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VII. évfolyam 13. szám
„Csillag száll az esti égen,
utat mutat sötét éjben.
A szeretet ma újra éled,
halkan szól most minden ének.
Körülölel, mint egy bársony,
legyen Boldog a Karácsony!”
Fésűs Éva:

Álmodik a
fenyőfácska
Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe,
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke.

2012. december
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Karácsonyi köszöntő
Advent az év egyik legcsodálatosabb
időszaka. Lélekben készülünk a karácsonyra, a szeretet ünnepére. Ajándékkal kedveskedünk szeretteinknek és
igyekszünk emlékezetessé tenni az ünnepet azok számára, akiknek leginkább
szükségük van a figyelemre és gondoskodásra.
Sajnos nem mindenkinek adatik meg,
hogy meleg, szeretetteljes, boldog családi körben ünnepelje az év legszebb
napját. A világ tele van éhező, nyomorúságos körülmények között tengődő
gyermekekkel, akik olyan mindennapi
gondokkal küzdenek, mint meleg étel,
a ruhanemű, de legfőképp a szülők és a
család hiánya.
Azokra nagy felelősség hárul, akiknek
megadatott, hogy segíthessék embertársaikat!
Olyan ünnepet kívánok kis közösségünknek, amely nem reked meg az
ünneplés külsőségeiben, hanem lélekben is megtisztít és erőt ad a továbbiakhoz.
Sajnos a hétköznapok során sok nyomorúsággal, testi-lelki problémával,
mérhetetlen önzéssel, figyelmetlenséggel találkozunk. Sokszor elég lenne csak egy apró gesztus, kis figyelmesség, egy együttérző kézfogás vagy
simogatás, hogy emberi közösségeinkben jobban érezzük magunkat. A karácsony üzenete ezt a figyelmességet is
hirdeti számunkra.

Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatja a szeretet
örök csöngettyűjét. Ez a hang a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Az ünnep hangulatában a másik
emberre figyeljünk és arra gondoljunk,
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek,
azoknak akik fontosak számunkra. Nem
drága ajándékok jelentik szeretetünket,
hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Sokak csak magányukban szembesülnek azzal, hogy a legnagyobb
emberi érték a az elvesztett társ aggódó zsörtölődése, szülői dorgálás, baráti kézfogás.
A ránk nehezedő hétköznapok mázsás
terhei sokszor elviselhetetlenek. Egyre
nehezebb fegyelmezetten példát mutatni a családban, egyre kilátástalanabb
a megélhetés, az emberhez méltó lét.
Mégis minden nap vállaljuk a küzdelmet, mert emberek vagyunk, mert felelősséggel tartozunk a családunknak,
gyermekeinknek, önmagunknak.
Minél nehezebbek a terhek, annál
nehezebb a közösség aktív tagja maradni. Szétforgácsolódott erővel, egyre
gengülő bizakodással fordulnak sokan a
jövő felé. Pedig van előttünk példa, van
közösségi minta Mezőtárkányban!
Azt kívánom, hagy a karácsonykor az
egymás felé forduló szeretet ereje győzze le bennünk a mindennapok keservét,
s adjon bizakodást; hitet, megélni másnapot, hogy a másokból merített új erő-
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vel tudjunk örülni és december végéhez
közeledve tudjuk megfogalmazni új céljainkat, hittel, kedvvel, fiatalos elszántsággal.
E gondolatok jegyében
kívánok községünk
minden polgárának szeretetteljes, meghitt
karácsonyt, boldog, békés új
évet!
Tóthné Szabó Anita
Polgármester

Békességet, boldogságot,
csengőszót és gyertyalángot!
Ajándékot, szeretetet, s
mindent, ami fontos neked!
Ajtód elé fehér bársonyt:

Békés Boldog
Szép

Karácsonyt!
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Jelentős átalakítások lesznek az
önkormányzatok életében
A járási székhelyeken kívül a járási hivatal
kirendeltséget tarthat majd fenn, vagy települési ügysegédek útján biztosítja az ügyintézést.
A Heves Megyei Kormányhivatal felhívta
a figyelmet arra, hogy a járások létrehozásával az önkormányzatok jelentős állami feladat ellátási kötelezettségtől mentesülnek,
így a megmaradó létszámmal a megmaradó kötelezettségeiket kell majd ellátniuk,
jellemzően csak azokat, melyekhez a helyi
ügyek ismerete elengedhetetlen.
Az egri járás törzshivatalához 87, a gyöngyösihez 72, a hatvanihoz 55, a hevesihez
38, a füzesabonyihoz 32, a pétervásáraihoz
25, a bélapátfalvaihoz pedig 19 ember kerül
át az önkormányzatoktól.
A kormányzat részéről a járási hivatalok
felállításának ügye elsőrendű fontosságú,
mert hatékony, jól működő, reagálni képes
államigazgatást szeretnének létrehozni, egy
ugyancsak hatékony helyi önkormányzati
igazgatás mellett.
Az önkormányzati rendszer és a közigazgatás átalakításának igénye az elmúlt évtizedben sokszor felvetődött. A kormányváltás után azonban paradigmaváltás következett be: az ügyfélbarát és takarékos igazgatás mérföldköveinek számít a kormányhivatalok, és jövő év januárjától a járási rendszer kialakítása. Az államigazgatás átalakításának végpontja a 2013 második felére kiépülő egyablakos ügyintézési rendszer
létrehozása lesz.
Az állami feladatellátás korábbi rendszerének 3300 végpontja volt, hiszen az önkormányzatokat egyre több állami feladat ellátására kényszerítették, folyamatos forráscsökkentés mellett. Az általános igazgatás
mellett a rendszerváltástól a mostani reformig működő szakigazgatás egyszerre volt
átláthatatlan, és költséges.
Az önkormányzati igazgatás létjogosultságát senki nem kérdőjelezi meg, hiszen a
helyi közügyek hatékony ellátását a mostani
átalakítás csak elősegíti. Ehhez azonban az
állam és az önkormányzat feladatköreit szét
kell választani. Az önkormányzatok a jövőben csak olyan államigazgatási ügyeket fognak intézni, amelyek helyi érzékenységük
miatt ott jobban elláthatók. Ilyen egyebek
mellett a birtokvédelem, a hagyatéki eljárás
és a szociális ellátások egy része.
A járások kialakításának országos szintű
előkészítése három lépcsőben zajlott. Illetékességi területük meghatározásánál figyelembe vették mind a hagyományokat, mind
az életvitel-szerű szokásokat. Alapelv volt,
hogy a járási központ senkitől ne kerüljön
30 kilométernél távolabbra. A járási központok mellett járási kirendeltségek és ügy-

segédek is működnek majd, így az ügyintézés nem kerül távol a polgároktól. Az egyablakos ügyfélszolgálatok kialakítására
minden járási központban sor fog kerülni,
amelyek hosszított félfogadással állnak az
ügyfelek rendelkezésére.
A kormány országosan összesen 10 ezer fő
átvételét tervezte a járási hivatalokba. A járásoknak átadandó létszámot nem kizárólag a
székhely település önkormányzatának kell
biztosítania. Heves megyében az egri járás
törzshivatalához 87, a gyöngyösihez 72, a
hatvanihoz 55, a hevesihez 38, a füzesabonyihoz 32, a pétervásáraihoz 25, a bélapátfalvaihoz pedig 19 kerül át az önkormányzatoktól. A hivatalok elhelyezésére néhány kivételtől eltekintve a székhely-települési önkormányzatok épületében kerül sor.
A kormányablakokban 6500 ember fog
dolgozni, akiknek a felkészítése már meg is
kezdődött. Az ügyintézési „fogyasztói szokások” megváltozásáért körülbelül fél évig
párhuzamosan működik majd a szakigazgatási szervek – pl. nyugdíjbiztosító – ügyfélszolgálata a kormányablakokkal, az átmenet után azonban a polgár egy helyen, a kormányablakokban tud majd ügyet intézni.
Elsősorban okmányirodai feladatokat,
a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését
veszik át a településektől a jövőre létrehozandó járási hivatalok
- Mi volt az önkormányzati és a járási
hatáskörök szétválasztásának fő szempontja?
– Az, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó
ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben
az államnak van egyértelmű feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók mentén zajló eljárásokkal hatékonyabb,
racionálisabb ügyintézés valósulhat meg
országszerte.
- A jegyzőktől átkerülő államigazgatási ügyek évi közel ötmillió államigazgatási
ügy intézését jelentik a járási hivatalokban.
Ezen hivatalok dolga alapvetően a megyei
szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz.
Nagy részüket eddig a jegyzők látták el,
mert az állam az elmúlt húsz évben „kényelmi szempontok” miatt oda telepítette, másként fogalmazva, „áthárította” ezeket.
- A jegyzők, vagy kivételesen a polgármesterek által ellátott 12 millió hatósági ügy
90 százaléka eddig is államigazgatási jellegű volt: ez azt jelenti, hogy ekkora tömegű pluszfeladat hárult eddig az önkormányzatokra, jegyzőkre. Az új feladatmegosztás-

nak köszönhetően az összes államigazgatási ügy több mint 40 százaléka kerül vissza
az államot képviselő járási hivatalokhoz.
Egyébként a feladatok megosztásáról több
hónapon át folytatott széles körű társadalmi,
szakmai és politikai egyeztetést a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.
– Milyen ügyek maradnak a jegyzőknél?
– Csak azok, amelyekhez elengedhetetlen a helyi viszonyok ismerete, vagy amelyekben országosan nem egységes a szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is
van. Ilyenek például a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi, katasztrófa-igazgatási feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a
nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a
távhőszolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, valamint a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, s az óvodáztatási támogatás.
- A jegyzőknél, polgármestereknél maradó, a törvényben nem szabályozott államigazgatási feladatokról az ősszel születtek
meg a további jogszabályok. Az olyan hatósági ügyeknél, mint például a földművelésügyi, az állategészségügyi, a vízügyi, az
ipari igazgatással, valamint a környezet- és
természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos teendők,
lesz feladata a települési jegyzőnek és a
járási hivatalnak is. Éppen úgy, ahogy eddig
is eljárt ezekben a feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve és jegyző is.
– Sokakat érdeklő kérdés: miként alakul
az okmányirodák sorsa a járásokban?
– A legtöbb feladatot az okmányirodáktól
átvett ügyek jelentik majd a járási hivatalok számára. Az okmányirodák 2013. január 1-jétől a járási hivatalok törzshivatalának
szervezeti egységeiként működnek tovább,
így – a fővárosban működő Központi Okmányiroda kivételével – valamennyi
okmányiroda a járási hivatalokhoz kerül, az
ott foglalkoztatott köztisztviselőkkel együtt.
Az eddig a települési önkormányzatok által
ellátott okmányirodai feladat tehát a járási
hivatalok feladata lesz. Elsősorban a személyi adat- és lakcímnyilvántartásról, az útlevél-igazgatásról és a közlekedési igazgatásról van szó.
- A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán jön létre a kormányablakrendszer. A területi közigazgatási reform
távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára. Azt szeretnék,
hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a
kormányablakoknál tudják majd hivatalos
ügyeiket intézni. De már az is komoly kön�nyítést jelent, hogy a jövő év januárjától a
járási hivatalok okmányirodái országos illetékességgel rendelkeznek majd.
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Tájékoztató a járások kialakításával
összefüggő változásokról
Az államigazgatás reformja során létrehozott járási rendszer 2013. január 1. napjával működésüket kezdő járási hivatalok magukkal hozzák Mezőtárkány Községi Önkormányzat Hivatalánál intézhető
ügyek változásait.
Mezőtárkány település a füzesabonyi
székhelyű Füzesabonyi Járáshoz fog tartozni jövő év elejétől. A járási hivatalnak
Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ad helyet, címe: 3390 Füzesabony,
Rákóczi u. 48. Utazni az ügyek intézéshez nem feltétlenül muszáj: feltehetően heti két alkalommal települési ügysegéd tart kihelyezett ügyfélszolgálatot Mezőtárkány Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalában a későbbiekben meghirdetendő időpontokban.
Az eddig Mezőtárkány – Dormánd –
Egerfarmos községek Körjegyzőségénél
intézhető ügyek közül az alábbiak kerülnek a Füzesabonyi Járási Hivatal hatáskörébe:
• lakcímnyilvántartás,
• egyes gyám- és gyermekvédelmi
ügyek (pl.: védelembe vétel),
• egyes szociális igazgatási ügyek, pl.
– időskorúak járadéka,
– alanyi jogon járó közgyógyellátás,
– egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság,
– alanyi jogon járó ápolási díj,

Közösen pályázik
Mezőtárkány és
Egerfarmos
Korábban is pályázott már szennyvízberuházásra
Mezőtárkány több településsel együtt, ám nem sikerült e célra forrást nyerniük. Most Egerfarmossal újból nekirugaszkodnak.
– Megalakítottuk a Mezőtárkány-Egerfarmos Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulást és pályázunk szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítására. Már benyújtottuk a
pályamunkát a program előkészítésére, hamarosan hozzálátunk a lakossági Víziközmű Társulat létrehozásához is –
közölte Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármestere.

HEOL

Ötvenkét millió forintból
fejlődhet Mezőtárkány
Több mint 52 millió forintos fejlesztést valósíthat meg a helyi
civilszervezetekkel közösen Mezőtárkány – tudtuk meg Tóthné
Szabó Anita polgármestertől. A pénzt hét elnyert LEADERpályázatnak köszönhetik.
A helyi értékeket, hagyományokat megörökítő kiadvány elkészítésére 1,7 milliót, az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítését célzó tanulmányra 850 ezer forintot nyertek. Húszmillió forintot fordíthat a helyhatóság által létrehozott nonprofit kft. energetikai célra hasznosítható mezőgazdasági hulladékok feldolgozására. Hárommillió forintból helytörténeti könyvet adnak ki.
Helyi értékek bemutatását segíti az a 10 millió forint is, amelyből Egerfarmos és Dormánd önkormányzatával együttműködve
színpadi és hangtechnikai berendezéseket vesznek. Az új víztartályos tűzoltóautó fűtött garázsát és további tűzoltásban használható berendezések vételét fedezik a helyi önkéntes tűzoltó
egyesület által nyert 6,6 millió forintból. A polgárőrök 9,8 milliót költhetnek térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, polgárőriroda kialakítására. 				
HEOL

• szabálysértési feladatok (2012. április
15-től a megyei kormányhivatalba átkerült hatáskör),
Ezen ügyek intézésére 2013. január 1.
napjától a kihelyezett ügyfélszolgálatot
ellátó települési ügysegédnél településünkön, vagy a járási hivatal füzesabonyi
székhelyén lesz lehetőség. Az itt fel nem
sorolt, eddig is Körjegyzőségünk hatáskörébe tartozó ügyek intézésére továbbra
is helyben van mód.
Annak eldöntésben, melyik ügyét hol
tudja intézni, Körjegyzőségünk ügyintézői továbbra is készséggel állnak rendelkezésére.
dr. Tanárki – Fülöp István
körjegyző

Megfékezik a
munkanélküliséget a
faluban
Elindult a közmunkaprogram Mezőtárkányban, miután a község önkormányzata 123 millió forintot elnyert 101 ember hos�szú távú, napi 8 órás foglalkoztatására.
– Belvízelvezetéssel 49, növénytermesztéssel 13 ember foglalkozik, illetve úgynevezett téli közfoglalkoztatásban 39-en
dolgoznak. Február, valamint március elejétől álltak munkába
és egészen év végéig tevékenykednek a településért – mondja
Tóthné Szabó Anita polgármester.
– A település saját konyhájára termeljük a zöldséget, innen látjuk el az óvodát, az iskolát, valamint az idősek szociális étkeztetésére fordítjuk a megtermelt növényeket. A belvíz-elvezetési munkák keretében ároktisztítást végzünk bel- és külterületen egyaránt, a tervek szerint 54 kilométer hosszú árokrendszert
tisztítanak meg a közmunkásaink december 31-ig. A víz lefolyását akadályozó növényzetet irtják ki, az esztétikai tisztítással pedig egyúttal megkönnyítik az utak melletti közlekedést is.
A téli közfoglalkoztatáson belül négyféle tevékenységet is
végeznek a falu közmunkásai. Egyrészt a település konyhájában
házi készítésű tésztát gyártanak, amit itt is használnak fel szintén
az óvodások, iskolások és az idősek étkeztetéséhez.
– A téli közfoglalkoztatáson belüli másik tevékenység a faluban
a járdalapgyártás. Ehhez vásárolunk egy gyártógépet úgynevezett modlákkal. Saját használatra gyártjuk a járdalapokat, amikből
aztán majd járdákat készítünk, így szeretnénk felújítani az összes
gyalogos
útszakaszt a faluban.
A
polgármester asszony büszke
arra, hogy ilyen sok
embernek munkát
tudnak adni a településen. Bár ilyen
sok közfoglalkoztatott alkalmazása
nagy áldozatvállalást jelent az önkormányzat részéről.
HEOL
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Közfoglalkoztatás településünkön
A Belügyminisztérium 2012-ben Start
közmunka programot indított a hátrányos
helyzetű térségek települései számára
pályázati rendszerben. Önkormányzatunk
101 fő 8 órás közfoglalkoztatására pályázott max. 11 hónapos időtartamra.
Pályázatunk szakmai elbírálás után
kedvező támogatást kapott, összesen 123
millió Ft összegben. A Belügyminisztérium a foglalkoztatással kapcsolatos költségeket, így a bért és a dologi kiadásokat is
100 %-ban támogatta.
Három projektlábon pályáztunk:
- Belvízelvezetés: 49 fő
- Téli közfoglalkoztatás: 39 fő
- Mezőgazdasági projekt: 13 fő
A munkahelyteremtő projektek célja az
év során:

- jelentős megtakarítás a közétkeztetés
területén:
• előállított tészta értéke 1.176.000 Ft
• megtermelt
zöldségek
értéke:
1.131.430 Ft.
- ároktisztítás: 54 km hosszú árokrendszer megtisztítása, a víz lefolyását akadályozó növényzet kiirtása
- járda rekonstrukció
- intézmények karbantartása
- asztalos üzemben bútorok, polcok, iratszekrények, óvodai fajátékok gyártása:
• előállított bútorok értéke: 6.211.285 Ft.
A Start közmunka programban az év
során összesen 162 fő dolgozott. Bérükre és járulékos kiadásaikra 83 millió Ft-ot,
az infrastrukturális kiadásokra, eszközbeszerzésre pedig 35 millió Ft-ot kapott
önkormányzatunk.
A dologi támogatásból létrehoztunk egy
asztalos üzemet, betonlap-gyártó gépet,
fűnyíró kistraktort, szállító járműveket,
számos kéziszerszámot vásároltunk, kutakat fúrattunk, építőanyagokat, bútorlapokat vásároltunk. Mindez jelentős vagyongyarapodást jelent önkormányzatunknak.
Hagyományos közfoglalkoztatás keretében az év során 62 fő munkavállalót foglalkoztattunk, melyre összesen
15.551.120 Ft bértámogatást kaptunk a
Munkaügyi Központtól.

Készül a
mezőtárkányi
faluközpont
Tovább fejlődik Mezőtárkány: új faluközpontja lesz ugyanis a településnek. A jelenlegi piacteret alakítják át közösségi térré, de a templom
külső kertje is megújul.
– Tizenhat millió forintot nyert erre a célra
a település Leader-pályázaton, csupán az általános forgalmi adót kell a beruházásból a település költségvetésének állni – mondta Tóthné
Szabó Anita polgármester. – Ezt a költségvetésünkbe beterveztük.
A kivitelezőt, egy egri céget már tavaly kiválasztotta a képviselő-testület, a tényleges munka pedig a napokban indul. A Kossuth úti
jelenlegi piactér átalakításával egy közösségi tér jön majd létre, egységes utcabútorokkal,
kandelláberekkel. A tér közepén pedig díszkút
teremt majd hangulatot. Parkosítanak, térkővel
burkolt sétányt is építenek a térre. A templom
előtti külső kert székelykapuját is felújítják,
valamint új fakerítés épül kopjafaoszlopokból.
Belül egységes utcabútorokra cserélik a régi
kőlábas padokat, új kandellábereket kap a kert.
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Talpra állhatnak jövőre az
önkormányzatok
A kormány szándéka szerint jövőre elkezdődik egyedi megállapodások
alapján az önkormányzatok adósságrendezése, ami a tervek szerint a
település kondíciójától függően 30-70 % közötti mérétkű lesz.
A hazai önkormányzatok adóssága mára meghaladta az 1200 milliárd
forintot, az állami beavatkozás elkerülhetetlen volt.
Történelmi jelentőségű döntést hozott a kormány, amikor a közelmúltban döntött az önkormányzatok konszolidációjáról – hangzott el
azon a sajtótájékoztatón, amelyet dr. Nyitrai Zsolt fideszes országgyűlési képviselő, illetve Tóthné Szabó Anita mezőtárkányi, valamint Sári
László kerecsendi polgármester neve fémjelzett.
Amint Nyitrai Zsolt elmondta, a hazai önkormányzatok adóssága
mára meghaladta az 1200 milliárd forintot, így elkerülhetetlen volt az
állami beavatkozás. A napokban tartott kormányülésen úgy határoztak,
az 5000 lakos alatti önkormányzatok hiteleit teljes egészében átvállalja, míg az 5000 lélekszám feletti települések adósságát 40 százalékban
finanszírozza az állam. Eger hétmilliárdos tartozása esetében ez 2,8 milliárd forintot jelent.
A két polgármester úgy fogalmazott: az utolsó pillanatban dobott
mentőövet a kabinet a helyhatóságoknak, mivel a bankok már jelezték,
nem hajlandók tovább hitelezni, így januártól a legtöbb település működésképtelenné válhatott volna.
Arra a kérdésre, miként kompenzálják az eddig is takarékosan, hitelek nélkül gazdálkodó településeket, a honatya úgy válaszolt: a tervek
szerint a fejlesztésekhez szükséges önerőhöz nyújtanak az eddiginél
nagyobb segítséget.
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Új munkahelyeket teremt a
csirkenevelő Mezőtárkányban
Harminc munkahelyet teremt Mezőtárkányban a Pemika Trans Kft. Az élőállatok fuvarozásával foglalkozó cég két
éve költözött a településre, s folyamatosan bővítette tevékenységét. A fő profil
megmaradt, azaz mostanában is szállítanak élő marhát Törökországba, Oroszországba, valamint Mongóliába. Közel vannak az autópályához, igaz, a községből
kivezető utak rossz minőségűek, a járművek javíttatása bosszúságot okoz. A faluban előbb sertés-feldolgozót, hűtőházat
létesítettek, most pedig egy csirketelepet
hoztak létre.
– Több húsüzlettel rendelkezünk, amelyet saját termékeinkkel látunk el. Eddig a
sertéshúst biztosítottuk saját vágóhidunk
segítségével, a csirkét pedig vásároltuk.

Azonban nem volt egyenletes a minőség
és a mennyiség, ezért döntöttünk amellett,
hogy itt, Mezőtárkányban fogunk baromfitelepet létrehozni, vágóhíddal együtt. A
csirkehúst nem csak itthon értékesítjük,
a csirkemell filét ugyanis Franciaországba és Hollandiába is exportáljuk majd.
A vágóhidunk alkalmas az iszlám szerinti halal-vágásra is – mutatja be Juhász
Péter, a cég kereskedelmi vezetője, hogy
mi szólt a fejlesztések mellett.
A beruházás – amelyet a Szentgál és
Vidéke Takarékszövetkezet segítségével
finanszíroztak – háromszáz millió forintba került. Ehhez nem vettek igénybe sem
állami, sem uniós támogatást, amely,
mint mondja, megdrágította, lelassította volna a fejlesztést. A forrásból egy két-

ezer négyzetméteres neveldét hoztak létre, amely teljesen automatizált. Számítógép vezérli a hőmérsékletet, a páratartalmat, a szellőzést, de az etetést is, s folyamatosan nyomon lehet követni a broiler
csirkék súlygyarapodását. A rendszert az
elmúlt időszakban egy hatezer férőhelyes
tarnaszentmiklósi telepen tesztelték, mielőtt bevetnék a negyvenezer férőhelyes
mezőtárkányi ólban.
– Harmincezer csibét telepítettünk
be, az első vágásra bő egy hónap múlva
kerülhet sor. A csirkéket Mezőkövesdről,
a tápot Szentistvánról szerezzük be. Helyi
munkaerőre támaszkodunk, amelynek
kiválasztásában segít Tóthné Szabó Anita polgármester asszony is. Jelenleg százötvenen dolgoznak nálunk, a létszám 30
fővel, szakemberekkel és szakmával nem
rendelkezőkkel bővül – tette hozzá Juhász
Péter.
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Pályázati összefoglaló - 2012
Benyújtott pályázat megnevezése

Benyújtás
ideje

Igényelt támogatási összeg
(Ft)

Önrész
összege
(Ft)

Elbírálás

ÉMOP: Óvodai férőhelyek bővítése
(Uniós támogatás)

2010. március

99.172.232
(77%)

29.620.106
(23%)

Nyert, 2012 -ben lebonyolítva

EU Önerő Alap támogatás az óvoda projekt
önrészéhez

2011. február

11.848.042
(40%)

Fenti önrész összege
csökkent 17.772.064
Ft-ra (14%)

Nyert

Belügyminisztérium: Általános iskola energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere, hőszigetelés, színezés

2011. április

22.275.000
(90%)

2.877.756
(10%)

Nyert, 2012-ben lebonyolítva

Belügyminisztérium: Általános iskola sportpályájának felújítása

2011. április

5.224.000
(90%)

580.445
(10%)

Nyert, 2012-ben lebonyolítva

MVH – Faluközpont kialakítása

2009. december

16.150.836

4.500.000

Nyert, lebonyolítása folyamatban

MVH – Tájház felújítása

2009. december

10.128.433
(100%)

-

Nyert, lebonyolítása folyamatban

Melügyminisztérium: Start közmunka program

2011. november

123.000.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítva 2012-ben

KEOP : Házi komposztálás Mezőtárkányon
(Ingyenes komposztálóládák a lakosságnak)
(Uniós forrás)

2011. november

9.928.450
(95%)

522.550
(5%)

Nyert, lebonyolítása 2012. dec.

LEADER: Helyi értékeket, hagyományokat
megörökítő kiadvány elkészítése

2011. november

1.700.000
(79%)

459.000
(21%)

Nyert, lebonyolítása folyamatban

LEADER: Önkormányzati intézmények energe- 2011. novemtikai korszerűsítését célzó tanulmány elkészítése
ber

850.000
(79%)

229.500
(21%)

Nyert, lebonyolítása folyamatban

LEADER: MEZŐ-FA Nonprofit Kft (önkor- 2011. novemmányzati tulajdonú Kft) pályázata energetiber
kai célra hasznosítható mezőgazdasági hulladékok feldolgozására (tároló csarnok építése,
faaprítékoló gép. MTZ traktor beszerzése homlokrakodóval)

20.000.000
(65%)

10.769.231
(35%)

Nyert, lebonyolítása folyamatban

LEADER: Mezőtárkány Művelődésért Közalapítvány és az Önkormányzat pályázata helytörténeti könyv kiadására

3.000.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítása folyamatban

2011. november
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LEADER: Mezőtárkány Művelődésért Közalapítvány és az Önkormányzat pályázata
Egerfarmos és Dormánd községek önkormányzatával együttműködve színpadi és hangtechnikai eszközök vásárlására

2011. november

10.000.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítása folyamatban

LEADER: Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az
Önkormányzat páyázata fűtött garázs kialakítására és eszközbeszerzésre

2011. november

6.600.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítása folyamatban

LEADER: Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat pályázata térfigyelő kamerarendszer
bővítésére, polgárőr iroda kialakítására és eszközbeszerzésre

2011. november

9.800.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítása folyamatban

ÉMOP: Szociális alapszolgáltatási központ
kialakítása (EU-s pályázat)

2012. január

60.771.030
(95%)

3.198.476
(5%)

Nem nyert

ÉMOP: Településfejlesztés (utak, parkolók építése)
(EU-s pályázat)

2012. február

60.108.360
(95%)

3.163.598
(5%)

Elbírálása folyamatban

Belügyminisztérium: Főzőkonyha kialakítása

2012. március

24.847.800
(90%)

2.760.867
(10%)

Nem nyert

Belügyminisztérium:Sportöltöző építése a sport- 2012. március
pályán

19.943.700
(90%)

2.292.693
(10%)

Csökkentett támogatást nyert,
17.948.000 Ft, lebonyolítása folyamatban

Belügyminisztérium: Körzeti rendőriroda infrastrukturális fejlesztése, további térfigyelő
kamerák beszerzése, eszközbeszerzés

2012. március

9.837.600
(90%)

1.093.067
(10%)

Nem nyert

KEOP: Mezőtárkány és Egerfarmos községek
szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztésére derogációs víziközmű projekt előkészítése (Uniós támogatás)

2012. március

29.920.000
(85%9

5.280.000
(15%)

Nyert, lebonyolítása folyamatban

EU Önerő Alap támogatás a Szennyvízelvezeté- 2012. novemsi projekt önrészére
ber

5.280.000
(100%)

A fenti önrész
összege 0-ra
csökkent

Nyert

Belügyminisztérium: Önfenntartást segítő gépek
beszerzése (Traktor hótoló lappal, rézsűkaszával, billenős pótkocsival)

5.500.000
(100%)

-

Nyert, lebonyolítása 2012. dec.

TÁMOP: Egészségfejlesztés Mezőtárkányban 2012. augusztus
(Egészséges életmódot népszerűsítő programok)

10.000.000
(100%)

-

Elbírálása folyamatban

ONHIKI támogatás, önhibáján kívül hátrányos
helyzetű települések támogatása

2012. szeptember

35.443.000
(100%)

-

Elbírálása folyamatban

ONHIKI támogatás, önhibáján kívül hátrányos
helyzetű települések támogatása

2012. november

35.443.000
(100%)

-

Elbírálása folyamatban

MVH: Mezőtárkány Művelődésért Közalapítvány és az Önkormányzat pályázata játszótér
kialakítására

2012. október

5.000.000
(100%)

-

Elbírálása folyamatban

MVH: Mezőtárkányi Sport Egyesület és az
önkormányzat pályázata a sportpálya felújítására

2012. október

15.000.000
(100%)

-

Elbírálása folyamatban

2012 év

10.573.200
( 100%)

-

Nyert, lebonyolítása folyamatban

408.324.993

50.219.247

ÁMK pályázatai

2012. április

Összesen:

Pályázati munkánk eredményessége a számadatok összesítésének tükrében:
Összes benyújtott
pályázat
36 db

Elutasított
pályázatok
3 db

Elbírálás alatt
lévő pályázatok
6 db

Megnyert pályázatok Elnyert támogatás A támogatáshoz szükséösszege
ges önerő összege
26 db
424.398.023 Ft
43.166.837 Ft

2012-ben megvalósított projektek eddig kifizetett önrésze 21.982.315 Ft
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2012. felhalmozási kiadások
Fejlesztés, beruházás megnevezése
Óvoda felújítás
Faluközpontos pályázat
Tűzoltóautó
Számítógép iskola
Járművek: 1 terepjáró 3 kisteherautó
Telek-vásárlás tejcsarnok
Telek-vásárlás Mikszáth út 2.
Asztalos műhely kialakítása - közmunka program
Tervezési költség - konyha
Tervezési költség - sportpálya öltöző
Tervező költség - rendőrségi iroda
2 db számítógép - közmunka program
2 db nyomtató - közmunka program
Motoros kasza 3 db (közmunka program)
Motoros kapa (közmunka program)
Mobil WC 2 db közmp.
Dagasztógép közmp.
Kistraktor - közmp.
Gyalugép - közmp
Marógép - közmp
Utánfutó - közmp.
Kerti kistroktor - központi támogatásból
Szalagfűrész - közmp
Járda-és betonelemkészítő gépek - közmunkap.
Orvosi rendelő bővítése - tervezői költség
ÖNO - tervezési díj
Iskola ablakcsere
Energetikai tanulmány készítése
Összesen:

Értéke (Ft)
128 450 000
13 710 000
2 534 000
105 000
4 015 000
500 000
350 000
6 096 000
550 000
500 000
150 000
304 000
304 000
396 000
356 000
264 000
222 000
711 000
559 000
305 000
254 000
5 499 000
284 000
2 864 000
305 000
191 000
26 153 000
1 270 000
197 201 000

Szociális és
körjegyzői
átszervezések
Újdonságnak számít az idei évtől kezdődően, hogy egy újabb településsel bővült Mezőtárkány és Dormánd
önkormányzatának körjegyzősége.
A két településhez 2012-től
Egerfarmos önkormányzata is a csatlakozott és a körjegyzőség tagja lett.
A jövő évi közigazgatási átszervezés szempontjából ez mindenképpen előnyös, hiszen így a három település Mezőtárkány gesztorságával,
összevont hivatalként együtt tud majd
működni.
Másik újdonság a szociális társulás terén történt változás: ettől az évtől
két helység, Füzesabony és Dormánd
három
szociális
alapszolgáltatási feladattal társult egy már meglévő,
Mezőtárkány, Egerfarmos és Besenyőtelek által közösen működtetett
mikrotársulásához. Új feladatként például a demens személyek ellátását is
felvették a szolgáltatásaik körébe.

A képviselőtestület tiszteletdíjainak
felajánlásáról - 2012
Név
Németh Ervinné

Jogcímek
Nyugdíjas klub működésének támogatása
Rendezvények (falunap, Idősek Világnapja) kiadásaihoz hozzájárulás
Összesen
Telekes József
Szilveszteri rendezvényhez hozzájárulás (1 negyedévi tiszteletdíj)
Kriston Endre
Rendezvények kiadásaihoz hozzájárulás
Nyeste Sándor
Polgárőrség működésének támogatása
Sportklub működésének támogatása
Tűzoltó Egyesület működésének támogatása
Tánccsoport működésének támogatása
Összesen
Németh Géza
Tánccsoport működésének támogatása
Rendezvények kiadásaihoz hozzájárulás
Összesen
Pásztor István
Rendezvények (Templomi hangverseny, Falu karácsonya ünnepség)
kiadásaihoz hozzájárulás
Jacsó Gabriella (külsős tag) Rendezvények (templomi hangverseny, gyermeknap) kiadásaihoz hozzájárulás
Mátyus Piroska (külsős tag) Szociális Világnaphoz kapcsolódó rendezvény kiadásaihoz hozzájárulás
Összes felajánlás

Összeg (Ft)
390000
165 000
555 000
96 000
246 000
32 000
100 000
200 000
50 000
382 000
80 000
59 000
139 000
222 000
86 000
73 000
1 799 000
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Jó irányba halad az adók beszedése
Településünkön sajnálatos módon az
utóbbi években a lakosság és helyi vállalkozások adófizetési moráljában jelentős mértékű romlás mutatkozott, ami csak
részben magyarázható a gazdasági helyzet romlásából fakadó egyéni és vállalkozói teljesítő – képesség romlásával.
A kivetett rendszeresen megfizetők, és
az önkormányzati költségvetés érdekeinek védelme érdekben elkerülhetetlenné
vált az önkormányzati adóhatóság határozott fellépése az adót meg nem fizető adóalanyokkal szemben.
Az korábban is, sajnálatos módon
jelentősebb eredmények elérése nélkül
kiküldött fizetési felhívásokat és felszólításokat követően sor kerül kényszerintézkedések foganatosítására. Ennek keretén belül adóhatóságunk pl. 36 db gépjárművet vonatott ki településünkön a forgalomból. Az ilyen, adóhatóság által a forgalomból kivont gépjárművel való közúti forgalomban való közlekedés szabálysértésnek minősül, és jelentős mértékű közlekedési bírságra számíthat a gép-

jármű vezetője közúti ellenőrzés esetén.
Az adóhatóság által forgalomból kivont
gépjármű forgalomba való visszahelyezésére csak az adóhátralék maradéktalan
kiegyenlítését követően kerülhet sor.
A behajtási tevékenység révén Önkormányzatunk eddig 6 723 000 Ft régóta
várt forráshoz jutott. Kommunális adóhátralékunkat 392 000 Ft-tal, a fennálló gépjárműadó – hátralékot 3 210 000 Ft-tal,
iparűzési – adó kintlévőségünket pedig 2
521 000 Ft-tal sikerül csökkenteni. Egyéb
jogcímeken az adóhatóság további 600
000 Ft-ot hajtott be adók módjára.
A kedvező tapasztalatok következtében
a behajtási tevékenységet a jövőben erősíteni kívánjuk, folynak az előkészületek a
pénzforgalmi folyószámla – inkasszók és
munkabérből való letiltási rendelvények
kibocsátása érdekében.
Természetesen önkormányzati adóhatóságunk is tisztában van az egyének, a családok jelen helyzetben erősen megromlott teljesítési képességével. Éppen emiatt adós kérelemére, fennálló hátraléka

tekintetében feltételekhez kötötten, indokolt esetben adóhatóságunk fizetési kön�nyítést, pl.: részletfizetési lehetőséget is
engedélyez.
A helyi adó megfizetése mindannyiunk jól felfogott érdeke. Csak így érvényesülhet a közteherviselés, hiszen a településünkön zajló fejlesztések hasznait
minden lakos élvezheti, így hozzájárulhat ahhoz némileg, amit Önkormányzatunk nyújt neki, erősítve így a lakosokban
a gazdaszemléletet: hiszen ami elkészült,
ahhoz ő is hozzájárult. Ezekből a bevételekből szépülnek köztereink, épülhet
park, végezhető fásítás, útjavítás, javulnak gyermekeink óvodai, iskolai körülményei, kaphatnak jobb ellátást településünk idős lakosai, ebből épülhet a terveink szerint játszótér, korszerűbb orvosi rendelő, szennyvízcsatorna. De ezen
bevételek elmaradása a fentebb elsorolt
célok megvalósulását is meghiúsítja.
Bízok benne, hogy a jövőben is mindenki megtesz minden tőle telhetőt, hogy
Mezőtárkány fejlődéséhez ily módon
hozzájárulhasson.
Tanárki–Fülöp István körjegyző

Ebrendészeti hozzájárulás Mezőtárkányon
Tisztelt Mezőtárkányi lakosok! Mint
Önök előtt is ismeretes, településünkön
komoly gondot okoz a sok kóbor, gazdátlan, vagy gazdája által elhanyagolt,
kóborló ebek jelenléte, amelyek gyakorlatilag egytől-egyig oltatlanok.
Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény lehetővé tette ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, amelyről Mezőtárkány Községi Önkormányzat Képviselő – testülete 2012. február 29. napján tartott ülésén megalkotta Az ebrendészeti hozzájárulásról 5/2012.(II.29.) Önkormányzati rendeletét.
Ebrendészeti hozzájárulást beszedni
az adott év első napjáig négy hónapos
kort betöltött eb után az eb tulajdonosától lehet.
Az adott évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának az
év első napján az oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett természetes vagy
jogi személyt, jogi személyiség nélküli
szervezetet kell tekinteni.
Az ebrendészeti hozzájárulás mértéke veszélyes eb esetében 20 000 Ft / év
/ eb, más eb esetében 5 000 Ft / év / eb.
Az ebrendészeti hozzájárulást tulajdonosonként két eb tekintetében nem
kell megfizetni, amennyiben a tulajdonos által tartott valamennyi eb kötelező védőoltása szabályszerűen rendezett.
A védőoltás szabályszerű rendezését a

tulajdonos az oltási könyvek bemutatásával igazolja. Tehát, amennyiben valaki három ebnek a gazdája, akkor érvényesítheti a két ebre vonatkozó kedvezményt, ha mindhárom eb beoltásra került.
Amennyiben valaki csak egy ebnek a gazdája, az is csak akkor részesülhet kedvezményben, amennyiben az ebet beoltatta.
Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás:
a) a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004.
(IV. 19.) OGY határozat mellékletében
felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó
törzskönyvezett,
b) a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás,
c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott,
d) - a veszélyes eb kivételével - az ivartalanított,
e) az ismert tartóval nem rendelkező
és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen
vagy állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint
f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott
eb után.
A határidőre meg nem fizetett
ebrendészeti hozzájárulás adók módjá-

ra behajtandó köztartozás, ami munkabérből, egyéb járandóságból levonható,
ingóvégrehajtás útján érvényesíthető.
Az ebek összeírását Hivatalunk 2013.
év elején megkezdi, egyben gazdátlannak minősített ebeket begyűjti. Célunk
az ebekről fényképes adatbázis készítése a későbbi könnyebb beazonosíthatóság érdekében. Az ebrendészeti hozzájárulás kivetése 2012. március 15. napjáig megtörténik. A befolyt bevétel teljes összegét köteles Önkormányzatunk
az ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti
telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az
ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással
kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani.
Mint látható, kedvencéről rendszeresen, körültekintően gondoskodó gazdi
számára a bevezetett ebrendészeti hozzájárulás kiadást, többletköltséget nem
jelent.
Bízunk benne, hogy az ebrendészeti
hozzájárulás bevezetésével sikerül gátat
szabni a településünkön is sajnálatos
módon egyes „gazdák” által folytatatott
felelőtlen ebtartásnak, és az utcáinkon
felügyelet nélkül kóborló ebek számát
is eredményesen sikerül csökkenteni.

Tanárki-Fülöp István
körjegyző
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Tájékoztató Mezőtárkány községi önkormányzat
2012. évi tevékenységéről
Tisztelt mezőtárkányi lakosok! Ez úton
szeretnék Önök számára Mezőtárkány
községi Önkormányzat Képviselő – testületének 2012. évi tevékenységéről.
Jelen
tájékoztató
megírásakor
Mezőtárkány községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az idén 22 esetben
tartott ülést, szemben a kötelező évi hat
alkalommal, ebből különböző társulási
kötelezettségei miatt több esetben Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos Községek Önkormányzatainak és Füzesabony
Város Önkormányzatának Képviselőtestületeivel közösen.
A Testület eddigi ülésein közel kétszáz határozatot hozott, túlnyomó részben Mezőtárkány község fejlődése érdekében különféle pályázatok előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban (erről
újságunkban bővebben olvashatnak).
Az üléseken a Testület több mint tíz rendeletet alkotott, köztük Az Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.
(III.1.) Önkormányzati rendeletet, valamint Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 8/2012.
(V.23.) Önkormányzati rendeletet.
Ezek szerint 2011. évben Önkormányzatunk 615 147 000 Ft összeggel gazdálkodhatott, amiből a településen végrehajtott
fejlesztéseket és működését finanszírozta.
Néhány érdekesebb tény a lezárt
2011. évből:
• Önkormányzatunk 2011. évben 103
munkavállaló alkalmazója volt, ide nem
számítva a valamivel szintén több, mint
100 fő közmunkaprogram és egyéb közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott
munkavállalókat. A két csoport részére összesen 241 850 000 Ft összegű bért,
utánuk 59 663 000 Ft összegű járulékot
fizetett ki.
• Önkormányzatunk
2011.
évben
62 782 000 Ft összegben fizetett ki segélyeket, szociális támogatásokat, mire
48 228 000 Ft állami támogatást kapott. A
különbözetet, 14 554 000 Ft-ot saját bevételeiből más feladatok ellátásnak rovására, fejlesztések elmaradásának terhére
kellett Önkormányzatunknak biztosítania.
• A fentiek ellenére sikerült településünkön 79 309 000 Ft értékben különböző fejlesztéseket végrehajtani.
• A település intézményeinek működtetése (rezsi, készletbeszerzés, stb.),
valamint a település működtetésével kapcsolatos kiadások (szerszámok,
alkatrészek, fűnyírás költsége, stb.)
86 176 000 Ft-ra rúgtak.
• Az önkormányzati adóhatóság
2011. évben 6 310 000 Ft gépjárműadót,

966 000 Ft kommunális adót, valamint
13 445 000 Ft helyi iparűzési adót szedett be.
A 2012. gazdasági év még nem zárult
le, arról pontos adatokkal csak jövő év
májusában lehet szolgálni, de az eltelt
időszak tapasztalatait figyelembe véve az
év eleji tervezés korrigálásához az alábbiakról tájékoztathatom a tisztelt olvasót:
• Önkormányzatunk a 2012. évre
399 431 000 Ft bevétellel szemben 452 874 000 Ft kiadást tervezett.
Az 53 443 000 Ft különbözet fedezete
18 000 000 Ft hosszú lejáratú fejlesztési
hitel az óvoda - beruházás Önkormányzatunk által biztosítandó saját erejéhez,
a fennmaradó különbözet pedig likvid
hitel. Kormányzati döntésnek köszönhetően Önkormányzatunk az idei évet hitel
nélkül zárhatja.
• Az idei évben Önkormányzatunk
bérekre várhatóan 227 874 000 Ft-ot, ezek
járulékaira 60 589 000 Ft-ot fog költeni.
• Fejlesztésekre 2013. év szeptember 30. napjáig Önkormányzatunk
115 956 000 Ft-ot fordíthatott, és jelenleg is zajlanak még be nem fejezett beruházások.
• Segélyek kifizetésére Önkormányzatunk 38 736 000 Ft várható állami támogatás mellett 48 802 000 Ft-ot fog költeni az
idei évben. A különbözetet Önkormányzatunk természetesen saját bevételei terhére
köteles biztosítani a kifizetésekhez.

• Önkormányzatunk intézményeinek
működtetetése, a település – üzemeltetési kiadások 89 032 000 Ft-ot visznek el.
• Az önkormányzati adóhatóság 2013.
év szeptember 30. napjáig 6 354 000 Ft
gépjárműadót, 1 792 000 Ft kommunális
adót, valamint 10 144 000 Ft helyi iparűzési adót szedett be.
Az új költségvetés – tervezési szabályoknak, az átalakuló önkormányzati
finanszírozási rendszernek és az önkormányzati adósságállomány konszolidációjának (állami rendezésének) köszönhetően a költségvetési törvény – akkori időponthoz képest sokat változott – tervezet
alapján elkészült 2013. évi költségvetési
koncepciót hiány nélkül fogadta el a Képviselő – testület. Komoly eredmény lenne, ha a jövő évnek ily módon lehetne
nekivágni, még nagyon, ha ennek megfelelően lehetne lezárni, de egyelőre
csak nagyon bizonytalan adatok alapján
készült dokumentumról van szó, lényegi változások legjobb igyekezetünk szerint elkészített kalkulációk ellenére is
emiatt előfordulhatnak.
Bízok benne, hogy ez az erősen csak
nagy vonalakban történő bemutatása a
Képviselő–testület településünk fejlődése érdekben végzett munkájának felkelti érdeklődésüket ezen szép és bizony
bonyolult tevékenység irányában, és mint
érdeklődőt örömmel fogadhatjuk a Testület nyilvános ülésein.

Mezőtárkányból akár a csillagokig
– Biztos vagyok benne, hogy a kistelepülések iskolái nagy szerepet vállalnak a
közösségek összetartó erejének növelésében. Hiszem, hogy a legkisebb iskolából
elindulva is el lehet jutni akár a csillagokig is. Erre kiváló példa, az első magyar
űrhajós, Farkas Bertalan, akinek ez Gyulaházáról indulva sikerült – mondta dr.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos szombaton Mezőtárkányban, ahol a felújított
általános iskolát avatták fel.
A település önkormányzata 22,275 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kapott a Belügyminisztériumtól az iskolaépület korszerűsítése. Ez
a teljes beruházás költségeinek 90 százalékát jelentette. A pénzből az Általános
Művelődési Központ nyílászáróit cserélték ki, valamint az épület külső hőszigetelését és vakolását valósították meg. A munka teljes költsége így több, mint 25
millió forint volt. A mezőtárkányi gyerekek örömére leaszfaltozták az iskolaudvaron lévő sportpályát, és labdafogó hálót is felállítottak.
Az intézmény díszkulcsának átadása és az ünnepélyes szalagátvágás előtt
Tóthné Szabó Anita számolt be az ünneplő helyieknek a település folyamatban
lévő fejlesztéseiről. Így arról is, hogy szintén pályázati pénzből, mintegy 99 milliós támogatással elkészült és hamarosan felavatják 436 négyzetméterrel megnövelt új, korszerű óvodát, valamint hamarosan kezdődik a faluközpont kialakítása.
Ez utóbbira több, mint 16 milliót nyertek Leader-pályázaton.
A megújult iskola avatásán a nemzeti színű szalagot a polgármester-asszonnyal
közösen dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos és Herman István országgyűlési képviselő vágta át.
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Általános iskola
sportpálya
felújítás
Pályázati összefoglaló
Mezőtárkány Községi Önkormányzat
2011. 04. 01-jén pályázatot nyújtott be
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján a 3. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás alcímre.
Önkormányzatunk 5.224.000 Ft egyszeri jellegű, vissza nem térítendő (90%os) támogatást kapott a Belügyminisztériumtól 2011. augusztus 30-án a fent megjelölt feladatra.
A pályázatunkban megjelölt és támogatást kapott fejlesztés a Mezőtárkány
gesztorságával működtetett Általános
Művelődési Központ MezőtárkányEgerfarmos-Sarud mezőtárkányi székhelyintézményének, általános iskolája
sportpályájának felújítását célozta..
Önkormányzatunk a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a pályázati támogatást a 10 %-os önrésszel kiegészítve a fejlesztést elvégeztette, a beruházás teljes összege: 5.804.445 Ft.
A műszaki átadás megtörtént.
A hivatalos átadási ünnepség időpontja
2012. június 9-én volt.
Tóthné Szabó Anita polgármester

Iskola energetikai pályázat
Pályázati összefoglaló
Mezőtárkány Községi Önkormányzat 2011. 04. 01-jén pályázatot nyújtott
be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján a 2. Társult formában
működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcímre.
Önkormányzatunk 22.275.000 Ft egyszeri jellegű, vissza nem térítendő
(90%-os) támogatást kapott a Belügyminisztériumtól 2011. június 27-én a
fent megjelölt feladatra.
A támogatás felhasználásának végső határideje 2012. június 30.
A pályázatunkban megjelölt és támogatást kapott fejlesztés a Mezőtárkány
gesztorságával működtetett Általános Művelődési Központ MezőtárkányEgerfarmos-Sarud mezőtárkányi székhelyintézményének, általános iskolájának energetikai korszerűsítését célozta, nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés és színezés valósult meg az iskola két szintjén.
Önkormányzatunk a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a
pályázati támogatást a 10 %-os önrésszel kiegészítve a fejlesztést elvégeztette, a beruházás teljes összege: 25.152.756 Ft.
A műszaki átadás megtörtént. A hivatalos átadási ünnepség időpontja 2012.
június 9-én volt az iskolában, ahol a hivatalos vendégseregnek iskolánk tanulói tánc koreográfiával készültek.
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Óvodánk átadása
2012. szeptember 21-én új fejezet nyílt a mezőtárkányi óvodai
nevelés történetében. Befejeződtek a minőségi nevelés javítása
érdekében elnyert pályázati forrásból finanszírozott építési munkálatok.
A projekt zárásaként fenti napon színvonalas átadási ünnepségre került sor. A jeles napon több magasrangú vendég tisztelte
meg településünket jelenlétével.
Tállai András államtitkár úron és Herman István országgyűlési képviselő úron kívül önkormányzatunk meghívását elfogadták
a Heves Megyei Közgyűlés és a Kormányhivatal előljáróságai,
a füzesabonyi kistérség polgármesterei és jegyzői, a Heves
Megyei Pedagógiai Intézet munkatársai. A vendégek között voltak önkormányzatunk képviselői, a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselői, településünk aktív és nyugalmazott intézményvezetői, az ÁMK valamennyi dolgozója, a mezőtárkányi
civil szervezetek képviselői, és természetesen az intézménybe
járó kisgyermekek szüleikkel együtt.
Az átadási ünnepségen Tóthné Szabó Anita polgármester
asszony köszöntötte a résztvevőket, majd Szemenyei Péter plébános felszentelte az épületet. Ezt követte Tállai András államtitkár úr és Herman István országgyűlési képviselő úr ünnepi
beszéde, aki örökségül az elkövetkező nemzedéknek egy platánfát is elültetett az intézmény udvarára. Ezután az óvodások
mutatták be műsorukat, majd Kelemen Csaba színművész versekkel, dalokkal és közös énekléssel szórakoztatott kicsiket és
nagyokat egyaránt.
Az ünnepség zárásaként Tóthné Szabó Anita polgármester
asszony átadta az óvoda díszkulcsát, és Tállai András államtitkár úrral közösen átvágták a nemzeti színű szalagot. Ezután
valamennyi vendég megtekintette az épületet, melyről mindenki
elismerően nyilatkozott. Nem véletlenül.
A régi 170 m2-es állandóan zsúfolt, korszerűtlen intézményből egy 600m2-es korszerű, tágas, és igényesen kialakított belső
tereket magában foglaló létesítmény lett.
A gyerekek, az óvónénik és dajkanénik a birtokba vétel után
hamar „belakták” az épületet, és minden nap élvezik a tágas csoportszobák, a külön mosdók és öltözőhelyiségek, a fejlesztő- és
a tornaszoba kínálta lehetőségeket.
A beruházással valóban megteremtődött a minőségi óvodai
nevelés feltétele Mezőtárkányon.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki - a gyermekek és szüleik valamint a dolgozók nevében - településünk képviselő testületének, a projektben résztvevő valamennyi szakembernek, és
végül Tóthné Szabó Anita polgármester asszonynak, aki a tervezéstől az átadásig időt és fáradtságot nem kímélve dolgozott
azon, hogy településünk kisgyermekeit a XXI. századhoz méltó
körülmények között neveljük.
Rektori Ottília óvodavezető
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Jó döntés ovit bővíteni
Jól döntött Mezőtárkány önkormányzata, amikor az óvoda felújítása és bővítése
mellett döntött olyan nehéz időkben, amikor a kistelepüléseket az elöregedés, az
elvándorlás sújtja – mondta Tállai András, önkormányzati államtitkár a település
új óvodájának avatásán.
A 128 millió forintos beruházást jórészt az Európai Unió finanszírozta. Tóthné
Szabó Anita polgármester a megnyitón hangsúlyozta: a jó szándék, az akarat és
az összefogás együttes ereje segítette a megvalósulást. Az uniós százmillió mellé a 28 milliós önerőt a Belügyminisztérium és az önkormányzat közösen biztosította.

HEOL

A Mezőtárkányi Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klub 11 évéről
2001 - 2012
A Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 2001-ben alakult, Bujdosó Sándorné Marika, a Heves Megyei
Nyugdíjas Szövetség elnöke felkérésére.
Mátyus Piroska, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője összehívta a község nyugdíjasait a művelődési
házba.
A megjelentek közül 42-en írtuk alá
a klub alapítás szándéknyilatkozatát.
Siska Jánosnét javasolták klubelnöknek, akit egyhangúlag választottak meg.
Azóta vezeti a mezőtárkányi nyugdíjas
csoportot a körülötte lévő aktív nyugdíjasokkal.
Az eltelt 11 évben nagyon sok minden
történt már a klub életében:
• Rendszeresen találkozunk a klubban
• Éves programot és klubnaptárt készítünk, melyet minden tagnak
átadunk januárban.
• Közös döntésünk alapján 200 Ft tagdíjat fizetünk.
• Névnapokat, jeles születésnapokat,
évfordulókat, házassági évfordulókat
ünnepeljük meg.
• Kirándulásokat
szerveztünk:
Ópusztaszerre, többször Szilvásváradra,
Szolnokra, de voltunk Hajdúszoboszlón, Berekfürdőn, Jásszentandráson,
Bogácson, meglátogattuk az országházat, kirándultunk Sopronban, Kőszegen, Esztergomban, voltunk színházban
Egerben, és még Görögországba is eljutottunk.
• 2003-ban megalakult az énekkar 17
fővel, a tánccsoport 16 fővel.
• Sokfelé felléptünk már, falunapokon, helyi –és megyei rendezvényeken,
strand party-n, szomszéd települések
rendezvényein.
• Külföldön Szlovákiában Nagytárkányban, Kistárkányban, Romániában Köröstárkányban vendégszerepeltünk, képviseltük községünket.

A 11 év alatt azonban a változások
mind a klub létszámában, a csoportok összetételében is bekövetkeztek.
Korunknál fogva a halál is elszólított
közülünk 8 főt, a betegség is otthon tart
17 főt, de belépve a nyugdíjas korba új
tagok is jöttek. A 2001-es alakítók közül
16-an vagyunk.
Jelenlegi létszámunk 37 fő és 4 pártoló tag, akik a tánccsoportba szívesen
jönnek és rendezvényeinken is részt
vesznek.
Ki kell emelni a pártoló tagok közül
Idősbarát Polgármester asszonyunkat, akitől nagyon sok támogatást kapunk, együtt
van mindenben a nyugdíjas klubbal.
Jelenleg a tánccsoport létszáma 11 fő,
átlag életkor 64 év.
Sajnos az énekkar megszűnt. Oka kettős: nincs vezetője, másrészt az énekesek közül többen lebetegedtek, nincs
utánpótlás.
Minden év végén megtartottuk az év
végi záró rendezvényünket karácsony
előtt. 2009-ben és 2010-ben két házaspár 50. házassági évfordulóját ünnepeltük
meg a záró klubrendezvényen.
2006-tól rendezünk batyus farsangi bált nagyon
ötletes jelmezekkel, sikerrel és
komoly
anyagi
bevétellel.
A 11 év alatt
tartottunk
két
alkalommal kistérségi nyugdíjas
találkozót.
Kapcsolatainkra jellemző, hogy
nagyon jó kapcsolatot ápolunk
az önkormányzat-

tal, képviselőkkel, művelődési központtal, iskolával.
Az önkormányzat évente anyagi
támogatást nyújt. Korábban 50 000 Ftot, az utóbbi években 100 000 Ft-ot.
Az ének és táncruhákat kezdetben
vállalkozók, az önkormányzat, a képviselők támogatásából, a klub pénzéből,
saját hozzájárulásból, majd pályázatból
készíttettük el.
Az önkormányzat biztosított a klub
részére egy épületet, melyet már teljesen
berendeztünk, belaktunk. Ingyenesen
használhatjuk az épületet. Ott szívesen
találkozunk, beszélgetünk, dalolgatunk,
névnapokat tartunk, zsíroskenyeres délutánokat rendezünk, fánkot sütünk.
Amikor már ráérünk, tésztát készítünk magunknak. Csigatésztát és egyéb
tésztaféléket.
A 800 fős Tárkányok Találkozójára 2010-ben a klubházban készítettünk
el 16 kg csigatésztát, a klubtagok által
adott tojásból, lisztből és ellátmányból.
A művelődési házat minden rendezvényünkre ingyen kapjuk, most is, a vezetője Sipos Attila mindenben segít. Év
végi rendezvényünkre elkészítette a 11
éves esemény bemutató tablókat.
Ha nekünk szólnak, a nyugdíjas klub
azonnal tettre kész, legyen az falunap,
bográcsolás, sütés, főzés stb.
Legutóbb az általános iskola által rendezett Halloween ünnepre az igazgató
asszony kért meg puding főzésre.
Aktívan részt veszünk tehát a község
életében, segítjük az önkormányzat és
intézményei tevékenységét. A kapcsolat, a jó szándék kölcsönös. Reméljük
tagjaink részéről a folyamatos utánpótlást, hisz a nyugdíjasoknak is kell tartozni valahová. Reméljük továbbra is
szükség lesz ránk, s mi ígérjük, hogy
erőnkhöz mérten szolgáljuk szeretett
községünk közösségi életét.
Siska Jánosné klubvezető
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Táncoló Gyöngyvirágok
Görögországban
A mezőtárkányi tánccsoport az országos döntő után Görögországba is eljutott. A falunapok, nyugdíjas találkozók sikerei motiválták a csoport vezetőit arra, hogy kezdetben kisebb,
majd egyre nagyobb kihívásokat jelentő megmérettetéseken
is bemutatkozzanak. Kistérségi, regionális rendezvények után
az országos döntőig jutottak 2012. májusában. A jutalom út
Görögországig vezetett. A mezőtárkányi csoport sétálhatott
Paralia tengerpartján, felléphetett a város főterén, kirándulást
tehetett az Olimposzhoz, meglátogathatták a környező településeket Alibeszt és Katharinát vagy hajókiránduláson vehettek
részt a fürdőzés mellett.
A fellépések és versenyek rengeteg időt vesznek el a mindig lelkes tánccsoport tagjaitól. Folyamatosan bővítik repertoárjukat, a korábbi esernyős, kalapos, operettes színpadi táncok
után a monti csárdás, szatmári táncok is a közönség kedvence
lehetett az utóbbi időszak rendezvényein.

Mezőtárkányi tánccsoport
fellépései 2012-ben
Január 28. Monor – II. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud? 2 napos
elődöntője – tovább jutott csoport, 470 művészeti csoportból
Március 23-24-25. Hévíz – Országos Táncverseny – középdöntő. A középdöntőben való részvételhez a tagok jelentős anyagi hozzájárulása kellett, de tiszteletdíja felajánlásával támogatta a csapat
utazási költségeit két önkormányzati képviselő, Németh Géza és
Nyeste Sándor is. A tánccsoport az elért szép eredmény mellé egy
százezer forintos görögországi utazási utalványt is nyert. A nyaralásra szeptemberben családtagjaik is elkísérhették őket.
Május 8. Gyöngyös, II. Kelet-Magyarországi Senior Táncverseny – IV. Senior országos táncverseny elődöntője – arany minősítés, különdíj
Május 19. Besenyőtelek – Kistérségi Nyugdíjas Találkozó 8
csoport részvételével
Június 8. Békés – IV. Senior országos táncverseny döntője –
ezüst minősítés
Június 1-2-3. Hévíz – Országos döntő – 600 vendég, 400 fellépő
Június 30. Mezőszemere, X. Görhe nap
Szeptember 7-15. – Görögország jutalom út

Összefoglaló Mezőtárkány közösségi életéről,
2007-2012.
Kedves mezőtárkányiak! Bizony eltelt 5
év azóta, hogy mezőtárkányi kinevezésemet átvettem. A művelődési ház új igazgatói pályázata alkalmat adottt arra, hogy
összegzést készítsek az eltelt időszakról, s
összefoglaljam az elmúlt év eseményeit:
Ha a mezőtárkányi ÁMK-ban eltöltött éveket röviden kellene jellemeznem, azt írnám: közösségteremtés. Ez
pedig az egyik legnemesebb emberi feladat, amelynek hatásaként beszélhetünk
a kultúráról. Rendezvényeink, programjaik, céljaink jóval többet jelentettek,
mint szórakoztatás. A közös élményekben, ill. azok mögött mindig megtestesült
az összetartás, a helyi erő, mely lelkekben
hat. Átsegít a hétköznapokon, emelkedetté tesz olyan pillanatokat, amelyek meghatározók életünkben.
Szerencsésnek érzem magam, hogy
ennek részese lehettem. Az ÁMK intézményeinek infrastrukturális és szakmai
fejlesztései alapot teremtettek egy céltudatos jövőképnek, melynek megvalósítása gondos kertészek szorgos kezei alatt
virágba szökkentek.
Gondoskodás, figyelmesség, szakmaiság és szívből jövő akarás mindig értéket
teremt. Ennek leltárát próbáltam felvázolni újabb vezetői pályázatomban.
Az
elmúlt
évek
meghatározó
eseményei
a
tárgyi
feltételek,
szervezeti átalakítás terén:
AMK iskola infrastrukturális fejlesztése - 2005. évi IKT beruházás – Uniós pályázat- által az épületbővítés mellett
jelentős informatikai eszközparkkal gaz-

dagodott az intézmény, majd 2006 nyarán
a szerkezetkész három új tantermet fejezte be a Községi önkormányzat önerőből, 7
millió forintos költségráfordítással.
Az épület új emeletén három, méreteiben nagy tanterem kivitelezési munkálatai kezdődtek meg augusztus hónapban. A
falakat gipszkartonnal burkolták, a padozat laminált parkettát kapott, bevezették a központi fűtést, korszerű világítást
kaptak a tantermek és a festés mázolás is
elkészült augusztus végére. Szeptemberben már birtokba vehették a gyermekek
a szép, világos osztálytermeket. Sikerült
megszüntetni a tantermek zsúfoltságát,
ott ahol a maximális létszámot meghaladtuk, osztályt bontottunk.
Megteremtődött az oktató-nevelő munka korszerű feltételrendszere. Iskolánk
szép, a mai kor igényeinek megfelelő
épületben működhet, ezáltal megvalósulhatnak egyéb célkitűzéseink is. Az emelt
óraszámú informatika oktatás eredményeként ECDL Start vizsgát tettek a 8., 7.
osztályos tanulók közül többen is.
Megtörténik a művelődési ház
nagyobb felújítása is: 2005-ben megtörténik a tetőszerkezet cseréje, vizesblokk
áthelyezés, új járólap kerül a folyosókra,
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre,
külső-belső festés, és az épület elektromos
hálózatának felújítása is megtörténik.
A színpad eleje is új burkolatot kapott,
valamint a színpadi előfüggönyt és körfüggönyt is sikerült kicserélni. 70 db széket is vásároltunk. Mindezek megvalósítása pályázaton nyert pénzből történt. A

2006-os évben az épület előtti terasz felújítására, térkővel való lerakására került
sor, valamint a feljáró burkolására, a lépcső elkészítésére, valamint akadálymentessé tételére.
A Művelődési Ház az ÁMK szerves
része, amelynek célja a szórakozási és
művelődési igények kielégítése mind a
gyerekek, mind a felnőttek részére, programjaival segíteni a szabadidő hasznos
eltöltését.
2007. jan. 1-től a községi könyvtár
már nem önállóan, hanem a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szolgáltató helyeként működik KSZR szerződés
keretében.
2007 októberében a művelődési ház
könyvtára újult meg laminált padlóval,
2008. január 22-én, - jelképesen a magyar
kultúra napja alkalmából - birtokba vettük az új bútorzatot a könyvtárban és az
irodában.
Nem hagyhatom szó nélkül a 2007. jan.
1-jei szervezeti átalakulást, az ÁMK ált.
iskola oktatási társulásának létrehozását. Egerfarmos 1-4 osztály mellé szept.
1-től csatlakozott az egerfarmosi óvoda
is, 2009/10-es tanévtől Sarud iskolája és
óvodája. Értelem szerűen ebben a felállásban volt a tanulói, alkalmazotti létszám
a legmagasabb az elmúlt években.
2007 új igények és lehetőségek
A társulás új feladatokkal terhelte az
iskola vezetését. A korábbi művelődési
ház vezető nyugdíjba vonulásával a terhek megsokszorozódtak, ugyanezt fokozta Tóthné Szabó Anita polgármesterré
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választása, aki a közösségi élet színesítését, gazdagabb rendezvénynaptárt ígért
választóinak.
2007 őszén, többszörösen indokoltá
vált a művelődési ház, ÁMK közművelődési igazgatóhelyettes állás meghirdetése,
melyet én is megpályáztam, s nyertem el
5 éves kinevezésemet.
Helyzetelemzés, települési partner
kapcsolatok
2007-es igazgatói pályázatomban olyan
fejlesztései elemeket fogalmaztam meg,
amelyek összhangban álltak az iskola
pedagógiai programjával, az önkormányzat fejlesztési terveivel.
Gazdag közművelődési program,
sokszínű közösségi élet, egymásba épülő, egymást kiegészítő intézményi programok, célkitűzések valósultak meg az
elmúlt 5 éves ciklusban.
A művelődési ház szerves része lett
a település közösségi életének. Nem az
önállóságot, hanem az önkormányzat és
az ÁMK intézményei, valamint a helyi
civil szervezetek közösségi céljainak
szolgálatát tartottam szem előtt. Elmondhatom, hogy minden vezetővel, minden
szervezettel kiváló munkakapcsolatot
építettünk ki munkatársaimmal.
Kialakult olyan rendezvényi kör, amely
hagyományt teremtett, vagy a meglévőt
erősítette.
Ilyenek a nemzeti ünnepek, nemzeti
emléknapok; farsangi intézményi rendezvények, a nyugdíjas farsangi batyusbál, a
tavaszi templomi jótékonysági koncert,
a majális, gyermeknap, nyári kézműves
játszóház, falunap, Tárkányok találkozói, a népmese napja, az idősek világnapja, ÁMK Erzsébet hagyományőrző bálja,
a decemberi mikulás -és karácsonyi rendezvények.
Idén először ünnepeltük a Szociális
Munka Napját, amely kapcsán a Szoc.
Mikrotársulás vezetői részéről erős a
hagyományteremtő szándék.
Rendezvény naptárunkat az eseti programok is nagy számban jellemzik. Ezek
kiemelt eseményekhez, aktuális feladatokhoz, évfordulókhoz kötődnek.
Több alkalommal szerveztünk zenés
szórakoztató esteket, retro diszkót, színházi és cirkuszi előadásokat a községben.
A roma nemzetiségi önkormányzat programjait is segítjük: jótékonysági bálok,
zenés rendezvények, gyermek előadások,
tanszer - és mikulás csomag osztás, stb.
A művelődési házban 2007-től edzőterem működik, mely a Mezőtárkányi
Sportegyesület irányítása alá tartozik,
bevételeit eszközfejlesztésre fordítják. Az
edzőterem nyitva tartása és felügyelete
időszakonként problémás a párhuzamos
rendezvények, vagy a használati szabályzat be nem tartása miatt, de ezeket eddig
mindig tudtuk orvosolni az elnökség tag-

jaival. Az edzőterem nem rendeltetésszerű használóit, távoltartással, eseti kizárással büntetik.
A karate szakosztály rendszeres használója a nagyteremnek. Edzéseik kedden és csütörtökönként vannak a délutáni órákban.
Civil szervezetek közük aktív működésük idején az Arcok Álruhában Színtársulat vezetőségi tagjaival, ill. a település legaktívabb civil szervezetével, a
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubbal ápolunk kiváló kapcsolatot.
A klubtagok részt vesznek minden
olyan közösségi megmozdulásban, amely
a település életéhez kötődik. Pl. rendszeres résztvevői és segítői a majális napi,
falunapi főzőversenyeknek, egészségnapi
és sport programoknak, nemzeti ünnepeknek, báloknak, Tárkányok találkozóinak,
kistérségi fesztiváloknak, bemutatóknak.
Rendszeres partnerkapcsolatot ápolnak az
iskolával.
A Nyugdíjasklub legnagyobb rendezvénye a hagyományos februári farsangi
batyus bál, ahol nemcsak a csoport tagjai,
de a résztvevő vendégek is beöltöznek,
közösen mókáznak. Örvendetes, hogy az
utóbbi időben mind több fiatal csatlakozik a településen kívül is egyre nagyobb
hírnévre szert tevő rendezvényhez. Meghívók szerkesztésében, zenék beszerzésében és szerkesztésében, fotók készítésében sokszorosításában stb. rendszeres
segítőik vagyunk.
A helyi Polgárőr Egyesület nagyrendezvényeinken állandó közreműködőként vesznek részt, helyszín biztosítással, vagyonvédelemmel, operatív feladatok ellátásával.
A Tűzoltó Egyesület falunapokon,
majálison biztosított szakmai segítséget
a rendezvény szervezőknek, segítette a
füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület munkáját ifjúsági csapatépítéssel,
felkészítésükben való közreműködéssel.
A Mezőtárkány Művelődéséért Alapítvány kuratóriumának tagjai rendszeres
látogatói programjainknak, sokszor anyagilag is segítették a rendezvények megvalósítását, a civil szervezeteinket, pályázataink
önrészét biztosították, vagy egészítették ki.
A művelődési ház szervezeti egységei,
kiscsoportjai:
A művelődési ház szervezetéhez tartozik a könyvtár, konditerem, teleház.
A könyvtár nyitva tartása: Hétfő – Szerda 13.30 – 15.45, – Péntek 13.30-18.00
Könyvtáros: Nagy Péter, aki fél állásban iskolai fejlesztő pedagógus. Péter
az elmúlt ciklusban középfokú könyvtáros asszisztensi végzettséget szerzett, a
megyei könyvtár munkatársaival szükség szerint ápol kapcsolatot. Részt vett
egy megyei könyvtár által szervezett Corvina –továbbképzésen. Itt megismerhet-

ték a jelenlévők azt a könyvtáros programot, amely a helyi állomány feldolgozásában, visszakereshetőségben nyújthat
segítséget.
Iskolai szünetekben heti 1 alkalommal
biztosítjuk a nyitva tartást. Önálló állománygyarapítás nincs, a megyei könyvtár
éves szerződésnek megfelelően szállítja
negyedévente a könyvészetileg felszerelt,
központilag feldolgozott, kölcsönző katalógus cédulával ellátott dokumentumokat. Mennyiség negyedévente 150 kötet,
szépirodalom, szakirodalom vegyesen. A
könyveket a megyei könyvtár tapasztalt
állománygyarapítással foglalkozó szakemberei választják, figyelembe véve az
aktuális nemzetközi és hazai trendeket.
Igény szerint mi is élhetünk konkrét kérésekkel pl. beszerzendő kötelező irodalom,
egyéb keresett, népszerű könyvek. Periodikában néhány folyóiratot, megyei napilapot, ismeretterjesztő, szórakoztató lapokat tudunk ajánlani olvasóinknak, ami a
felmerülő igényt kielégíti.
2012 decemberéig 234 beiratkozott
olvasója volt a könyvtárnak, 2690 kölcsönzés történt, 480 alkalommal pedig
a helyben használt könyveket vették
igénybe. A KSZR lehetőséget ad arra,
hogy a könyvtár 50 000 forint értékben újságokat, folyóiratokat vásároljon.
2013-ban a következő újságokat rendelte meg a könyvtár: 3. Évezred, National
Geographic, Nők Lapja, Kárpátia,
Popcorn, Praktika, Tapsi.
Legmagasabb a gyermek könyvtárlátogatóink aránya. Sokan délutáni időtöltésként járnak a könyvtárba.
Információ gyűjtésben könyvek és
folyóiratok mellett 2007-től internet segíti a könyvtáros munkáját. A könyvtári
számítógépet a gyerekek internetezésre is
használják korlátozott időtartamban.
A könyvtáros kolléga rendszeresen tart
könyvtárhasználati órákat, lehetőség szerint minden évfolyamot legalább egyszer bevonva évente. Cél, hogy a gyerekek megismerjék a könyvtári szolgáltatásokat, az információ keresés módját, formáit, a kis és nagyobb könyvtárakban
megtalálható kézikönyveket, lexikonokat, szótárakat, adattárakat, megismerjék
a könyvkölcsönzés szabályait.
A könyvtárban több kevesebb rendszerességgel kézműves foglalkozásokat is tartunk
az érdeklődő gyerekeknek, állandó kézműves szakköri tagságunk is van, jelenleg a 8.
osztályos lányokkal. Ők 5. osztályos koruktól rendszeres szakkörösök. Legtöbbször
papíralapú dekorációkat készítünk, vagy
őszi termések felhasználásával alkotunk. A
legutóbbi nagyobb munkánk a művelődési ház irodája mesealakjainak megfestése,
de együtt szoktuk elkészíteni a karácsonyi
fenyődíszeket, a farsangi kiszebábot is.
folytatás a következő oldalon Æ
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Az elmúlt években minimális szerszám
és eszközkészletet szereztünk be a kézműves foglalkozásokhoz. Ezek pótlása
a költségvetési keretből szükség szerint
folyamatos.
Minden év nyarán 1 hetes zenés nyári játszóházat rendezünk a helyi gyerekeknek. Főleg alsós korosztály aktivitása
jellemző, de vannak nagycsoportos ovisaink, és felső tagozatos tanulóink is, akik a
kisebbek segítésébe már bevonhatók sok
esetben. Nagy segítséget jelent, hogy az
elmúlt évben segítőként csatlakoztak a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
munkatársai is a programhoz. Korábban
biciklis túrára invitálták a kézműves táborosokat. Maradandó élményt jelentett a
besenyőtelki tájház megtekintése és nyársalás biciklitúra keretében.
A nyári kézműves tábor létszáma
naponta átlag 25-35 fő. Nehézséget jelent
a különböző korosztály (5-15 év) egyidejű aktivizálása, a manuális készségek különbözősége, az eltérő munkatempó. Ezek összehangolása jelent kihívást a nyári foglalkozásokon. Az utolsó
nap hagyományosan filmes nap, ilyenkor
lehetőség van filmnézésre és kézműves
munkára egyaránt.
Az elkészült tárgyakat a gyerekek legtöbbször haza viszik, kisebb része kiállításra kerül. A nyári játszóház programjait
fotókkal archiváljuk.
2007. novemberében megalakul a helyi
mazsorett csoport, majd 2008 tavaszán
átadásra kerül az edzőterem a műv. ház
emeletén, a Mezőtárkányi Sport Egyesület keretében, melyek újabb lehetőségeket teremtettek a közösségi rendezvények
színesítésében, elmélyítésében.
A mazsorett csoport Montvai Éva
okleveles táncpedagógus irányításával
működött 2012. elejéig, aki kezdetektől
a csoport művészeti és technikai vezetője volt. A tanárnő Miskolcról járt hozzánk, Mezőtárkányon kívül a szomszédos
Szihalmon is oktatott. A próbák heti egy
alkalommal hétvégén voltak, 1,5, 2 órában.
A csoport helyi középiskolás fiatalokból alakult 13 fővel. Az előadói környezet megkövetelte az egységes és mutatós
formaruhák, eszközök használatát. Ezeket önkormányzati, helyi alapítványi és
egyéb pályázatokból szereztünk be.
Első bemutatkozásuk 2008. május
1-jén, a helyi majálison volt, ahol nagy
tetszést arattak.
A kezdeti helyi rendezvények után egyre több felkérést kaptak falunapok mellett
egyéb rendezvényekre, s egyre messzebb
lévő településekre is eljutottak.
Sajnos tanulmányi elfoglaltságok, valamint a tanárnő elköltözése miatt a csoport
megszűnt, de általános iskola felső tagozatából 2012 októberében új csoportot

szerveztünk, szakmai irányítónak felkértük a Debreceni egyetem mazsorett táncoktatói kurzusát végző Kiss Ramónát,
Montvai Éva egyik legrégibb tanítványát.
Első fellépésük az ÁMK 35 éves jubileumi Erzsébet bálján volt. A 20 fős lánycsoportnak pomponokat, balettcipőt vásároltunk, fellépőszoknyát varrattunk az iskolával közösen.
Mezőtárkányi Sport Egyesület
16 alapító taggal 2007. június 19-én alakult a Mezőtárkányi Művelődési Házban.
A közgyűlés egyesületi elnöknek Nyeste
Sándort, alelnöknek Tóth Imrét, tagjainak
Brauner Tamást, Gecse Ferencet és Salamon Istvánt választotta.
Alapszabályukban célként fogalmazták meg: a község lakói részére a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítását, az ilyen igények felkeltését, tagjainak nevelését, a társadalmi
öntevékenység és a közösségi élet kibontakozásának biztosítását.
Legnépszerűbb a Karate szakosztály,
sokáig 50 fő feletti létszámmal, heti két
edzéssel. Edzések kedden és csütörtökön vannak, augusztusi nyári szünet mellett. Több településről: Egerből, Füzesabonyból, Tiszafüredről, Besenyőtelekről, Bogácsról jönnek hozzánk tréningezni és viszik hírét községnek.
Edző shihan Borza József 6 danos
mester és tanítványai. Borza József elismert magyar és nemzetközi szaktekintély, nemzetközi főbíró. Több évig volt
az európai kyokushinkai karate szövetség
elnöke. Megtiszteltetésnek vettük, hogy
shihan Borza József elfogadta kérésünket. Kevés olyan település van Magyarországon, ahol ilyen magas rangú vezető
edző tart edzéseket. A karatékáink nagyon
szeretik, szívesen látogatják edzéseit. A
színvonalas munkát igazolja, hogy első
alkalommal 2008. április 12-én, Sátoraljaújhelyen
megrendezésre
kerülő
országos versenyen egy első, egy második, és négy harmadik helyezést szereztek a mezőtárkányi karatésok igen erős
mezőnyben.
A Képviselő-testület támogatásának
értékelendő, hogy rendeletbe foglalta a
civil szervezetek ingyenes terem használatát, mivel a rendelet hiánya nagy anyagi
terhet rótt volna szervezetekre.
A konditerem 300 000 Ft-os kezdő
támogatását az önkormányzat vállalta fel,
amit a bérleti díjakból visszajuttattak. A
későbbi bevételeket a sportegyesület szabadon használhatja fel.
Teleház - eMagyarország Pont
A helyi Önkormányzat célja volt, hogy
létrehozzon egy információs szolgáltató
központot – melynek jelenleg az iskola
épülete ad otthont -, amely többek között
a helyi lakosok, kisközösségek, vállalkozók számára biztosítja a modern kommu-

nikációs eszközökhöz való hozzáférést.
„Mindenki irodájaként” is nevezhetjük,
hiszen itt bárki igénybe veheti a számítógépek, fax, stb. által elérhető szolgáltatásokat. Nyitott, az igényekhez folyamatosan igazodó szolgáltatásokkal áll rendelkezésre, felvonultatva a legkorszerűbb
multimédiás technikai megoldásokat. Ez
az eszközpark alkalmas arra is, hogy számítógép-használattal kapcsolatos tanfolyamokat is szervezni lehessen. Korábban „Nagymamák a neten” címmel már
indult is egy ilyen oktatás. Célja, hogy az
idősebb korosztályt is megismertesse az
informatika lehetőségeivel. A település
Közösségi Háza 2006. január 3-án kezdte meg működését, s a diákok, lakosok
azóta már nap mint nap élvezettel veszik
használatba az eszközparkot.
Mezőtárkány Község Önkormányzat 2006-tól működő teleháza a Miniszterelnöki Hivatal által az eMagyarország
program
keretében
meghirdetett
KIHOP-2008. nyertes pályázatával hivatalosan is eMagyarország Pont cím viselésére kapott jogosultságot 2009 nyarától.
Az eMagyarország Program a magyar
információs társadalom fejlesztésének stratégiai fontosságú programjaként
indult 2003-ban. A program kiemelt célja a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek
és térségek felzárkóztatásának támogatása, a digitális szakadék csökkentése.
Az eMagyarország program hosszú
távú célja, hogy amíg a lakosság jelentős
részének otthonában technikai vagy anyagi okokból nincs lehetősége a szélessávú
internet –hozzáférés kialakítására, addig
az ország egész területén elérhető közösségi internet – hozzáférési pontok biztosítsák a világháló és ezzel egyidejűleg az
e-közszolgáltatások használatát részükre
képzett eTanácsadók biztosításával.
Miért
jó
nekünk,
hogy
Mezőtárkányban működik eMagyarország Pont?
Azért, mert a nemzetközi és a hazai
törekvéseknek megfelelően egyre több
dolgot intézhetünk internet segítségével.
Az internet ma már nem csak a fiatalok
játékszere, hanem a tanulás, ismeretszerzés folyamatának hasznos, gyors támogatója. Az állam is törekszik a régi bürokrata állami szerepéből kitörni és mindinkább szolgáltató állammá válni, annak
reményében, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, átláthatóbbá teheti az ügyintézés
folyamatait.
Már nem kell a szomszéd városba utaznunk, ha okmányirodai ügyintézésre szeretnénk bejelentkezni. Ma az időpontfoglalás, az adatlapok nyomtatványok kitöltése jórészt történhet internet segítségével. Egyre több területen válik elérhetővé az internetes elektronikus ügyintézés.
Már lehet megfelelő jogosultság és bank-
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számla mellett folyószámla információkat
szerezni, pénzt átutalni, interneten vásárolni, könyvtárak katalógusában keresgélni, adóbevallást elkészíteni és feladni stb.
Akinek nincs otthon internete vagy
nem ért hozzá, az eMagyarország Pont
teleházunkban segítség mellett ismerkedhet a világra nyíló nagy ablakkal!
A program keretében eTanácsadó végzettséget szereztem Miskolcon, 2009-ben.
A KIHOP pályázati támogatás keretében vállaltuk 60 fő informatikai alapképzését. Ez négy célcsoportban végeztük el: általános iskolások, pedagógusok,
köztisztviselők, nyugdíjasok. A foglalkozások tematikája: hálózat építés története, gyakorlata, Internet használat, gyűjtőportálok, kereső módszerek, hálózati
kommunikáció: chat, skype, Msn, iwiw;
e-könyvtár, e-közigazgatás, e-közszolgáltatás- Magyarország -ügyfélkapu szolgáltatások pl. e-bev, TAJ nyilvántartás
szolg., nyugdíj e-ügyintézés, elektronikus
felvételi stb.
A teleházunk kettős funkciójú: egyrészt
az iskolai informatikai oktatás színhelye
délelőttönként, másrészt községi nyilvános irodai telematikai szolgáltatásokat
is nyújt. Szolgáltatási díjainkat minden
évben vezetői javaslatra az önkormányzat
hagyja jóvá. Fax szolgáltatás díjszabása a
mindenkori postai díjak 80%-ban vannak
meghatározva.
Községi nyitvatartási idő: 13-16 h.
Teleház 1 főállású alkalmazottal dolgozik. Tóth Zoltán munkatársam érettségi után 2 éves mutimédia fejlesztő szakon végzett Bp-en, 2007-től dolgozik a
teleházban. Érdeklődési köre és végzettsége minden informatikai feladat ellátását biztosítja: gépek karbantartása, kisebb
javítása, hálózati felügyelet, kép, hang,
video szerkesztés, archiválás, szolgáltatások ellátása.
A (köz)művelődési tevékenység a
közösségi lét formázása. Mezőtárkány
kis közösségei célját tekintve egy irányba
hatnak, példamutató erőt, szervezettséget
mutatnak fel a környező települések számára. Ez nem alakult volna így, ha a község vezetése nem mutatna példát a közösség teremtésben. Tóthné Szabó Anita polgármester asszony igazi szíve, motorja a
településnek. Lelkesedése és tenniakarása,
céltudatossága viszi magával a képviselő –
testületet, intézményvezetőket.
5 év tapasztalat után összegzésként
elmondhatom: Mezőtárkány vezetése
sokszor erőn felül is felvállalja a helyi
közösségek ügyét, támogatását. Felismerte azt a jövőképet, amit tudatosan kíván
megvalósítani.
A közösség éltetése szívügye minden
képviselőnek. Egytől egyig tiszteletdíj
felajánlásokkal, rendezvények felkarolásával, anyagi támogatásával segítik az

általuk megteremtett magas színvonalú
munkát. Bizonyíték több ezer, de inkább
több tízezer fotó az elmúlt 5 évről, valamint az alábbi összegzés.
Az előző év végén lezajlottak a hagyományos rendezvényeink:
2011. november 26-án ÁMK hagyományőrző Erzsébet bál – felléptek az
ÁMK óvodási, iskolásai és a község tánccsoportja.
Dec. 2. Iskolai Mikulás party volt
játékos ügyességi sorversennyel, süteménnyel, tea-partyval és tánccal.
Dec.7-én intézményi
dolgozók gyermekeihez jött el a télapó
a művelődési ház
ünnepségén.
2011 dec. 12
és dec. 16 községi betlehemezés a
gyerekek felügyelet mellett mentek
köszönteni laká-

sokra, a régi hagyományok felelevenítésével.
Az iskolában Nyeste Attila körzeti
megbízott – Légy te a példa c. közlekedésbiztonsági előadására került sor.
Dec. 17-én Községi karácsonyt tartottunk Csuka Mónika, lánya és tanítványa
közreműködésével.
Dec. 20-án megtartottuk iskolai karácsonyi ünnepségünket.
2011 Szilveszteri bál Mezőtárkányban.
Meglepetés vendég Gabriel és Donka
Niki.
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2012 eseményei
Februárban lezajlottak az óvodai és
iskolai farsangok (febr. 10), febr. 18-án a
a nyugdíjasklub batyus farsangján szórakozhatott a község és a környező településekről érkezett vendégsereg.

Február 8-án
kihasználva a ritkán látott tartós
hideget és nagy
havat hóemberépítő
versenyt
rendeztünk a felső tagozatosoknak az iskolában.
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Márc. 2-án Pásztorné Németh Zsuzsanna kolléganőnket
búcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmából.
Márc. 14-én tartottuk meg nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett ünnepségünket és koszorúztuk meg a Nemzeti Összetartozás emlékművét.

Márc. 24-25-én Nyugdíjasklubunk tánccsoportja a sikeres egri,
gyöngyösi elő -és középdöntők után Hévízen, az országos Nyugdíjas Ki Mit Tud? –on is a legjobb minősítést szerezte meg.

Április 20-án iskolai történelem versenyre vártuk a legjobb
és legbátrabb tanulóinkat.
Április 21-én a IV. Tavaszköszöntő templomi hangverseny
megrendezésére került sor Pásztor István képviselő úr meghívására, ahol Sillye Jenő és barátai léptek fel.
Április 27-én Ruszné Kata kolléganőnket búcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmából.
Május 4-én kistérségi történelem versenyen voltunk iskolánk
csapatával, ahol a tisztes helytállás reményében a 6. helyezést
szereztük meg a 14-ből, a Rákóczi kor témakörében.
Május 21-én A Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjasklub
taggyűlésén a helyi kötődésű Németh Emil bácsi volt a főszereplő. Az ünnepi aktus apropóját a 84 éves Emil bácsi 5. könyvének a „Megbolygatott idő” című verseskötetnek a megjelenése adta.

Jún 1-jén gyermeknap Az
alsó tagozatosok kézműves foglalkozásokra, filmvetítésre hívtuk, míg a felsősök a művelődési házban játékos ügyességi versenyeken mérhették össze
tudásukat. Népszerűek voltak
az „Egy perc és nyersz” televíziós vetélkedő feladatai, de
még jobban fokozódott a hangulat a Pásztorné Németh Zsuzsa tanítónéni szervezte meglepetés partival….Várhegyi Gábor
(Gabriel) és Donka Niki fergeteges zenei produkciójával.

folytatás a következő oldalon Æ
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Jún.6-án az iskola tantestülete és diákjai a nemrég megnyílt
poroszlói Öko Centrumot tekinthette meg iskolai kirándulás
keretében.

Jún. 9-én az iskola projektzáró ünnepségére került sor,
melyet sok neves politikus, személy megtisztelt jelenlétével.
Jún. 14-én iskolai sportnapot rendeztünk.

Jún. 16-án iskolai ballagás volt.
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Júl. 18-19-20 és augusztus 9-10-én nyári játszóház keretében kézműves foglalkozásokat tartottunk a tárkányi gyerekeknek, ahol napi átlagban az előző évekhez hasonlóan 25-35 gyermek vett rész.

Mezőtárkány 6. Falunap, 2012.
A mezőtárkányi sportpályán idén a 6. falunapot szervezte az
önkormányzat, melybe aktív közreműködőként szinte valamen�nyi civil szervezet bekapcsolódott.

folytatás a következő oldalon Æ

22

23
Szeptember 21-én jeles nap lesz az ÁMK történetében.
Projektzáró rendezvény keretében, nagy nyilvánosság bevonásával került átadásra a Mesevár óvoda.
Szept. 28-án 4. Mesemondó napot tartottuk meg az óvodások és kisiskolások részvételével, majd a Babszem Jankó Színtársulat Együgyű Misó c. színdarabját élvezhette a
gyermek közönség.

Október 1. Idősek Világnapja – A község nyugdíjasait a
szokásos vendégmarasztaló asztal mellett Tarnai Kiss László
zenés műsorával köszöntöttük.

Október 6-án Aradi vértanúk ünnepét rendeztük meg a
művelődési házban.
Október 19-én iskolai keretek közt, majd okt. 23-án rendhagyó módon községi ünnepség keretében is megemlékeztük az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke, szellemisége előtt.

Október 25-én tökfaragásra, majd okt. 27-én Halloween
partira hívtuk a gyerekeket.

folytatás a következő oldalon Æ
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Nov. 7-én rendőri és katasztrófavédelmi oktatásban részesítettük vendég
szakemberek segítségével iskolánk tanulóit.
November 9-én első alkalommal szervezhette meg a Mezőtárkányi Szociális
Mikrotársulás vezetése gesztor településként a Szociális Munka Napja országos ünnepségsorozat helyi ünnepségét,
ahol a szórakozás mellett jutalmazásokra és köszönetnyilvánításra is sor került.
Bemutatkozott a Füzesabonyi Pszichiátriai Intézet színjátszó csapata Mici néni
két élet c. vidám jelenettel, majd Gabriel
és Donka Niki zenéjére szórakozhatott a
közönség.

November 24-én a 2012-es évben az
Általános Művelődési Központ 35 éves
évfordulóját ünnepeltük. Ennek szellemében rendeztük meg a hagyományos jótékonysági bálunkat, mely egy szempontból
mindenképp különleges a jubileumi évforduló mellett: utoljára bálozunk ÁMK keretekben, ahol az iskola is az ÁMK része.
2013. jan. 1-től új szervezeti struktúra fog
kialakulni. Az iskola állami irányítás alá
kerül. A szervezeti változások bizonyára kihatnak a település jövőjére is. Arra
kell törekednünk, hogy a megváltozott
irányítás mellett az intézmények továbbra is segítsék egymás munkáját, közös cél
maradjon a község jövője, a magas színvonalú oktató, nevelő
munka.
A jövő feladatai
Decemberben
a
Nyugdíjasklub
megyei nyugdíjas
találkozóra készül a
hagyományos helyi
rendezvények mellett, szükségük van
egy
bemutatkozó
fotókiállításra, melynek elkészítésében
működtünk közre.

A Község Karácsonya ünnepség előkészítése is megtörtént az elmúlt hetekben. Felvettük a kapcsolatot Kékesi Erikával, a meghívott vendég előadónkkal,
akivel együttműködési megállapodást
kötöttünk. A rendezvényt szokásos formában Pásztor képviselő úr támogatásával rendezhetjük meg.
Szilvesztert is tervezünk, ennek a rendezvénynek a felkarolója Telekes József
képviselő úr.
Leader pályázati program keretében
2 kiadvány megjelentetését kell előkészítenünk a helyi értékek megőrzése, nyilvánossá tétele kategóriában.
El kell kezdeni a könyvtári, levéltári
forrásgyűjtést, a kiadvány koncepciójának a megfogalmazását.
Másik kiadványunk elsősorban a jelenről szól, napjaink közösségi eseményeit
megörökítve.
A tájház pályázatunk is előre lépett az
idei évben. A következő ciklus fontos feladata lesz a tájház örökség - anyagának
összegyűjtése, rendszerezése, feltárása,
kiállítások megszervezése külső szakemberek bevonásával.
Helytörténeti kutatómunkában össze
kell gyűjteni a település szellemi kulturális és tárgyi örökségét.

25
Hangtechnikai pályázatunkban a
megfelelő technika kiválasztása, beszerzése, beüzemelése történik a következő
hónapokban.
El kell érni a civil szervezetek esetében, hogy kapcsolódjanak szervezetileg
a Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanácshoz, keressék az együttműködés lehetőségeit a kistérség szervezeteivel, a közös
fellépések, érdekérvényesítés, közös
célok megvalósítása terén. Ezt a munkát
hivatott előmozdítani a művelődési ház.
A mazsorett csoportunk esetében
el kell érni a csoportvezető folyamatos

alkalmazását, a szükséges mazsorett bot,
fellépő ruha beszerzését a jelenlegi mellé. Cél, hogy a csoport folyamatos utánpótlásával magas színvonalú szórakoztató
tevékenységet tudjuk biztosítani.
Folyamatos karbantartás keretében, közmunkaprogram támogatásával a tervezett teljes körű intézményi tisztasági festést meg kell valósítatnunk. Idén tanévkezdéssel megtörtént a műv. ház folyosójának
OSB -lapos falburkolása, a könyvtári raktári ajtó cseréje, de szükséges lenne az emeleti
raktárhelyiségben egy polcrendszer elkészítése a kiállítási anyagok tárolásához.

Nyeregbe szállt a polgármester és az
alpolgármester
A mezőtárkányi sportpályán idén a 6.
falunapot szervezte az önkormányzat,
melybe aktív közreműködőként szinte
valamennyi civil szervezet bekapcsolódott. Volt Magyarok Vására, a Füzesabonyi Kertbarátkör bemutató sátra is népszerűségnek örvendett. A délelőtti program egyik legnagyobb attrakciója a 6.
Paprikáskompér főzőverseny volt, mely
Pásztor István képviselő indítványára –
Egyszerre a legnagyobb mennyiségben
főzött paprikáskrumpli - rekordkísérlettel indult. 19 főzőcsapat végül 900 adagot
teljesített, így délben remélhetőleg senki
sem maradt éhesen. A főzőversenyben a
helyi nyugdíjasklub csapata bizonyult a
legjobbnak.
A főzőverseny eredményei: 1. Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 1. csapata, 2.
Kökény Zsolt csapata, 3. Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klub 2. csapata. Különdíjas:
Önkormányzat Konyha – csapata, mely
180 főre főzött.
Traktoros verseny: Tilcsik István sarudi
egyéni gazdálkodó 2. alkalommal vállalta
fel a mezőtárkányi traktorosverseny szervezését, ahol egyéniben a tavalyi győztes
ifj. Tilcsik István nyert, csapatversenyben
is a Tilcsik Farm bizonyult a legjobbnak.
Emléklapot kapott a legfiatalabb (Csonka
Dániel, Mezőtárkány), legidősebb (Kiss
János, Mezőtárkány), de még a leglassabb
(Nagy Zoltán, Mezőtárkány versenyző is.
Nyeregbe szállt a polgármester is az
alpolgármester asszonnyal a traktoros

felvonuláson, az 1. traktort vezetve, a
közönség ujjongása kíséretében.
Csapatverseny: 1. Tilcsik Farm csapata,
13 p 28 mp, 2. Petrik László, Egerfarmos
15 p 15 mp, 3. Trüszke Farm Tiszanána
16 p 01 mp, 4. Gold Farm Füzesabony
16 p 03 mp, 5. Aranykalász Tsz 19 p, 6.
Kriston Tanya Csapata, 7. Németh Ervinné, 8. Megszántalak Babám
A Tiszanánai Gazdakör különdíját
Németh Ervinné csapatának ítélték oda.
Egyéni verseny: 1. Tilcsik István 3 p 15
mp, 2. Gyurkó Attila 4 p 19 mp, 3. Petrik
László 4 p 23 mp
A mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum 3 db 1940-es években gyártott traktort mutatott be a rendezvényen,
melyet több százan közelről is megcsodáltak. Kádár Zoltán gépmúzeum vezető
szakavatott ismertetőt, tartott a gépekről.
Láthatott a közönség: 1940-ben gyártott 30 LE Hoffer traktort, 1947-es gyártású Zetort, 1949-es, 30 LE-s Skoda traktort Szlovákiából.
Lepénysütő versenyben 12 helyi
asszony vetélkedett, itt Orosz Istvánné lett
a befutó. Eredmények: 1. Orosz Istvánné,
2. Németh Béláné, 3. Kiss Jánosné.
Különdíjas: Szabó Istvánné, Salamon
Istvánné, Jakab Ferencné
A gumicsizma dobó verseny a vártnál is
népszerűbb volt, a gyerekek mellett a nők
és a férfiak is külön versenyeztek.
Verseny eredmények: Gyerek: 1. Tóth
Zoltán 21,30 m, 2. Hudák Ádám 18,40

El kell készíteni az épület teljes villamossági, villám - és érintésvédelmi szabványossági minősítését a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
Át kell tekinteni és a jogszabályi környezethez, új szervezeti formához kell
igazítani a művelődési ház szabályzó dokumentumait. Önálló intézményi
szint esetében SZMSZ-ben kell részletesen kidolgozni az intézmény működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Sipos Attila
művelődési ház vezető

m, 3. Hudák Richárd 18 m. Nők: 1. Koetz
Andrea 18,70 m, 2. Kissné Szabó Rita
18,40 m, 3. Kobolák Anna 18,10 m. Férfiak: 1. Hudák Gábor 26,50 m, 2. Tilcsik
Erik 26,30 m, 3. Kémeri Levente 25 m
A délutáni központi ünnepségen ifj.
Herman István, a Megyei Közgyűlés
alelnöke mondhatta el ünnepi beszédét,
amit Szemenyei Péter plébános celebrált kenyérszentelés követett, majd a
Mezőtárkányért 2012 díj átadásakor
Tóthné Szabó Anita polgármester asszony
méltathatta az 5 kitüntetettet: Nyeste
Ferencné ÁMK igazgatót, Rektori Ottilia
óvodavezetőt, Pásztorné Németh Zsuzsanna nyugalmazott tanítónőt, Nemes
István vállalkozót, a horgásztó üzemeltetőjét és Hegedűs Norbertet, aki sportteljesítményéért vehetett át kitüntetést.

A környékbeli civil szervezetek is felléptek a kulturális blokkban, a legmes�szebbről érkező vendég az algyői énekkórus volt.
Fellépőink: Kilenctől Délig zenekar,
Magyar Gyula tárogatós, Egerfarmos
Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet énekkara,
Mezőszemere Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör, Mezőtárkány Nyugdíjas
Tánccsoport, Besenyőtelki Pacsirták Nóta
Kórus, Poroszló Lila Akác Népdalkör,
Füzesabonyi Kaláris Néptáncegyüttes,
Szihalmi Haney Dance tánccsoport,
Parlando Énekegyüttes Szeged, Bakos
József harmonika Algyő, Fábián Péter
örökzöld nosztalgia műsora.
A falunap záró rendezvénye utcabál
volt. A hangulatról Vitéz Bacsy József
gondoskodott.
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A szociális munkáról

A gondozónő otthonában felkeresi az
ellátottat segítséget nyújt a személyi
higiéné, és a közvetlen lakókörnyezetük
tisztán tartásában, bevásárolnak nekik,
gyógyszert íratnak, kiváltják azt, mentálisan támogatják az idős embert.
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. Három településen egy családgondozó –Rigeti Anikó- látja el ezt a feladatot. Két napot
Mezőtárkányon, két napot Besenyőtelken és egy napot Egerfarmoson dolgozik. Füzesabony város ezzel a feladatellátással 2012. szeptemberétől csatlakozott. Itt a Kelemen Zsuzsanna vezető családgondozó és Antal Igor családgondozó segít az arra rászoruló személyeknek.
Gyermekjóléti szolgáltatás: 2012ben Egerfarmoson és Besenyőtelken
Barnáné Úri Katalin, Mezőtárkányon
Vass Ágnes családgondozók végezték
ezt a feladatot.
A gondozásukban álló családok többsége súlyos anyagi, megélhetési problémákkal küzd, és ezek a problémák
gyakran vezetnek családi konfliktusokhoz. A feszült légkör látens módon bántalmazáshoz is vezethet. A szegénység,
az ingerszegény környezet pszicho-szociális fejlődésében akadályozza a gyermeket. Többször találkoznak olyan
esettel is, amikor a gyermek azért nem
megy iskolába, mert nincs cipője, rendes ruhája, nem tudta kifizetni a szülő az
utazási költségeket. Sok gyermek számára az alvás feltétele sem adott (többen nyomorognak egy ágyban), így a
tanulás feltételeinek biztosítása bizony
sokadrangúvá válik.
A szegénységen kívül veszélyt jelent
a családok életére az erkölcsi meggyengülés, bűnözés a családban, a túlzott
szexuális szabadság és szabadosság, az
internet adta könnyű kapcsolatteremtési lehetőségek. A gyermekjóléti szolgálatnak minden év május 31-ig (jegyzői

„Sok szenvedés könnyebbé vált attól,
A szolgáltatások igénybevételének
hogy valaki jó volt a szenvedőhöz, anél- módja: A személyes gondoskodást nyújkül, hogy a szenvedés okát kérdezte vol- tó ellátások igénybevétele önkéntes, és
na.” (Hermann Gmeiner)
az ellátást igénylő kérelmére történik. A
Az önkormányzatok kötelező feladatai családsegítés, a gyermekjóléti szolgálsorába tartozik a szociális alapfeladatok és tatás, valamint a házi segítségnyújtás
a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.
igénybe vétele térítésmentes.
Ezen alapszolgáltatások biztosításáA szociális ellátásokért a jövedelmi
ban 2008 végén változások következ- viszonyok függvényében, és az igényelt
tek be. Mezőtárkány, Besenyőtelek és ellátásoktól függően térítési díjat kell
Egerfarmos községek önkormányza- fizetni.
tai az általuk létrehozott társulás intézAz intézmény alaptevékenysége:
ményeként 2009 februárjától működteNappali szociális ellátás: A saját otttik a Laskó-Rima Menti Szociális Ellá- honukban élő, szociális és mentális
tó- és Gyermekjóléti Intézményt a saját támogatásra szoruló, önmaguk ellátásáés egymás érdekeinek figyelembe véte- ra részben képes időskorúak napközbelével. Ehhez a társuláshoz csatlakozott ni ellátására szolgál. Az idősek klubjáFüzesabony város és Dormánd község is. ba felvehető az a 18. életévét betöltött
A társulás célja: a vállalt szociális és személy is, aki egészségi állapota miatt
gyermekjóléti feladatok minél magasabb e támogatásra szorul. Ez a szolgáltaszakmai színvonalú, hatékony, és gazda- tási forma 2012-ben Egerfarmoson és
ságos ellátása, a települések közötti kap- Füzesabonyban működött. Füzesabonycsolatok erősítése, valamint hosszútá- ban a nappali ellátáson belül demens
von az ellátott feladatok körének bőví- betegeket is fogadnak.
tése. A településeken élő lakosság valaSzociális étkeztetés: Napi egyszemennyi rászorult tagja azonos eséllyel ri meleg étkeztetés biztosítását jelenjusson hozzá az Intézmény által bizto- ti azoknak a személyeknek, akik azt
sított szociális ellátásokhoz, melyek a önmaguknak és eltartottjaik részére
következők: gyermekjóléti szolgálta- tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
tás, családsegítés, házi segítségnyúj- képesek ezt biztosítani. Intézményünk
tás, szociális étkeztetés, nappali ellátás étkeztetésben részesíti azt az igény(demensek nappali ellátása).
lőt is, illetve azt az általa eltartott gonAz Intézmény szervezeti egységei és dozottat, aki kora vagy egészségi álladolgozói egymással alá- és fölérendelt- pota miatt nem képes étkeztetéséről
ségi viszonyban, illetve mellérendelt- más módon gondoskodni. Az étkezteségen alapuló munkakapcsolatban áll- tés Egerfarmoson és Füzesabonyban az
nak. A közös, - az egymással összefüg- Idősek Klubjában történik, illetve akik
gő - feladatok végrehajtása során a szer- egészségi állapotuk, idős koruk miatt
vezeti egységek, illetve a dolgozók köl- nem tudnak bejárni, azok számára szocsönösen segítik egymás munkáját.
ciális gondozók viszik ki a lakásukra
Bővült a szakemberek létszáma, és az ebédet. Mezőtárkányon, Besenyőtela munkájukat segítő tárgyi feltételek ken és Dormándon az ebéd kiszállítását
is jelentősen javultak. Az intézmény ugyancsak szociális gondozókkal biztodolgozói rendelkeznek egymás között sítják.
ingyenes mobiltelefonnal, ami megHázi segítségnyújtás: A házi segítkönnyíti a napi munkakapcsolatot és ségnyújtás olyan gondozási forma,
intézkedést.
amely az igénybevevő önálló életviLaskó – Rima Menti Szociális Ellátó telének fenntartását – szükségleteinek
és Gyermekjóléti Intézmény komplex megfelelően – lakásán, lakókörnyezetészociális és gyermekjóléti alapellátá- ben biztosítja.
sok biztosításával tehát megerősítette Mezőtárkány, Egerfarmos Az ellátottak száma 2012-ben:
és Besenyőtelek, Füzesabony és Ellátás
Mezőtárkány Besenyőtelek Egerfarmos
Dormánd
Füzesabony
Dormánd települések szociális Házi segítségnyújtás
83 fő
100 fő
45 fő
33 fő
46 fő
hálóját.
Szociális étkeztetés
39 fő
85 fő
39 fő
35 fő
31 fő
Alapdokumentumai az AlapíNappali ellátás
25 fő
19 fő
tó Okirat, Szervezeti és Műkö1 fő
dési Szabályzat, a Szakmai Demens ellátás
Családsegítős
és
gyermekjólétis
esetszámok
Mezőtárkányon,
Besenyőtelken,
Program.
A Szociális Munka Etikai Egerfarmoson és Füzesabonyban
Kódexének betartása minden Feladat
Mezőtárkány Besenyőtelek Egerfarmos
Füzesabony
szociális területen dolgozó mun- Családsegítés
97
111
24
180
katárs számára kötelező.
Gyermekjólét
51
47
39
-
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megkeresésre) beszámolási kötelezettsége van a Laskó - Rima Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó mikro társulást létrehozó Képviselő- testületek felé. Ez 2012-ben is
megtörtént.
Célok, tervek:
2013. január 1-től Dormánd község és Füzesabony város a gyermekjóléti szolgáltatással, Dormánd község a családsegítéssel, Mezőtárkány,

Egerfarmos, Besenyőtelek, Dormánd
és Füzesabony pedig a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtással fog csatlakozni
a mikrotársuláshoz.
Az Intézmény színvonalas működtetése valamennyi társulásban részt vevő
település alapvető érdeke. Ezért a jogszabályi változások követése, az alapdokumentumok aktualizálása, a munkatársak szakmai továbbképzése kiemelt
feladat.
Mátyus Piroska intézményvezető

Örülni tudok a mások örömének,
Akkor is, ha nem is kérnek.
Nem akarok semmi rosszat senkinek.
Mosolyt is küldök harag nélkül bárkinek.
Mindezt érdek nélkül, vidáman megteszem.
Ez így igazságos, azt hiszem.” (Valentinus)

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA 2012
A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodik a szegényekről, betegekről, elesettekről, gyerekekről, idősekről. Sokáig az
egyházak látták el ezt a faladatot, ma már
az állam hatáskörébe tartozik a szociális
ellátások, szociális szolgáltatások biztosítása.
Azok a szociális munkások, akik ezeket a szolgáltatásokat ellátják, sokszor
emberfeletti munkát végeznek. Legfontosabb tulajdonságuk: türelem, empátia,
humanizmus, megbízhatóság, előítélet
mentesség. Ők azok, akik az önkormányzatok mankóiként, kinyújtott kezeiként a
legnemesebb célt szolgálják. A szociális,
gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek a rászoruló embertársak, gyermekek segítése-érdekében tevékenykednek, szolgálnak, nap, mint nap. Reményt
adnak a sokszor reménytelennek tűnő pillanatokban, helyzetekben is.
Az egyre nagyobb méreteket öltő szegénység, kirekesztettség hatásaival ők
szembesülnek leginkább.
A szociális területen dolgozók alázatosan végzik
embert próbáló munkájukat.

Magyarországon, mint mindenütt a
világon november 12-én ünneplik a
Szociális Munka Napját.
A Laskó-Rima Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményének
vezetője Mátyus Piroska külsős bizottsági tagként kapott 4 havi tiszteletdíjának felajánlásával (73000 Ft) a LaskóRima Menti Szociális Mikrotársulás
Társulás Elnökének Tóthné Szabó
Anitának, és a társult települések polgármestereinek,
önkormányzatainak, egyéni vállalkozók támogatásával 2012. november 9-én színvonalas
rendezvény keretei között, „Zöld Szalmaszál” címmel ünnepélyes formában
köszönte meg az Intézmény fenntartója és vezetése a szociális, gyermekvédelmi területen dolgozók lelkiismeretes munkáját. Közel 70 szociális területen dolgozó munkája került reflektorfénybe ezen az ünnepségen.
A rendezvény fővédnöke volt a
Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője Mentuszné Dr. Terék Irén asszony.
A rendezvény meghívottjai között sze-

repeltek a társult települések polgármesterei és jegyzői, valamint Tamasiné Dr.
Barta Andrea főosztályvezető- helyettes,
Dr. Morvai Zsolt és Tiba József munkatársak.
Az este folyamán a HMO Pszichiátriai
és Szenvedélybetegek Otthonának Molier
Színjátszócsoportja a Mici néni két élete című színdarabot adták elő, mely nagy
sikert aratott a résztvevők körében. Ezt
követően Várhegyi Gábor a Dáridó örökös sztárja korbácsolta egekig a hangulatot. A finom vacsorát tánc és mulatság
követte.
Megható volt látni és érezni, hogy
ennyi ember összetartozik, és közös célért
fáradozik.
A szervezők a rendezvényen erőt adtak
ahhoz, hogy a szociális szakemberek a
későbbiekben is örömmel, türelemmel,
kitartással végezzék segítő munkájukat,
és érezzék vezetőik megbecsülését.

Barnáné Úri Katalin
családgondozó
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„Mi lesz veled emberke?”
15 éves a gyermekvédelmi törvény hazánkban

A GYERMEKVÉDELEM
MAGYARORSZÁGON
A gyermekvédelem definíciójaként sokféle megközelítéssel találkozhatunk. Azt
gondolom, hogy a gyermekvédelmi törvény szellemiségéhez az a meghatározás áll a legközelebb, amely a védelmet valamennyi gyermekre kiterjeszti és
„magában foglalja mindazokat a területeket, amelyek a gyermek és a család jóllétét, védelmét szolgálják a megelőzés,
a beavatkozás, a probléma kezelése és
utógondozás tekintetében.” Célja: olyan
magas szakmaisággal végzett tevékenység lehet, amely a végsőkig tiszteletben
tarja a családnak – mint a gyermeki lét
természetes közegének – kapcsolatrendszerét, életfelfogását, életmódját, kulturális és politikai hagyományait, szokásait. Biztosítja azt, hogy a gyermekek saját
családjukban, a lehető legjobb körülmények és feltételek között nőhessenek fel,
szocializálódhassanak. Bizonyos helyzetekben, esetekben azonban védelmet
nyújt a gyermeknek, és ha szükséges,
akkor be is avatkozik az ő érdekében.
A gyermekek helyzete koronként más
és más. Sokáig a családba érkező gyermeket kis felnőttként kezelték, úgy is
bántak vele. A tradicionális társadalmakban az anyai szeretet hiánya is hétköznapi jelenségnek számított - ez a magatartás a modern korban a szülői elhanyagolásnak felel meg. Ha ezt tapasztaljuk,
akkor be kell avatkozni a család életébe.
A humanizmus kora fokozottan érdeklődik a gyermekkor, ifjúkor iránt, mégpedig a nevelés kérdésköréhez kapcsolódva.
A polgárosodás nagy hatással van a
gyermekkel kapcsolatos kérdésekre is.
Ekkor jelennek meg az első gondozónők
is a gyermekek életében.
Az életút-szakaszok is megváltoznak. Mind fontosabbá válik a tanulás, és
egyre alacsonyabb társadalmi rétegek is
részesülhetnek benne. A gyermek tehát,
mint a jövő letéteményese szülei, családja és a tágabb társadalmi környezete
számára mind fontosabb, támogatandó,
védendő indivídummá kezd válni.
A honi gyermekvédelem először a
vagyonos árvák helyzetére figyelt oda.
„Melléjük ún. „tutorokat” neveztek ki
I. József 1711-es rendelete alapján”
Ugyanakkor elvárás volt a falvak és a
városok felé, hogy a saját közigazgatási területükhöz tartozó szegényeikről és
árva gyermekeikről gondoskodjanak.
Mária Terézia törvénykezései nyomán
jöttek létre az első árvaházak (Nemcsó,

Kőszeg). Nevelési programjukat maga
a királynő alkotta meg, mely program
kulcsszavai: a vallás gyakorlása, a tanulás, a munka, a szigorún gyakorlott rendtartás és fegyelem, melyet a szeretet hat
át, és a tisztaságra nevelés.
Az árvaházak száma XVIII. század
végére elérte a 100-at, melyben mintegy
2000 gyermeket láttak el. Anyagi hátteréül a közadakozás szolgált.
1828-ban kinyitotta kapuit az első
óvoda, majd 1837-ben az első kisdedóvóképző. A bűnöző életvitelt folytató
fiúk számára 1845-ben Zelemérpusztán,
a lányok számára pedig 1890-ben
Rákospalotán hozták létre az első javítóintézetet.
1852-ben Budapesten már bölcsödébe
is járhattak a gyerekek. Hiszen az ipari forradalom következményeként egyre több nő kényszerült arra, hogy a családja megélhetését biztosítandó munkát
vállaljon.
1877-ben megszületett az árvák
vagyonjogi törvénye.
A XX. század fordulóján sok volt az
elhagyott gyermek, akik védelemre szorultak. Nőtt a nyomor a falvakban (nincstelen mezőgazdasági munkások, zsellérek, summások gyermekei) és a városokban (rosszul fizetett proletariátus gyermekei) egyaránt. A csecsemőhalandóság
nagy méreteket öltött. 100 újszülöttből
27 meghalt egy éves kora előtt. Voltak
olyan népcsoportok is, ahol ez az arány
100-ból 70. Az árvák ellátása helyett
sokkal inkább az egészségügyi ellátás,
ill. annak hiánya vált a gyermekvédelmi
politika központi kérdésévé.
Sok törvénytelen - ma úgy mondjuk rendezetlen családi jogállású - gyermek született. Ők már 6-8 éves korukban kemény munkát végeztek. Ilyen társadalmi miliőben a gyermek- és ifjúságvédelmi problémák az árvaügynél szélesebb értelmezést kellett, hogy nyerjenek,
mert bővültek a veszélyeztető tényezők,
ugyanakkor a segítők szakmai ismeretei
is gyarapodtak.
1901-ben Széll Kálmán munkája nyomán elfogadták az első gyermekvédelmi
törvényt, mely 1997-ig az egyetlen törvényi szintű szabályozás volt a magyar
gyermekvédelemben. Bevezette az elhagyott gyermek fogalmát, 15 éves korukig
állami felelősséget vállalt a nevelésükben. „Ha a társadalom és az állam intézményeikkel nem képesek megakadályozni, hogy elhagyott gyermekek létez-

zenek, kötelessége az államnak és a társadalomnak egyaránt gondoskodni arról,
hogy el ne vesszenek az élet számára.”
A jogszabály gyermekmenhelyek felállítását rendelte el, és kiépítette a nevelőszülői hálózatot. A nevelőcsaládokat ún.
telepfelügyelők látogatták, akik ellenőrizték a körülményeket, és a bánásmódot is. 1908-ban már 15 királyi menhely
működött, 50.000 gondozottal. Anyagiak híján azonban egyre inkább a nevelőszülőkhöz történő kihelyezés vált jellemzővé.
1906-ban megalakult a Magyar Gyermekvédő Liga, 1912-ben az Országos
Gyermekvédelmi Központ, 1915-ben
pedig Madzsar József bábáskodott az
Országos Stefánia Szövetség létrejöttén.
A szövetség működése során az általa
létrehozott 320 anya- és csecsemővédelmi intézetekkel, tejkonyhákkal, és szülőotthonokkal, az egészségügyi anya- és
csecsemővédelmet szolgálta.
Az 1919-es Tanácsköztársaság gyermekvédelmi politikája kiemelkedő
jelentőségű volt. Eltörölte a törvénytelen gyermek fogalmát, a nevelőszülői
díjakat a tízszeresére emelte fel, ingyenessé tette az orvosi ellátást a gyerekek számára. A nevelés intézményi letéteményese az iskola lett. A lezüllött,
bűnöző fiatalokkal való bánásmód új
alapokra helyeződött. A büntető eljárások helyett inkább a munkára való
nevelés került előtérbe. „Érdemes megfontolni, hogy ismét hogyan keveredik az ideológia és a szakmaiság, aminek egyik következménye, hogy ideológiai meggyőződésből, sokszor kiváló elgondolásokat is elvetnek….Az a
vélelem, hogy az államnak felelősségvállalás címén saját magának kell irányítania és birtokolnia az intézményrendszert, sajnálatos módon mindmáig
megmaradt, és a szakemberek számára
nem elfogadható, hogy a szektor semleges ellátás biztosítása nem jelentheti az
állami felelősségvállalás megszűnését.”
A következő évek Magyarországra újra munkanélküliséget, majd gazdasági válságot hoztak. Egy sajátos gyermekvédelmi gondoskodási formát találtak ki az egyre súlyosbodó helyzet megoldására. A rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került családok gyermekeit állami gondozásba vették, majd saját családjukba visszahelyezték, oly módon, hogy
az állam térítési díjat fizetett nekik. Ez a
rendszer azonban nem sokáig működött,
mert nagyon sok lett a rászoruló család és egyre kevesebb az erre fordítható pénz.
1936-ban törvény született a kisdedóvásról: a család- és nővédelemben
megnövekedett az óvónők szerepe. A
30-as években virágkorát élő cserkész-

29
mozgalom sok fiatalt, amúgy kallódó,
csellengő fiút óvott meg attól, hogy rossz
útra térjen.
1940-től működött a Zöld Kereszt és
az Országos Család- és Nővédelmi Alap
(ONCSA). Széleskörű tevékenységük
során támogatták a családokat anyagilag: földet osztottak, fiatal házasoknak
kölcsönt adtak, hogy lakást tudjanak építeni, a kallódó gyerekeknek nyári napközit szerveztek.
A II. világháború idején az egyház
szerepe a gondoskodásban újra megnőtt. Sztehlo Gábor evangélikus lelkész
a Magyar Vöröskereszttel összefogva 26
otthont hozott létre, ahol mintegy 1700
gyerekről gondoskodtak.
A háború után a kisded-ellátó rendszer
romokban hevert. Az óvodába járó gyerekek száma pl. felére csökkent, ugyanakkor az újjáépítés időszakában jelentősen megnőtt a munkát vállaló nők száma. 1949-ben még a vallás- és közoktatásügyi minisztérium felügyelete alá tartoztak, míg 1953-ban már a kisgyermeknevelés is ideológiai kérdéssé (szocialista nevelés) vált.
1952-ben hatályba lépő családjogi
törvény eltörölte az elhagyott gyermek
fogalmát, bevezette az állami gondozott
gyermek fogalmát. Az elhagyatottság
helyett immár a veszélyeztetettség került
a figyelem középpontjába. Az állami
gondoskodást kiterjesztette a gyermek
18 éves koráig.
A Zöldkereszt 1952-es megszüntetése,
és a védőnői hálózat egészségügybe történő integrálása komoly károkat okozott
főleg, a falvakban. A szociális juttatások kiszélesítése, és a jogosultság rendszerének alakítása folyamatosan megfigyelhető. A gyámhatóságok igazgatási feladatokat is kaptak, mely miatt a
szakmaiság és a hatósági jelleg keveredett. Ez nem mindig előnyös a gyermekvédelem szempontjából. A korszak gyermekvédelmi koordinációs intézménye
az Országos Gyermek és Ifjúságvédelmi Tanács volt. Gyermekvédelmi körzetek kerültek kialakításra, már ekkor javasolták a GYES bevezetését.
A pártállam 1959-ben kiadott nyilatkozata olyan alapelvek deklarálását tartalmazta, mint hogy a gyermek különleges
védelemre jogosult, joga van a névviselésre és az állampolgárságra. Joga van az
ingyenes oktatáshoz, mely számára kötelező. Joga van a szeretethez, a harmonikus családi környezethez, ugyanakkor az
állam felelősségét is felveti ezekben a
kérdésekben.
A problémás, magatartási zavarokkal küzdő gyerekek számára már az
50-es évek végén javasolták egy országos nevelési tanácsadói hálózat kiépítését, amelynek életre hívása ténylege-

sen 1968-ban kezdődött el. Ezek voltak
a Nevelési Tanácsadók.
Az állami gyermekvédelemben a nagy
gyermekvárosokat preferálták, hiszen a
kor ideológiájának – közösségi, szocialista ember nevelése – ez felelt meg a
legjobban. A legismertebb a Fóti Gyermekváros volt.
Az 1970-es években a nevelőszülőség teljesen elvesztette jelentőségét, a
nyolcvanas évektől bekövetkező szemléletváltás azonban újra a családias nevelést helyezte előtérbe. Megszűnik az uniformizálódás, a személyiség tisztelete fontosabbá válik. ”…a családi nevelésnek mértéken felüli nagy fontossága
van. A gyermeki fejlődésmenetet annak
előtörténete határozza meg, az előtörténet pedig a családhoz, vagy a családot pótló személyekhez kötött.” Heterogén és kis létszámú csoportok kerültek kialakításra. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az állami gyermekvédelmi
rendszer diszfunkcionális, nem szolgálja a gyermekek egészséges személyiségfejlődését.
A 80-as években, még az állampárti berendezkedés idején, korszerűsödött
Magyarországon a szociálpolitika. Már
a rendszerváltás előtt is új meg új feladatait és ágazatait ismerték el. A gyermekvédelem egészét is befolyásolta ez,
hiszen új folyamatok indultak el, új típusú intézmények kialakulása kezdődött.
Azzal, hogy az első Családsegítő Központ 1985-ben megkezdhette működést,
és újra indult Magyarországon a szociális munkás-képzés, az állam tulajdonképpen elismerte, hogy ott ahol a munkásoké, a népé a hatalom önmagában
még nem jelenti azt, hogy nincs szegénység, nincsenek olyan családok, akik életvitelük, életmódjuk miatt segítségre szorulnának.
A rendszerváltás körüli időszak társadalmi, politikai, gazdasági változásai új
problémákat vetettek fel. A munkanélküliség megjelenése miatt egyre több család
egzisztenciája rendült meg - mint ahogy
napjainkban is - és kerültek a létminimum alá. A családok patologizálódtak.
Az anyagi ellehetetlenülés, az erkölcsi
válság sok családfőt - és ami még szomorúbb egyre több nőt sodort az alkoholizmusba. A mentálhigiéniás problémával küzdők és a pszichiátriai esetek száma is növekedni kezdett. A veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma egyre
növekedett. Sok gyermek élt szegénységben, ami óhatatlanul is a társadalmi
kirekesztődésükhöz vezetett volna, ha
a jogalkotók és döntéshozók nem tettek
volna ellene politikai eszközökkel.
„A gyermekjóléti reformot a jelenlegi
ellátások elavult rendszere, a rosszul és
magas költséggel működő intézmények,

szervezetek időszerűvé tették, de nemzetközi kötelezettségeink miatt is szükséges a kor igényének megfelelő, korszerű
gyermekjóléti rendszer és az ezzel összefüggő jogi szabályozás kialakítása.”
Melyek ezek a nemzetközi kötelezettségek, amelyekre utal a szerző?
Az ENSZ a Gyermekjogi Egyezményt
1989-ben fogadta el, melyet Magyarország 1991. október 7-én ratifikált.
„3. cikk: A szociális védelem köz-és
magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó
szervek minden a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló
érdekét veszik figyelembe. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, a gyermekek számára, figyelembe véve szülei, gyámja és az érte törvényesen felelős más személyek jogait és
kötelezettségeit, biztosítják a jóléthez
szükséges védelmet és gondozást, e célból meghozzák a szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket.”
Az Egyezmény azt is kimondja, hogy a
gyermeket szüleitől akarata ellenére csak
az ő, ti. a gyermek mindenek felett álló
érdekében választhatják el. Ilyen esetben
pedig az államnak gondoskodnia kell a
védelméről, oly módon, hogy ez a hos�szú távú életkilátásainak megfeleljen. A
jogalkotóknak figyelembe kellett venni a nemzetközi ajánlást, de annak, hogy
a gyermekvédelmi törvénynek meg kellett születnie nem csak ez volt az oka.
„Az állami gyermekvédelem sajnálatosan sokáig maradványelvű volt, és csak
azokban az esetekben vállalta át a szülők gyermeknevelési, gondozási feladatait – koronként eltérő módon és mértékben, amikor a gyerekek végveszélybe kerültek.
Ez a szemlélet nagyon hosszú ideig
elfogadott volt, és részben a családi élet,
a magánszféra szentségén és sérthetetlenségén, valamint a gyermeknek, mint
szülőhöz tartozó …vagy éppen a szülő
tulajdonát képező személynek a feltételezésén alapult.”
Sok-sok tanulmány, kutatás, többszörös szakmai egyeztetés után 96 évvel
Széll Kálmán gyermekvédelmi törvénye
után a magyar parlament is elfogadta a
Gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI - es
törvényt. Ennek immár 15 éve. …
Mátyus Piroska
intézményvezető
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35 éves a mezőtárkányi ÁMK!
Tisztelt Olvasó! A mezőtárkányi Általános Művelődési Központ fennállásának 35.
évfordulója alkalmából kiadványt készítettünk, amely az intézmény történetét mutatja be néhány írott dokumentum, fénykép és
visszaemlékezés segítségével.

Harmincöt év az ember életében nem túl
hosszú idő, de egy intézmény életében már
jelentősnek mondható. Sok - sok szép esemény, szívesen felidézett pillanat teheti
emlékezetessé számunkra a visszatekintést.
Ez alkalomból mondok köszönetet elődeinknek, akik életük egy jelentős részét itt, e
falak között dolgozták le. Sokat munkálkodtak azon, hogy az itt élő gyermekek minél
jobb nevelést –oktatást kapjanak, hogy majd
a nagybetűs életben megállják a helyüket.
Példát mutattak számunkra a munkájukkal,
a tenni-akarásukkal, az emberségükkel. Vallom, hogy a múlt értékeinek a tisztelete, megőrzése biztosítja az alapot a jövő építéséhez.
Szeretettel ajánlom kiadványunkat minden
kedves érdeklődőnek, régi és jelenlegi tanítványainknak és azoknak, akik azért dolgoztak, hogy jobbá, szebbé tegyék ezt az intézményt.
Kezdetek
A mezőtárkányi általános iskola az államosítás után (1949) kezdte meg a tanköteles korú
gyermekek nevelését-oktatását. Ebben az időben, 4 épületben, 5 tanteremben folyt az oktatás, 8 tanító alkalmazásával.
Az iskola közel 25 évig működött „szétszórt” tantermekben, amikor is 1976-ban
átadták az öt tantermes új iskolát.
Az ÁMK megalakulása: Mezőtárkányon
az 1977/78-as tanévben alakult meg az
ÁMK. Az iskola, a művelődési ház és könyvtár, az óvoda és a konyha külön-külön álló
szervezetek egyesítésével.
Akkor az iskola igazgatója Dudás Ferenc,
az igazgatóhelyettes Reich Antal, közművelődési igazgatóhelyettes Sajtos Dezső volt. A

tantestület 15 főből állt, 8 tanár és 7 tanító
volt a tagja. Az 1970-es években az óvodában 3 óvónő, 2 dajka és két konyhalány dolgozott. Összesen 28 felnőtt munkálkodott a
komplex intézményben.
Ebben az időszakban az ÁMK létrejötte
nagy előrelépésnek számított, korszerű épületben, tárgyi eszközberuházással, szervezeti átalakulással. Sajátos komplexitás alakult
ki, külön-külön lévő telephelyekkel, egységes elvekkel, együttmunkálkodással, amely
minőségi változást is hozott magával.
Az ÁMK létrejöttével a község kulturális
élete felpezsdült, klubok, szakkörök szerveződtek. 1978 márciusában megalakult a helyi népdalkórus – közismertebb nevén a Mezőtárkányi
Pávakör, melynek tagjai felléptek a különböző
rendezvényeken, találkozókon.
A citera-együttes már 1975 óta működött,
az idősebbek mellett az általános iskolás gyermekek is tagjai lettek az együttesnek. A községi rendezvények színesítése mellett a megyei
minősítő versenyeken több alakalommal kiváló minősítést kaptak.
Természetesen sok más szakkör és klub
szerveződött: nyugdíjas klub, Ifjúsági klub,
felsősök képzőművészeti szakköre, alsósoknak gyermekklub, orosz társalgási klub, néptánc szakkör alsó és felső tagozatosoknak,
irodalmi szakkör, nők klubja, sakk szakkör.
A kezdeti években mozi is működött, heti
3 alkalommal filmvetítések voltak a falu
lakossága számára, havonta pedig a gyermekeknek. Természetesen aktívan részt vettek az országos ÁMK-s rendezvényeken is,
1984-ben egy szekcióülést itt szerveztek meg
a Mezőtárkányon.
Kulturális rendezvények
A következő évtizedekben egyre jobban
lehetett támaszkodni az ÁMK adta lehetőségekre.
Szakköreink kezdetben nagyon sokfélék
és szerteágazóak voltak, működési életük is
különböző volt. Volt, amelyik hosszú éveken keresztül eredményesen működött, voltak, amelyek állandóan változtak az igényeknek megfelelően.
Hosszabb idő alatt alakult ki a rendezvények hagyományos rendszere, melyeket a
tanulók, szülők, a felnőtt lakosság igényel és
számon tart.
Az ÁMK ma is a helyi társadalom művelődési folyamatainak központja, őrzi, ápolja a hagyományokat, tevékeny részese a falu
közéletének. Lehetőségeivel élve a községi
ünnepek szervezője és lebonyolítója.
A falu lakosságának szerveztünk különféle rendezvényeket, majálist, falunapot, szüreti felvonulást, amelyeken hagyományőrző
együttesek léptek fel. Intézményünkben több
népművészeti, képzőművészeti kiállítást rendeztünk a lakosság számára. Itt szerveződtek
a falunapok, a „Tárkányi községek találkozó-

ja”, falukarácsonyok, betlehemezés, nemzeti ünnepek és sok-sok különféle rendezvény.
Az ÁMK adta lehetőséggel élve széleskörű tanórán-kívüli programokkal, szakkörökkel, nyári szünidei rendezvényekkel segítjük
a község gyermekeinek és tanulóinak a szabadidő hasznos eltöltését. Évek óta rendszeres rendezvényeink a mikulás és karácsonyestek, adventi készülődés, a farsangi bálok, a
gyermeknapok, rendőrnapok, mesenapok, a
tornabemutatók, a ballagási ünnepek.
A civil szervezetekkel, a nevelést segítő partnereinkkel (iskolarendőr, egészségügyi dolgozók, gyermekjóléti szolgálat, szülők) és persze folyamatos pályázati támogatással sikerült az óvodai és iskolai mindennapokat érdekes programokkal, rendezvényekkel, színesíteni.
Szabadidős programok, kirándulások,
táborok
A 2000-es évtől több programot, kirándulást, tábort szerveztünk a gyermekeinknek.
A „Szünidei tanoda„ szabadidős programsorozatunkon belül nagy sikere volt az iskola által szervezett Ópusztaszeri kirándulásnak, melyen a tanulóifjúság mellett a felnőtt
dolgozóink, a szülők, a nyugdíjasklub tagjai, az önkormányzat dolgozói ismerkedhettek meg az Emlékpark történelmi emlékhelyeivel. Kirándulást szerveztünk még Nyíregyházára- különvonattal, több-százfős részvétellel, Pécsre többnapos látogatást tettünk a
gyermekeinkkel, szülőkkel, nyugdíjasokkal.
Újból szerveztünk nyaranta táborozásokat a
Balatonnál, Szilvásváradon. Bátonyterenyén,
Parádon, Sátoraljaújhelyen.
Legutóbb a Tisza-tavi Ökocentrumba látogattunk el az óvodásokkal és az iskolásokkal.
Sportéletünkről
Az intézmény életében kiemelt helyet foglalt el a sport. Nálunk több évtizedes hagyománya van- volt a mindennapos testnevelésnek, a tömegsportnak, a tehetséges gyermekekkel való foglalkozásnak, a versenyfelkészítésnek. A sporttal való nevelés az egészséges életmód elengedhetetlen része. Gyermekeink természetes lételeme a mozgás, a
sport, a versenyzés. Ez az eredményeinken
is meglátszott. Iskolánk tanulói több éven
keresztül eredményesen szerepeltek a körzeti, megyei és országos sportversenyeken.
Mezőtárkány neve sokszor elhangzott a kisiskolák országos sportversenyén és egyéb
országos sportversenyen is, amikor dobogóra állhattak gyermekeink a jó eredményeik
által. A 2005/2006-os tanévben összesítésben
első helyet értünk el 92 iskola közül, ezért a
Magyar Diáksport Szövetség különdíját is
elnyertük.
Emellett természetesen egy tanév sem
múlhat el sportnap, sportrendezvény nélkül.
Intézményfejlesztés
Az intézmény tárgyi feltételei is javultak az évek során. Az óvodában bútorokat
és játékokat vásároltunk, az udvari fajátékok
építtettünk, új bútorokat kapott a nagyiskola,
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számítástechnika szaktantermet alakítottunk
ki és rendeztünk be, iskolai könyvtársarkot
létesíttettünk, a technika-terembe új műhelypadokat készíttettünk, a tornapálya is felújításra került, az udvart pedig parkosítottuk.
Bővült a szolgáltatások köre is: a Füzesabonyi Városi Zeneiskola kihelyezett tagozatán zongora és furulya szakon tanulhattak a
gyerekek.
A 2005-ös esztendőben megnyertünk egy
uniós pályázatot, amely több mint 65 milliós pályázati támogatást jelentett számunkra. Az iskola felújításra került, egy emelettel
bővült, és két informatikai eszközökkel felszerelt számítástechnikai teremmel is gazdagodtunk. Projektorral, interaktív táblával
és több mint negyven modern számítógéppel gazdagodott iskolánk. Az IKT pályázattal nemcsak az épületünk bővült, eszközparkunk fejlődött ,hanem a szolgáltatásaink köre
is. 2005- től emelt szintű informatika oktatást vezettünk be a felső tagozaton, tanulóink
éveken át tehettek ECDL Start vizsgát, ami
a továbbtanulásuknál, pályaválaszásuknál
előnyt jelentett számukra.
Azóta a közösségi ház információs csomópontként működik, elsődleges feladata Mezőtárkány felzárkóztatása információtechnológiai szempontból. Itt működik az e
Magyarország pont, különböző szolgáltatásokat végzünk a felnőtt lakosság igényeinek
megfelelően.
Az új emeleten lévő tantermeket az önkormányzat saját erőből befejezte, ezért az
elmúlt években tudtunk osztályt bontani és
több tantárgyat csoportbontásban oktatni.
Napjainkban
Szervezeti változások: A 2007-es esztendő az ÁMK életében nagy változást hozott.
Közoktatási mikrotársulásban csatlakozott
az ÁMK-hoz Egerfarmos 1-4 évfolyamos
iskolája és az óvodája. Az intézmény összes
gyermeklétszáma 310 fő, dolgozói létszáma pedig 48 fő lett. Két év múlva csatlakozott a társuláshoz Sarud község Önkormányzata az ottani ÁMK-val. Az intézmény így a
három településen, nyolc telephelyen működött. Összes gyermeklétszáma 464 fő, dolgozói létszáma közel 100 fő volt. A társulásból
végül kivált Sarud, de az együtt töltött időre
szívesen emlékezünk.
A társulások hozadéka, hogy egy kicsit
kinyílt a világ gyermekeink számára, egy
nagyobb közösséghez való tartozás élménye
gazdagíthatta Őket. A kulturális fesztiválok,
tanulmányi versenyek, ÁMK-s sportnapok
élményeit sokan a szívünkbe zártuk.
Az ÁMK fennállásának 30. évfordulóját is
2007-ben ünnepeltük. Jó volt visszatekinteni
a múltra és tervezni a jövőnket.
Iskolánk: A 30. évforduló óta eltelt öt
évben a pályázati lehetőségeket kiaknázva
tantárgyi fejlesztést segítő eszközzel, bútorokkal gyarapítottuk intézményünket. A művelődési házban lévő könyvtárunk is új bútorokat
kapott, ahol már lehetőségünk van könyvtá-

ri órákat tartani. Sokat gyarapodott az iskola hiszen megállunk egy pillanatra és visszatetárgyi eszközparkja: négy tanteremben tudunk kintünk, hogy jól tettük-e a dolgunkat.
használni interaktív táblát, mellyel érdekesebAz elmúlt évtizedekben törekedtünk az
bé, színesebbé tehetjük a tananyag feldolgo- ÁMK-kat létrehozó, működtető hagyomázását. Az iskolaépület és a sportpálya felújítá- nyos értékek megőrzésére, - így a helyi kulsa 2012-ben történt, így már nemcsak belül, túra jelentőségének felerősítésére, a szolgálhanem kívül is szebbé vált.
tatások személyességére, az intézményhaszÓvodánk: A mezőtárkányi gyermekek, nálóknak partnerként való elfogadás elvére.
pedagógusok és nem utolsó sorban a közA jövőben újabb nagy kihívások várség vezetőinek egyik legnagyobb álma való- nak majd ránk, de úgy gondolom, hogy a
sult meg a 2012-es évben. Új óvoda építésé- múlt értékeinek, hagyományainak tisztelete
re nyílt lehetőség, az önkormányzat pályá- továbbra is segít bennünket a helyes út kivázati munkájának köszönhetően. Az óvoda lasztásában.
korszerű épületére, a mai kor minden igé2013. január 1-jétől a 3000 fő alatti telenyét kielégítő berendezésére méltán lehetünk pülések oktatási intézményei állami irámindannyian büszkék.
nyítás alá kerülnek. Az 35 éves ÁMK-ból
Művelődési ház: Az ÁMK intézményegy- az iskola, mint alapfokú oktatásért felelős,
ségének szerves része a művelődési ház és a legnagyobb intézmény kiválik, állami felkönyvtár. A művelődési ház közreműködik a ügyelet alá kerül, a füzesabonyi tankerühelyi lakosság művelődési igényeinek kielé- leti igazgatóság fogja felügyelni szakmai
gítésében, a kulturális értékek közvetítésé- munkáját, gyakorolja a munkáltató jogok
ben. A művelődési ház a lakosság igényei- nagy részét.
nek és szükségleteinek megfelelő művelődéA megváltozott helyzethez mind a telesi programot készít, és azok megvalósításá- pülés lakóiak, mind az intézmények dolra törekszik.
gozóinak
alkalmazkodni
szükséges.
A könyvtár és a közösségi ház mindenki Bízunk abban, hogy kellő rugalmassággal,
által elérhető közintézmény, amely biztosít- a közösségért tevő őszinte szándékkal és
ja a lakosság esélyegyenlőségét, a dokumen- szakmaisággal tudjuk tovább tenni muntumokhoz való hozzájutásban és az informá- kánkat a település lakóinak megelégedéciók elérésében.
sére.
Nyeste Ferencné
Konyha: Az ÁMK szervezetébe tartozó
ÁMK igazgató
intézményi konyha biztosítja az óvodában,
az iskolai napközi otthonban,
az idősek klubjában, a házi Az intézmény pályázatai 1999-2011
szociális ellátásban része- Pályázati célok
Pályázati támogatásülők, az intézményi dolgosok összege (ezer Ft)
zók, valamint a kívülálló sze- Infrastruktúra fejlesztés
68.710
mélyek étkeztetését. Az idei
Épületbővítés,
beruházás-iskola
65.000
évtől az egerfarmosi közétÉpületfelújításóvoda
2.210
keztetést is ellátjuk. Dolgozói
Iskolafelújítás-sportpálya
950
létszáma öt fő.
A konyha színvonalasan Fejlesztőszoba
550
kiszolgálja az intézményi és Eszközbeszerzés
15.298
községi rendezvények étke- Bútorok
3.095
zéseit is.
Felszerelések
2.278
Pályázati munkánk: Az
Számítástechnikai
eszközök
6.247
önkormányzat minden nélKönyv,
könyvtár
636
külözhető anyagi erőforrást
1.937
az intézményre fordított, és Sportszerek
az intézmény is kihasználta a Szaktantermi berendezés
1.105
pályázati lehetőségeket a fej- Programok
1.254
lesztések megvalósítása érde- Szabadidős programok
431
kében. Pályázati forrásból
Táborok, kirándulások
170
rendeztük be a tantermeinket
Úszásoktatás
552
új bútorokkal, a közösségi
Szociális
támogatás
2.815
teret szekrényekkel, falbur1.160
kolattal. Szépíthettük, ízlése- Nyári étkeztetés
sen berendezhettük osztály- Útravaló ösztöndíj
1655
termeinket, ebédlőnket. Az Képzés
460
óvodában a fejlesztőeszkö- Informatikai tanfolyam
460
zök, játékok, kötelező eszköPedagógiai, szakmai innováció
47.620
zök, az udvari játékok beszer23.971
zése az ott dolgozók pályáza- Integrációs program
Teljesítményértékelés
4.920
ti munkájának köszönhető.
18.729
A mi életünkben a 35 éves Pedagógiai feladatok ellátása
évforduló különösen fontos, Összesen
136.157
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Hét medál a
mezőtárkányiaknak

A tiszaújvárosi területi versenyen négy 1., két 2., és egy 3. helyezéssel gyarapították gyűjteményüket a mezőtárkányiak.
A Nyeste Attila által felkészített indulók eredményei. Erőemelés, juniorok, –83 kg: 1. Macskás Gergely 430 kg-os teljesítmény, 2. Zsóka Tamás
350. –93 kg: 1. (abszolútban 2.) Oszkocsil Dániel 465. Fekvenyomás, juniorok, –83 kg: 3. Macskás Gergely. Ifjúságiak, –70 kg: 1. (abszolútban is 1.)
Túró Imre 120.

Mezőtárkány Önkormányzatának
időszakos kiadványa
Készült: 650 példányban

Mezőtárkányi
duplázás a Rétiemlékversenyen
A fiatalon elhunyt egykori fekvenyomóra és testépítőre, a nagyszerű barát Réti Csabára 12. alkalommal emlékeztek a hevesi Top Fitt Gym edzőteremben.
A diákversenyen öt klub versenyzői mérték össze felkészültségüket. Az indulók között
abszolút kategóriában Wilks pontokkal dőltek el
a helyezések. A korcsoportok dobogósai. ‚92–93as kcs.: 1. Macskás Gergely (Mezőtárkány), 2.
Bogacskó Bálint (Mád), 3. Kardos Dénes (Mád).
‚94–95-ös kcs.: 1. Túró Imre (Mezőtárkány),
2. Nagy Gábor (Mezőtárkány), 3. Demeter
Ádám (Mád). ‚96–97-es kcs.: 1. Sipos Martin
(Boconád), 2. Holló Henrik (Heves), 3. Brilla
Szabolcs (Boconád).
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