leereszkedni, hogy ne legyen gond, ha kicsit eltévednénk. De a következő tanévtől Egerben
folytattuk tanulmányainkat.
Én azóta is Eger és Mezőtárkány között
folytatok kétlaki, kollégista életformát.
Kezdetben ez a falu alig jelentett többet számomra egy háznál, ahol a szüleim élnek, és ahol ezért otthon érezhettem
magam. Persze jó volt már akkor is felpattanni a biciklire és áttekerni a rokonokhoz, de rajtuk kívül szinte senkit nem
ismertem itt. Eger is ismeretlen volt még
erről az oldaláról. Mondanom sem kell,
hogy a nyaralásról jobb emlékeim voltak,
mint a szigorú gimnáziumi követelményekről. A ciszterci iskola, a zárt középiskolai kollégium korántsem volt olyan
kötetlen és pihentető. De sokkal erőseb-

bé tett. A jó kollégista ugyebár a jég hátán
is megél. Ilyen előzmények után sokkal
szabadabbnak tűnt a főiskolai kollégium. Jelenleg Egerben egy főiskolán folytatok egyetemi szintű tanulmányokat, és
már sokkal jobban megszoktam a várost.
Ha bemegyek Egerbe, mindig összefutok
ismerősökkel, anélkül, hogy megbeszéltük
volna. Ez számomra nagyon sokat jelent.
Az év jelentős részét ott töltöm, mert feladataim, elfoglaltságaim oda kötnek.
A szüleim már jobban ismerik a falut,
és annak lakóit. A tanév folyamán sajnos
csak ritkán járok haza. Ezért számomra
Mezőtárkány még mindig kicsit ismeretlen ismerős.
Mezőtárkány község Heves megyében
található. Huszonöt kilométerre fekszik
Egertől, és hat kilométerre Füzesabonytól.
A faluban csordogál a Laskó patak, ami a
Tisza-tóba torkollik. A lakosság jelenleg
1751 főből áll. A térségben jellemző módon
itt is nagy problémát jelent a munkanélküliek magas száma. A falu lakosságának jelentős része mezőgazdálkodásból él. Az itteni földek aranykorona értéke átlagosan 11,
74, (ez nem tudom mit jelent), az éves csapadékmennyiség 560-580 mm. A községnek
van Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Sportegyesülete, Mezőtárkányi Ifjúsági Köre,
Arcok Álruhában Amatőr Ifjúsági Színtársulata, Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubja, Mezőtárkányi Polgárőrsége. Működik
itt óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár,
orvosi rendelő. Van négy vegyesboltunk, egy
gyógyszertárunk, postánk, pékségünk, két
ajándékboltunk. Van egy csodálatos templomunk, egy nagyon finom vizű forrásunk,
egy aprócska halastavunk és romantikus
romjaink. Tájházunk is van, de nem sorolom
tovább, milyen gazdag kis falu ez. Elnézést
kérek, ha kimaradt valami. Az önkormányzat Mezőtárkányi Hírek című időszakos
kiadványából rendszeresen képet kapunk
az önkormányzat és az egyesületek munkájáról, tájékozódhatunk a fontosabb eseményekről, programokról. Események és programok is vannak bőven, felsorolni is sok volna azokat, ezért csak néhányat emelnék ki:
szilveszteri bál, farsangi mulatságok, nőnapi köszöntő, kiállítások, a nemzeti ünnepek
alkalmából szervezett rendezvények, majális, Kihívás Napi sportprogramok, gyer-

meknap, kirándulások, kézműves foglalkozások, falunap, adventi programok stb....
És minden évben részt vesz a delegációnk a
Tárkányok Találkozóján is, Kistárkánnyal,
Nagytárkánnyal.
Köröstárkánnyal,
Tárkánnyal és Felsőtárkánnyal együtt.
Komoly közösségi élet folyik a faluban, de
sajnos az esetek nagy többségében nélkülem. Ezeken a rendezvényeken a különböző
egyesületek is képviseltetik magukat.
A faluba viszonylag jól el lehet jutni buszszal és vonattal is. (De azért a kis távolság
ellenére, nem hiába lettem kollégista.) Az
autósok három irányból érkezhetnek ide.
Távol vagyunk minden zajos nagyvárostól,
de autóval negyven percen belül megközelíthető Eger (megyeszékhely), Füzesabony
(közlekedési csomópont), Mezőkövesd (a
matyók fővárosa), Poroszló (a Tisza-tó
partján). Az M3-as autópálya füzesabonyi
lehajtója hat kilométerre van tőlünk, míg
maga a pálya mindössze háromra.
A falu kinézetét tekintve, szerintem elég
rendezett. De ez a rendezettség nem képmutatás, nem az idegeneknek szól. A községre nem jellemző a falusi turizmus.
Egyetlen idegenforgalmi egységünk a
halastó melletti horgász büfé, ahol megszállhat maximum két tucat ember, de szerintem a falut ritkán látogatják idegenek.
Olyannyira, hogy még a körzeti megbízott
is arra kéri a lakosságot, hogy ha gyanús,
idegen személyek tűnnének fel a faluban,
azt azonnal jelentsük. (Köszönhetően az
„utazó bűnözőknek”.)
A falusi hírszolgálat is kitűnően működik. Egyik központi fóruma a forrás. Ha
az ember friss hírekre szomjazik elég, ha
kimegy egy kis friss vízért. Persze, ehhez
tudni kell azt is, hogy Mezőtárkányban
nem túl finom a csapvíz. Mi mióta ideköltöztünk, ezt a forrásvizet isszuk.
A faluban az is jó, hogy viszonylag ritkán kell kimozdulni, mert sok minden házhoz jön. A tollfelvásárló, a takarmány, az
előnevelt csirke, a dinnye, a krumpli, a
nínós autó. A nagymamák a nyár közepén
főzhetnek mirelit ételeket, mert a hazai termés kell télire. A művelődési házban különböző vásárokat, bemutatókat is tartanak.
Hogy mi számomra Mezőtárkány? A
jelenem egyik fele, és egy homályos ígéret a jövőre nézve, amit egy régi, kicsi
vályogház takar, a szüleim házával szemben. Másnak még talán láthatatlan, de én
már látom a benne rejlő lehetőségeket.
Addig is élvezem az itteni csendet, jó
levegőt, a kertünkből szedett friss gyümölcsöket. Rétet termesztek szemközt, és
óvom a fácánok nyugalmát. És ha az életem majd kisebb nyugvópontra ér, megpróbálom jobban megismerni ezt a szép
ismeretlen ismerőst.
Szécsi Gabriella Tímea írása
Megjelent: Spanyolnátha (művészeti folyóirat)
2008. ősz 5. évfolyam, 3. szám
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Fidesz bál
Február 12-én a Rima menti térség Fidesz csoportjainak összefogásával került megrendezésre az a
FIDESZ BÁL, melyen a mezőtárkányi,
egerfarmosi, mezőszemerei és szihalmi
tagok és szimpatizánsok mellett minden
szórakozni vágyó személyt szeretettek
vártak mezőtárkányi művelődési házba. A rendezvény fővédnöke a térség
párt alapszervezeteinek országgyűlési
képviselőjelöltje, Herman István volt,
aki Tóthné Szabó Anita polgármester
asszony mellett szintén az összefogás
sikerességét emelte ki köszöntőjében.
A rendezvény fellépő díszvendége a
világszerte ismert erdélyi származású
Tamás Gábor énekes volt, aki Németh
Ervinné helyi Fidesz csoport vezető
meghívására érkezett településünkre.
A művészúr weblapja: http://www.
tamasgabor.se/pages/main
Zenei pályafutásáról
így vall:
„Zenei és ezen belül
énekesi pályám opera
és klasszikus zenével
indult el. Kis koromban
közelebb ált hozzám a
klasszikus zene, hiszen
már a zeneiskola kisdiákjaként beválogattak a gyerekkórusba
a kolozsvári román,
illetve a magyar Operába és tulajdonképpen ez jelentette az
első igazi kapcsolatot
az énekléssel. Itt sajá-

títottam el a helyes énektechnikát, a légzést és a színpadi játékot annak ellenére, hogy az operában a zene a fontosabb.
Curt Mild neves karvezetőnek és tanáromnak köszönhetem, hogy megtanított
úgy énekelni, hogy a szöveg mindig érthető legyen. Ennek aztán a könnyűzenében
igen nagy hasznát vettem. Nem is oly rég
Harangozó Teri mondta nekem: „Gábor!
Senki nem énekel olyan artikuláltsággal,
mint te” Bizony jól esik egy ilyen dicséret, különösen ilyen neves pályatárstól. Az
első színpadi élmény is az operához kötődik. Sosem felejtem el mikor a Tosca-ban
szólót énekelve az előadás végén a felnőtt
énekesek engem hagytak legutolsónak,
hogy kijöjjek a függöny elé meghajolni. A
közönség felállva tapsolt, és bravó-kiáltásokkal ünnepelt engem. Amíg élek, nem
felejtem ezt a szép emléket.”

2010. március 15.
Március 12-én rendeztük meg a községi március 15-i ünnepségünket. Ünnepélyes
zászlóbehozatal, Himnusz és polgármesteri ünnepi beszéd után a 7. osztályosok adtak
műsort a forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó ünnepségen.
Megelevenedtek a forradalmi események, a dicsőséges napok hősei és gondolatai.
A műsort Tóth Imre tanár úr állította össze és tanította be. Az iskolai nevelőmunka az
érdeklődő tekinteteteket látva jelesül vizsgázott...

Nőnap
Március 8-án a nemzetközi nőnap alkalmából Mezőtárkány Község Önkormányzata és az intézmények férfi dolgozó invitálták egy kis ünnepségre a gyengébbik nem képviselőit.
Dr. Tanárki-Fülöp István körjegyző úr
köszöntője után Almássy Zsóka énekművész és Pálfi Zoltán színművész örökzöldekből, versekből álló műsorát élvezhette a közönség. A legkitartóbbak a műsor
után táncoltak még egyet...

Útlezárás, nokiás
dobozzal
A község Önkormányzata 2010. március
31-én 8-16 óra között a község belterületén
félpályás útlezáró demonstrációt szervezett a Mezőtárkányon átvezető, a Magyar
Állam tulajdonában és a Közút Zrt. kezelésében lévő utak tragikus állapota miatt.
A demonstrációra a megyei és az országos
média képviselőit is meghívtuk.
Kértük a településünk lakóit, hogy járműveikkel és személyes jelenlétükkel,
figyelemfelhívó táblákkal segítsék a hatékony demonstrációt!
A HEOL híradás a következőképp szólt:
„Demonstrációt tartottak szerdán a
mezőtárkányiak. Véleményük szerint a településükön átvezető alsóbbrendű országos
közút Heves megye legrosszabb útja.
A Füzesabony felől a településen átvezető, Besenyőtelek irányába tartó, 33101. számú országos közútról van szó. Ennek rendkívül rossz állapotára kívánta felhívni a
figyelmet az önkormányzat…
…Magában Mezőtárkányban jelenleg
mintegy ezerhétszázan élnek, de ha az átmenő forgalom okán a közeli Egerfarmost,
Mezőszemerét és Szihalmot is figyelembe
vesszük, akkor úgy ötezer-ötszáz ember közvetlen napi problémájáról van szó.
A szerda délelőtti rossz idő, a zuhogó eső
ellenére együttesen 120 ember és 65 jármű
vett részt a demonstrációban.”

2010. szeptember
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Április 15-i iskolai
tanulmányi versenyek
Alsó tagozat
Hangos olvasás
I. osztályosok: 1. Szaniszló Vanessza,
2. Németh Antónia, 3. Hosztafi Patrícia és
Rézműves Martina
II. osztályosok: 1. Molnár Luca, 2. Cseh
Dóra Anna, 3. Bukta László
III. osztályosok: 1. Nagy György, 2.
Nagy Kinga és Nagy Janka, 3. Megyeri
Valentina és Halász Kitti
IV. osztályosok: 1. Szepesi Péter, 2.
Gulyás Szabina, 3. Szőllősi Dávid
Írás-helyesírás
I. osztályosok: 1. Csató Brigitta, 2.
Kalas Gergő és Pásztor Ákos, 3. Riczkó
Dorina
II. osztályosok: 1. Zsámba Éva, 2.
Búzás Mercédesz, 3. Szabados Annamária
III. osztályosok: 1. Nagy Kinga, 2. Bársony Boglárka, 3. Császár Alexandra
IV. osztályosok: 1. Szőllősi Dávid, 2.
Csörgő Lilla, Sáfrán Andrea és Szepesi
Péter, 3. Szabó Fanni és Szeifert Roland
Angol tanulmányi verseny
V.-VI. osztály: 1. helyezés: 5. csapat
(Balog Bettina, Nagy Alexandra, Torma Noémi), 2. helyezés: 3.csapat (Csonka Mónika, Kövér Áron, Bársony Bence),
3. helyezés: 4.csapat (Vámosi Richárd,
Kovács Eszter, Antal Mária), 4. helyezés:
4.csapat (Dömötör Dalma, Kiss Melinda, Palicz Bence), 5. helyezés: 2.csapat (Lakatos Anita, Gubek
Dávid, Vass Máté)
VII.-VIII. osztály: 1.
helyezés: 2.csapat (Fürstál
Barbara, Demjén Anna, Siska Ildikó, Kovács Adrienn),
2. helyezés: 4.csapat (Balog
Fruzsina, Németh Márta,
Németh Olga), 3. helyezés:
3.csapat (Halász Nikolett,
Hanyi Vivien, Farkas Norbert, Tóth Zsófia), 4. helyezés: 1.csapat (Kun Melinda,
Pásztor Dóra, Varga Georgina)
Történelem tanulmányi verseny eredményei
V. osztály: 1. helyezés:
Gubek Dávid – Bukta Márk,
2. helyezés: Tóth Máté –
Palicz Bence, 3. helyezés: Dömötör Dalma – Kiss
Melinda
VI. osztály: 1. helyezés:
Kovács Eszter Noémi – Bársony Bence, 2. helyezés:
Balogh Bettina – Nagy Alexandra, 3. helyezés: Oláh
Réka – Torma Noémi

VII. osztály: 1. helyezés: Demjén Anna
– Halász Csaba, 2. helyezés: Kovács
Adrienn – Farkas Norbert
VIII. osztály: 1. helyezés: Fürstál Barbara – Kalanovics Attila, 2. helyezés:
Pásztor Dóra – Kun Melinda, 3. helyezés:
Csonka Bernadett – Tóth Zsófia
Szépkiejtési verseny eredményei
V. osztály: 1.helyezés: Gubek Dávid, 2.
helyezés: Lakatos Anita, 3. helyezés: Lí
Adrienn
VI. osztály: 1. helyezés: Balog Bettina,
Kovács Eszter Noémi, 2. helyezés: Torma
Noémi, 3.helyezés: Nagy Alexandra
VII. osztály: 1. helyezés: Hegedűs
Róbert, 2. helyezés: Kovács Adrienn, 3.
helyezés: Siska Ildikó
VIII. osztály: 1. helyezés: Csonka Bernadett, 2. helyezés: Kalanovics Attila, 3.
helyezés: Kun Melinda
Helyesírási verseny
V. osztály: 1. helyezés: Csonka Mónika, 2. helyezés: Antal Mária, 3. helyezés:
Gubek Dávid
VI. osztály: 1. helyezés: Torma Noémi, 2. helyezés: Kovács Eszter Noémi, 3.
helyezés: Nagy Alexandra
VII. osztály: 1. helyezés: Kovács Adrienn, 2. helyezés: Németh Olga, 3. helyezés: Balogh Fruzsina
VIII. osztály: 1. helyezés: Pásztor Dóra,
2. helyezés: Tóth Zsófia, 3. helyezés:
Fürstál Barbara

Április 22.
Természettudományi
verseny eredményei
I. hely Zöld cápák csapata (Kalanovics
Attila, Halász Csaba, Kovács Eszter)
II. hely Zsiványok csapata (Szabó Szilvia, Farkas Norbert, Vass Máté,
Bukta Márk)
III. hely Sasok csapata (Kalanovics
Máté, Bársony Bence, Cseh László,
Kovács Adrienn)

Így látták a
„főszereplők”
Tanulói vélemény-morzsák
a szaktárgyi versenyekről
Nagyon jól éreztem magam. Remélem,
nem ez volt az utolsó alkalom, hogy egy
ilyen szórakoztató verseny megrendezésre került. Örülök, hogy itt lehettem.
Köszönjük szépen. Minden jó volt. A
kiszolgálás fantasztikus volt. A szendvics is finom volt nagyon. Az is tetszett,
hogy a szünetekben a teleházban lehetett
internetezni.
Szerintem jó volt! Izgalmasak voltak a
feladatok!
Elég jól éreztem magam. Az elején
volt egy kis zavarom, de aztán leküzdöttem. Összességében frappáns és jó délután volt. remélem, lesz még ilyen délután és akkor is teljesítek valahogy.
Egész jól éreztem magam. Többször is
rendezhetne az iskola közös versenyeket.
Bár elég nehézkesen helyezkedtünk el az
elején.
Jó volt! Nagyon tetszett az angol!
Szerintem jó volt. A feladatok könynyűek voltak és érdekesek. Nem unatkoztunk, és sok mindent tanultunk.
Nagyon jó volt, főleg a kaja!!!
Nagyon jól éreztük magunkat, remélem jövőre is lesz ilyen alkalom, hogy
eljöhetünk. Szép az iskola, megismerhettük az osztályokat, az iskolát. Remélem,
még találkozni fogunk jövőre is. Köszönjük a vendéglátást!
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A LASKÓ-RIMA MENTI SZOCIÁLIS
ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL
Az önkormányzatok kötelező feladatai
sorába tartozik a szociális alapfeladatok
és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.
A 2009. február 1-től újabb változások
következtek be. A kistérségi feladatellátásból kiválva, 3 település Mezőtárkány,
Besenyőtelek és Egerfarmos mikro társulást hozott létre, a gazdasági előnyöket és
a magasabb szakmai színvonal biztosítását tartva szem előtt. A három település
egyéb feladatokon keresztül is jó kapcsolatokat alakított ki, és ez a jó munkakapcsolat ösztönözte a további közös tervek,
célok megvalósítását is.
Az intézmény az alábbi ellátásokat biztosítja: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés, nappali ellátás.
A szolgáltatások igénybevételének
módja: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, és az
ellátást igénylő kérelmére történik. A családsegítő és a gyermekvédelmi szolgálat
igénybevétele, valamint a házi segítségnyújtás térítésmentes.
Munkakapcsolatok: Az Intézmény szervezeti egységei és dolgozói egymással
alá- és fölérendeltségi viszonyban, illetve mellérendeltségen alapuló munkakapcsolatban állnak. A közös, - az egymással
összefüggő - feladatok végrehajtása során
a szervezeti egységek, illetve a dolgozók
kölcsönösen segítik egymás munkáját. A
munkakapcsolatok során mindenki igyekszik a kompetencia-határokat betartani.
Bővült a szakemberek létszáma, és
a munkájukat segítő tárgyi feltételek is
javultak. Az intézmény dolgozói rendelkeznek egymás között ingyenes mobiltelefonnal, ami megkönnyíti a napi munkakapcsolatot és intézkedést.
A székhelyen és a telephelyeken biztosított a számítógép nyomtató, fax, vezetékes telefonvonal, internet. Mezőtárkány
és Besenyőtelek önkormányzata pályázaton nyert egy mikrobuszt, ami a szociális
alapellátásban részesülő emberek egészségügyi, szociális, és szabadidős céljait is
szolgálja. A településeken élő gyermekek
számára megkönnyíti a különböző programokon való részvételt. Mára mintegy
40 ember dolgozik a társulásnál, jórészük- 27 fő- (főleg gondozónők) közfoglalkoztatásban.
Laskó – Rima Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások biztosításával tehát megerősítette

Mezőtárkány, Egerfarmos és Besenyőtelek települések szociális hálóját.
Az intézmény alaptevékenységei:
- Szociális étkeztetés: Napi egyszeri
meleg étkeztetés biztosítását jelenti azoknak a személyeknek, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Intézményünk étkeztetésben részesíti azt az igénylőt is, illetve azt az általa
eltartott gondozottat, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni. tudnak
bejárni, azok számára szociális gondozók viszik ki a lakásra. Mezőtárkányon
az ebéd kiszállítását ugyancsak szociális
gondozókkal biztosítják vagy az ellátott
maga viszi el a központi konyháról. Jelenleg 34 fő részesül ebben az ellátásban.
- Nappali szociális ellátás: A saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátására szolgál. Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is,
aki egészségi állapota miatt e támogatásra szorul. Ez a szolgáltatási forma bár
mindhárom településen engedélyes, csak
Egerfarmoson működik 25 fővel, teljes
kihasználtsággal.
- Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az
igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, és a többször módosított 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet szerinti szolgáltatásokat
nyújtja.
A szociális gondozók feladatai:
• segítséget nyújtanak a gondozási, ápolási feladatok ellátásában, személyi, valamint környezeti higiénia megtartásában,
• közreműködnek az ellátást igénybe
vevő háztartásának vitelében (bevásárlás,
mosás, gyógyszeríratás, gyógyszerkiváltás, takarítás, meleg étel kivitele)
• elősegítik a közvetlen környezettel
való kapcsolattartást
• segítséget nyújtanak a vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában,
• segítséget nyújtanak az egészségügyi,
szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
• ügyintézésben, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő
beköltözésbe
Falunkban 12 gondozó látja el ezeket a
feladatokat, akik közül 8 fő közcélú munkavállaló, és öten szakképzettek. Jelenleg
hárman a Munkaügyi Központ által szervezett gondozónői tanfolyamra járnak,

hogy a szakképzettek arányát növelni tudjuk. A házi segítségnyújtásban részesülők
száma 80 fő.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
a probléma megoldása érekében a szükséges intézkedés azonnali megtételét, indokolt esetben a további egészségügyi és
szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. Jelenleg
Egerfarmoson és Besenyőtelken település működik ez a szolgáltatás, a fenntartója 2009 augusztusától a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása 2009 augusztusától. Egerfarmoson és Besenyőtelken
is szakképzett gondozónők biztosítják a
készenlétet.
- Családsegítés: Célja a szociális vagy
mentálhigiénés problémák és egyéb krízishelyzetek miatt segítséget igénylő családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, a helyzetek
megszüntetése, az életvezetési képesség
megőrzése. A három településen egy családgondozó látja el a családsegítés feladatait. Három napot Mezőtárkányon, van ,
hétfőn, csütörtökön és pénteken..
A családsegítő feladatai:
• tájékoztatást nyújt szociális, családtámogatási,
társadalombiztosítási
ellátások formáiról, és az ellátáshoz
való hozzájutás módjáról,
• segítséget nyújt az egyénnek, családnak a szociális ügyek intézésében,
• meghallgatja az egyén, család panaszát, és lehetőség szerint intézkedik
annak orvoslása érdekében,
• adományokat közvetít,
• folyamatosan kapcsolatot tart a nem
foglalkoztatott személyekkel,
• szociális információs szolgáltatást
biztosít.
Alapvető módszere az egyéni esetkezelés, ami a telephelyen lévő irodában,
ill. a segítséget kérők lakóhelyén, (családlátogatás) a személyes meghallgatást,
problémák feltárását, ügyintézés segítését, segítő beszélgetést, tanácsadást foglalja magában. A családsegítést az emberek általában anyagi gondjaik, munkakeresési problémáik miatt keresik fel.
A Gyermekjóléti Szolgálattal és a
Magyar Vöröskereszt területi képviselőivel összefogva évente egy-két alkalommal sor került adományosztásra is. A
jogosultak, rászorultak körét a családgondozó egyezeti a település vezetőivel, és az
intézményvezetővel.
• Gyermekjóléti szolgáltatás:
Családgondozóink a gyermeki veszélyeztetettség megelőzése, a veszélyeztető helyzet megszüntetése és a családjából
elhelyezett gyermek érdekében végzik
munkájukat a szervezés-gondozás- szol-
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gáltatás hármas egységében. Ahhoz, hogy
munkájukat jól tudják végezni, elengedhetetlenül fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer jó működése, melynek hivatalból tagjai a jegyző, gyámhivatal, nevelőszülői hálózat, védőnő, óvoda, iskola,
középiskola háziorvos, rendőrség, bíróság, ügyészég. Nekik kötelességük jelezni
a gyermeki veszélyezettséget a gyermekjóléti szolgálat felé. Általában valamilyen
téren elhanyagolt, iskolakerülő és bűnelkövető gyermekekkel, fiatalokkal kerülünk kapcsolatba. Mezőtárkányon jelenleg 31 gyerek van alapellátásban, 15 gyerek van védelemben és 14 gyermek nevelkedik nevelőszülőknél.
Összegezve elmondható, hogy a szociális társulás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen együtt több pénzből tudtunk gazdálkodni, ugyanakkor a három
település kb. 4300 lakója közül mintegy
350 idős emberrel és mintegy 70 családdal állunk napi, rendszeres kapcsolatban.
Mátyus Piroska
Intézményvezető

Március 27.
A Föld Órája
Ezen a napon 1 órára elsötétültek a
mezőtárkányi közintézmények. A Föld
Órája akció 2007-ben indult az ausztrál WWF kezdeményezésére. Akkor
Sydney-ben kapcsolták le a fényeket egy
órára, hogy ezzel hívják fel a figyelmet
a klímaváltozás hatásaira. Azóta globális klímavédelmi akcióvá nőtte ki magát
az esemény, több száz ország, és számos
híresség áll ki a WWF klímavédelmi
törekvései mellett. Olyan nevezetességek
sötétülnek el, mint például a pekingi Tiltott Város, a római Trevi Kút, az egyiptomi piramisok, a párizsi Eiffel torony és a
Notre Dame, és lekapcsolják a világ legmagasabb épületeinek fényeit is.
„Ebben az évben is megmutattuk,
hogy egyre több ember vállalja, hogy
ha apró, jelképes cselekedettel is, de
tesz a bolygóért! Reméljük, hogy a több
száz millió ember és a több száz ország
példát mutat, és így mindenki látja, a
magunk módján, a saját lehetőségeink
között igenis van rá mód, hogy a hétköznapokban is felelősen viselkedjük, takarékosan bánjunk az energiával, és megvédjük a Földet.”
Országszerte több, mint 140 település
jelezte, hogy csatlakozik a WWF klímavédelmi akciójához, összesen 450-nél is
több iskola, alapítvány, vendéglő, bank,
magán- és nemzetközi cég jelezte, hogy
lekapcsolja a világítását. Számos helyen
külön Föld Órája rendezvényt szerveztek, hogy felhívják a figyelmet a környezet-tudatosságra.

ÚTJAVÍTÁS!
A Magyar Állam tulajdonában lévő, településünkön áthaladó fő út (Kossuth út és
Rákóczi út szakaszai) életveszélyes állapota miatt tett erőfeszítéseink (demonstráció,
levelezések, személyes megkeresések) eredményeképpen a közelmúltban hivatalos
értesítést kaptunk a Magyar Közút Zrt. Heves Megyei Igazgatóságától, mely szerint
az említett útszakasz nagyfelületű, teljes ill. félpályás nagygépes javítása 2010 őszére beütemezésre került. További előrelépés, hogy az út komolyabb felújítása szerepel
a megyei felújítási tervezési listában a 2011-2012. években.
A térség választott országgyűlési képviselője, Herman István úr hathatós segítségéről biztosított,hogy nagyobb térségi összefogással és kormányzati segítséggel kellő nyomást gyakoroljunk annak érdekében, hogy ez a jelentősebb javítás valóban meg
is valósuljon.
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Rendőrnap az iskolában
Mezőtárkány Község Önkormányzata és
a Mezőtárkány-Egerfarmos-Sarud ÁMK
a Füzesabonyi Rendőrkapitányság közreműködésével sportvetélkedőt és rendőrnapot szervezett június
8-án. A program meghívott vendégei voltak:
Dr. Kohári Péter alezredes, füzesabonyi kapitányságvezető, Juhász
Péter őrnagy, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezető, Juhász István dandártábornok, Heves megyei
r e n d ő r f ő k a p i t á n y,
Meggyesfalvi
Tamás
alezredes, megyei közlekedésrendészeti osztályvezető, valamint a programban részt vevő települések polgármesterei, akik közül Rajna Kálmán, Poczokné Blanár Gabriella,
Bozsik Csaba és Bukta Gábor el is fogadta a meghívásunkat.
A rendőrök és az iskolások közös programja szerencsére most nem a bűnügyekről szólt, hanem játékos sportprogramról
az egészséges életmód jegyében.
1992 óta április 24-e, Szent György
napja a rendőrség ünnepe. Az ünnepnap léte is bizonyítja, hogy szükség van
a rendőrökre, mert szükség van a közbiztonságra, a közrend fenntartására. Elemi fizikai szükségletünk a biztonságérzet. Országosan számtalan ünnepség állítja középpontba e nemes hivatást.
A rendőrnap mellett valósulnak meg az
e naphoz hasonló kapcsolatépítő, kommunikációs események, ahol az igazi haszonélvezők a gyerekek voltak. Minden gyermek szeret versenyezni, szereti kipróbálni ügyességét, gyorsaságát, s ezt most
abszolút szabályosan, rendőri felügyelet
mellett tehették meg ezen a napon.
Az elmúlt években helyben is gyűltek
azok a programok, amelyek a „lakosságbarát, a szolgáltató rendőrség” központi
célkitűzést hivatottak szolgálni.
A polgármester asszony köszöntőjében kiemelte, hogy ha a lakosság minél
szélesebb kapcsolatokat és alkalmasságot tapasztal meg a rendőrség részéről a közösségi rendezvényeken, annál
nagyobb az elfogadás és a biztonságérzet
egy településen.
Tóthné Szabó Anita oklevél átadásával
köszönte meg Nyeste Attila és Bukta Lajos
körzeti megbízottak lakosság irányába tett
kezdeményezéseit, a közrend és közbiztonság érdekében végzett munkáját.
A sportversenyeken 6 település csapatai vetélkedtek, a helyieken kívül

Egerfarmos, Besenyőtelek, Füzesabony,
Szihalom, Dormánd csapatai és versenyzői.

A kerékpáros ügyességi verseny eredményei:
I. Hegedűs Róbert
(Mezőtárkány)
II. Sipos Erik (Dormánd)
III. Farkas Norbert
(Mezőtárkány)
A rendőr-diák ügyességi sorverseny eredménye:
I. Szihalom 40 pont
II. Mezőtárkány 36 pont
III. Füzesabony 35 pont
Az ebéd utáni eredményhirdetésen kiderült, hogy Szihalom
nyerte el a szakmai nap alkalmából alapított vándorkupát, de a
lelkes mezőtárkányiak megígérték: jövőre visszanyerjük!

Kistérségi Összművészeti Fesztivál
Füzesabony Város Önkormányzata, a
Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával idén is megrendezésre került a Kistérségi Összművészeti
Fesztivál május 15-én. A rendezvényen
a kistérség települései között
Mezőtárkány i szerepelt természetesen, a legnagyobb létszámú vendégsereggel.
A füzesabonyi víztorony
melletti színpadon felléptek a
mazsorettes lányaink, táncos
asszonyaink, a nyugdíjasklub
arató csoportja a tárkányi citera zenekarral, amely a rendezvényre alakult újjá. A delegációnak Pásztor István képviselő úr és Tóth Imre tanár úr főzte meg a pincepörköltet, amely

a meghirdetett főzőverseny fő attrakciója is volt egyben.
A baráti társaságból álló csapat meglepetéssel is készült, köszöntötte a születésnapját másnap ünneplő polgármester asszonyunkat.
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Gyermeknapi program, május 28.
A mezőtárkányi általános iskola ezen a
napon gyermeknapi programok helyszíne volt, tanulás helyett. Az udvaron több
helyszínen tehették próbára ügyességüket
a gyerekek az igazgatói megnyitó után. A
színpadi zenés táncos produkciók a szülőket, nagyszülőket is kicsalogatta a rendezvényre.
A tanulók páros aszfaltrajzversenyét
szabadon választott témában nagy érdeklődés kísérte 1-4. osztályosok között
Kövérné Török Mária és Dudás Zsuzsanna tanító néni segítsége mellett.
Veres Károlyné kézműves foglalkozást
vezetett, Orsó Ferencné tanító néni arcfestéssel várta a kicsiket és nagyokat, de
ugyanilyen népszerű volt az ugrálókötélhajtó verseny és a hullahoppos verseny
Tóth Imre tanár úrnál, a labirintus páros
versenyről ne is beszéljünk, melynek
Takács Péter tanár úr volt a házigazdája.
Az önkormányzat 4 gyönyörű pónival
ingyenes lovaglást is biztosított a délelőtt
folyamán, míg Sipos Attila tanár úrnál
vicces totót tölthettek ki a vállalkozó szelleműek.
Nagy érdeklődés kísérte a szépségversenyes bemutatót Vasisztáné Margitka és
Bálint Krisztina tanár néni irányításával.
A Horváth Anikó tanár néni által vezetett zsűrinek feladták a leckét a felvonuló lányok, volt aki gyermeki természetességgel, volt, aki felnőtteket meghazudtoló kiállással.
A versenyek utáni meglepetés tízórait az önkormányzat biztosította a gyermekeknek, míg a Bagoly söröző üdítő felajánlással kedveskedett.
Fél tizenegytől a Budapestről érkezett Zum Duó gyermekzenéjét élvezhet-

ték a kicsik és a nagyok. Tóthfalvi László és felesége Réka több mint 7 éve zenél
együtt, nagy rutinnal kezelték a színpadon
táncoló gyermekhadat.
A hevesaranyosi Fekete Gyöngyszemek hagyományőrző tánccsoport bemutatójára újra nagy tömeg gyűlt a színpad
köré. Az 5 fős csapat május 14-én országos fesztiválon is megmutathatta tudását
a közelmúltban.
Az ebéd után még egy meglepetést szereztek a szervezők a gyermekeknek, szirénázó rendőrautók gurultak az aszfaltos
pályára és adtak lehetőséget egy kis rendőrkocsikázásra a faluban. A sziréna ekkor
természetesen a gyermeknap
tiszteletére szólt…
A délelőtt folyamán Forgács
Józsi és Larca biztosította a
zenét, a példás szervezőmunka
Pásztorné Németh Zsuzsa tanító néni és a szülői munkaközösség érdeme.
A gyermekek az ajándék labdáról emlegethették a május
végi gyermeknapunkat a nyári
szünetben.
Eredmények:
Labirintus
Alsó tagozat: 1. Szegedi Martin – Szepesi Péter, 2. Csóka
Gábor – Rácz Márkó. 3. Dobos
Kristóf – Szegedi Martin
Felső tagozat: 1. Farkas Dániel – Csercsa Richárd, 2. Kállai Róbert – Kökény Tamara, 3.
Molnár Barbara – Farkas Vivien
Ugrálókötél
Alsó tagozat: 1. Jónás Richárd,
2. Bogdán Pál, 3. Nagy Kinga

Megyei atlétikai verseny
Május elején rendezték meg a megyei általános iskolás
atlétikai bajnokságot, ahol a Mezőtárkányi ÁMK tárkányisarudi vegyes csapata igen jól szerepelt. A lányok különösen
kitettek magukért, svédváltóban a 3. helyet szerezték meg….

Felső tagozat: 1. Kállai Róbert, 2.
Hegedűs Norbert, 3. Ady Sándor
Hullahopp
Alsó tagozat: 1. Csató Nikolett, 2. Csató
Brigitta, 3. Török Tímea
Felső tagozat: 1. Horváth Magdolna, 2.
Kökény Tamara, 3. Jónás Beáta
Aszfaltrajz verseny
1. Csató Nikolett – Csató Brigitta, 2.
Duka Emil – Kállai Dominik, 3. Gulyás
Szabina – Horváth Borostyán
Közönségdíj: Pruma Mónika – Lakatos
László
Szépségverseny
Felső tagozat: 1. Csonka Mónika, 2.
Szabó Szilvia, 3. Rácz Dzsenifer
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Áprilisi kulturális fesztivál
2010. április 17-én az ÁMK MezőtárkányEgerfarmos-Sarud Általános iskoláinak
tavaszi kulturális fesztiválja került megrendezésre nagy sikerrel. Az igazgatóaszszony köszöntőjében kiemelte:
..”Felemelő és egyúttal furcsa érzés
vezetőként 3 település iskolája nevelői és
diáksága elé állni. Felemelő azért, mert
mai rendezvényünk is az összefogás megvalósulását példázza. A száraz papíralapú megállapodások mellett gyakorlatban
is szeretnénk megmutatni, hogy tudunk
egy közösséggé válni, tartalmas programokon tudunk együtt szórakozni, vidáman nevetni, közösen izgulni a színpadon
bemutatott produkciókon.
Régi terve volt a mezőtárkányi tantestületnek, hogy a „21. század informatikai bezártsága” mellett megteremtjük az
ismerkedés lehetőségét más településekkel. Az ÁMK társulásos formája tálcán
kínálta a lehetőséget”…
A hétköznapokban minden intézmény
éli a maga életét: igyekszik megfelelni a
rábízott feladatoknak: a gyermekek tanulnak, a pedagógusok legjobb tudásuk szerint végzik a nevelő, oktató munkát, az
ügyintézők és a vezetők a közigazgatás gyakran labirintusszerű útvesztőiben
igyekeznek eligazodni. A rohanó napok
nyomtalanul tűnnek el életünkben, ezért
szükség van időnként színekre, ünnepekre. A szilárd pontokat azok az események
jelentik az életünkben, amelyek a másságot, a megszokottól eltérőt képviselik.
Bármennyire meglepő, nekünk is vannak ünnepeink. Ez a nap is ilyen volt számunkra. Megterveztünk, megszerveztünk
egy programsorozatot, melynek eredményeképp a társulásban résztvevő iskolák
legtehetségesebb, legszorgalmasabb tanulói vetélkedtek egymással történelemből, magyarból - a helyesírási és szépkiejtési versenyen – valamint angol nyelvből. A gyerekek elért eredményei, sikerei mögött kemény munka állt. Nem elég
egyszer elolvasni a történelemkönyvet,
egyszer kinyitni az angolszótárt. A tudás
alapja a szorgalom és az ismétlés.
A kulturális fesztiválon a – „hétköznapokba fektetett munkát is ünnepeltük, a
tanulmányi versenyen való eredményeket
is értékeltük” – ahogy igazgatóasszony
fogalmazott.
Ősszel már rendeztünk közös programot Sarudon, a Hallowen party alkalmából. Kollégáink jól szórakozhattak,
ugyanúgy élvezhették az együtt eltöltött
percek örömét, mint a jelmezekbe öltözött, vetélkedőn résztvevő gyermekek.
A közös programok ezzel a nappal
koránt sem értek véget: vége: előttünk
állt még az egerfarmosi versmondó verseny, a Föld Napja alkalmából megrende-

zésre kerülő természettudományi szaktárgyi verseny.
A fesztiválon azonban a közművelődésé
volt a főszerep. Mezőtárkány, Egerfarmos
és Sarud kiscsoportjai léptek a színpadra.
Láthattunk mazsorettes lányokat, arcunkra mosolyt csalogató ovisokat, néptáncos
gyerekeket. Mindenki igyekezett a tudása
és képességei szerint a legjobban teljesíteni.
Nyeste Ferencné igazgatóasszony
köszöntőjében arról is szólt, hogy kis településeknek mit is jelent az ÁMK.
…„Ez az az intézmény típus, melyekben
megvalósul nálunk az óvodai és iskolai
nevelés folyamata, melyben a közművelődés funkciója és a könyvtári tevékenység a
lehető legszorosabban kapcsolódik össze
a pedagógusok személye által is.”
Sarud nemcsak Heves megye, de az
ország legelső komplex intézménye volt,
ahol a tanulás– művelődés – szórakozás
feladatát intézményi szinten megvalósították. Sarudon alakult 1974-ben az első ÁMK
Magyarországon, majd ezt követte sorra a
többi. Az ÁMK mozgalom hivatalos elismerést kapott, Zay Béla, a füzesabonyi járás
közművelődési osztályvezetője országosan
ismert tevékenysége során is.
Az Általános Művelődési Központok
létrejöttének folyamatában Mezőtárkány

szintén fontos szerepet kapott: nálunk
1977-ben alakult meg a komplex intézmény. Az eltelt évtizedek joggal töltenek
el büszkeséggel bennünket, hiszen felsorolni is lehetetlen, mennyi színes közösség program valósulhatott meg az intézmények legszorosabb összefogása mellett, ezen idő alatt. Ma a művelődési központok szerepét a szakemberek a
multifunkciós közösségi térben vélik felfedezni. Ez kísértetiesen hasonlít ahhoz
a gondolathoz, melyet elődeink nálunk
már megvalósítottak… Furcsa érzés, mert
megdöbbenhetünk azon, hogy ennek a
számos sikerrel és esetenként buktatókkal teletűzdelt múltnak a 21. század közművelődésében is van realitása. Tudatosulhat bennünk, hogy a szervezetek életképessége az emberi kapcsolatok minőségén múlik. Azon, hogy milyen közösséget
teremtünk magunk számára, hogy a kis
közösségekben megvan –e az erő a sokoldalú tartalmas együttműködésre, a közös
célért való munkálkodásra. Mi pedagógusok mindnyájan ezért dolgozunk. Az iskolai oktató munka nem merülhet ki a tantermek falai között, a gyermekekbe vetett
hit a település jövőképét is jelenti.
Minél sokoldalúbb közösségeket teremtünk tehát, minél erősebbek kapcsolataink, annál erősebbek leszünk mi magunk
is és intézményeink is….

A Könyvtár ajánlja
Három új könyvet szeretnénk a kedves
olvasóink figyelmébe ajánlani. Az első
könyv nemcsak az idősebb korosztálynak
szól, hanem mindenkinek. Dr. Kullmann
Tamás: Betegségek tünetei- Mikor forduljunk orvoshoz?
Sokan tanácstalanul állunk és nem tudjuk, hogy fájdalmunkkal, panaszunkkal mikor és milyen orvoshoz forduljunk. Mikor kell azonnal mentőt hívni,
és mikor lehet még várni? Mikor szükséges az orvosnál vizsgálatra jelentkezni? A
könyv szervrendszerenkéti csoportosításban a leggyakrabban előforduló tüneteket
mutatja be, és rendkívül közérthető módon
illusztrálja, hogy mikor milyen sürgősen
kell orvoshoz fordulni. A leggyakrabban
előforduló tünetek mellett azok legfontosabb okait is feltünteti a szerző, mely szintén a gyors tájékozódást segíti. Ajánljuk a
könyvet minden olvasónak, hiszen a betegségek tünetei bárkinél előfordulhatnak.
Másik ajánlott könyv a Müller Péter által
írt Lomb és gyökér. A könyv egy önvallomás. A szerző kíméletlen őszinteséggel tárja fel reinkarnációs múltjából hozott „vétkeit” önbecsapásait s azt a küzdelmet,
amelyben Mestere és a szellemvilág segít
megoldani lelkének és sorsának gondjait. Ez a mű folytatása azoknak a gondola-

toknak, amiket a Kígyó és kereszt című
könyvében kezdett el. Beszél az isteni élményről, az újjászületésről, a világ
végéről, a Vízöntő korlélektanáról. A
Lomb és gyökér egy író vallomása, szavait a tapasztalat és az átéltség hitelesítik.
Harmadikként a gyerekeknek szeretnénk ajánlani a Mikes Lajos által írt
Sanyi manó könyvét. Sanyi manó egy
réten lakik, az üstfoltozók fájának a
szomszédságában. Mint bármilyen más
manó, ő is úton-útfélen rakoncátlankodik, nem is gondol tettei következményeivel. Csínytevései miatt nem egyszer keveredik komoly galibákba! Ennek
ellenére mindenki szereti és megbocsát neki. hiszen melegszívű és kedves,
mókázó természet. Jó barátságban van
a környék lakóival és különleges lényeivel is. Sanyi manó könyve azt is elmeséli, hogyan lett tüskés a sündisznó, milyen
egyéniség volt hajdanán az elefánt, miért
nyúlt meg a zsiráf nyaka és milyen színűek a mumusok.
Az 1914-ben íródott mű kedves
főhősének történetein generációk nőttek
fel. Sanyi manó és a többi mese figuráját Heinzelmann Emma álmodta újra
számunkra.
Nagy Péter könyvtáros
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Tavaszköszöntő koncert
a templomban
Szent György napi hétvégén teltházas koncert volt a mezőtárkányi katolikus templomban. Mezőtárkány Község Önkormányzata és a Mezőtárkány
Művelődéséért Közalapítvány 2. alkalommal rendezte meg tavaszköszöntő
templomi hangversenyét. A rendezvényen megjelent Bartha Csaba, a budapesti Román Kulturális Intézet igazgatóhelyettese is.
A tavalyi sikeres Vincze Lilla koncert
folytatásra ösztönözte az akkori kezdeményezőket, Pásztor István képviselő urat és
a mögé felálló közalapítvány kuratóriumát.
Meghívták községünkbe a Graal zenekart, mely az erdélyi magyarság egyik
fontos kulturális fellegvárából, Marosvásárhelyről érkezett hozzánk.
A zenekar: Demeter Izabella (hegedű),
Pásztor Izabella (zongora), Szász Betti
(hegedű), Kovács Attila (fuvola), Demeter Róbert (gitár) - Illés Andor veszprémi történész, előadóművésszel közreműködésben maradandó élményhez juttatta a
tisztelt közönséget.
Az összefogás szép példája volt a rendezvény. Az este szervezőmunkájáért,
anyagi támogatásáért köszönetet kell
mondanunk Pásztor István képviselő
úrnak, Szemenyei Péter plébános úrnak
és az egyházközségnek, hogy jó szívvel helyet biztosított a hangversenynek,
Nemes István úrnak, aki a horgásztónál
vendégeink elszállásolását vállalta fel,
Urbán Péternek és a Szent István rádiónak a médiatámogatásért.

A zenekarról bővebben: A fellépő
együttest keresztény, katolikus értékrenddel bíró marosvásárhelyi egyetemisták alapították 2001-ben. Zenéjük vokális hangzás mellett négy alaphangszerre épül: zongora, gitár, fuvola, hegedű.
2001-től főleg Romániában, Magyarországon és Németországban több városban tartottak fellépéseket. A zenekar tagjai önálló zeneszerzéssel is foglalkoznak.
2002-ben jelent meg a főleg klaszszikus egyházi zenére, ill. ezek modern
átdolgozására épülő 1. lemezük, melyet
aztán több is követett az elmúlt években.
2005-ben megjelent albumukkal és bemutató koncertjeikkel főleg az erdélyi egyházakat hódították meg. 2006-os albumuk már vokális hangzással gazdagodott,
dalaikat angol, magyar és román nyelven
szólaltatták meg. Az Agape férfikórussal
számtalan sikeres bemutatót valósítottak
meg. 2007-es 4. lemezhez videoklippek
is készültek Váradon, Gödöllőn és Kecskeméten. 2008-ban is jelentettek meg
lemezt, - klasszikus keresztény zenei
átdolgozások, pop, jazz, ír népzenei vonások keveredésével - új hangzást alkotva.
Hitvallásuk szerint a zene kezdi elveszíteni szépségét, dallamát és üzenetét
bonyolultsága által, a Graal viszont új
hangszereléssel és átdolgozásokkal újrateremti az egyszerűséget. Békét árasztó
zenéjükben lelki nyugalmat kereső emberek találják meg a klasszikus értékeket,
mely által közelebb kerülhetünk önmagunkhoz és Istenhez.

Itthon
vagyok
Kérdezzenek meg bátran engem, ha tudni szeretnék, mennyi idő alatt jutunk el
a vasútállomásról a mezőtárkányi iskola épületéig. 8 perc. De ez néha csupán
hat, illetve időnként tíz vagy még ettől
is több. Azt eddig nem számoltam meg,
hány lépés. Talán majd egyszer…
Útközben gyakran a fülemben csengenek Radnóti sorai: „Itthon vagyok. S ha
néha lábamhoz térdepel / egy-egy bokor,
nevét is, virágát is tudom, / tudom, hogy
merre mennek, kik mennek az uton.”
Kíváncsian vártam és figyeltem, mikor
fogom mindezt én is érezni: otthon lenni ebben az eddig ismeretlen közegben, ebben a heves megyei kis faluban.
Előbb a bokrok, fák, kertek és a mögöttük megbúvó házak lettek az ismerőseim. Majd napról napra a bennük élők
is. Eleinte csak köszöntünk egymásnak,
majd pár találkozás után volt, akivel
váltottunk már néhány szót. Olyan természetes volt. Mint ahogy az is, hogy
lassan ismerősök lettek azok az arcok,
akikkel nap mint nap összetalálkozom
az úton. Legtöbbjük munkába megy,
vagy gyermekét, unokáját kíséri óvodába, iskolába.
Sokszor megtörténik, hogy a kapuk
előtt a járdán, a bolt előtt, vagy akár
egymás mellett elbiciklizve az emberek
beszélgetnek egymással.
Az egyik délután, útban az állomás
felé, haladt előttem egy idős néni. Roppant elegánsan, szoknyában. Valahogy
érezni lehetett a járásán, nem öltözködik így minden nap. Volt „valahol”.
Otthon – én szatmári ember vagyok, a
nagy magyar prózaíró, Móricz Zsigmond földije - biztos megkérdeznék tőle,
ugyan merre járt. Az is eszembe villant,
lehet nem is helybéli, hanem valami
városi vendég itt a tárkányi utcán. Pár
méteren belül azonban fény derült mindenre: az egyik közeli utcában lakik, és
Abonyban volt aznap. S hogy ezt honnan tudtam meg? Mindenki megszólította, beszélt vele: ki az udvarról, ki mellette elhaladva, vagy szemből érkezve szólt
hozzá. Kérdezték, és ő kedves türelemmel válaszolt, pedig ugyanazt ismételgették: Hogy van? Merre járt? Hol volt?
Mit intézett? Az egész életkép annyira
ismerős volt nekem! Ahogy azt én gyermekkoromban OTTHON megszoktam:
őszinte érdeklődés, törődés, odafigyelés
a másik EMBERre… Itthon vagyok.
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Ballagás: Miből lesz a cserebogár?...
A mezőtárkányi általános iskolában 2010. június
12-én volt az év talán legnagyobb, legtöbb embert
érintő ünnepsége, a 8.-os
diákok ballagása. Megtelt az iskolaudvar rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, szemet gyönyörködtető látvány volt
a színes virágcsokrok és a
mosolygó gyermekarcok
áradata. Nyeste Ferencné
igazgató asszony évfolyamonként jutalmazta azokat
a gyermekeket, akik tanulmányi és sport eredményükkel, közösségi munkájukkal, példás magaviseletükkel kitűntek társaik közül. A Mezőtárkány
Művelődéséért
Közalapítvány idei ösztöndíját
Kalanovics Attila kapta…

Kézműves hét a művelődési házban
Június utolsó hetében kézműves foglalkozásra hívtuk az iskolás gyerekeket. Sokféle technikát kipróbálhattak az érdeklődők, de a legnépszerűbb talán a gyöngyfűzés volt. Készültek fakanálbábok,
sóliszt gyurma figurák, különböző dísztárgyak, melyeket haza is vihettek az ifjú

alkotók. Utolsó nap projektoros filmvetítésre is lehetőséget biztosítottunk. Öröm
volt nézni, hogyan tudtak együtt dolgozni
a testvérek, barátok. A kislányok az alkotómunka mellett magatartásból is jelesre
vizsgáztak!...

Differenciálás –
pedagógus szakmai
továbbképzés júniusban
Az utóbbi évtizedekben olyan társadalmi
folyamatok zajlottak le hazánkban, amelyek szükségessé teszik az iskolai munka és a pedagógus szerepének átértékelését országosan és itt helyben is. A tanár az
iskolában nem lehet többé csak ismeretközlő, ettől jóval fontosabb szerepet kell,
betöltsön: partnerré és segítő szakemberré
kell válnia a tanulási folyamatban.
Pedagógus továbbképzéseinken nagy
hangsúlyt helyezünk az újszerű oktatási formák megismerésére. A differenciálás az egyik ilyen újszerű oktatási kulcsfogalom.
A differenciálás latin eredetű szó, jelentése: különbségtevés. A tanulók képességbeli különbségei adódhatnak szociális, biológiai és pszichológiai okokból is.
A differenciált oktatásban az egyéni sajátosságokkal rendelkező diákok, párhuzamosan végezhetnek testre szabott feladatokat. Előfeltétele, hogy a tanító ismerje a
tanulók egyéni jellemzőit (képességeiket,
előzetes ismereteiket, motiváltságukat,
munkavégzésüket, együtt működő képességüket, szociális hátterüket, társas helyzetüket) hiszen ennek megfelelően végezhet differenciálást a tanórákon.
A differenciált csoportmunkával lehetővé válik, hogy az egyes tanulók olyan feladatot kapjanak, melyek számukra erőfeszítést jelentenek, azonban ennek ellenére meg tudják oldani azt. Ez sikerélményt
jelent a gyereknek és ösztönzi a további munkára. A pedagógusnak el kell tudni döntenie, hogy mi a munka célja: a felzárkóztatás; a jobb képességűek aktiválása és további fejlesztése; avagy a képességfejlesztés.
A tanulók 3-6 fős csoportokba (csoportmunka)szerveződnek önként, vagy a tanító irányításával. Differenciált csoportmunkának azt a tanulásszervezési módot
tekintjük, amikor a tanító homogén csoportokat alakít ki. Ilyenkor a csoportok
általában különböző feladat megoldásán
dolgoznak. A tanító kioszthatja a részfeladatokat érdeklődés, vagy tudásszint szerint is, de választhatnak maguk is a diákok. Vagyis a differenciálás a csoportok
között történik.
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Az Összetartozás
emlékműve
A Tárkányok Találkozójának fontos eseménye volt a Trianoni emlékmű avatás.
Mindannyiunk számára különleges tartalommal bír, hogy Köröstárkány román
polgármestere is felsorakozott a koszorúzó település vezetők mellé. Az emlékmű
állítást nem a nemzetiségi ellentétek szítása céljából, vagy nemzeti hierarchizált
értékrend alapján állítottuk be a programba, hanem a magyarság tragédiájának
őszinte és tiszta megemlékezésére kívántuk felhívni a figyelmet. Az emlékmű számunkra így a Kárpát-medencei magyarság
összetartozásának az emlékműve, a Kárpátok koszorújában élő történelmi nemzetek
békés egymás mellett élésének szimbóluma is lett azzal, hogy a romániai testvértelepülésünk magyarságot képviselő polgármestere a tiszta szándékot megértve a
koszorúzók közé állt.
Tóthné Szabó Anita ünnepi beszédében
a következő gondolatokat fogalmazta meg:
A Tárkányok Találkozója mai ünnepnapja különleges tartalommal bír
Mezőtárkány történelmében, melynek
jelentőségét az utókor fogja igazán felismerni és értékelni. Szimbolikus üzenete van a Tárkány nevű települések találkozójának a rendszerváltás után 21 évvel

Kisiskolák atlétikai
versenye, országos
döntő, Zánka
A megyei döntőt megnyerve 4 fiú jutott
el az országos versenyre: Hegedűs Norbert, Csercsa Richárd, Kriston János és
Turó Márió, melyet június 20-22 között
rendeztek meg. Jutalom is lett volna az
út a gyerekeknek, de az időjárás nem
volt kegyes hozzájuk. Végig esett, a
Balatonból így nem sokat élvezhettek. A
folyamatos esőzés miatt még a tűzoltók
is zsákoltak a tábor területén. A szervezők halasztották a versenyt, majd végül
Veszprémben bonyolították le az országos versenyt, ahol iskolánk svédváltó
csapata a 12. helyet szerezte meg.

határon innen és túl, amikor nemzeti sorsközösségünkre szabadon emlékezhetünk.
Különleges az ünnep, ha az összetartozás
tudata fizikai formában ölt testet és teszti
maradandóvá a felmagasztosult perceket.
Községünk polgármestereként büszke vagyok és egyben megilletődött, hogy
köszönthettelek benneteket, hogy ilyen
népes vendégsereg előtt egy jelképes
alkotást avathatok, mely közösségünk
közös óhaja volt. A közös óhaj közös akarattá, az akarat szándékká és cselekedetté
nemesedett, mikor képviselő-testületünk
eldöntötte, hogy a Tárkányok Találkozójára emlékművet állíttat.
Az emlékművek üzenetek a jövőnek.
A megformált kövek a történelem néma
tanúi, melynek minden barázdája a krónikáink egy-egy lapja. A kőbe vésett
ország két országhatárral mesél múltunkról: honfoglaló eleinkről, dicső királyokról, honvédő háborúkról, pusztulásról és
újjászületésről, halálról és feltámadásról, igazságról és igazságtalanságról, a
remény hitének szentségéről.
Szívünkben is értjük a néma tanúk üzenetét. Érezni néha talán több, mint tudni a
szavakat, a szavakkal kifejezett állításokat.
Pedagógusként, anyaként ilyenkor arra is
gondolok, gyermekeinknek hogyan tudjuk
továbbadni azt a bizsergő érzést, amit a
himnusz hangja, amit a háromszínű lobogó piros fehér zöldje jelent számunkra.
Ünnepeinknek
sokféle üzenete van életünkben.
Megérteni, feldolgozni, belsővé tenni ezeket sokszor
egy emberöltőnyi időt vesz
igénybe. Történelmi napokban az igazságot is keressük, de a bölcs tapasztalat
mindig óvva int az egyoldalú véleményektől, az egyéni sérelmek igazságától.
De mégis! A trianoni nemzetvesztésünk sorsfordulója fekete lepelként borítja
magyarságtudatunkat!
A szétszakított magyarság
egymásra találásának szimbóluma legyen számunkra, a Tárkányok számára a
mai nap, ez a köztéri alkotás.
Európa közepén létrehozott
országunk a kereszténység, a
nyugat védőbástyájaként vált
európaivá az évszázadok történelmében, szláv és germán
ajkú környezetben. Magyarnak születni mindig próbatételt jelentett népünk számá-

ra, folyamatos küzdelemben élni és alkotni volt megmaradásunk záloga. A magyar
nyelv olyan erős összekötő kapcsot testesített meg, melyet szétszakítani nem tudott szívünkben semmilyen idegen hatalom.
A trianoni döntés sokkolta a magyar
társadalmat. Kilencven év be nem gyógyuló sebét az idén elfogadott nemzeti összetartozás napjáról szóló törvény igyekszik
enyhíteni.
A nemzeti összetartozás napja címet
viselő törvény a jövőbe mutat.
Egyrészről azzal, hogy mindenki aki
határon túl él a magyar nemzet része.
Másrészt azért is mert nem gyásznevet
visel, hanem össze akarja kötni a világban szétszóródott magyarságot.
A történelmi traumák feldolgozásához mindenképpen fel kell nőni és szükséges egyfajta társadalmi és politikai konszenzus az ügyben. Ebben pedig egy lépés
lehet az Összetartozás Napja.
Sokan, sokféleképpen fogalmazták
már meg tetteikben magyarságukat. Az a
magyar, aki bizonyítja. Aki teljes szívéből,
összes idegszálával vállalja e nép sorsát;
osztozik örömében fájdalmában, szól érte
és védi mindenütt, aki harcol is, ha kell,
viseli a hétköznapok néma küzdelmeit.
Harag és indulat nélküli megemlékezést kívánok történelmi emléknapjainkon, bízva abba, hogy európai kultúránk
biztosítja a felülemelkedést retteneten és
gyászon. Az összetartozás szabad ünnepe
elégtételével bizalommal fordulok közös
jövőnk felé, s utókornak ajánlva kérem
Szemenyei Péter plébános urat emlékművünk felszenteléséhez…
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Tárkányok Találkozója
Mezőtárkányban
2010.júl.- 30-aug.1.

6 év után újra Mezőtárkány adott otthont a
Tárkányok Találkozójának. Nagy szervezőmunka előzte meg a pénteken kezdődő rendezvényt,
melybe a helyi önkormányzati dolgozók mellett
a vendéglátás kapcsán helyi lakosok is bekapcsolódtak. Köröstárkány és a dunántúli Tárkány
vártnál később érkező küldöttségét a Hevesi
Háziipari Szövetkezet, a bőrműves gránátalma
díjas népi iparművész Horváth házaspár, Márton
János füzesabonyi fafaragó valamint a helybeli
gyékénykötő, csipkekészítő Kovács Tibor kiállítása és kézműves bemutatója várta.
A helyi Ifjúsági Kör fiataljai szívvel lélekkel készültek a művelődési házban a Trianon emlékműsorukkal, produkciójukra sajnos
a csúszások miatt a vártnál kevesebben érkeztek. A pénteki vacsora hangulatáról a kápolnai
Báder Ernő és zenekara gondoskodott.
A szombat délelőtti kulturális fesztiválnak sok prominens vendége volt, körünkben
üdvözölhettük Tállai András államtitkár urat,
Herman István, és Dr. Lukács Tamás országgyűlési képviselőket, Oláh Istvánt, a Magyarok
Világszövetsége Heves Megyei elnökét, a Hír
Tv, RTN Klub televízió munkatársait, a környező - és vendég települések vezetőit.
Hegyesi Hudik Margit énekművész szívbe
markoló dalai, valamint az ünnepi köszöntők
után a tárkányok művészeti közösségei mutatták be produkcióikat a kézilabda pályán felállított rendezvénysátor nagyszínpadán. Fellépett a
mezőtárkányi mazsorettek után a Felsőtárkányi
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a tárkányi
Hóvirág Népdalkör, a Flamingó Tánccsoport, a
Köröstárkányi Néptánccsoport, a nagytárkányi
Tisza Népdalkör, az Emánuel Egyházi Zenekar, a kistárkányi Calix Női Kar, valamint a
házigazdák citerazenekara és női tánccsoportja a Palotás táncukkal. Ebéd a délutánba nyúlva – az Írisz Daloscsoport nótás tagjaival remek
hangulatban telt.
A délután másik részének programja
lovashintós felvonulással indult a sportpályára, ahol honfoglalás kori hangulatot idéző környezetben kézműves kirakodók mellett csallóközi lovas íjászok produkciója, Rostás László
előadása, és a tárkányi honfoglalók versenye
zajlott Kürti Péter vezényletével. A tárkányok
vegyes csapatai küzdöttek egymással rönkdobásban, kelevéz hajításban, íjászkodásban,

lő baráti kapcsolatok megteremtése. Az egyik
országgyűlési képviselőnk példálózott is vele:
a Tárkányok megteremtették a testvéri, nemzeti összetartozás szép példáját már kilenc éve,
kilenc évvel megelőzve a nemzeti összetartozásról szóló törvény deklarációját.
Mi ezen a hétvégén erre lehettünk a legbüszkébbek. A közös élmény érzelmileg feltöltött bennünket. Egy Mezőtárkányból elszakadt
néni pedig így fogalmazott: „olyan élményekhez
jutottam, ami éltetni fog a következő hetekben”.
Emberségből és vendéglátásból reméljük jól
vizsgázott Mezőtárkány. Egy évig mi őrizzük a
Tárkányok vándorzászlaját féltőn, óvón, becsülettel! Az önkormányzatunk nevében megköszönöm valamennyi dolgozónk munkáját, a vendéglátók önzetlenségét. A további baráti kapcsolatok
ápolásában bízva fogadják elismerésemet!
Tárkányok! Visszavárunk! Tárkányok!
Hazavárunk!

tojásgyűjtésben, szalmabála gurításban, olyan
játékos ügyességi feladatokban, amelyen a
résztvevők mellett a nézők is garantáltan jól
szórakozhattak. A nyertes Keszi csapat tagjai: a
nagytárkányi Csonka Melinda, a mezőtárkányi
Bényei Tímea, a felsőtárkányi Fodor Géza, a
tárkányi Horváth László, a köröstárkányi Egyed
Csaba, valamint a kistárkányi Babiák Péter.
Szerencsére a szomszéd településeket alaposan megáztató vihar elkerült bennünket, így a
közönség bátrabbjai kipróbálhatták a vetélkedő kellékeként használt fegyvereket a folytatásban. A gyermekek szórakoztatásáról is gondoskodtak a szervezők: volt kisállat simogató,
Baráti üdvözlettel
pónilovaglási lehetőség is, majd a színpadon
Tóthné Szabó Anita polgármester
köszönthettük a Buszkasi zenekart. A vacsora
előtti fellépőnk Tamás Gábor
Diósi Gábor Ferenc:
és állandó kísérője, András
Attila volt, magyarságról szóló dalaik vastapsot csalt ki az
éhes közönségtől. Az erdélyi
származású énekes fellépésére
sokan voltak kíváncsiak a kör- A csillagok ragyogtak a hold rám mosolygott
nyező településekről is.
S kacsingató szemével oda fel csalogatott
Az éjszakai vacsora a Én csak szálltam felfelé, mint álmában a gyermek
szihalmi Tabán Hagyományőr- A Hold lágyan átkarolt s mutogatni kezdett.
ző Néptáncegyüttessel volt tel- Megdöbbenten néztem szét az éjszakai fényben
jes, akik előbb alaposan meg- Hisz csillagokat láttam lent a Kárpátok medrében
táncoltatták a lelkes vendége- Az egyik csillag kétökrössel szántott a határon
ket, majd a hagyományos lag- A Kőrös vize hallgatta, hogy csörög a járom
zis étrend szervírozásában is A csillagok ragyogtak a Hold rám mosolygott
élen jártak. Aki bírta szusszal az a Kőrös vizében egy könnycsepp a Tisza felé sodródott
éjszakai programot, annak már Hortobágy pusztáit szemem, hogy elhagyta,
csak a reggeli zenés ébresztés- Tisza-tó tükrében egy csillag mosakoda.
re és körmenetre kellett kon- Nem csak mosdott, dalolt is régi magyar nótát,
centrálnia.
„zsebkendőm sarkába Mezőtárkány van írva”
Vasárnap reggel a program A csillagok ragyogtak a Hold rám mosolygott
szerint jött a helyi mazsorett S csőrében zöldággal látok egy galambot
csoport és a szihalmi rézfú- Repdes ide, repdes oda, majd szárnyait kitárja,
vósok zenés ébresztője, majd rászáll a szomszéd falu református tornyára
az ünnepi körmenet, az összeTorony tetején ott ragyog egy csillag
tartozás emlékművének ava- Kistárkányt, Nagytárkányt a harangok búgnak
tója Szemenyei Péter plébá- A harangok szavára kigyúlnak a komáromi fények
nos úr közreműködésével, vala- S két oroszlán őrködik egy másik csillag felett
mint az ünnepi istentisztelet,
valamennyi Tárkány település Oly szép e csillag. A szőlőskertek mentén
leányok dalolnak a Göncölszekerén
delegációjának részvételével.
Mosolyog a Hold, s szomját, hogy kioltsa,
Az ebéd kísérő színpadi attrak- Int, hogy nézzek le az Egri csillagokra
ciója a Négy Évszak kápolnai
hagyományőrzők apáca showja, Le is tekintek, de Egertől nem messze
és az egerfarmosi Tűzkerék Látok egy csillagot egy bükkfa tövébe
Tenyeréből csordogál édes must és bikavér
Néptáncegyüttes fellépése volt.
Boldogasszony papucsát ringatja a gyenge szél
A zsúfolt program ellenére azért ezen a hétvégén is jöt- Majd körülnézek s kérdezem;
tek létre baráti kapcsolatok Álom-é vagy valóság?
Mezőtárkányban. Ennek kell Néhány csillag lent a Földön,
örülnünk legjobban, hisz a ren- Ez lenne a mennyország?
dezvény célja a nemzeti össze- Az ám bizony!
tartozás megvalósítása, nem- Nincs vasfüggöny, csak néhány régi határkő
zetek és határok felett átíve- mondogatja mosolyogva a Hold mögül a Teremtő.

Csillagok országa
Kőröstárkány

2010. szeptember
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Hulló falevelek
Nemrég jelent meg Németh Emil bácsi 4.
verseskötete, a Hulló falevelek. A kötet
egy 80 éves ember gondolatvilágába enged
betekintést. Emil bácsit már jó néhány éve
ismerem, még a füzesabonyi könyvtárból.
Többször időzött nálunk, bemutatva legújabb verseit, írásait. Életének prózában
megírt története, visszaemlékezései a mai
kor gyermekeinek is érdekes, tanulságos
olvasmány lehetne. Terveztem is a megjelentetést, de a sors közbeszólt…
A helytörténetnek megvan a gyönyöre.
Ha munkánk során igazgyöngyökre bukkanunk, felvidul a lelkünk, mert tervünk
lesz vele…, de mindig jönnek a sors diktálta halaszthatatlan dolgok, feladatok. A teljesítés kényszere hajt előre, a mérföldköves
ünnepnapoknál tekintünk csak hátrafelé.
Németh Emil írásaira szeretettel gondolok.
A csupaszív ember mindig adni akar,
tanítani akar – ezáltal él, ebben találja meg
boldogságát. Százszorosan igaz ez öreg
barátomra, aki június 29-én ünnepelte 80.
születésnapját.
Ezúton szeretnék neki sok örömet, jó
egészséget kívánni azzal a gondolattal,
hogy „minden ember annyit ér, amenynyit maga után hagy.” A megtestesült fizikai valóság mellett a szavak ereje, a gondolatok nagysága, a bennük megbúvó szeretet a legnagyobb kincsünk, ami által igazán gazdagok lehetünk.
Engedjék meg, hogy a folytatásban idézzek a kötet bevezetőjéből:
…„Önmagunk megismeréséhez szükség
van megmérettetésre. Csakis úgy tudjuk
meg, hogy mire vagyunk képesek, ha kipróbáljuk. Hetvenéves korom után tette lehetővé jó sorom, hogy szerény lehetőségeim
szerint, régi vágyamnak hódolhassak.
A költészet, a rímesen csengő versek mindig érdekeltek. A munka, az életem nem tette lehetővé, hogy élvezhessem
a versírás szépségét, gyönyörűségét. Verseim nem a mai kor figurája. A régi idők
emberének, valamint saját magam belsőjébe ad halvány betekintést. Sokszor az
ember saját maga lelkivilágának kiismerhetetlen mélyében kutakodik. Fogódzókat,
kapaszkodókat keres, hogy szebbíteni tudjon a sorsán.
Ha visszatekintek a hosszú nyolcvan éve
rakott, úttá formált kőkockákra, melyek
sokszor megsebezték az ember testét-lelkét, mégis boldognak, szerencsésnek érzem
magam. Bár, mindig szerencsésnek lenni és
lelki fájdalom nélkül haladni át az életen, a
másik oldal megismerése nélkül nem lehetséges.
Téved az, aki azt hiszi, hogy ő ez alól
kivétel. Aki sokáig szerencsés volt, neki is
így vagy úgy, de kijut majd a maga része.
Mindenki, aki látszólag megúszta, csak
haladékot kapott.

Most, így életem utolsó szakaszát járva,
egyre többet gondolok az elmúlásra. Kis
verses könyvecskémnek azért is adtam a
„Hulló falevelek” címet, mert minden vers
benne, az életem fájáról lehullott falevél.
Tudom, meghalok: nem elsőként és nem
utolsóként. Sokan megelőztek már, s mindenki követ majd. Mindezek ellenére,
hálatelten szemlélem a magam és családomat körülvevő világot.
Itt-ott keserűnek tűnő mondatok nem
minden versre érvényesek. Vannak vidámabbak, meseszerűek, de sok a valóságot
tükrözi. Nem tanultam én a versírást, csak
szeretek írni. Márpedig amit szeretettel
teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményekre vagyunk képesek. A szeretet
mérhetetlenül sok energiát ad, fáradhatatlanná teszi az embert, s feltölti erővel.
Boldog vagyok, hogy írhatok. Boldoggá
tesz, ha az olvasó talál verseim közt olyat,
ami megragadja, megérinti lelkét és örömet okoz neki. Ha csak egy lényeglátó pillanatot átél az, aki verseimet olvassa, már
nem volt hiábavaló.”
Szeretettel: Németh Emil

Németh Emil

Pók iskola
Garázsom falának egyik szögletében,
Egy aprócska pók, hálójában fészkelt.
Egyszer, egy óriás dongó beleragadt,
A kicsi pók látta, ez néki túl nagy falat.
A pici pók, még kisebb korában,
Nem járt dongó-fogó iskolában.
Így a kicsi pók még nem tudhatta,
Ilyen nagy falatot, ő hogyan foghatna?
A dongó, rafinált volt s gondolta,
A pici pókot ő majd kioktatja!
A háló laza volt, nem volt feszes,
De a kicsi nem buta volt, inkább eszes.
A kicsi póknyelven az anyjának üzent,
Az a fia segítségére sietett, ott termett.
A laza hálóba a dongó belecsavarodott,
A kicsi pók így, rögtön rácsapott.
Így lett ő a pókiskola egyetemistája,
Az anyja megtanította rovarfogásra.
Azóta ő is így tanítja picinyét, lehet,
Hogy kell dongót fogni, anyai segítséggel.

Védőnői Szolgálat 2007-2010
A tanácsadóban történt változások: 2007 májusában jelentős változás történt a Védőnői Szolgálat életében. A tanácsadó a megszokott
helyen, teljes belső felújítás révén, tágasabb,
kultúráltabb környezetben várja a gyermekeket, és szüleiket. A gondozottak is megelégedetten térnek be, a babakocsi tárolása is megoldódott az épületben. 2009 évben a szakfelügyelet ajánlásával fokozatosan át kell térni a kézzel írott dokumentációról a számítógépes adatfelvitelre, 2009. júniusában az Önkormányzat
megvásárolta a Stefánia Védőnői Programot,
mely jelenleg a legjobb dokumentációs program, mely telepítéséhez megfelelően felkészített számítógép is szükségeltetett.
A gyermekek életében történt változások:
2010. júliusában A Pro Bono Közjóért Alapítvány támogatásával létrejött a tanácsadó váró
helyiségében az azóta nagyon közkedvelt játéksarok, ahol a tanácsadásra várakozó gyermekek
játszhatnak.
A Szolgálat kiemelt feladata minden évben
az anyatejes táplálás támogatása, mely feladatot
sikerült jól teljesíteni, melyhez természetesen
nagyban hozzájárultak a kismamák és gyermekeik, így a csecsemők 50%-a 3 hónapos koráig,
30%-a 6 hónapos koráig kapott anyatejet, számottevő, az olyan kisdedek aránya (1-3éves),
aki mai napig is kap anyatejet. Az Önkormányzat támogatásával sikerült egy szép –és tartalmas délelőttöt megrendezni ennek jegyében
2008, 2009 és 2010 évben is a községben élő
gyermekek- és szüleik számára.
A nővédelem területén történtek: 2006 óta
minden évben kiszállásos nőgyógyászati rák-

szűrés került megtartásra, mely minden alkalommal az Önkormányzat támogatásával
valósulhatott meg, az érintett nőknek nem
kellett elutazniuk szűrővizsgálatra szakrendelésre, a leleteket is kézhez kapták. Ugyancsak
nagyban hozzájárult az Önkormányzat a községben élő 45-65 éves korú nők mammográfiai vizsgálatra való beszállításához, amely
program keretében autóbusszal a vizsgálat
helyére, Egerbe 115 nőt sikerült beutaztatni.
A védőnői szolgálat feladatai továbbra is:
- 0-6 éves korú gyermekek gondozása
-nővédelem
-várandós anyák gondozása
-óvodában illetve oktatási intézményben a tanulók gondozása
-oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú
gyermek gondozása
- családgondozás
Néhány statisztikai adat:
2010. évben ez idáig 13 gyermek született,
még 7 gyermek érkezése várható, ez a születésszám a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Jelenleg 9 várandós gondozása folyik,
0-11 hónaposok száma 20 fő, 1-3 éves kisdedek száma 40 fő, a 3-6 éves gyermekek száma 65 fő.
A Védőnői Szolgálat együttműködik a
Gyermekjóléti Szolgálattal, oktatási intézménnyel (Általános Iskola, Óvoda), Háziorvosi Szolgálattal, az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálattal.
Antal Erika területi védőnő
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Falunap
Több éves hagyománya van már
Mezőtárkányban a Szent István napi
falunapnak. Idén, napján ünnepeltük az
államalapítást, Árpád-házi 1. királyunkat.
A rendezvénysorozat délelőtt, kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi misével kezdődött. Szemenyei Péter plébános
úr magyarsághoz szóló intő szavai minden résztvevőt megérintett. A mise után
a templom előtt fogyasztottuk el a megszentelt kenyeret.
A délelőtti szokásos focibajnokság karmestere Németh Géza képviselő úr volt,
aki 4 csapat körmérkőzéseit vezette le a
sportpályán. Közben az iskola udvarán
az önkormányzati dolgozók és egy tucat
főzőcsapat tagjai vágtak bele a krumpliba – kezdetét vette a 4. Paprikáskompér
Főzőverseny! A vendégek részére Pásztor
István képviselő úr és Tóth Imre tanár úr
vállalta 3 üstnyi ingyen ebéd elkészítését.

13 óra után kézműves sátor várta a gyereket Mátyus Piroska és a családsegítő szolgálat szervezésében, majd az ebédet követően 15 órakor kezdetét vette az ünnepi megemlékezés. Felcsendült
a Himnusz, Weisz Attila ünnepi szavalata, a polgármesteri ünnepi beszéd majd az
Egerfarmosi Őszirózsa Nyugdíjas Csoport
lépett dalaival a színpadra. A községért
szóló kitüntetések átadása is megtörtént:
40/2010. (VIII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint Mezőtárkány községi Önkormányzat Képviselő–testülete
a település érdekében végzett áldozatos
tevékenységéért Mezőtárkányért elismerő címben részesítette: Nagyjánosi Gyula
urat, Vass István urat, Kallik László urat.

37/2010. (VIII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint Mezőtárkány községi Önkormányzat Képviselő–testülete
köszönetét fejezi ki a 2010. május 16-án
és 2010. június 1-jén Mezőtárkány községben kialakult rendkívüli árvízi védekezési feladatokban részt vevő személyek
önfeláldozó és fáradhatatlan munkájáért,
amivel sikerült településünk lakosainak
személyi- és vagyonbiztonságát megóvni.
Balogh Csaba, Balogh Sándor, Bukta
József, Csajbók József, Csajbók Józsefné,
Cseh István, Csercsa Ernő, Csonka Béla,
Csonka Béláné, Forgács György, Forgács József, Forgács Péter, Fürstál János,
Gecse Ferenc, Gubek Zsolt, Gulyás Gyula, Gyurkó Attila, Hegedűs László, Ifj.Vass
László, Kocsis Attila, Lojek Csaba, Nagy
Géza, Nagy Tamás, Nyeste Attila, Ragó
Zsigmond, Siska László, Szilágyi József,
Tógyer Ádám, Tóth János részére.
41/2010. (VIII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint Mezőtárkány
községi Önkormányzat Képviselő–testülete köszönetét fejezi ki a 2010. július 30-31-én, 2010. augusztus 1-jén megrendezett IX. Tárkányok Találkozója
testvértelepülési találkozón, és valamenynyi korábbi önkormányzati rendezvényen részt vevő személyek magas színvonalú ellátásában való fáradhatatlan részvételéért az Általános Művelődési Központ Mezőtárkány – Egerfarmos – Sarud
mezőtárkányi konyhájának valamenynyi dolgozója számára: Sugár Sándorné,
Halász Istvánné, Kalas Krisztiánné,
Besenyei Béláné, Besenyei Barbara,
Bencéné Csík Anna.
A településen végzett tevékenységéért, közösségi munkájáért polgármesteri díjban részesült Siska László, a település hírnevének öregbítéséért, a Tárkányok
Találkozóján népművészeti kiállításon való önzetlen részvételért kitüntetést kapott Kovács Tibor gyékénykészítő,
csipkeverő.
A kitüntetések átadása után a térfigyelő rendszer ünnepélyes átadása is megtörtént, ebben Nyeste Attila körzeti megbízott törzsőrmester és Berecz János
biztonságtechnikai vállalkozó volt a
polgármester asszony segítségére.
Az ünnepi eseményeket követően a mazsorettes csoportunk lépett
fel, valamint a nyugdíjasklub tánccsoportja palotás táncot mutatott be.
Nem maradhatott el az idén tavaszszal szerveződött nyugdíjas aratóbrigád és citerazenekar színpadi szereplése sem.
A 4. Paprikáskompér Főzőverseny
ünnepélyes
eredményhirdetésénél
kiderült, hogy mind a 12 csapat része-

sült valamilyen elismerő díjban az Agria
és az RTN tv felajánlásának is köszönhetően. Az első helyet a Szociális Gondozónők csapata vitte el. Az eddigi többszörös főzőbajnokunk, Lázár László csapata
a zsűri különdíját érdemelte ki. A délután
folyamán elfogyott a vendéglátásra szánt
ingyenes ebéd is.
Az utcabálra hangolás előtt a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub nagymama–unoka
találkozóján a tréfás nagyik a gyerekeknek
adtak feladatokat a színpadon. Volt táncverseny, kólaivó verseny, csokievés késsel
villával, de versengtek lufifújásban is.
A falunap utcabállal zárult, Nagy Géza,
Morvai Dániel teremtette meg a bulis
hangulatot.
A rendezvényt a település képviselő-testülete költség nélkül szavazta meg,
ezért szükség volt magánszemélyek támogatására. Támogatók voltak: Pásztor István, Vass József, Németh Géza, Mátyus
Piroska képviselők, Németh Ervinné családi vállalkozó, Balogh Sándor őstermelő,
Juhász Miklós egyéni vállalkozó, Tóthné
Szabó Anita polgármester, dr. TanárkiFülöp István körjegyző, Horváth Tibor,
az RTN televízió ügyvezető igazgatója,
Deák Boldizsár, az egri Agria tv tulajdonosa, Juhász Péter fogatos, a Huatro Kft,
a Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjasklub, Úriné Szász Ilona, Barnáné Úri
Katalin.
A délelőtti focibajnokság eredménye:
1. Bögyörők csapata (Kémeri Zsolt,
Kiss Zsolt – Mezőtárkány-Füzesabony
közös csapata)
2. Lúzer SC (Nagy József csapata)
3. Unito (Balogh Norbert csapata)
4. Veres SC (Kökény Zsolt csapata)
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Tanévnyitó
Bizony, gyorsan eltelt a nyári szünet, és
szeptember elsején megszólalt az első
csengőhang iskolánkban is a reggeli
évnyitón! A legkisebbek a kíváncsiság és
a várakozás örömével hallgatták Nyeste
Ferencné igazgatóasszony beszédét valamint a pajtások verses műsorát…
…”Ünnepélyes percek ezek, mert új
tanévet nyitunk. Nem is olyan régen volt,
hogy itt kívántunk egymásnak jó pihenést
és búcsúztattuk nagy diákjainkat, a nyolcadik osztályosokat.
Most vége a nyárnak, a pihenésnek, a
szórakozásnak. Újból felsorakozik minden diákunk, a régi vagy az új tanító néni,
tanár néni – tanár bácsi mögé.
A tanévnyitó ünnepély tanulóink – tanáraink ünnepe, jelzi, hogy megint elkezdődik egy oktatási év, tele munkával, fáradtsággal, örömmel, sikerrel – és kudarccal.
Tőletek függ, hogy a mérleg jobb vagy
rosszabb felé billen, hogy év végén milyen
eredményről tudunk számot adni. A felnőtteknek, szüleiteknek, nevelőiteknek ti
vagytok a legkedvesebbek. Érdemeljétek
ki bizalmukat!
Szeretettel köszöntöm az első osztályosokat. Eddig édesanyátok és az óvó nénik

kezét fogtátok, de a mai naptól a tanító
nénik vezetnek be titeket a tudományok
sok-sok titkába. Megtanuljátok a betűírás, olvasás és a számolás művészetét.
Lassan kitágul előttetek a világ.
Kívánom, hogy az iskolával való találkozásotok szép élményekkel teli legyen
számotokra. Az iskola tanítja meg a diákot élete formálására. A ma iskolája határozza meg a jövő emberét. Ez nagy feladat, mely állandó megújulást kíván az
iskolától. Ahhoz, hogy ezt jól végezzük,
szükségünk van a környezetünk (a szülők,
az önkormányzat) segítségére.
Kedves Gyerekek! A nyári pihenés után
készen álltok az újabb feladatokra és

Gyurkovics Tibor:

mindannyian örömet, érdekes eseményeket is vártok az új tanévtől. Legyen ez az
év abban is új, hogy az eddigieknél kitartóbb és szorgalmasabb munkával szebb
eredményeket értek el. Az egyedüli munkátok a tanulás legyen!
Kedves Szülők! Külön is szeretnék
köszönteni mindenkit, aki először van itt
az iskolánkban, mert most kezdi gyermeke
az első osztályt. Kérem, hogy a mai nappal kezdődjön meg egy segítő kapcsolat,
mely az évek során csak erősödik. Segítsük közösen gyermekeink boldogulását,
és örüljünk fejlődésüknek. Ha pedig innen
kinőnek és új iskolák kapuján kopogtatnak majd, akkor is gondoljunk szívesen
erre a napra, amelyen az első lépéseket
tették meg gyermekeik a tudás alapjainak
megszerzéséhez.
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! Kedves Kollégák! Új tanév kezdődik, új gondokkal és reméljük örömökkel. Szeretném
mondanivalómat egy gondolattal befejezni: „Sose sajnáld az időt, amit arra fordítasz, hogy jól tedd, amit teszel!”
Kívánok mindenkinek sok sikert az új
tanévhez”…

Iskolanyitogató
Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?
A takács, a kovács,
a kőműves meg az ács,
a kardjával odajár
kese lovon a huszár!
Itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
mennyi szálat fon a pók.
Itt tanulta meg az í-t,
hogy a rózsa kivirít,
hogyan írja le az ú-t,
s a Dunántúl csupa púp,
pörögtek az ő-k, az ű-k,
mint a fényes köszörűk.
Itt kezdte a hóember,
jaj, de szép a december!
itt sütötte meg a pék
a legelső kenyerét,
itt tanulta meg a csősz,
mikor sárgul meg az ősz,
minden ember itt tanulta
meg, hogy mennyit ér a munka,
é-t is, b-t is, c-t is,
itt tanulok én is!
Kinyújtom a kezemet,
ha ugyan elérem
a kilincset s bemegyek
pirosan, fehéren,
körülöttem karikában
kürtös-fürtös kobakok,
itt tanult meg a halász is
készíteni csónakot,
itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
hogyan kötik a csomót,
meg a d-t, meg a t-t,
emberek becsületét!

Meghívó
Az Idősek Viágnapja alkalmából sok szeretettel meghívjuk községünk nyugdíjasait 2010. október 1-jén, 15 órakor kezdődő ünnepségünkre.
Helye: Művelődési Ház
Vendégmarasztaló asztal mellett
Ünnepi köszöntő: Tóthné Szabó Anita polgármester
Műsor: Írisz Daloscsoport zenés szórakoztató műsora
Újságunk hasábjain is szeretnék valamennyi mezőtárkányi nyugdíjasunknak jó
egészséget, békés, boldog családban, szeretettei között eltöltött nyugalmas és tartalmas éveket kívánni!
Rendezvényünkre szeretettel várjuk!
Üdvözlettel: Tóthné Szabó Anita polgármester
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Örökké él, aki a honért halt:
2. világháborús katonák újratemetése
2010. szeptember 4-én sok vendég érkezett Mezőtárkányba, hogy végtisztességet
adjon világháborús tömegsírból kihantolt magyar katonáknak. A tepélypusztai
Fauna parkolójában lévő tömegsírból két
magyar katona maradványait emelték ki.
A gyászszertartás hálaadó misével kezdődött, ahol az újratemetést kezdeményező
történelmi szervezetek képviselői emlékeztek a 2. világháború eseményeire. A
misét Szemenyei Péter és Papler Pál plébános urak celebrálták.
Tóthné Szabó Anita polgármester
asszony ünnepi gondolatai a jelenhez szóló üzeneteket is megfogalmaztak:
„Tisztelt Gyászolók, igazságot és emberi méltóságot kereső együttérzők!
Ezen az őszbe hajló szeptemberi hétvégén háborúban elesett emberek lelki
üdvösségéért gyűltünk össze községünk
templomában. Mindannyian átéltük már
az elmúlás feloldhatatlan fájdalmát hozzátartozóink, szeretteink elvesztésekor. Az
emberi életünkhöz hozzátartozik a gyász,
ami azt is jelenti, hogy mindenkinek
erkölcsi joga van arra, hogy megismerje, hol lettek eltemetve rokonai, barátai.
Minden elhunytunk részére méltó körülményeket kell teremtenie a jövő nemzedékének. Az utókor kötelessége, hogy emberi mérce szerint biztosítsa a tiszta, rendezett környezetet a temetőinkben, a gyászszertartások és emlékhelyek helyszínein.
Mezőtárkány községünk tisztelettel
fogadja temetőjében a 2. világháborúban 66 éve, 1944 novemberében elhunyt
9. határvadász zászlóalj katonáinak földi
maradványait. Önkormányzatunk biztosította, hogy a tepélypusztai tömegsírból
a csendes mezőtárkányi temetőben leljenek remélhetőleg végleges, örök és nyugalmas nyughelyet.
A katona élete a szolgálatról szól, a
hazának tett szolgálatról. Ezért is tartom
fontosnak, hogy az utókor tisztelettel adózzon a hazájuk szolgálatában elesett fiatal
férfiakról, akiket lehet, hogy kisgyermekek
és támaszra váró feleség várt reménykedve otthon. A háborúban családok szakadtak ketté, váltak el egymástól férjek és fele-

ségek, apák és gyermekek. Szavakkal kifejezni nem lehet a csonka családok sok évtizedes fájdalmát, soha el nem múló bánatát.
Békében alkotni, teremteni a családot megtartani és összetartani lett volna a feladata
ezeknek a férfiaknak.
Nekik ez nem adatott meg, nekünk
viszont nemes feladatunk hősként emlékezni rájuk. A hozzátartozók nélküli
katonák lelki üdvéért is a halottak napján immár a mi kis közösségünk is gyújt
mécsest, részvéttel gondolunk rájuk a
jövőben, gyászmisén emlékezünk.
Köszönöm Patrubány Miklós úrnak,
a MVSZ elnökének, Dr. Nagy Bozsoky
József főorvos úrnak, Dr. Számvéber
Róbert levéltár vezetőnek, Dr. Csank Istvánnak, az 56-os Szövetség elnökségi tagjának, Baran Grzegorz zenetanárnak, a
besenyőtelki Reverinda Női Karnak, valamennyi a misén megjelent együttérzőnek,
hogy személyes jelenlétükkel támogatták a zászlóalj katonáinak újratemetését,
felkarolták háladadás nemes ügyét, az
emberi méltóság -állítás számunkra most
legfontosabb feladatát!”
A temetési szertartás után Dr Számvéber
Róbert őrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főlevéltárosa foglalta össze a 1944.
novemberének térségünket érintő eseményeit. Átadta számunkra az 1944. november 7-8-án lévő harcok személyi veszteségeit kimutató listát, melyet most közlünk:
Magyar Királyi 9. határvadász honvéd parancsnokság 3. számú veszteségkimutatása. Állománytestek szerint
- Mezőtárkányban elszenvedett veszteség november 7-én, 32. honvéd zászlóaljnál, repülőgép támadásból eredő
repesztalálatok miatt:
Kovács Béla honvéd – (homlokán és
állán repesz találat), Szatmári Zoltán
honvéd - (fej, nyak, tüdő repesz találat), Felényi (?) Lajos honvéd – (jobb
kéz repesz találat), Kőszeghi Károly
honvéd – (jobb és bal felsőlábszár
repesz találat), Simó Péter honvéd –
(csípő repesz találat), Gál Dénes honvéd - (alsó lábszár repesz találat)
November 8-i veszteség (eltűntek)
orosz támadás miatt:
Ágoston Sándor őrvezető 9. határvadász honvéd csapattest (szül.
Homoródszentpál, Vásárhely megye,
1919.11.15.; szülőanyja Mátyás Julianna), Nagy István őrvezető 21.honvéd zászlóalj (szül. Nagyenyed,
1922.04.02.; szülőanyja Nagy Katalin), Bíró József honvéd 32. honvéd zászlóalj (szül. Csíkmindszent,
1919.05.22.; anyja Tamás Karolina),

Kozma Sándor tizedes 24. honvéd zászlóalj (szül. Gelence, Háromszék megye,
1920.05.31.; anyja Cseh Anna), Gurzó
György őrvezető, Bajkó István honvéd,
9. határvadász honvéd csapattest (szül.
Ditro, Csík megye, 1916.02.01.; anyja Tóth Jozefa), Szabó Béla honvéd, 21.
honvéd zászlóalj (szül. Ditro, Csík megye,
1921.05.16.; anyja Galoczi Irma), Szabó
Péter honvéd, 21. honvéd zászlóalj (szül.
Gyergyóbékás, Csík megye, 1920.06.15.;
anyja Hajdú Mária), Lövétei Dénes honvéd, 9. határvadász honvéd csapattest
(szül. Csíkbankfájas (?), 1918.02.27.;
anyja Sándor Mária), Dénes Gábor tizedes, 9. határvadász honvéd csapattest
(szül. Gyimesbükk, 1915.10.17.; anyja
Hajdu Mária), Tímár Péter honvéd, 32.
honvéd zászlóalj (szül. Gyimesközéplak,
1920.03.20.; anyja Tankó (?) Veronika,
Vajda Zoltán honvéd, 67.csap. (?), Sidó
Károly honvéd, 24. honvéd zászlóalj (szül.
Zabóta, Háromszék; 1917.01.28.; anyja
Vajda Zsuzsanna), Krausz Mátyás őrmester, eltűnt Parádfürdőn, 1944.11.11-én.
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