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Traktort vettek támogatással
ÖNFENNTARTÁS Öt és fél millió forint a felzárkóztatási alapból
Önfenntartást segítő gép be-
szerzésére nyert az elmúlt év 
végén támogatást a Belügy-
minisztériumtól Mezőtárkány 
önkormányzata. Az így meg-
kapott 5,5 millió forint a felzár-
kóztatási alapból származik.

A település vezetése egy 
traktort vásárolt belőle, mely-
nek lesz dolga elég. Vásárol-
tak hozzá hótoló lapot, fűnyíró 
asztalt és billenős pótkocsit is. 
Fülkére most nem futotta, az-
zal majd később bővítik az új 
járművet, amely egyelőre azt 
várja, hogy legyen olyan ember 
a faluban, akinek van a vezeté-
sére jogosító vizsgája. A trak-
tornak jó hasznát veszik majd a 
közmunkaprogramban is.

Jól startolt a helyi közmunka
DOLGOZTAK Zöldséget termesztettek, tésztát, bútort gyártottak
Összesen 162 munkanélküli 
embert kapcsoltak be a Start 
közmunkaprogramba 2012-ben 
Meztőtárkányban. A bérükre 
és a járulékos kiadásaikra 85, 
az ehhez szükséges eszközök 
beszerzésére 38 millió forintot 
költhetett az önkormányzat.

Dolgoztak a közmunkások 
egyebek között a belvízelveze-
tésben, mezőgazdasági munkát 
is végeztek, amivel jelentősen 
csökkentették a közétkeztetés 
költségeit a községben. Segí-
tették a járdák rendbetételét, 
de az asztalos üzemben igazi 
remekművek is készültek az új 
óvodába: dekorációk, fésűtar-
tók, babatűzhelyek. Most egy 
iroda berendezéseit készítik.

Mindenki egy irányba húz
MEZŐTÁRKÁNY Az elmúlt időszak legsikeresebb évét zárta tavaly a falu

Hatékony munkát végez a 
mezőtárkányi képviselő-tes-
tület, a polgármester úgy 
véli, a helybeliek jó szándéka 
mellett a falun kívül is van-
nak segítőik. Nem panasz-
kodhatnak.

Guti Rita

Sikeres évet zárt 2012-ben Me-
zőtárkány. A polgármester asz-
szony, Tóthné Szabó Anita, visz-
szatekintve a falu élén eltöltött 
hat évére, úgy értékeli, a tava-
lyi volt a legsikeresebb évük. 
Huszonhat pályázaton elnyert 
424 millió 398 ezer forint  tá-
mogatásból, amihez csaknem 
22 millió önrészt tettek hoz-
zá, számos beruházás valósult 
meg tavaly Mezőtárkányban.

A legbüszkébbek a szep-
temberben átadott Mesevár 
óvodára, amelynek férőhely-
bővítésére 2010-ben adtak be 
pályázatot. Hosszas előkészítő 
munka után ősszel átvághatta 
a nemzeti színű szalagot Tállai 
András, a Belügyminisztérium 
államtitkára az óvodaépületen, 
melyben olyan körülmények 
várják a három csoport 69 kis-
gyermekét, amilyet sok városi 
óvodában se tudnak nyújtani.

– Büszkék vagyunk a vilá-
gos, tágas tornaszobánkra, az 

akadálymentes épületre, ame-
lyet a Juhász 99 Kft. alakított ki 
nekünk ilyen szépen – kalauzol 
a polgármester asszony Rektori 
Ottilia óvodavezető társaságá-
ban. Megtudom, hogy zsúfolt, 
korszerűtlen, 170 négyzetmé-
teres régi épületből költözött 
az intézmény ebbe a modern, 
minden igényt kiszolgáló 600 
négyzetméteres óvodába. Épp 
128 milliót költöttek rá, mely-
ből 100 milliót az Európai Unió 
biztosított. Méltán büszkék rá.

Ahogy a felújított általános 
iskolára is, amelynek avatásán 
dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési 
képviselő az első magyar űrha-
jós példáját idézte:

– Hiszem, hogy a legkisebb 
iskolából elindulva is el lehet 
jutni akár a csillagokig is. Far-
kas Bertalannak ez Gyulaházá-

ról sikerült. Miért ne sikerül-
hetne Mezőtárkányból?

Az iskolaépület energeti-
kai felújítására összesen több 
mint 22 millió forint támoga-
tást nyertek a Belügyminisz-

tériumtól, hatmilliót az iskola 
sportpályájának felújítására is 
elkölthettek. Több mint 52 mil-
lió forintos fejlesztést valósíthat 
meg a helyi civilszervezetekkel 
közösen az önkormányzat hét 
elnyert LEADER-pályázatnak 
köszönhetően. A helyi érté-
keket, hagyományokat meg-
örökítő kiadvány elkészítésére 
1,7 milliót, az önkormányzati 

intézmények energetikai kor-
szerűsítését célzó tanulmány-
ra 850 ezer forintot nyertek. 
Húszmillió forintot fordíthat 
a helyhatóság által létrehozott 
nonprofit kft. energetikai célra 
hasznosítható mezőgazdasá-
gi hulladékok feldolgozására. 
Hárommillió forintból helytör-
téneti könyvet adnak ki. Helyi 
értékek bemutatását segíti az 
a 10 millió forint is, amelyből 
Egerfarmos és Dormánd ön-
kormányzatával együttműköd-
ve színpadi és hangtechnikai 
berendezéseket vesznek. Az új 
víztartályos tűzoltóautó fűtött 
garázsát és további tűzoltásban 
használható berendezések vé-
telét fedezik a helyi önkéntes 
tűzoltó egyesület által nyert 6,6 
millió forintból. A polgárőrök 
9,8 milliót költhetnek térfigye-
lő kamerarendszer kiépítésére, 
polgárőriroda kialakítására.

– Megvalósítás alatt van a fa-
luközpont felújítása – mutatja 
Tóthné Szabó Anita a templom 
külső kertjét. – A székelykapu-
hoz illő oszlopok készülnek és 
új utcabútorokat kap a kert.

Tizenhat millió forintot nyer-
tek a közösségi térre, amely a 
Kossuth úti piactér átalakítá-
sával jön majd létre, egységes 
utcabútorokkal, kandeláberek-
kel. A tér közepén pedig dísz-
kút teremt majd hangulatot.
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Tiszta lappal kezdik az új esztendőt
– JÓKOR és jól döntöttünk ab-
ban, hogy tavaly bankot váltot-
tunk – összegez a polgármester. 
– Ma már ugyanis a Jászárok-
szállás és Vidéke Körzeti Taka-
rékszövetkezetnél van a szám-
lánk. A segítségükkel megvaló-
síthattuk a megálmodott fejlesz-
téseket és a kormánytól kapott 
adósságkiváltásnak köszönhe-
tően most mégis számlatartozás 

nélkül kezdhetjük el az évet. 
Mezőtárkányon jóindulatú, se-
gítőkész emberek élnek, ebben 
a községben mindenki egy 
irányba húz, és a honatyáink is 
segítenek. Tállai Andrásnak, 
Herman Istvánnak és dr. Nyit-
rai Zsoltnak éppen ezért egy-
aránt hálásak vagyunk, hogy 
figyelnek a falura, segítenek 
bennünket.

Örülnek az új traktornak. Hótoló lapot és rézsűkaszát is vettek hozzá. Készülnek a bútorok. Asztalosüzemet is létrehoztak a Start-programban.

Játszanak az óvodások. A településen a tavalyi esztendőben átadott beruházások közül kétségkívül a Mesevár óvoda volt a legnagyobb.
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 �  Ebben az évben parko- 
sítanak is, és térkővel 
burkolt sétány lesz a 
piactéren.
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A társulások élén 
is helytáll 
Mezőtárkány  
helyhatósága
EGYÜTTMŰKÖDÉS Három tár-
sulásban is gesztorszerepet 
vállalt a Tóthné Szabó Anita 
vezette Mezőtárkány. Így 2007 
óta mikrotérségi összefogás-
ban Egerfarmossal szövetkez-
tek a közoktatás ellátására. 
A szociális társulás 2009. 
februárjában született, Bese-
nyőtelek, Egerfarmos és Mező-
tárkány volt az alapító. Később, 
2011. januárjában csatlakozott 
a dormándi és a füzesabonyi 
önkormányzat. A szociális fel-
adatokat ellátó társulás 2012-
ben új feladatokkal bővült. 
Gyermekjóléti és családsegítési 
feladatok is ide kerültek.

Az ágazati teendők végzésén 
túl több mint négy éve, 2008. 
decembere óta körjegyzőség 
központja is Mezőtárkány. 
Kezdetben Dormánddal kö-
zösködtek csak, majd tavaly 
csatlakozott Egerfarmos is. Az 
évek során egyre bővültek a 
feladatok. Az öt helység önkor-
mányzatának közös feladatait 
összesen 119 dolgozó látja el. 
Jelentős létszámú apparátus 
olajozott működését kell tehát 
biztosítania a körzetközponti 
településnek.

Az idei évtől Mezőtárkány a 
füzesabonyi járáshoz került. A 
városi polgármesteri hivatal-
ban működő járási irodákba 
azonban nem feltétlenül kell 
beutazniuk a mezőtárkányiak-
nak, hiszen heti kétszer telepü-
lési ügysegéd tart kihelyezett 
ügyfélszolgálatot a falu polgár-
mesteri hivatalában.

Zajlik a körjegyzőséghez 
tartozó helységek közös hivata-
lának megszervezése. Egerfar-
mos és Dormánd Mezőtárkány 
gesztorságával közös hivatal-
ként együtt működik majd.

– Eddig is nagyon jó volt 
a kapcsolatunk a közeli tele-
pülésekkel, remélem ezután 
is így marad – mutatott rá a 
polgármester. – Van egy kis-
buszunk, amivel nem csak a 
mezőtárkányiak életét, utazá-
sát tudjuk megkönnyíteni. Ha 
a farmosiak kérik, bármikor 
használhatják. Segítjük egy-
mást, ahogy tudjuk kölcsönös-
ségi alapon.

Az önszerveződő 
közösségek sokat 
segítenek a falu 
rendezvényeinél
SZABADIDŐ Nyüzsgő közösségi 
élet is jellemzi Mezőtárkányt. 
A legaktívabb a Gyöngyvirág 
Nyugdíjas Klub, amelynek 
tagjai a nyáron Hévízen meg-
rendezett minősítő versenyen 
görögországi utazást nyertek. 
Legnagyobb rendezvényük a 
februári farsangi batyus bál, 
állandó résztvevői kistérségi 
fesztiváloknak, bemutatóknak.

Valamennyi önkormányzati 
rendezvényt biztosít a polgár-
őrség. A falu tűzoltó egyesülete 
is jelen van a falunapokon, 
majálison. 

A nyugdíjas klubban köszön-
tötték a helyi kötődésű Németh 
Emil bácsit 5. verseskötetének 
megjelenése alkalmából. Au-
gusztusban hatodszor rendez-
ték meg a falunapot, ahol a 
traktorosok versenyében még 
a polgármester is rajthoz állt.

Nem feledkeztek meg az 
idősekről sem, de nem csak a 
világnapon köszöntötték őket. 
Folyamatosan segítik a rászo-
rulókat, ha kell azzal, hogy 
orvoshoz, ügyet intézni szál-
lítják őket az önkormányzati 
kisbusszal, ha kell a házi segít-
ségnyújtás keretein belül.

Az év végén ezúttal is meg-
rendezték a község karácso-
nyát, előtte az iskolások betle-
hemeztek a faluban. Tíz gyerek 
a parlamenti karácsonyi ün-
nepségen is képviselhette Me-
zőtárkányt. Az év utolsó napját 
is sokan töltötték a művelődési 
házban. Összetartó közösség a 
mezőtárkányiaké.

Tóthné Szabó Anita

Az oldal az önkormányzat és a 
kiadó és együttműködése alap-
ján  jött létre. A költségeket a 
megrendelő fizeti.


