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Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!
Négy évvel ezelőtt szeretett szülőfalunk vezetését bíz-
ták rám és képviselőtársaimra Mezőtárkány választópolgá-
rai. Most, a ciklus végéhez közeledve szeretnék egy átfo-
gó beszámolót adni a mögöttünk hagyott négy esztendőről, 
hogyan sikerült az elvárásoknak megfelelnünk, a kötelező 
és a vállalt feladatainkat végrehajtanunk.

Ha végiggondoljuk a mögöttünk hagyott négy év történé-
seit, ha visszaidézzük az előző önkormányzati ciklus főbb 
döntéseit és településünk eseményeit, jó érzéssel elmondhat-
juk: sikerült hű maradnunk az akkor letett eskünkhöz. Min-
den erőnkkel, tudásunkkal és szorgalmunkkal Mezőtárkány 
fejlődését szolgáltuk.

A négy illetve nyolc év során igazi csapattá kovácsolódott 
általam vezetett képviselő-testület jelmondatává tűzhetnénk 
Kennedy gondolatát: „Ne azt kérdezd, hogy mit adhat neked 
a hazád, hanem azt, hogy te mit tehetsz érte.”

Meggyőződésem, hogy csak ilyen szemlélettel tudunk a 
jövőben is sikeres települést építeni, és mindannyiunk szá-
mára hasznot, eredményt hozó önkormányzatot megvalósí-
tani.

Úgy tartják: ahhoz, hogy pontosan tudd, hol állsz, azt kell 
tudnod, milyen kanyargós az ösvény, amit megtettél.

A ciklus elején számos nehézséggel kellett szembenéz-
nünk: az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási-neve-
lési intézmények likviditási nehézségeivel, a korábbi kor-
mányzati megszorítások, normatíva-elvonások hatásai, a 
közétkeztetés területén felmerült problémák, a nagyszámú 
munkanélküliség és még sorolhatnám. 

A választott Képviselő-testület esküjéhez híven mindent 
megtett településünk fejlődése érdekében. Az elmúlt négy 
év alatt a testület jól összekovácsolódott, az üléseken egész-
séges szellemű, összehangolt, aktív munka folyt. A négy év 
alatt 88 db testületi ülés volt, ez átlagban  havi két ülést 
jelent.

A képviselő-testület tagjai kezdeményező, felelősségtel-
jes hozzáállással és tevékeny munkavégzéssel tették dolgu-
kat településünk fejlődése és a lakosság érdekében.

Eseményekben bővelkedő, mozgalmas négy évről adha-
tunk számot. 

Az Önkormányzat legfőbb célkitűzése az volt, hogy az 
önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait kellő 
színvonalon ellássa. 

folytatás a 2. oldalon Æ



2
Ennek keretében gondoskodni kívántunk az intézményháló-

zat működési feltételeinek biztosításáról. Intézményeink zavar-
talanul működtek, javult az intézmények szolgáltatási színvona-
la (óvodabővítés, szakmai pályázati programok, iskola energeti-
kai fejlesztése, kézilabda pálya felújítása, szociális segítők alkal-
mazása az idősgondozásban).

Megalkottuk a 4 éves ciklusra szóló gazdasági programun-
kat, melynek generális elve az, hogy az önkormányzat – lehető-
ségeihez mérten – mindenekfelett arra törekedjen, hogy a tele-
pülésen élők életminősége, életkilátásai, a község élhetősége 
javuljon. 

Célul tűztük ki, hogy Mezőtárkány szerethető, élhető és a 
lakóinak az igényeit szolgáló település legyen. Amely megerősí-
ti bennünk az otthonosság érzését, hogy jó itt lakni, és jó ehhez a 
közösséghez tartozni. Ez azért különösen fontos, mert a haza ott 
van, ahol otthon érzi magát az ember.

Mit mondhatunk el magunkról most, négy esztendő elteltével?
Az elmúlt négy éves munka végén igen nehéz a lényeget meg-

ragadni, hiszen annyi mindenről kell szót ejtenünk.
Olyan négy évről van szó, amire árnyékot vetettek a gazdasági 

válság és a válságból való kilábalás nehézségei, és amiben szám-
talan változást éltünk meg helyi és nemzeti szinten is.

Mégis, ebben az időszakban településünk ritkán látható fej-
lődésen ment keresztül, sikerült kivédenünk a nehézségeket, 
és mindent összevetve megerősödve vághatunk neki az évtized 
második felének. Nem csak meglévő problémáinkat oldottuk 
meg, hanem megteremtettük az alapjait a jövő növekedésének is.

Öt nagyon fontos változásról számolhatok be Önöknek, ame-
lyek alapvetően meghatározzák az önkormányzat és a települé-
sünk jövőbeni lehetőségeit.

Az első a kormányzat által végrehajtott adósságkonszoli-
dáció, a második az oktatási intézmény állami kézbe vétele, a 
harmadik az uniós pályázati fejlesztési lehetőségek nagy szá-
ma, negyedik a vállalkozások számának és így az iparűzési adó 

összegének növekedése, az ötödik pedig a foglalkoztatás bővü-
lése községünkben.

A mi településünk életében is történelminek nevezhető az az 
adósságátvállalás, amelynek köszönhetően költségvetésünket 
már úgy tervezhetjük, hogy a tőke- és kamattörlesztés alól fel-
szabaduló forrásainkat a településünkre fordítjuk. Ezzel meg-
szűnt a településünk működési kiadásokra és pályázati önrészre 
felvett adósságszolgálata, és megnyílt az út a gyarapodás előtt.

A második változás, amiről feltétlenül szót kell ejtenünk, az 
általános iskola állami kézbe vétele.

Talán emlékeznek rá, hogy mennyi vitát és heves érzelmet vál-
tott ki mindannyiunkból ez a kérdés. Intézményvezetők, peda-
gógusok, szülők és településvezetők is úgy éreztük, hogy nem 
mondhat le a település az intézményéről. Úgy gondoltuk: nem 
mondhatunk le azokról az ingatlanokról, amelyeket évtizede-
ken keresztül fejlesztettünk, karbantartottunk, amelyre sike-
res pályázatokat nyújtottunk be. És legfőképpen nem mondha-
tunk le a hozzánk tartozó pedagógusokról, szülőkről és gyerme-
kekről, akik bíznak az önkormányzatban. Ma már látjuk, hogy 
a heves érzelmi kitörések korainak, elhamarkodottnak bizonyul-
tak. Hiszen az átalakítással, a fenntartói rendszer megváltoztatá-
sával, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási tanke-
rületének létrejöttével szó sincs arról, hogy ellehetetlenült vol-
na az intézmények működése. Sőt, azt mondhatjuk inkább, hogy 
új és fontos szakmai együttműködések indultak el járási tanke-
rületi szinten.

Az önkormányzatunk évi 45 millió forintos ráfizetéses finan-
szírozástól szabadult meg, ugyanakkor úgy, ahogy eddig is, 
gondját viseli az intézménynek (karbantartás, egyéb segítség-
nyújtás).

A harmadik változás, amit feltétlenül szeretnék kiemelni, 
hiszen településünk fejlődése szempontjából lényeges: az uni-
ós pályázati lehetőségek nagy száma. Ezen pályázati lehetősé-
geket jól megválasztott pályázatírókkal, kellő háttértapasztalat-
tal és szorgalommal ki tudjuk használni, melyeknek köszönhető-
en településünk fejlődése, jövője biztosítva van.
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A negyedik lényeges változás a mezőtárkányi székhelyű vál-

lalkozások számának s ezzel együtt az iparűzési adónak a 
növekedése. Ez mutatja, hogy településünk vonzóvá vált vál-
lalkozások számára. A munkahelyteremtés, mint egyik legfonto-
sabb feladatunk, leginkább a vállalkozások által valósulhat meg. 

A helyi adónemekből származó bevételek:
Év Magánszemélyek 

kommunális 
adója

Iparűzési 
adó

Gépjárműadó Összes 
adóbevétel

2010 913.000 Ft 4.633.000 Ft 4.309.000 Ft 9.855.000 Ft
2011 966.000 Ft 13.445.000 Ft 6.310.000 Ft 20.721.000 Ft
2012 2.113.000 Ft 13.077.000 Ft 9.417.000 Ft 24.607.000 Ft
2013 2.042.000 Ft 20.694.000 Ft 6.696.000 Ft 29.432.000 Ft

Az adózók fizetési morálja igen változó. Folyamatosan haté-
kony hatósági munkával kell ösztönözni az adófizetőket, hogy a 
fizetési morál javuljon az egyenlő teherviselés és az adókintlévő-
ségek behajtása érdekében. Hiszen az intézményi bevételek mel-
lett az adóbevétel jelenti az Önkormányzat saját bevételét. Több-
nyire ezzel a bevétellel gazdálkodhatunk a fejlesztések, valamint 
az alulfinanszírozott (pl. szociális alapellátás) és önként vállalt 
feladatok (pl. falubusz szolgáltatás) tervezésénél.

Végül az ötödik általam nagyon fontosnak ítélt változás az 
elmúlt ciklusban a foglalkoztatás bővülése, mely a kinevezett 
dolgozók nagy számában, illetve a közfoglalkoztatottak még 
jelentősebb létszámában mutatkozik meg.

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása településünkön 
fontos feladat. A társulásoknak köszönhetően a bevételnövelés 
mellett a feladatbővülés által munkahelyeket teremtettünk, nőtt 
a kinevezett dolgozók száma, s több embert közfoglalkoztatás-
sal is tudunk alkalmazni a társulásokban különböző feladatokra. 
Jelentős változást értünk el, pl. a házi segítségnyújtásban közsé-
günkben 2006-ban 2 fő dolgozott, most 11 főt foglalkoztatunk.

A munkahelyteremtés másik eszköze a közfoglalkoztatás. Az 
elmúlt négy évben igyekeztünk a Munkaügyi Központtal együtt-
működve minél több ember számára biztosítani néhány hónapos 
munkaviszonyt, kereseti lehetőséget. Célunk, hogy a tartósan 
munkanélküli személyek fokozottabb mértékben vegyenek részt 
valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munka-
bérhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához.

Arra vállalkoztunk, hogy lehetőség szerint mindenkit foglal-
koztassunk az év során. Ennek szellemében készítettük el min-
den évben a közfoglalkoztatási programjainkat, és pályázati 
elképzeléseink mindig kedvező elbírálást kaptak a Belügymi-
nisztériumtól. Évek óta jelentős létszámú közcélú foglalkozta-
tás van Mezőtárkányon, eredményessége alapján a Füzesabonyi 
Járásban a mi közfoglalkoztatási programunkat emelték ki min-
taprojektként.

Foglalkoztatási adatok:
Jelenleg: 86 fő kinevezett dolgozó van összesen,  130 fő köz-

foglalkoztatott, 1 fő vállalkozási, 1 fő pedig megbízási szerző-
déssel dolgozik, 4 fő TÁMOP-os pályázat keretében civil szer-
vezetek által foglalkoztatott.

Összesen 222 fő alkalmazott dolgozik Mezőtárkány Közsé-
gi Önkormányzat feladatellátásaiban, ide értve a társulásos fel-
adatokat is. A 222 munkavállaló személyügyi feladatait 1 fő köz-
tisztviselő látja el.

Igen nagy terhet vállal fel Önkormányzatunk e nagyszámú fog-
lalkoztatással annak érdekében, hogy helyben munkalehetősé-
get biztosítva könnyítsünk a családok terhein, biztos megélhetést 

biztosítsunk. Ezen túl meggyőződésem, hogy a munka nemesít, 
és azoknak az embereknek, akik tartós munkanélküliek, a munka 
világából régen kikerültek és sajnos semmilyen más munkalehe-
tőséget nem találnak, azok számára az önkormányzat által bizto-
sított közmunkaprogram újra célt és önbecsülést adhat.

Leginkább a közterületek rendben tartása, parkosítás azok a 
feladatok, amelyek folyamatosan magas létszámot igényelnek, 
de számos területre kiterjesztettük a közfoglalkozás feladatait. 
Pl. házi segítségnyújtás, adminisztratív munkakör a polgármes-
teri hivatalban, szociális intézményben, általános iskolában.

Arra is törekszünk, hogy értékteremtő projektjeinkkel telepü-
lésünk számára hasznos, esetleg bevételt is hozó tevékenysége-
ket végezzenek a közmunkaprogram keretében.

Képzésbe vonással pedig újabb lehetőségekhez juthatnak a 
munkaerő piacon.

 A munkaügyi központ támogatását minden projekttervünk-
höz megnyertük. Szerencsére 2012 óta a Start közmunkaprog-
ram keretében pályázhatunk jelentős eszközbeszerzésre és inf-
rastrukturális feltételek kialakítására is. Hiszen nagy létszá-
mú eredményes foglalkoztatás nem képzelhető el szerszámok, 
gépek nélkül.

Ennek köszönhetően alakítottuk ki az asztalos üzemünket, a 
kézműves foglalkoztatókat, vásároltunk asztalosipari, mezőgaz-
dasági gépeket, számos nagy értékű eszközt, munkaruhát, alap-
anyagokat, gépeket a gyártáshoz, munkavégzéshez.

 Jelenleg folyamatban lévő projektjeink:
- Belvízelvezetés
- Mezőgazdasági növénytermesztés
- Mezőgazdasági utak karbantartása
- Közutak javítása, karbantartása
- Illegális hulladéklerakók felszámolása
- Asztalos üzem
- Kézműves projekt:
 -kosárfonás
 -szőnyegszövés
 -varroda
 -mini gipszstukkó üzem
Közfoglalkoztatás a számok tükrében:
Év Foglalkoztatottak

létszáma
Elnyert pályázati támogatás 

(bér+járulék+dologi kiadások)
2011 43 fő 5.392.092 Ft
2012 183 fő 116.836.502 Ft
2013 206 fő 94.976.624 Ft
2014 208 fő 94.630.502 Ft
Már második éve adunk lehetőséget az önkormányzatnál 

diákmunka vállalására a nappali tagozatos hallgatóknak a nyá-
ri hónapokban. 

A tavalyi évben adminisztratív jellegű feladatokat végeztek, 
az idén pedig nyári játszóházat, valamint ifjúsági programsoro-
zatot szerveztek és bonyolítottak le. Eredményes tapasztalatszer-
zésnek bizonyult mindannyiunk számára ez az egy-két hónap. 

Diákmunka:
Év Létszám Foglakoztatás 

óraszáma
Kifizetett 
munkabér 

összege
2013 5 8 órás 

foglalkoztatás
784.000 Ft

2014 16 4 órás 
foglalkoztatás

989.625 Ft

Összesen: 21 1.773.625 Ft

folytatás a 4. oldalon Æ
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Mezőtárkány költségvetésének főbb szerkezete az elmúlt 

négy évben az alábbiak szerint alakult:
Gazdálkodási adatok:
Évszám Kiadások Bevételek

2010 538 457 000 Ft 552 986 000 Ft
2011 569 795 000 Ft 615 147 000 Ft
2012 762 197 000 Ft 829 051 000 Ft
2013 575 752 000 Ft 609 477 000 Ft

Kiadások:
Kiadások (ezer Ft-ban):

Megnevezés 2010 2011 2012 2013
Személyi juttatások 306025 241850 310642 115550
Járulékok 71828 59663 71758 21904
Dologi kiadások 91995 86176 140341 66339
Átadott pénzeszköz 12765 39392 22346 210612
Felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás 9626 623 51053 57251

Szociális juttatások 46218 62782 162820 84907
Felhalmozási kiadások 0 79309 3237 19189
Céltartalék 0 0 0 0
Összesen 538457 569795 762197 575752

Bevételek:
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint ala-

kult (teljesítési oldalon):
Bevételek (ezer Ft-ban):

Megnevezés 2010 2011 2012 2013
Intézményi működési 
bevételek 7393 18766 29604 3414

Önkormányzatok sajátos 
működési bevételei 73724 79623 71766 30306

Normatív állami hozzájárulás 
és egyéb állami támogatás 213344 194681 183679 205813

Felhalmozási bevételek 0 1761 0 7183
Egyes szociális feladatok 83595 48228 38548 40684
Központosított támogatások 51650 55918 121581 44064
Közp. Tám. Felhalmozási 
célra   23448 6606

Vis maior támogatás 1334 328 0 0
ÖNHIKI támogatás  37737 27200 13219
Egyéb állami támogatás  9695   
Működési célú pénzeszköz 
átvétele 73972 98896 168897 147302

TB alapból átvett pénzeszköz 3113 3024 2797 4090
Felhalmozási célú 
pénzeszköz átvétele  62449 97844 36911

Támogatási kölcsönök 
visszatérülése 1136 935 692 442

Előző évi pénzmaradvány 9463 0 49285 41344
Működési hitel 18783 0  1400
Felhalmozási hitel 9979  13710 26699
működésképtelen önk. 
támogatása 5500    

Bérkompenzációra  3106   
Összesen: 552986 615147 829051 609477

Az önkormányzati feladatellátásban kiemelten fontos szem-
pontnak tartottuk az önkormányzati vagyon gyarapítását és az 
értékmegőrzést. Célul tűztük ki, hogy az önkormányzati vagyon 
forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes törzsva-
gyon részének (pl. utak, intézmények, közterületek) állagát javí-
tani, értékét lehetőség szerint növelni kell folyamatos karban-
tartással, felújítással, beruházással. Továbbá, hogy bevételnöve-
lésként nem lehet cél az önkormányzati ingatlanvagyon értéke-
sítése. Ennek szellemében jártunk el, számos felújítás, építés, 
vásárlás történt, melyek nemcsak az értékmegőrzést, hanem a 
vagyongyarapodást is szolgálták. 

Vagyonmérleg ezer Ft-ban

2010 385253
2013 650605

Vagyongyarapodás: 265352

Az értékvesztés kötelező leírása mellett is 265 millió Ft érté-
kű vagyongyarapodásról számolhatok be az elmúlt lezárt 3 
évben (ez 69%-os vagyonnövekedést jelent), továbbá a közútke-
zelőtől átvett Dózsa György út tulajdonjogáról, valamint a tulaj-
donunkba került két AZ-TopKer bolt, megvásároltunk 3,5 hek-
tár földterületet, számos nagyértékű munkagépet, eszközt, szá-
mos fejlesztés történt, amely mind a vagyonunkat gyarapítja, pl. 
a főtér, a templomkert felújítása, temető előtti parkoló, kerék-
pártároló.

A kötelezően előírt feladatok ellátásán túl a képviselő-testület 
olyan beruházásokat kívánt megvalósítani, amely az állampol-
gárok mindennapi életében szükséges, komfortérzetének javí-
tásához elengedhetetlen alapvető infrastrukturális, kommunális 
beruházások.

Ennek érdekében saját bevételi forrásaink mellett minden 
pályázati lehetőséget kihasználtunk a fejlesztési igényeink, 
szükségleteink érdekében.

Igen sok pályázatot nyújtottunk be az eltelt időszakban. 
A jól kiválasztott és megfelelően kivitelezett pályázati mun-

ka következtében várakozáson felüli eredményeket sikerült elér-
ni. EU-s és állami pályázatokon közel 860 millió forintot sike-
rült elnyernünk településünk javára.
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Engedjék meg, hogy a négy éves munkánkról most számot adjak egy táblázatos összefoglalóban.

Mezõtárkány Községi Önkormányzat pályázatai 

2006. október 1. – 2010. augusztus 31.:
Benyújtott pályázat megnevezése Benyújtás 

ideje
Igényelt támogatási 

összeg (Ft)
Önrész összege 

(Ft)
Elbírálás

ÉMOP:  Polgármesteri hivatal 
akadálymentesítése, bővítése

2009. 
augusztus

13.074.728
(90%)

1.452.748
(10%)

Nyert 12.172.622 Ft 
összegű csökkentett 

támogatást, 
megvalósítása 2011. 

június
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

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: 
Közfoglalkoztatás-szervezők (2 fő) 
foglalkoztatásának támogatása

2011. 
február

1.508.760 
(100%)

- Nyert, lebonyolítva

Belügyminisztérium: Közmunkaprogram 2011. 
március

5.392.000
(100%)

- Nyert, lebonyolítva

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
(nettó 100%-a)

4.360.726
(ÁFA)

Nyert, lebonyolítása 
2014. március

MVH – Tájház felújítása, bővítése
Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány 
pályázata az Önkormányzattal 
együttműködésben

2009. 
december

10.128.433 3.914.673 Nyert, lebonyolítása 
2014. március

Belügyminisztérium: nyári 
gyermekétkeztetés

2011. 2.447.550
(100%)

- Nyert, lebonyolítva 
2011 nyarán

ÖNHIKI támogatás, önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű települések támogatása - 
Belügyminisztérium

2011. 
szeptember

37.737.000
(100%)

- Nyert

Belügyminisztérium: Start közmunka 
program

2011. 
november

116.837.000
(100%)

- Nyert, lebonyolítva 
2012-ben

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

2011. 
november

9.928.450 
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
2012. dec.

LEADER: Helyi értékeket, hagyományokat 
megörökítő kiadvány elkészítése

2011. 
november

1.700.000
(79%)

459.000
(21%)

Nyert, lebonyolítása 
214. április

LEADER: Önkormányzati intézmények 
energetikai korszerűsítését célzó tanulmány 
elkészítése

2011. 
november

850.000
(79%)

229.500
(21%)

Nyert, 2012. 
decemberében 
lebonyolítva

LEADER: MEZŐ-FA Nonprofit Kft 
(önkormányzati tulajdonú Kft) pályázata 
energetikai célra hasznosítható 
mezőgazdasági hulladékok feldolgozására 
(tároló csarnok építése, faaprítékoló 
gép. MTZ traktor beszerzése 
homlokrakodóval)

2011. 
november

20.000.000
(65%)

10.769.231
(35%)

Nyert, lebonyolítása 
folyamatban

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

2011. 
november

3.180.105
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
2014. április

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%)

- Elutasítva

folytatás a 6. oldalon Æ
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Benyújtott pályázat megnevezése Benyújtás 

ideje
Igényelt támogatási 

összeg (Ft)
Önrész összege 

(Ft)
Elbírálás

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

2011. 
november

6.600.000
(100%)

- Elutasítva

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

2011. 
november

9.800.000
(100%)

- Elutasítva

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%)

Nem nyert

Belügyminisztérium: Főzőkonyha kialakítása 2012. 
március

24.847.800
(90%)

2.760.867
(10%)

Nem nyert

Belügyminisztérium:Sportöltöző építése a 
sportpályán

2012. 
március

19.943.700
(90%)

2.292.693
(10%)

3.204.600
(kifizetett önrész)

Csökkentett támogatást 
nyert, 17.948.000 Ft, 
lebonyolítása 2013. 

június
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 
2013. november

EU Önerő Alap támogatás a 
Szennyvízelvezetési projekt önrészére

2012. 
november

5.280.000
(100%)

A fenti önrész 
összege 0-ra 

csökkent

Nyert

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

2012. 
április

5.500.000
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
2012. december

TÁMOP: Egészségfejlesztés Mezőtárkányban 
(Egészséges életmódot népszerűsítő 
programok)

2012. 
augusztus

10.000.000
(100%)

- Elbírálása folyamatban

ÖNHIKI támogatás, önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű települések támogatása - 
Belügyminisztérium

2012. 
szeptember

35.443.000 
(100%)

- 27.200.000 Ft-ot 
nyertünk

MVH: Mezőtárkány Művelődésért 
Közalapítvány pályázata Az Önkormányzattal 
együttműködésben játszótér kialakítására

2012. 
október

4.994.427
(100%)

- Nyert, lebonyolítva 
2014. augusztus

MVH: Mezőtárkányi Sport Egyesület 
pályázata az Önkormányzattal 
együttműködésben a sportpálya felújítására

2012. 
október

14.996.138
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
folyamatban

Belügyminisztérium: szociális célú tűzifa 
támogatás

2012. 
október

1.234.440 514.350 Nyert, lebonyolítva 
2013. január

KEOP-2.3.0: Felhagyott szemétlerakók 
rekultivációja, a Tisza-tavi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként 
pályáztunk

2012.
november

105.000.000
(100%)

- Nyert, lebonyolítva 
2014. május

Belügyminisztérium: START 
közmunkaprogram

2012. 
december

94.977.000
(100%)

- Nyert, lebonyolítva 
2013-ban

TÁMOP-1.4.1-12: Munkahelyteremtés 
a Mezőtárkány Művelődésért 
Közalapítványnál (2 fő pályakezdő 15 
hónapos foglalkoztatása, képzése) 

2012. 
december

7.401.312
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
folyamatban

TÁMOP-1.4.1-12: Munkahelyteremtés a 
Mezőtárkány Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnél (2 fő pályakezdő 15 hónapos 
foglalkoztatása, képzése) 

2012. 
december

6.803.856
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
folyamatban

ÁMK: általános iskolai és óvodai integrációs 
pedagógiai rendszerek működtetése

2012. 
december

10.573.200
(100%)

- Nyert, lebonyolítva



7
Benyújtott pályázat megnevezése Benyújtás 

ideje
Igényelt támogatási 

összeg (Ft)
Önrész összege 

(Ft)
Elbírálás

ÉMOP: Mezőtárkányi háziorvosi rendelő 
felújítása, bővítése

2013. 
február

18.722.581
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
folyamatban

Belügyminisztérium: nyári 
gyermekétkeztetés

2013. 3.065.040
(100%)

- Nyert, lebonyolítva 
2013 nyarán

TÁMOP-5.3.11-13: Elnéptelenedő települések 
romló társadalmi-gazdasági folyamatainak 
megfordítása

2013. július 100.000.000
(100%)

- Nem nyert

MVH: Mezőtárkányi Polgárőrség pályázata 
az Önkormányzattal együttműködésben 
hangoshirdető rendszer kiépítésére és 
információs táblák telepítésére

2013. 
augusztus

9.980.288
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
folyamatban

KEOP-5.5.0/A/12: Mezőtárkány Községi 
Önkormányzat épületeinek energetikai 
rekonstrukciója

2013. 
augusztus

92.156.291
(85%)

13.823.444
(15%)

Nem nyert

ÖNHIKI támogatás, önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű települések támogatása - 
Belügyminisztérium

2013. 
szeptember

13.219.000 
(100%)

- Nyert

Belügyminisztérium: szociális célú tűzifa 
támogatás

2013. 2.718.816 1.202.538 Nyert, lebonyolítva 
2014. február

Belügyminisztérium: START 
közmunkaprogram

2013. 
december

94.631.000
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
2014-ben folyamatosan

Emberi Erőforrások Minisztériuma: 
Mezőtárkányi Mesevár Óvoda és Egerfarmosi 
Tagóvodája – Óvodai integrációs pedagógiai 
rendszerek (IPR) működtetésére

2014. 
január

1.000.000
(100%)

- Nyertünk 140.000 Ft-
ot, lebonyolítva

BM pályázat: Térfigyelő kamerarendszer 
bővítése

2014. 
április

9.996.170
(100%)

- Elbírálása folyamatban

Emberi Erőforrások Minisztériuma: 
Mezőtárkányi Mesevár Óvoda és Egerfarmosi 
Tagóvodája – Óvodai integrációs pedagógiai 
rendszerek (IPR) működtetésére

2014. 
április

1.000.000
(100%)

- Nyert, lebonyolítása 
folyamatban

Belügyminisztérium: nyári 
gyermekétkeztetés

2014. 
május

2.851.200
(100%)

- Nyert, lebonyolítva 
2014 nyarán

Emberi Erőforrások Minisztériuma: 
Mezőtárkányi Mesevár Óvoda és Egerfarmosi 
Tagóvodája – Óvodai integrációs pedagógiai 
rendszerek (IPR) működtetésére

2014. 
május

1.900.000
(100%)

- Nyertünk 1.725.000 
Ft-ot

 lebonyolítása 
folyamatban

KEOP-2014-4.10.0/F-Mezőtárkány Községi 
Önkormányzat épületeinek energetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva

2014. 
szeptember

118.350.430
(100%)

- Elbírálása folyamatban

Belügyminisztérium: Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek! kulturális 
program megvalósítása

2014. 
szeptember

325.000
(100%)

- Nyertünk, 2014. 
szeptember 27-én 

lebonyolítva
Összesen: 1.381.401 Ft 87.593.218 Ft

Pályázati munkánk eredményessége a számadatok összesítésének tükrében:

Összes benyújtott pályázat 
(közmunkaprojektekkel együtt

Elutasított 
pályázatok

Elbírálás alatt 
lévő pályázatok

Megnyert 
pályázatok

Elnyert támogatás 
összege

A megvalósításhoz 
szükséges önerő összege

47 db 9 db 3 db 35 db 856.758.328 Ft 47.337.631Ft

Sajnos az út- és parkolóépítési pályázatunk – bár formailag és a szakmai pontozáson is megfelelt - sajnos forráshiány miatt ismét 
elutasításra került (már ez az ötödik sikertelen „utas” pályázatunk). Nagyon kevés a pénzünk felújításokra, az útépítés pedig különösen 
drága terület. Régóta nem volt komolyabb útépítés, felújítás községünkben, sem az önkormányzati tulajdonú utak, sem a Magyar Köz-
út kezelésében lévő állami utak tekintetében. Az állam tulajdona ugyanis a Kossuth út egyik szakasza, a Rákóczi út és a Dózsa György 
út is az volt 2013-ig. Mivel a Dózsa György utat egyáltalán nem javította a közútkezelő, így Képviselő-testületünk azt a döntést hoz-
ta, hogy vegyük át ezt az utat, és próbáljunk mi pályázati támogatást szerezni a felújítására. Két évi procedúra után átvettük a Dózsa 
György út tulajdonjogát. Mindent meg fogunk próbálni, hogy forrást találjunk az útfelújításra. folytatás a 8. oldalon Æ
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Önkormányzatunk Képviselő-testülete fontosnak tartja a szo-

ciális alapellátás biztosítását, olyan szociális háló megteremté-
sét, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. Az önkor-
mányzat által működtetett szociális ellátórendszernek egy idő-
ben kell kezelnie a foglalkoztatásból, a munkanélküliségből, a 
folyamatos elöregedésből és elszegényedésből, valamint a szo-
ciálisan rászorultak számának növekedéséből adódó feladatokat. 

Az idősellátást, az idős emberek támogatását kiemelten fon-
tos feladatunknak tekintettük.

Szerettük volna minden eszközzel segíteni az idősebbeket, 
ennek szellemében foglalkoztatunk a téli hónapokban szociális 
segítőket, akik az egyedülálló, idős, rászorult embereknek segít-
séget nyújtanak a téli munkálatokban.

Jelentős problémát jelent a családok elszegényedése, melyet 
jelenleg különböző segélyekkel, juttatásokkal, támogatásokkal, 
közfoglalkoztatással igyekszik az önkormányzat kezelni. 

Nagy segítséget tudtunk pályázati forrásból jelentős önkor-
mányzati önrésszel már két télen is juttatni a családokhoz a szo-
ciális tűzifa programnak köszönhetően. Szintén nagy segítséget 
jelent a nyári ingyenes gyermekétkeztetési program, melyre már 
több éve sikeresen pályázunk és megszervezünk.

A segélyben részesülők száma jelentős, 10 ill. 20 %-os önrész 
teherrel sújtva költségvetésünket. Az önkormányzat által folyó-
sított támogatások közül kiemelkedő jelentőségű a foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás (FHT), a lakásfenntartási támoga-
tás, a gyermekvédelmi kedvezmény, valamint az önkormányza-
ti segély.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (segélyben) része-
sülők száma:

Évszám 2012 2013 2014.
 (aug. 31-ig)

Állandó lakosság 
száma

1682 fő 1664 fő 1649 fő

FHT-ban (segélyben) 
részesültek száma 101 fő/hó 124 fő/hó 89 fő/hó

Kifizetett támogatás 
összege

26.981.400 Ft
(2.248.450 Ft/

hó)

32.034.120 Ft
(2.669.510 Ft/

hó)

15.987.320 Ft
(1.776.368 

Ft/hó)
Önkormányzat által 

kifizetett önerő:
5.396.281 Ft 6.406.824 Ft 3.197.464 Ft

Arány a lakónépesség 
arányában

6 % 7 % 5 %

Szociális helyzetünk a 2014-es számadatok tükrében:
Gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 257 fő gyermek
Lakásfenntartási támogatásban részesül: 185 fő (augusztus 

havi összege: 982.100 Ft)
Önkormányzati segélyben részesült: 58 fő

Segélykeretünk éves szinten 800.000 Ft. Ebből túlnyomó-
részt átmeneti ill. önkormányzati  segélyt fizetünk, beiskolázá-
si támogatást, temetési segélyt illetve köztemetést, köszöntjük a 
90. életévüket betöltött mezőtárkányi lakosokat, és az 50 ill. 60 
éves házassági évfordulójukat ünneplőket.

Demográfiai adatok:
Évszám 2011. 2012. 2013. 2014. 

(aug. 31-ig)
Állandó lakosság 

száma:
1689 fő 1682 fő 1664 fő 1649 fő

Ebből: nő 863 858 822 833
férfi 826 824 842 816

Születések száma: 11 19 19 14
Meghaltak: 24 20 22 13

Sajnos a négy év alatt 40 fővel lettünk kevesebben a népesség 
nyilvántartásunk szerint.

(Az elmúlt ciklusban ez a szám 60 volt.) 
Korcsoportos bontás: 2011. 2013.
0-18 éves: 413 fő 380 fő
19 – 60 éves: 946 fő 944 fő
61- 100 éves: 330 fő 340 fő
Összes lakos: 1689 fő 1664 fő

A fenti adatokból látszik, hogy településünkön csökkenő ten-
denciát mutat a fiatalok létszáma, és növekvőt az idősebb kor-
osztályé.

Szeretnénk helyben tartani a gyermekeket, a szép környezet-
tel, és színvonalas szakmai munkával arra ösztönözve a fiatalo-
kat, hogy maradjanak a szülőfalujukban, itt telepedjenek le és itt 
építsenek jövőt maguknak. Reméljük, hogy a pályázati lehetősé-
gek maximális kihasználásával a fejlesztéseknek köszönhetően 
nő a település népességmegtartó ereje.

Igyekszünk kis községünket szépíteni, rendezett utcakép 
kialakításával, parkosítással vonzóbbá tenni. 

Az igényes községkép kialakításához alapvető, hogy ne legye-
nek elhanyagolt, gazos porták, összedőlt házak nagy számban. 
Sok lebontásra ítélt „szoc. pol.”-os ház alapjait, gazos környeze-
tét rendeztük a négy év alatt, néhány romos házat lebontattunk, 
de még mindig nagyon sok a teendő az elhagyott, elhanyagolt 
ingatlanok esetében. Még hatékonyabb hatósági munka szüksé-
ges a jövőben, mivel az Önkormányzat saját költségvetése nem 
bírja el a magánszemélyek helyetti költségvállalást.  

Igényes faluközpont kialakítására és információs táblák elhe-
lyezésére sikeresen pályáztunk, azaz utóbbi megvalósítása még 
folyamatban van..

Az egészséges környezet megteremtése fontos pontja volt a 
Gazdasági Programunknak. A településünk környezeti problé-
mái közül az egyik neuralgikus pont volt hosszú éveken keresz-
tül az ún. környezettudatos hulladékgazdálkodás kérdése. 

Éveknek kellett eltelni, hogy mára folyamatos legyen a hulla-
dékszállítás, zökkenőmentes a szelektív hulladékgyűjtés, a lom-
talanítás, sőt a szolgáltató helyben, a polgármesteri hivatalban 
tart ügyfélszolgálatot, hogy a lakosság el tudja érni őket a prob-
lémájával.

A másik fontos közmű beruházási feladatunk a szennyvízcsa-
torna-hálózat és tisztítómű kiépítése. 
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Egerfarmos Községi Önkormányzattal közösen a Kormány 

által kiemelt projektként sikeresen pályáztunk a KEOP pályázati 
rendszerében a kétkörös pályázati struktúra 1. szakaszára, mely-
nek keretében 35 millió Ft-os ráfordításból elkészültek a tervek, 
megkaptuk a jogerős vízjogi engedélyeket és elkészült a meg-
valósíthatósági tanulmány, melyek együttes megléte szükséges 
a 2. fordulós pályázat benyújtásához a megvalósítási szakasz-
ra. Továbbá szükséges még a lakossági önerő biztosítása, ennek 
érdekében 2013 augusztusában megkezdtük a Víziközmű Társu-
lat szervezését. Ez a munka még folyamatban van.

Sajnos az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt mire elké-
szült a megvalósíthatósági tanulmány, akkorra bezárták az előző 
projektidőszak szennyvízberuházási pályázati ablakát. 

 Jelenleg várjuk az új projektidőszak pályázati kiírását, hogy 
azonnal benyújtsuk a két település közös pályázatát. 

A napokban megjelent kormányrendeletből már értesültünk 
arról, hogy a Kormány 50 milliárdot különített el szennyvízbe-
ruházásokra, hamarosan várható a pályázati kiírás is.

A pályázati munkánk mellett nagyon fontosnak tartom a 
négy év alatt önerőből végrehajtott felújításokat, fejlesztése-
ket, hiszen ezeket jelentős anyagi ráfordításból, közel 42 millió 
forintból valósítottuk meg:

• Polgármesteri Hivatal bővítési munkái, két iroda kialakítá-
sa, bútorzata 

• Tűzoltó autó vásárlása
• Fűtött garázs kialakítása
• Térfigyelő kamerarendszer bővítése
• Régi A-Z TOPKER boltok megvásárlása
• Konditerem létrehozása 
• Kisiskola épületének külső felújítása
• Fénymásoló, számítógépek vásárlása, eszközbeszerzések 
• Kerékpártároló építése
• Temető előtti parkoló megépítése
• Utak kátyúzása
• Mazsorett csoport, karate csoport, önkéntes tűzoltó egyesü-

let működtetése
• Parkosítás, fásítás a közterületeken, a temetőben 
• Kültéri szobrok felújítása

A felsorolt fejlesztések, az Önkormányzat intézményeinek 
zavartalan működése nem valósulhatott volna meg a likviditási 
gondok kezelése, folyószámla- és előfinanszírozási hitelek nél-
kül. A számos pénzügyi folyamat egyidejű lebonyolításában pél-
daértékű partnere volt Önkormányzatunknak pénzintézetünk, a 
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet.

Eredményeinkről nemcsak a felhalmozási kiadások, felújítá-
sok tükrében beszélhetünk. 

Legnagyobb értékünk az összefogásban rejlik. Példaértékű 
közösség a miénk, mely közösség tagjai azonos szívdobbanással 
szolgálják településünk érdekeit, Mezőtárkány fejlődését. Alap-
pillérei a civil szervezetek. 

Civil szervezeteink, művészeti csoportjaink a négy év során 
egyre aktívabban vettek részt a település közösségi életének 
szervezésében, településünk képviseletében Mezőtárkánynak 
jó hírnevet szerezve. Önkormányzatunk és a magam nevében a 
civil szervezetek tagjainak köszönöm folyamatos segítségnyúj-
tásukat, kitartó és kiváló munkájukat.  

Szeretnénk a jövőben is minden tőlünk telhető eszközzel, 
anyagiakkal támogatni a civil kezdeményezéseket, szerveze-
teket.

Ha a mögöttünk hagyott négy év eredményeiről szólunk, 
akkor nem feledkezhetünk meg azokról a közösségi esemé-
nyekről sem, amelyek a településünkön élők összetartozásáról 

tanúskodnak. Hosszasan lehet sorolni az ünnepségeket, kultu-
rális rendezvényeket, eseményeket, melyek nagy részét néhány 
képviselő és bizottsági tag tiszteletdíj felajánlásából rendez-
tük meg: idősek világnapja, betlehemezés, falusi disznótoros, a 
falu karácsonya, szilveszter, farsang, templomi tavaszköszön-
tő hangverseny, gyereknap, falunap, kistérségi nyugdíjas talál-
kozók, nemzeti ünnepek, játszóházak, Kincsestár ifjúsági prog-
ramsorozat, kirándulások a parlamenti karácsonyra, a repülő-
napra, a FORMA1-re. Mind-mind szívhez szóló, tartalmas ren-
dezvények.

Engedjék meg, hogy egy személyes élményemet kiemeljem: 
minden karácsonykor rendkívüli ajándéknak érzem, hogy a sze-
retet ünnepén településvezetőként köszönthetem községünk 
lakosságát. Azt hiszem, akik részt szoktak venni a falu karácso-
nya ünnepségen, mindannyian emlékeznek, milyen felemelő 
érzés Advent idején együtt ünnepelni e kis közösségnek, e nagy 
családnak. Akkor, ott senki sincs egyedül.

Gazdasági Programunk egyik fejlesztési célja volt: a település 
imázsának, arculatának javítása. A mezőtárkányi identitást tuda-
tosítani kell mindenkivel, aki kapcsolatba kerül a településsel. Ki 
kell alakítani egy pozitív képet a faluról, amit meg kell mutatni az 
érintetteknek. Ehhez hozzátartozik egy sajátos arculatot biztosító 
kép: a műemlékek, épületek, terek, parkok, az utcakép stb. Sokat 
számít az a benyomás, amit az itt élők, és az ide látogatók szerezhet-
nek – a rendezett, tiszta környezet, a virágok, a boltok, az élhetőség 
jelei és még számos elem, aminek alapján minősítik a települést.  A 
községünkről kialakítandó vonzó képhez a közelmúltban megépí-
tett látványosságok, parkok, terek,  rendezvények, kulturális esemé-
nyek is hozzájárulhatnak. folytatás a 10. oldalon Æ
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A kiállítások, fesztiválok, kulturális rendezvények olyan ese-

mények, amelyek Mezőtárkány széleskörű ismertségét és elis-
mertségét növelhetik, vihetik hírünket az országhatáron kívülre 
is. Az imázshoz tartoznak az emberek is, a múlt és a ma értékei. 
Lényegében minden ember hozzájárulhat a település arculatának 
kedvező vagy kedvezőtlen alakításához.

A település menedzsment funkcióit is ellátva fejlesztettük a 
kommunikációt. Megújult a település honlapja, vannak a tele-
pülést bemutató kiadványaink, zsebkalauzunk, lexikonokban, 
országos médiákban jelenünk meg.

Mezőtárkány az elmúlt négy évben jó hírnévre tett szert a 
mikrotérségben. Ezt elsősorban művészeti csoportjainknak, civil 
szervezeteinknek, közintézményeink magas színvonalú feladat-
ellátásának és a társulások működtetésének köszönhetjük, de 
fontos kommunikálni, bemutatni is eredményeinket.

Folyamatban lévő pályázati terveink, fejlesztési céljaink: 
folyamatosan fejlődő infrastruktúra, biztonságos település, 
élhető környezet, javuló életminőség kialakítása. 

Ennek érdekében az alábbi konkrét projektterveket tűztük ki 
célul:

 - Szennyvízelvezetés és tisztítás kialakítása 
 - Belterületi csapadékvízelvezető rendszer kiépítése
 - Úthálózat javítása, úthálózati elemek fejlesztése (sétányok, 
parkolók)
 - Naperőmű telepítése
 - Intézmények energetikai korszerűsítése
 - Szociális szolgáltatóház korszerűsítése, akadálymentesítése
 - Tornaterem építése
 - Óvoda közösségi célú fejlesztése: udvari játékok telepítése
 - Járdaépítés a biztonságos gyalogos közlekedés megterem-
tése érdekében
 - Közvilágítás korszerűsítése
 - Munkahelyek megőrzése és bővítése, varroda kialakítása
 - Közbiztonság javítása
 - Romos házak eltakaríttatása
 - Sportpálya körülkerítése, lelátó építése
 - Idősek nappali ellátása feltételeinek megteremtése
 - Védőnői szolgálat eszközfejlesztése
 - Közösségi célú közlekedés infrastrukturális fejlesztése
 - A szabadidősport népszerűsítése
 - Többcélú közösségi tér, piactér kialakítása
 - Melegházas kertészet létrehozása

 - Helyben előállított mezőgazdasági termékek feldolgozását 
végző üzem kialakítása

Hagy ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem a Kép-
viselő-testület tagjainak, a Jegyző Úrnak és munkatársaimnak, 
hogy segítették a munkámat. Önkormányzatunk és a magam 
nevében köszönöm az intézményvezetők kiváló szakmai irányí-
tását, s nem utolsósorban megköszönöm az intézményi dolgo-
zóknak, a közfoglalkoztatásban részt vevőknek, a civil szerveze-
teknek odaadó, lelkiismeretes munkájukat, mellyel elősegítették 
településünk fejlődését.

A négy, de méginkább a nyolc év során rengeteg segítőkész 
emberrel találkoztam, akik önzetlenül vállaltak magukra olyan 
feladatokat, amelyek a közösség javát szolgálták. Szeretném 
hát megköszönni nekik és mindannyiuknak, hogy tanácsaik-
kal, munkájukkal, a településünk iránt tanúsított érdeklődésük-
kel kivették a részüket a közügyekből. Polgármesterként mindez 
rengeteg erőt adott a mindennapi munkám során. 

Engedjék meg, hogy 
végezetül a magam és kép-
viselő-társaim nevében 
megköszönjem mindazok 
bizalmát, akik négy évvel 
ezelőtt megtiszteltek szava-
zatukkal s megbíztak köz-
ségünk vezetésével. Szép 
eredményeket sikerült elér-
ni és ezt a kellő tapaszta-
lat birtokában tovább lehet 
növelni.

Kérem, hogy eredménye-
inkre és a tapasztalatainkra 
alapozva adjanak számunk-
ra felhatalmazást a munka 
folytatására is.

Bízom abban, hogy az 
összefogás, a tenni akarás, a 
közösség ereje jó eredményeket hoz az elkövetkező években is.

Mindannyiunknak békés, biztonságos jövőt kívánok!
„Nincs csodálatosabb, mint építeni a jövőt. Ami ma álom, az 

holnap már valóság…”
(Victor Hugo)

Tisztelettel: Tóthné Szabó Anita 
Mezőtárkány község  

polgármestere
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Tisztelt mezõtárkányi 
lakosok!

A kezükben tartott újság hasábjainak 
jelentős az elmúlt négy év eseményei-
ről számot vető, és egy lassan szívósan, 
ámde töretlenül fejlődő település képét 
kirajzoló írásokat olvashatnak.

Egy település fejlődésének kézzel fog-
ható, mindenki előtt világos jele a közin-
tézmények megújulása, a különféle ren-
dezvények gyakorisága, színvonala, a 
közterületek állapota, és egyéb, az azon-
nal és jól látható eredményekben tárgyi-
asuló beruházások sora.

Van azonban egy település előrehala-
dásának, jelentőségének és fejlődésé-
nek egy lényegesen nehezebben észre-
vehető, az előzőekben említett látványos 
eredményekhez képest mindig a háttér-
ben húzódó, mintegy „megbúvó”, ámde 
annál jelentékenyebb vonulata, jele is, 
amivel nem mindennap találkozunk, és 
amikor mégis – ha minden jól működik 
– gyakorlatilag észre sem lehet venni. Ez 
pedig Mezőtárkány fejlődését is koordi-
náló, a mezőtárkányi – és büszkén mond-
hatjuk, a környező települések – lakos-
ságát közszolgáltatásokkal ellátó, megle-
hetősen sokrétű és szerteágazó feladato-
kat ellátó intézményrendszer.

Megítélésem szerint mindenkinek 
alapvető, jogos érdeke, hogy gyerme-
keink jó körülmények között, felkészült 
pedagógusgárda segítségével fejlődje-
nek az óvodában, iskolában, ott a megfe-
lelő minőségű és mennyiségű élelmezés-
ben részesülhessenek. Hogy idős koruk, 
vagy egészségi állapotuk miatt több 
segítségre, esetleg gyámolításra szoruló 
rokonaink megfelelő ellátásban részesül-
hessenek, és ne legyen olyan, aki magá-
ra marad, ha már nem tud senki más-
ra támaszkodni. Hogy amely hivatalos 
ügyeket helyben is lehet intézni, azt kellő 
rugalmassággal és hatékonysággal tudja 
mindenki bonyolítani.

Ezen feladatok ellátása egy összehan-
goltan működő, összetett szakembergár-
da és intézményhálózat feladata, amely 
valóban akkor működik megfelelően, 
ha gyakorlatilag nem is tudunk a hát-
térben folyamatosan jelentős mennyisé-
gű munkát adó koordinációs feladatok-
ról semmit.

Az együttműködés a környező tele-
pülésekkel kronológiai sorrendben elő-
ször az azóta állami fenntartásba került 
általános iskola Egerfarmos község-
gel közös társulásban való működteté-
sével kezdődött 2007. január 1. napjá-
tól, amely feladatellátását a két önkor-
mányzat augusztus 1. napjától az óvodák 

közös működtetésével bővítette. Ehhez 
a mind gazdasági, mind szakmai szem-
pontból sikeres társuláshoz csatlakozott 
2009. szeptember 1. napjával Sarud Köz-
ség Önkormányzata két évre, így 2011. 
szeptember 1. napjáig a Sarud általá-
nos iskola fenntartója is társulásunk lett. 
Ezen időponttal a felső tagozat megszűn-
tetése miatt Sarud kivált társulásunkból, 
és a két település egészen 2012. decem-
ber 31. napjáig közösen tartotta fenn 
általános iskoláit és óvodáit. Az általá-
nos iskolák 2013. január 1. napjától tör-
ténő állami fenntartásba vétele sem sza-
kította meg a már kialakult jó együttmű-
ködést, az egerfarmosi általános iskola 
jelenleg is a mezőtárkányi általános isko-
la tagintézménye, annak szakmai irányí-
tása alatt áll. A két település együttmű-
ködése természetesen nem szakadt meg, 
a Mezőtárkányi Mesevár Óvoda és annak 
Egerfarmosi Tagóvodája a Mezőtárkány 
– Egerfarmos Köznevelési Mikrotársulás 
fenntartásában működik.

Szintén jelentős, az ellátottak és a fog-
lalkoztattak számát tekintve legnagyobb 
létszámú, legtöbb önkormányzatot össze-
fogó, önkormányzatunk vezetésével 
működő társulás a Laskó – Rima men-
ti Szociális Ellátó- és Intézményfenntar-
tó Mikrotársulás. A társulást 2009. janu-
ár 1. napjával hozták létre Besenyőtelek, 
Egerfarmos, és Mezőtárkány községek 
önkormányzatainak képviselő – testüle-
tei a szociális ellátások szakmai színvo-
nalának emelése, és minél költséghatéko-
nyabb megszervezése érdekében. Ennek 
következtében a három település terüle-
tén közösen nyújtották a gyermekjólé-
ti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtás, étkez-
tetés, és a szabadon vállalt, nem kötele-
ző családsegítés szociális ellátásokat. Az 
együttműködés sikerét jól mutatja, hogy 
különböző feladatellátásaival két ütem-
ben, 2012. január 1., illetve 2012. szep-
tember 1. napjával a társuláshoz tagként 
csatlakozott Dormánd község és Füzes-
abony város önkormányzata is, így nap-
jainkban a társulás már az öt település 
területén nyújtja széleskörű szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatásait.

Szintén 2008. évben, december 1. nap-
jával jött létre Dormánd és Mezőtárkány 
községek alapításával Mezőtárkány – 
Dormánd Községek Körjegyzősége. A 
korábbi, önálló polgármesteri hivata-
lok egyesülésével létrejött körjegyzőség-
hez 2012. január 1. napjával csatlakozott 
Egerfarmos Községi Önkormányzat is. 

Jelentős mértékű átalakulások következ-
tek 2013. év elejétől nem csak a közok-
tatásban, hanem (többek között) a helyi 
szintű közigazgatásban is. A járási hiva-
talok megalakulásával jelentős mérté-
kű átszervezéseket kellett végrehajtani 
az immár három települést felölelő kör-
jegyzőséget érintően is, amely ellenben 
a települések közötti együttműködést 
nem rontotta meg, így a Mezőtárkány – 
Dormánd – Egerfarmos községek Kör-
jegyzőségének jogutódjaként létrejött 
Mezőtárkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal keretén belül továbbra is ugyan-
úgy együttműködnek.

Röviden áttekintve az intézményháló-
zat fejlődését, két következtetés szűrhe-
tő le belőle.

Egyrészt látható, hogy az előző önkor-
mányzati ciklusban indult törekvések 
túlmutatnak településünk határain, jel-
lemzi azt a kezdeményező, újító hozzá-
állást, amely során Mezőtárkány Köz-
ségi Önkormányzat partnerként tekint 
mindenkire, aki a környező települések 
lakosságának helyzetén javítani szeret-
ne, és példamutatató módon törekszik az 
összefogás megteremtésére a környező 
települések önkormányzatai között.

Másrészt, figyelembe véve az időben 
párhuzamosan zajló gazdasági – jogi 
környezet változásait elmondható, hogy 
Önkormányzatunk mindig jól érzékelte 
a változtatási szükségleteket, és megfe-
lelő módon, időben tette meg azokat az 
intézkedéseket, amik a romló gazdasági 
helyzet ellenére a munkahelyek megőr-
zését, sőt, az önkormányzati feladatellá-
tás bővítésével összességében azok bőví-
tését eredményezte, a közmunkaprogra-
mokat nem számítva saját lakóhelyükön 
munkát adva átlagosan mintegy száz fő 
munkavállaló részére.

Önkormányzatunkról elmondható, 
hogy felismerve a (mikro)térségi együtt-
működés fontosságát, mindig ezen közös 
munka, közös gondolkozás kezdeménye-
zőjeként lépett föl, és azóta is a szerve-
zési feladatok fő végrehajtójaként törek-
szik elmélyíteni a fennálló kapcsolato-
kat a környező települések önkormány-
zataival.

Megítélésen szerint ez kiválón jellem-
zi Mezőtárkány Községi Önkormányzat 
felelősségvállalását mind a saját, mind 
pedig lehetőségeihez mérten a környező 
települések lakosai irányába.

dr. Tanárki – Fülöp István
jegyző
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2013. január 1-el a járási hivatalok 
kialakításával Magyarország Közigaz-
gatásának új fejezete kezdődött el. 
Célok között szerepelt az ügyfélközpon-
tú, szakmailag megalapozott, egyszerűsí-
tett ügymenet kialakítása, a gyors ügyin-
tézés megvalósítása, a jogszerűség előtér-
be helyezése. Alapvető fontosságú volt, 
hogy hatékonyabb, koordináltabb, takaré-
kosabb közigazgatás jöjjön létre. Új uta-
kon járva kellett kialakítani egy olyan 
közigazgatási metódust, melyre koráb-
ban, ebben a formában példa még nem 
volt Magyarországon. 

A Füzesabonyi Járási Hivatal legfőbb 
célkitűzéseink egyike volt az ügyfélba-
rát szemlélet meghonosítása. Örömünk-
re szolgál, hogy e szemlélettel végzett 
feladatellátásunk kapcsán az ügyfelektől 
kizárólag pozitív összképű visszacsatolá-
sokat kaptunk. Pl.: az Okmányiroda ügy-
fél-elégedettség mérésének eredménye 
szerint a kérdőívet kitöltők 93%-a úgy 
gondolta, hogy a korábbi évekhez képest 
az okmányirodai ügyintézés jobb lett a 
járási hivatal rendszerében.

Bevezettük, hogy a Járási Hivatal 
összes szervezeti egysége, kirendeltsé-
ge munkaidőben folyamatosan fogad-
jon ügyfelet. Sőt, az Okmányiroda hét-
fői reggel 8-tól este 8-ig tartó, valamint 
az összes többi szervezeti egység szerdai 
hosszított nyitvatartásával a munkaidőn 
kívüli ügyintézésének is teret engedtünk.

Az ügysegédi rendszer kiépítésével 
számos eljárás kapcsán az ügyfeleknek 
nem kell sem a székhelyre, sem a porosz-
lói, kápolnai kirendeltségekre befáradni-
uk, elég lakótelepülésükön az ügysegéd-
nél elindítaniuk az eljárást. Az ügysegé-
di rendszer a járási települések polgár-
mestereinek igénye szerint került beve-
zetésre az év elejétől, illetve módosítás-
ra évközben. Az ügysegédek feladatel-
látása a 2013. év során bővült, tekintve, 
hogy a szakigazgatási szervek kérelemre 
induló eljárásai kapcsán is adnak tájékoz-
tatást, illetőleg a formanyomtatványok 
kitöltésében és továbbításukban segítenek 
az ügyfelek részére.

Az ügyfelek körében nagy tetszést 
aratott, hogy a megváltozott utcanevek 
miatt számos járási település (Porosz-
ló, Sarud, Újlőrincfalva, Mezőszemere, 
Mezőtárkány) lakosai számára elkészített 
új lakcímkártyákat, külön akció kere-
tében, a helyszínen, az ügyfelek lakcí-
mein személyesen adtuk át.

A Kormányhivatali nyílt napnak 
nagyon nagy sikere volt. A középiskolai 

diákok számára szervezett kvízjátékon 
legsikeresebben szerepelt diákok juta-
lomban részesültek.

Az év során életre hívtuk a Járási Pol-
gármesteri Fórumot (kétszer rendeztük 
meg), mely eseményre a járáshoz tartozó 
települések Polgármesterei számára elő-
adókat hívtunk olyan témákban, amely az 
általuk képviselt település számára a leg-
érdekesebb volt. 

A 2013/2014-es tanév kezdetét megelő-
zően Járási Iskola Igazgatói Fórumot is 
szerveztünk, mely eseményen a Tanke-
rület, a HMKH Oktatási Főosztálya és a 
Járási Hivatal adott széleskörű tájékozta-
tást az aktuális kérdésekben.

A Járási Hivatalok elindulásával egy 
időben új szervként kellett kiépíteni a Helyi 
Védelmi Bizottságokat (HVB), biztosítani 
kellett működésüket. A Füzesabonyi Járás-
ban a 2013. évben nem volt olyan esemény, 
amelybe be kellett volna avatkozni. 

A Járási Gyámhivatal munkatársai 
karácsonyi gyűjtési akciót szervezett 
a Járási Hivatalt érintően. A munkatár-
sak játékokat, könyveket, számítógépet, 
hűtőt adományoztak a rászorulók részé-
re, melyet személyesen adtak át a Járási 
Gyámhivatal kollégái.

A 2013. év a számok tükrében
Okmányirodai Osztály:
A Járási Hivatal Okmányirodai Osz-

tályán személyesen megjelenő ügyfelek 
részéről elégedettség mérést végeztünk. 
Az ügyfélfogadási idő átszervezésével 
az ügyfelek várakozási ideje jelentősen 
csökkent, átlagosan 8,5 perc lett. A véle-
mények alapján az ügyintézők gyorsak, 
segítőkészek és a lakosság ügyeinek inté-
zéséhez teljes körű tájékoztatást nyújtanak.

A 2013. évi okmányirodai ügyszám: 
17253 db, mely 9%-kal magasabb a 2012-
es ügyforgalomtól.

2013. január 1-től a vállalkozói tevé-
kenység ellenőrzését is ellátjuk. 2013. 
évben hatósági ellenőrzési terv alapján a 
Füzesabonyi Járási Hivatal illetékességi 
területén székhellyel rendelkező vállalko-
zók tekintetében 92 db vállalkozói tevé-
kenység ellenőrzését folytattuk le. 

Új feladatként, 2013. március 1-jétől a 
járási hivatal okmányirodáján is be lehet 
nyújtani az állampolgársági honosítási és 
visszahonosítási kérelmeket.

Hatósági Osztály:
A Hátósági Osztály 2013. évben több, 

mint 1800 államigazgatási és közel 500 
szabálysértési ügyben járt el, hozott 
döntést. Az igazgatási eljárások tekin-
tetében meg kell állapítanunk, hogy 

számszerűségében, a legnagyobb arányt 
a közgyógy jogosultságokkal kapcsola-
tos eljárások jelentették. A szabálysérté-
si eljárások viszonylatában elsődlegesen 
a „tankötelezettség megszegése” szabály-
sértési fajta figyelhető meg.

Járási Gyámhivatal: 
A gyámhivatal járási hivatalhoz történő 

átszervezését követően az elmúlt évek-
hez képest ügyintézői létszámnövekedés 
történt. Jelentősen növekedett a Járási 
Gyámhivatal hatáskörébe utalt felada-
tok. Jegyzői hatáskörből a járási gyámhi-
vatalhoz kerültek át a védelembe vétellel, 
az igazolatlan iskolai hiányzások miatti 
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének 
kezdeményezése, szüneteltetés megszün-
tetése és felülvizsgálatával kapcsolatos 
faladatok, továbbá döntés a családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtásá-
ról, felülvizsgálatáról. 2013. január 1-től a 
jegyzők helyett a járási gyámhivatal dönt-
het a gyermek védelme érdekében a gyer-
mekek ideiglenes hatályú elhelyezéséről. 
A megnövekedett feladatellátás miatt 
közel 70%-kal több ügy keletkezett 
2013-ban, mint az azt megelőző évben. 
Összesen 4100 döntés született.

A gondnoksági ügyek száma kiemelke-
dően magas, hiszen az illetékességi terü-
leten található a Füzesabonyi Pszichiátriai 
és Szenvedélybetegek Otthona. 

Járási Földhivatal: 
A 2013. évben az összes szakterüle-

tet tekintve több, mint 12.000 ügye volt 
a Járási Földhivatalnak. Általános fel-
adataink között, és mellet kiemelt jelentő-
séggel bírt a földhasználati nyilvántartást 
érintő jogszabályváltozásokból eredően 
megnövekedett ügyiratmennyiség feldolgo-
zása, és Feldebrő község Egri járáshoz tör-
ténő átcsatolásához kapcsolódó feladatok.  
A határszemle ellenőrzés során vizsgál-
tuk a földhasználók művelési kötelezettsé-
gének teljesülését, a termőföldek művelé-
si ágának megfelelő hasznosítást, a termő-
földekhez kapcsolódó, termőföldnek nem 
minősülő ingatlanok hasznosítását (gyom-
mentes állapotban tartását - pl. utak).

Tapasztalatunk szerint a korábbi évek-
hez képest a földhasználók odafigyel-
nek a földhasznosításra, első felhívá-
sunkra a hiányosságokat pótolják. 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal:

A hivatal által végzett ellenőrzések szá-
ma a 2013. évben állatvédelmi és jár-
ványvédelmi feladatkörben: 322, élel-
miszerbiztonság feladatkörében: 189 
volt. Ezekből: 27 alkalommal bírságoltak, 

A Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi 
Járási Hivatalának 2013. évi tevékenységérõl
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LASKÓ – RIMA MENTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ- ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSE 2014-ben

Intézményünk immár 6 éves működési múltra tekinthet vissza, 
hiszen 2008 novemberében döntött úgy három település, hogy új 
szociális mikrotársulást hoz létre.  Akkor Mezőtárkányhoz, mint 
gesztorhoz csatlakozott Besenyőtelek és Egerfarmos. 2012-ben 
Füzesabony és Dormánd is Társulás tagja lett.

Az intézmény az alábbi ellátásokat biztosítja:
• gyermekjóléti szolgáltatás 
• családsegítés 
• házi segítségnyújtás, 
• szociális étkeztetés,
• nappali ellátás 
Az Intézmény szervezeti egységei és dolgozói egymással alá- 

és fölérendeltségi viszonyban, illetve mellérendeltségen alapuló 
munkakapcsolatban állnak. A közös, - az egymással összefüggő 
- feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek, illetve a dol-
gozók kölcsönösen segítik egymás munkáját. A munkakapcsola-
tok során mindenki igyekszik a kompetencia-határokat betartani.

Bővült a szakemberek létszáma, és a munkájukat segítő tárgyi 
feltételek is jelentősen javultak. Az intézmény dolgozói rendel-
keznek egymás között ingyenes mobiltelefonnal, ami megköny-
nyíti a napi munkakapcsolatot és intézkedést.

 A székhelyen, a telephelyeken, az ellátottak számára nyitva 
álló helyiségekben és a területi irodákban biztosított a számítógép 
nyomtató, fax, vezetékes telefonvonal, internet. Mezőtárkány, 
Besenyőtelek és Füzesabony önkormányzata által üzemeltetett 
kisbuszok a szociális alapellátásban részesülő emberek egész-
ségügyi, szociális, és szabadidős céljait is szolgálják. A települé-
seken élő gyermekek számára megkönnyíti a különböző progra-
mokon való részvételt.

Az intézmény dolgozóinak megoszlása, szakmai létszáma:
Házi gondozás, étkeztetés: vezető házi gondozó (intézmény-

egység-vezető) 3 fő, házi gondozók: 37 fő (ebből: 10 fő közcé-
lú). Összesen: 40 fő.

Nappali ellátás: intézményvezető (intézményegység-vezető) 
2 fő, gondozó 3.5 fő (ebből: 1 fő részmunkaidős 4 óra). Össze-
sen:5.5 fő.

Családsegítő Szolgálat: Intézményegység-vezető 1 fő, család-
gondozó 2 fő. Összesen: 3 fő.

Gyermekjóléti szolgáltatás: intézményegység-vezető 1 fő, 
családgondozó 2 fő. Összesen: 3 fő.

A szolgáltatások igénybevételének módja:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele 

önkéntes, és az ellátást igénylő kérelmére történik. A családsegí-
tő- és a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes.

A szociális ellátásokért a jövedelmi viszonyok függvényé-
ben, és az igényelt ellátásoktól függően térítési díjat kell fizetni 
(1993. évi III. tv., illetve a mikrotársulásban részt vevő telepü-
lések önkormányzatai Képviselő-testületeinek rendeletei alap-
ján), kivéve a házi segítségnyújtást, melyet mindhárom telepü-
lés ingyenesen biztosít ellátottjainak. 

Az intézmény alaptevékenysége
Nappali szociális ellátás:

A saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes, időskorúak napköz-
beni ellátására szolgál. Az idősek klubjába felvehető az a 18. 
életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt e támo-
gatásra szorul. Ez a szolgáltatási forma 2014-ben Egerfarmoson, 
és Füzesabonyban két telephelyen működik.

Szociális étkeztetés
Napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítását jelenti azok-

nak a személyeknek, akik azt önmaguknak és eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biz-
tosítani. Intézményünk étkeztetésben részesíti azt az igény-
lőt is, illetve azt az általa eltartott gondozottat, aki életko-
ra vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről 
más módon gondoskodni. Az étkeztetés kiszállítással (gon-
dozónő kiviszi) és elvitellel (ellátott vagy megbízottja viszi 
el az ebédet) történik, Egerfarmoson lehetőség van az ebéd 
helyben való elfogyasztására is. Füzesabony városban és 
Dormánd községben a SODEXHO, Besenyőtelken az önkor-
mányzat által üzemeltetett helyi konyha, Mezőtárkányon és 
Egerfarmoson pedig a Juventus- Panoráma Kft. biztosítja az 
ebédet.

A szociális étkeztetés díjáról valamennyi érintett település helyi 
rendeletet alkotott, mely rendeletek egységes szerkezetű ún. „tér-
ségi” rendeletben lett befoglalva.

6 esetben figyelmeztetéssel élt a hatóság. 
Két esetben megalapozott panaszbeje-
lentés alapján került élelmiszer-előállító 
vagy forgalmazó szankcionálásra.

Tavaly 4 alkalommal történt összevont 
ellenőrzés valamely társhatósággal. A társ-
hatóságok a rendőrhatóság, a Járási Nép-
egészségügyi Intézet és a Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóság munkatársai voltak. 

Járási Népegészségügyi Intézet:
Munkavégzésükre jellemző a nagyszá-

mú ellenőrzés A 2013. év során több, 
mint 1500 ellenőrzést végeztek, kieme-
lendő a nemdohányzók védelme érdeké-
ben tett vizsgálatok magas száma (363 db).

Az oltóanyagok szállítását a házior-
vosokhoz az Intézet végzi, mind a Füzes-
abonyi mind a Hevesi Járás területén. 
Veszettség elleni védőoltások kiszállítá-
sát oltóorvosnak 2013. évben 58 alkalom-
mal végeztük. Folyamatos oltás és kam-
pányoltás kijuttatása 40 védőnői körzetbe 

tavaly 280 alkalommal volt. Influenza 
oltóanyag kiszállítás oltóorvosoknak 46 
körzetbe 46 alkalommal történt.

A tavalyi évben több intézményben tar-
tottak előadásokat, így a Füzesabonyi 
Piszhiátriai Otthon dolgozóinak: Kórházi 
fertőzések, sterilizálás, fertőtlenítés témá-
ban; a füzesabonyi Remenyik Gimnázi-
um tanulóinak HIV-AIDS, családterve-
zés, fogamzásgátlás témákban, stb. 

Járási Munkaügyi Kirendeltség: 
Az ügyfélforgalom a 2013-as évben 

25.000 főre tehető. Az iktatott ügyirat-
ok száma több, mint 44.000 volt tavaly.

A regisztrált álláskeresők száma a 
2013. évi zárási adatok szerint Füzes-
abony térségében 1618 fő volt. Ez a szám 
az év eleji 3084 fővel szemben 48%-os 
csökkenést jelent. Utoljára 2006-ban 
volt ilyen alacsony a regiszter. 

A szolgáltatások is jelentős szerepet ját-
szottak az ügyfelek kiszolgálásában. Az 

összes, szolgáltatással érintett ügyfelek 
száma 2013. decemberével bezárólag 
2338 fő volt. A munkaerő-piaci szolgál-
tatásokon és a közvetítői beszélgetése-
ken kívül az emelkedés a csoportos tájé-
koztatókon való részvételhez köthető, 
melynek hatékonyságán ez évben sike-
rült javítani. 

Egy év elteltével a járási hivata-
li rendszer kapcsán megállapíthatjuk, 
egy olyan területi szintű közigazgatást 
építettünk, mely – a lakossági vissza-
jelzések alapján – az ügyfelek részére 
könnyen és rugalmasan hozzáférhető, 
másrészt pedig önálló módon műkö-
dőképes közigazgatási szint, melyet az 
ügyfelek elfogadtak és a köztudatban 
is komoly, megalapozott helyet vívott 
ki magának.

Lukács Balázs 
járási hivatalvezető

folytatás a 14. oldalon Æ
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Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az 
igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek 
megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, és a több-
ször módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerinti szolgál-
tatásokat nyújtja. 2014-ben a három településen összesen 40 fő 
(ebből: 10 közcélú) szociális gondozó látta el ezt a feladatot.

M.tárkány B.telek E.farmos F.abony Dormánd

Gondozónők 
száma

11 fő 14 fő 6 fő 12 fő 4 fő

Szakképzettek 11 fő 7 fő 3 fő 12 fő 3 fő
Közcélú fogl. 2 fő 7 fő - - -

A szociális gondozók feladatai:
• segítséget nyújtanak a gondozási, ápolási feladatok ellá-

tásában, személyi, valamint környezeti higiénia megtartá-
sában,

• közreműködnek az ellátást igénybe vevő háztartásának 
vitelében (bevásárlás, mosás, gyógyszeríratás, gyógyszer-
kiváltás, takarítás, meleg étel kiszállítása)

• elősegítik a közvetlen környezettel való kapcsolattartást
• segítséget nyújtanak a vészhelyzet kialakulásának megelő-

zésében, elhárításában,
• segítséget nyújtanak az egészségügyi, szociális ellátások-

hoz való hozzájutásban, 
• ügyintézésben, szükség esetén a bentlakásos szociális 

intézménybe történő beköltözésbe
Az ellátottak száma 2014. szeptember 15-ei adatok szerint:

Ellátási 
forma

M.tárkány B.telek E.farmos F.abony Dormánd Össz.

Szoc.étk. 54 fő 86 fő 39 fő 57 fő 36 fő 272 fő
Házi s. 
nyújtás

84 fő 109 fő 62 fő 93fő 32 fő 380 fő 

Nappali  
ell.

- - 25 fő 41 fő - 66 fő

Családsegítés
Célja a szociális vagy lelki eredetű problémák, és egyéb krí-

zishelyzetek miatt segítséget igénylő családok számára az ilyen 
helyzetekhez vezető okok megelőzése, a helyzetek megszün-
tetése, az életvezetési képesség megőrzése. A családsegítés a 
társulás létrejöttével egyidős szociális alapszolgáltatási for-
ma Egerfarmoson és Besenyőtelken is. Mezőtárkányon 2004 
januárjától működő szociális ellátási forma. Alapvető módsze-
re az egyéni esetkezelés, ami a telephelyen lévő irodában, ill. 
a segítséget kérők lakóhelyén található ellátottak számára nyit-
va álló helyiségekben történik, mely a személyes meghallgatást, 
a problémák feltárását, ügyintézés segítését, segítő beszélgetést, 
tanácsadást foglalja magában. A családsegítést az emberek álta-
lában anyagi gondjaik, munkakeresési problémáik miatt keres-
sék fel. Csoportos szociális munka végzésére sajnos a települé-
seken töltött kevés idő, és a minimum dolgozói létszám miatt 
nincs lehetőség. 

2014. szeptember 15-ei állapot szerint Füzesabonyban és 
Dormándon Antal Igor, mint intézményegység-vezető és Feke-
te-Tóth Lívia családgondozó látták el a feladatot. A további 
három településen egy családgondozó, Nagyné Rigeti Anikó lát-
ta el ezt a feladatot. Két napot Mezőtárkányon, két napot Bese-
nyőtelken és egy napot pedig Egerfarmoson dolgozott. 

Problémák típusai, amelyekkel a Családsegítő Szolgálathoz 
fordulnak a kliensek: 

• életviteli, családi konfliktusok, 
• anyagi gondok, 
• lelki-mentális problémák, 
• egészségkárosodás és annak következményei,

• információkérés, 
• érdekérvényesítés, 
• lelki-fizikai bántalmazás

Gyermekjóléti szolgáltatás:
2013-ban Füzesabonyban Sallai Szabóné Mária, mint intéz-

ményvezető, és Petusákné Szabó Marianna, Dormándon Sallainé 
Szabó Mária, Egerfarmoson és Besenyőtelken Barnáné Úri Kata-
lin, Mezőtárkányon Petusákné Szabó Marianna a gyermekjólétis 
családgondozó. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 
gyermekjóléti szolgálatnak nagyon fontos feladata a jelzőrend-
szerrel való szoros kapcsolattartás.

A jelzőrendszer tagjainak fő feladata a prevenció. Mindezt 
személyes kapcsolatok létrehozásával és annak fenntartásával 
végezzük, törekszünk arra, hogy a gyermekkel, vagy családdal 
kapcsolatos feladatokat összehangoljuk. 

A gondozásunkban álló családok többsége súlyos anya-
gi, megélhetési problémákkal küzd, és ezek a problémák 
gyakran vezetnek családi konfliktusokhoz. A feszült légkör 
latens módon bántalmazáshoz is vezethet. A szegénység, az 
ingerszegény környezet pszichoszociális fejlődésében aka-
dályozza a gyermeket. Többször találkoztunk olyan esettel 
is, amikor a gyermek azért nem megy iskolába, mert nincs 
megfelelő ruhája, cipője, vagy nem tudja kifizetni a szülő 
az utazási költségeket, a gyermek gyógyszereit. Sok gyer-
mek számára a pihentető alvás alapfeltételei sem adottak 
(pl. többen, nyomorognak egy ágyban, nincs rendes ágyne-
mű), így a tanulás feltételeinek biztosítása a szülők számá-
ra sokad-rangúvá válik.

A szegénységen kívül veszélyt jelent a családok életére, az 
értékválság, az erkölcsi meggyengülés, szexuális szabadság, az 
internet adta könnyű kapcsolatteremtési módok. 

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 
Mezőtárkányon, Besenyőtelken és Egerfarmoson, Dormándon 
és Füzesabonyban
. M.tárkány

2014.09.15
B.telek

2014. 09.15.
E.farmos

2014.09.15.
F.abony

2014.09.15.
Dormánd

2014.09.15.
Alap-
ellátás

22 gy/12cs 26 gy/22 cs 16 gy/9 cs 65 gy/28 cs 23 gy/12 cs

Védelembe 
vétel

6 gy/5 cs 14 gy/5 cs 7 gy/3 cs 17 gy/12 cs 12 gy/7 cs

Átmeneti 
nevelés

15gy/7cs 1 gy/1 cs 3 gy/2 cs 10 gy/4 cs 1gy/1 cs

Utó-
gondozás

2gy/2cs - - - -

Intézményünk 2014-ben is részt vett a települések rendezvé-
nyein - falunapokon, játszóházakon.

Először rendeztük meg Barnáné Úri Katalin szervezésében 
a Laskó- Rima Játszóházat Mezőtárkányon, mely egész napos 
szórakozást kínált a társult településekről érkező és a helybé-
li gyerekeknek. 

Együttműködő partnerként részt veszünk a szihalmi szék-
helyű, de a füzesabonyi kistérségben működő Kis Bocs Baba 
Mama Egyesület rendezvényein (Civil EXPÓ, Kis Bocs Anya-
tejes Világnap).

A füzesabonyi DUROPACK családi napjain biztosítjuk a gye-
rekek szórakozását a kézműves sátorban.

Több családgondozónk önkéntes áldozatsegítőként is tevé-
kenykedik.   

2014-ben is együttműködünk több középiskolával, köz-
tük az egri Ward Maria Gimnáziummal, a mezőkövesdi Szé-
chenyi István Gimnázium és Szakközépiskolával, a füzesabo-
nyi Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolával, 
a Dobó István Gimnáziummal. Az együttműködés keretében a 
diákok önkéntes munkavégzésére adunk lehetőséget. 
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Szakmai beszámoló a Mezõtárkányi Polgárõr Egyesület 
2011-2014. évi tevékenységeirõl 

A Mezőtárkányi Polgárőr Egyesület 
2011-2014 években tovább folytatta az 
Alapszabályában rögzített tevékenységét, 
melynek célja a közterületi bűnelkövetés 
mérséklése-visszaszorítása, a személy- és 
vagyonbiztonság megteremtése a telepü-
lés területén, valamint a gyermek- és ifjú-
ságvédelem, a lakosság biztonságérzet-
ének fokozása, javítása.

Az egyesület tagjai ezekben az években 
2.630 óra /fő/év szolgálatot teljesítettek.

Ezen adat tartalmazza a rendezvénybiz-
tosítási alkalmakat is, mivel ehhez kap-
csolódóan, illetve a rendezvény biztosítá-
sával egyidejűleg a közigazgatási terület 
járőrözése is el lett végezve.

Egyesületünk jelenleg 25 tagot számlál.
Az évek során 4 fő kilépése történt az 

egyesületből,3 fő tagfelvétele,  kizárás 
nem történt.

Az egyesület tagjai részt vettek a telepü-
lés rendezvényein, állami, egyházi ünne-
pek, megemlékezések alkalmain. Mindig 

képviseltettük magunkat. Segítettük a ren-
dezvények lebonyolítását, biztosítását.

A településen lebonyolított rendezvé-
nyek közül a legkiemelkedőbb a Telepü-
lés Önkormányzata által évente megszer-
vezett Falunap volt.

Településünk polgárőrei ezekben az 
években is részt vettek  a Megyei Polgár-
őr Napon. Idén Abasáron  került megren-
dezésre ez az esemény.

Ki kell hangsúlyozni azt a tényezőt, 
hogy a Polgárőrség tagjai a feladataikat 
társadalmi munkában, ellenszolgáltatás 
nélkül végzik, ezért velük szemben tár-
sadalmi követelmény csak a feladat ellá-
tásának színvonala és minősége miatt 
támasztható.

Egyesületünk gazdálkodásában 2011- 
2014. évben a helyi Önkormányzat és az 
OPSZ által biztosított működési támoga-
tás volt az, amely biztosította a tevékeny-
ségünk végzéséhez szükséges anyagi fel-
tételeket.

Mind az önkormányzati támogatás 
mind az OPSZ által kapott támogatás cél-
irányos felhasználású volt.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztériumtól elnyert pályázati összeg, 
mintegy 9.980.288 Ft került be a gazdál-
kodási alapba, amelyet a Leader program 
által a polgárőr egyesületek részére kiírt 
pályázaton nyertünk el települési infor-
mációs táblák készítésére és hangos hir-
dető rendszer kiépítésére.

Az egyesület jó kapcsolatot ápol a 
Rendőrséggel, a Füzesabonyi Rendőr-
kapitánysággal. Állandó kapcsolatot tart 
a körzeti megbízottal, egymás munkáját 
segítve és támogatva.

Az egyesület az Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által kért feladatok ellátását 
minden esetben végrehajtja.

Végezetül köszönetemet fejezem ki az 
egyesület tagságának az eddig végzett 
munkájukért.

Nagy Géza elnök

Szánthó László kántortanító 
emlékére

30 évvel ezelőtt – talán épp 
ez időtájt- márványtáb-
lát avattak a mezőtárkányi 
katolikus templomban. 
Tárkányi Rafael atya kez-
deményezésére a falu kán-
tortanítójának, Szánthó 
Lászlónak az emlékére.

Kántor Úr, mert minden-
ki – kicsi és nagy – így szó-
lította őt, 1893-ban szüle-
tett a Kisvárda melletti Dögén. Tízen 
voltak testvérek, kilenc fiú és egy lány. 

Laci bácsi a tanítóképzőt Egerben 
végezte el. Erdőtelken, majd Kistályán 
– a mai Andornaktályán tanított mie-
lőtt a mezőtárkányi kántortanítói állást 
megpályázta volna. A családi legendá-
rium szerint 1928-ban  tíz kántortaní-
tó jelentkezett az állásra. Az egyház-
tanács tagjai a próbaéneklés után nem 

tudták eldönteni kit válasz-
szanak. A falu népe is sürget-
te őket. A templom előtt vára-
kozó férfiak egyszer csak vál-
lukra kapták őt, aki éppen 
leérkezett kórusról. Nagy lel-
kesedéssel   vonultak vele 
a töprengő egyháztanácsta-
gok elé és ezt kiabálták: „Itt 
a mi kántorunk! Itt a mi kán-
torunk!”

A tanító bácsi meghálálta az emberek 
bizalmát, érces tiszta hangját mindenki  
áhítattal hallgatta a szentmiséken, eskü-
vőkön, temetéseken. 1948-ig tanította a 
gyereket nagy-nagy szeretettel. Ekkor 
nyugdíjba vonult, de utána is aktívan, 
tevékenyen részt vett Mezőtárkány kul-
turális életében. Sikeres férfidalárdát ala-
pított, több versenyt is nyertek. Feleségé-
vel és két gyermekével a faluban éltek, 

mindenki nagyon szerette őket, mert 
jó emberek voltak. A 70-es évek elején 
költözött  Egerbe. Családja – ma is élő 
lánya-, Magduska, veje Gyurka bácsi, 
és unokái Csili és Gyuri alázattal visel-
te gondját a Nagypapának, aki gyakran 
megszólaltatta a harmóniumot. Déd-
unokája – Gábor – érkezését is meg-
érhette.  Messzire elkerült fiával  még 
életében találkozott. 

1980-ban 87 éves korában hunyt el. 
Az egri Kisasszony temetőben helyez-
ték örök nyugalomra felesége mellé.

Kevesen élhetnek már azok közül, 
akik Kántor Úrra személyes emlékek 
felidézésével tudnak gondolni. Én sze-
mélyesen ismerhettem őt, emberi nagy-
sága gyerekként is mindig magával 
ragadott.

A mezőtárkányi katolikus templom-
ban 2014. szeptember 28-án a szentmi-
sén emlékeztünk meg Kántor Úrról. 

Mátyus Piroska

Rendszeresen kér tőlünk felnőtt kísérőt a Vöröskereszt Füzes-
abonyi Szervezete a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroz-
tatása kapcsán. 

Egyik kolléganőnk munkájának köszönhetően kiváló kapcso-
latot ápolunk a Pártos Csilla és Erdei (Madár) Zsolt nevével, 
munkájával fémjelzett budapesti székhelyű HEGYEM (Harc-
művészek az Egészséges Gyermekekért) Egyesülettel.

 Érdekességként említem meg, hogy működésünk alatt három 
Laskó baba született, mindhárom kisfiú, és három gondozónőnk 

ment nyugdíjba tőlük. A tavalyi évben először jelentettünk meg egy 
leporellós kiadványt, melyet az idei évben frissítettünk. Az intéz-
mény november hónapban már két alkalommal megrendezte a Szo-
ciális Munka napját. Jó volna ezt a hagyományt is továbbvinni.

Itt szeretném valamennyi kedves olvasó figyelmét felhívni, 
hogy a Laskó-Rima... valamennyi dolgozója közfeladatot ellátó 
személy, így a velük szemben megnyilvánuló szóbeli vagy testi 
erőszak hivatalból üldözendő bűncselekmény.

Mátyus Piroska Intézményvezető



16

LASKÓ-RIMA JÁTSZÓNAP
Barnáné Úri Katalin vagyok, a Laskó-
Rima Menti Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény egyik családgondozója. Közel 
15 éve dolgozom  a gyermekvédelemben. 
Sokat mesélhetnék a szociális és gyer-
mekvédelem területén dolgozó szakem-
berek gyermekekért, családokért, embere-
kért megtett küzdelméről, de nem teszem. 
Ebben a cikkben csakis hivatásunk leg-
szebb pillanatairól fogok írni, arról, hogy 
tettünk boldoggá több, mint 100 gyerme-
ket 2014. augusztus 7-én a Laskó-Rima 
Játszóház megszervezésével. 

Így kezdődött: Meghívást kaptam ez 
év márciusában Mezőtárkányra a Tájház 
megnyitó ünnepségére, ahol igen csak tát-
va maradt a szám. Elvarázsolt az a régi 
nádfedeles ámbitusos kicsi ház. Beindult 
a fantáziám is, és már előre elképzeltem 
milyen klassz programokat lehet majd itt 
szervezni a gyerekeknek. A nyári hóna-
pokban egyre fokozódott bennem a vágy, 
hogy elképzelésemet végre megvalósít-
hassam. Tóthné Szabó Anita Polgármes-
ter Asszony örömmel fogadta a nagysza-
bású gyermekprogram gondolatát, ame-
lyet az intézményvezetőnk Mátyus Piros-
ka és minden családgondozó teljes mér-
tékben támogatott.  Sallainé Marika, Ani-
kó, Mariann, Erika, szóval mindenki lel-
kesen fogadta az ötletet és hozzá is fog-
tunk a szervezéshez. Vezetőnk Piroska 
annyit kért tőlünk, minden társult tele-
pülésen hirdessük meg a programunkat 
(Mezőtárkány, Egerfarmos, Besenyőte-
lek, Füzesabony, Dormánd), és szervez-
zük meg a gyerekek ideutazását is (mik-
robuszokkal). A szervezés e szakaszában 
jöttünk rá, hogy kinőttük a Tájház udva-
rát, hiszen oda nem fér olyan sok gye-
rek. Ki kellett hát találnunk valami mást. 
Itt jött az iskola gondolata. Nagy udvar, 
betonozott pálya... Tökéletes színhely egy 
hatalmas gyerek bulinak.

Amit a szervezés során átéltem azt 
érdemes Önöknek elmesélnem. Az 

önkormányzat vezetősége nyitott volt és 
rendkívül segítőkész. Minden ötletünket 
támogatták. Amikor azt mondtuk üstben 
szeretnénk főzni a gyerekeknek, az volt 
az első kérdés mit adjunk hozzá? Mindent 
meg kaptunk ami egy jó gulyáshoz kell 
(krumpli, zöldségek, fűszerek stb...) Amit 
pedig az önkormányzat nem tudott adni 
hozzá, azt mások felajánlásával biztosí-
tottuk. A húst Juhász Péter vállalkozónak 
(Pemika Kft) köszönhettük, a tele gázpa-
lackot pedig Németh Géza bácsitól kap-
tuk, így lett mivel tüzelnünk az üst alatt. És 
még mindig nyitott volt a kérdés, ki főz-
zön? Válasz: az, aki az egerfarmosi gye-
rekprogramokon szokott: Lukács Dezső. 
Timi és a közmunkaprogramban dolgozók 
segítettek neki mindenben amiben csak 
kellett. A  gyerekek étkeztetése így meg 
is oldódott!  Igen ám, de ide programok 
is kellettek, mégpedig olyanok, amelyek 
egész nap izgalomba tarthatták a gyereke-
ket. Összedugtuk hát munkatársaimmal a 
fejünket és gondolkodtunk. Fontos szem-
pontok voltak: érdekesek és sokszínűek 
legyenek a programok, na és ne kerülje-
nek sok pénzbe. Jöt-
tek is az ötletek: kre-
atív, kézműves sát-
rak (zsenília pókok, 
ajándékok, gyöngy-
fűzés, rongybaba, 
szalmabábuk készí-
tése), dobozok haj-
togatása (Duropack 
felajánlása), csil-
lámfestés, arcfestés,  
kosárfonás megfi-
gyelése, elsősegély-
nyújtás elsajátítá-
sa. Az egerfarmosi 
és besenyőtelki 
önkormányzat anya-
gi támogatásával 
megvásárolhattuk a 
kézműveskedéshez 

szükséges alapanyagokat. A Vörökereszt 
pedig Ambu babát adott kölcsön, ami-
vel egy helyben élő lakos, Nyeste Sán-
dor mentőtiszt megtaníthatta a gyerekeket 
a mesterséges lélegeztetésre. A kézmű-
ves sátor alatt önkéntes segítőink (Csehné 
Andi, Úriné Ica, Kovács Mária, Hegedűs 
Roland,  diákmunkások, családgondozók 
és kosárfonók) foglalkoztak a gyerekek-
kel és készítettek szebbnél szebb dolgo-
kat. A közmunkaprogram ügyes kézmű-
vesei apró ajándéktárgyak vásárlására is 
lehetőség nyújtottak a résztvevők szá-
mára.  És itt ne felejtsem el kiemelni a 
Szécsi Gabi által patronált diákmunkában 
foglakoztatott fiatalokat, és a közmunka-
programban dolgozókat (Márki József 
vezetésével), akik ugyancsak fontos segí-
tői voltak ennek a napnak. 

A kézművesség mellé rengeteg más 
program is szerveződött ám!

Tóthné Szabő Anita és Poczokné Blanár 
Gabriella Polgármesterek köszöntését 
követően Sípos Attila a művelődési ház 
vezetője a település látnivalóinak meg-
tekintésére invitálta a gyerekeket. Volt is 
érdeklődő bőven! Hiszen sok olyan kis-
gyerek jött el, aki még ezelőtt sohasem 
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járt Mezőtárkányon. Irány hát a Tájház, 
a Kálvária, Főtér, Kopjafa és a Tűzoltó-
szertár (volt ám önkéntes helyi tűzoltónk 
is Forgács György személyében!), ahol 
Sípos Attila szinte történelem órát tartott 
nekik. Az őket kísérő felnőttek később 
elmesélték, hogy ilyen fokú érdeklődést 
gyerekek részéről a múltunkról még soha 
sem láttak. Ez volt hát az oka, hogy csak  
2 órahossza múlva ért vissza a csapat. 
Szerencséjükre!!! Mivel ekkorra a pálya 
szélén két olyan vagány bőrfelszerelésbe 
öltözött motoros jelent meg, amire a szer-
vezőkön kívül senki sem számított. Volt 
is sikítozás, kiabálás, szaladgálás.... Kor-
dont kellett állnia az önkéntes fiataloknak 
és diákmunkásoknak, nehogy baleset tör-
ténjen. Ekkor már mindenki motorozni 
akart. De hát ez is volt a cél! Ha jól tudom 
nem is maradt ki egy kisgyermek sem a 
motorozásból.  Most pedig fölfedem a 
motorosok kilétét is: Bozsik Csaba (Bese-
nyőtelek polgármestere) és barátja Csőre 
István (ugyancsak Besenyőtelekről). 

Az időjárás kedvezett nekünk, hét ágra 
sütött a nap. A gyerekek izgatottan szür-
csölhették a bodzaszörpöt (Tanárki Jegy-
ző Úrtól kaptuk!) és az önkormányzat 
által felajánlott kristályvizet. Igaz nem 

sokáig, mivel a 
motorozást köz-
vetlenül követték 
a csapat- verse-
nyek. Három csa-
pat mérte össze 
erejét, ügyessé-
gét, bátorságát, 
kitartását. Verseny 
volt ez a javából! 
Kimerítő, fárasz-
tó és nagyon - 
nagyon izgalmas. 
A megmérettetés-
nek tétjei is vol-
tak, de erről még 
később mesélek. 

A finomra sikerült ebéd elfogyasztá-
sa után Mezőtárkány körzeti megbízottja 
Barta Norbert tartott bicikli szépségver-
senyt, ami nem az esztétikumra fektette a 
hangsúlyt, hanem a felszereltségre (lám-
pa, csengő, macskaszem, stb....) Mond-
hatom nem kevés ajándékot osztogatott 
szét a gyerekek között! Ekkorra már a 
Tutor Alapítvány munkatársai is megér-
keztek, így rögtön csapatokra osztottuk a 
gyerekeket. Kerékpáros, labdaügyeszségi 
és közlekedési feladatokat kaptak tőlük 

a gyerekek.  Az 
idő  gyorsan 
rohant .....Unat-
kozó gyereke-
ket egyszer sem 
láttunk. Hogy is 
láthattunk vol-
na, amikor a sát-
rak alatt még dél-
után is voltak 
kézműveskedők, 
csapatokban is 
játszottak a gye-
rekek, és az isko-
la mögött még 
pónilovon is 
(Juhászné Ani fel-
ajánlása) nagyon 
sokan lovacs-
káztak (Petusák 
Adrian segített 
ebben). 

Az érdeklő-
dés és a hangu-
lat három óra 
után sem lan-
kadt. Hogy is lan-
kadt volna, ami-
kor ezután jöt-
tek a táncbe-
mutatók. Dudás 
Zita egerfarmosi 
anyuka hipp-happ 
tánccal, Dancing 
Kids Tánccso-
port discó tánc-
cal (Szaniszló 

Péterné betanításával), Antal Gréta és 
Kiss Barbara modern tánccal szórakoztat-
ta az összegyűlt tömeget. A vastaps min-
dent elárult! Írásom e szakaszában gon-
dolok hálás szívvel Szaniszló Péterre is, 
aki egész nap zenei aláfestéssel és mikro-
fon biztosításával emelte a hangulatot és a 
program színvonalát. 

A rendezvényünk jutalmazással fejező-
dött be. A Kis Bocs Baba Mama képvise-
lői díjazták a sport vetélkedő helyezettje-
it (I. hely. torta volt), a fellépőket és egy 
nagyon tehetséges fiatal festőlányt akiről 
még ez idáig nem szóltam. Márton Domi-
nika Egerfarmoson él, 16 éves, a Dobó 
Gimnázium tanulója. Gyönyörű grafiká-
kat, festményeket, portrékat készít. Fest-
ménykiállítását az iskola egyik osztályter-
mében tekinthették meg a látogatók. 

Itt említeném meg az általános iskola 
munkatársainak szerepét is a rendezvé-
nyünk szervezése és lebonyolítása során. 
Nélkülük nem ment volna....Együttmű-
ködésüket, önzetlen segítő szándékukat 
soha nem felejtjük el. Ugyanezt mond-
hatom el a polgárőrség hozzáállásáról 
is, akik az egerfarmosi polgárőrséggel 
(Burgermeister János bácsiékkal) össze-
fogva biztosították számunkra a rendez-
vény zavartalan lebonyolítását.  

A Laskó-Rima Játszóház jó példája a 
társadalmi összefogásnak, az önkormány-
zatok, intézmények, civil szervezetek, 
vállalkozók, magánszemélyek együtt-
működésének. A boldog gyermekarcok a 
jövő zálogai, ami mindannyiunk számára 
nagyon fontos.

Kedves Gyerekek!  E Játszóház hagyo-
mányként fog tovább élni, ezért várunk 
titeket jövőre is!!!!

„Egy rendkívüli gyermeknap,  
az mindenkinek jó,

és akár minden évszakban  
több is tartható.

Egy rendkívüli gyermeknap,  
az bármikor lehet,

A lényeg az, hogy tudjon róla  
minél több gyerek”

(BródyJános)
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Mezõtárkány-Egerfarmosi Általános Iskola 

2012/2013-as tanév munkája
A 2012/ 2013-as tanév indítása, a műkö-
dés szervezése és irányítása még ÁMK- 
ként történt. Az Általános Művelődé-
si Központ többcélú intézmény, feladata-
it egymással együttműködő, tevékenysé-
güket összehangoló intézményegységek-
ből álló egységes intézményként látta el. 
Intézményegységei szakmai tekintetben 
önálló szervezeti egységek voltak:

•  óvoda és tagintézménye Egerfarmoson
•  általános iskola és tagintézménye 

Egerfarmoson
•  művelődési ház
•  könyvtár
•  intézményi konyha, 2012-től Eger-far-

moson is biztosítja a közétkeztetést
•  mosoda

Nagy ünnepséggel, örömmel kezd-
tük a nevelési évet az ÁMK-hoz tartozó 
Mezőtárkányi Mesevár Óvoda átadásá-
val. Tavaly ősszel már a megszépült, újjá-
épített óvodaépületet vehették birtokba a 
kis ovisok és az ottani dolgozók. A helyi 
önkormányzat pályázati forrásból biztosí-
totta az óvoda épületének újjáépítését, a 
régebbi épület felújítását és korszerűsí-
tését.

A tanév elindítása, a szakmai mun-
ka irányítása és a tagintézmények közöt-
ti összehangolt munkavégzés szervezése a 
régebbi idők gördülékenységével zajlott:

• a tantárgyfelosztások, órarendek, dél-
utáni elfoglaltságok tervezése, szerve-
zése, 

• statisztikai nyilvántartások, adatok 
pontos elkészítése, a normatíva igény-
lések, tanügyi nyilvántartások vezeté-
se, összehangolása,

• ÁMK munkaterv készítése, közös fel-
adatok, tevékenységek, programok 
tervezése, szervezése, 

• a közös pályázatok megírása, megva-
lósítása, elszámolása 

Az immár ötévesnek számító társulás-
ban a vezetők, a pedagógusok, a nevelő-
oktató munkát segítő alkalmazottak hoz-
záértéssel, felelősséggel tették a dolgukat, 
közösen, egymás tapasztalataira is épít-
ve törekedtek arra, hogy megfelelő szín-
vonalon lássák el a gyermekeink nevelé-
sét oktatását.

Az őszi programok bonyolítása mel-
lett készültünk az ÁMK 35 éves évfor-
dulójára, amit novemberben ünnepel-
tünk. Ebből 30 évet önállóan, öt évet a 
közoktatási mikrotársulásunk gesztora-
ként működtünk Az évforduló megün-
neplése már hagyománynak számított az 

intézmény életé-
ben, most pedig 
különös jelentőség-
gel is bírt, hiszen 
35 év egy intéz-
mény életében nem 
kis dolog, ugyanak-
kor ez nemcsak egy 
számadás, visszate-
kintés volt, hanem 
életünknek egy 
korszakát zártuk le. 
Az ünnepi megem-
lékezés fontossá-
gára való tekintet-
tel készítettünk egy 
kiadványt is, mely 
a Mezőtárkányi 
ÁMK 35 évét 
mutatja be néhány 
pi l lanatfe lvétel , 
esemény felidézé-
sével. A kiadvá-
nyunk azt a célt is 

szolgálta, hogy tiszteletünket fejezzük 
ki az elődeink- az ÁMK alapítói előtt és 
azok előtt, akik sokat dolgoztak azért, 
hogy a gyermekeinket megfelelően felké-
szítve indítsuk el a további iskolafokoza-
tok felé. 

Az állami fenntartásba vétellel az intéz-
mény átszervezése is megkezdődött 2012. 
november végétől. Az iskolák átvétele, a 
megállapodások megkötése zökkenőmen-
tesen zajlott. Az átvétel és az új intézmény-
be a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pontba történő „beolvadás” működésün-
ket nem befolyásolta. Az iskolák átvétele 
az állami fenntartó és a helyi önkormány-
zat között minden tekintetben teljes egyet-
értésben és egymást segítve zajlott.
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Tárgyi feltételek, eszközrendszer javulása 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Épületi adottsá-
gok

Az emeleti 
tantermek 
kiépítése

3 osztályterem 
tisztasági festése

Kisiskola 
padozatának 

javítása

Tisztasági festések 
nagyiskola, aula- 

lambériázás

Az udvaron 
lévő bitumenes 
pálya felújítása, 
a térfogó háló 

újjáépítése

Az épület külső 
hőszigetelése, 

hőszigetelt 
nyílászárók 
beépítése

Tisztasági 
festések, 

lambériázás

Tanulóba-rát 
tanterem

függöny, 8 
db tanulói 

asztal,76 db 
szék

14 db tantermi 
üveges, polcos, 
tároló szekrény

További tantermi 
bútorok beszerzése

Az iskola 
aulájában a cipős 

szekrények cseréje

2 db tantermi 
polcos szekrény, 

2 db tantermi 
üveges szekrény, 

6 db tantermi 
zárt szekrény,  3 
db tantermi kis 

szekrény

41 db függöny
5 db tantermi 

szekrény

Kooperatív 
bútorzat 

vásárlása (18 
db asztal)

Tantermi 
bútorok 

beszerzése

A tanulók fejleszté-
sét szolgáló 
fejlesztő eszközök

34 db fejlesztő 
játék,tanórai 

eszközök, 123 
db fejlesztő 
munkafüzet

96 db 
szakkönyv

80 db fejlesztő 
eszköz, 4 db 

fejlesztő csomag / 
OKOS (KOC)KA/

2 db Logi-vár
6 db szakkönyv

156 db játék, 971 
db taneszköz, 87 db 

könyv

22 db fejlesztő 
eszköz

58 db könyv
3db interaktív 

tábla és 
oktatócsomagok 

beszerzése

Fejlesztő 
eszköz 34 db, 
sporteszköz 

162 db, játékok 
125 db, 

könyvek 60 db, 
tanszer 1189 

db, szakkönyv 
147 db,

Fejlesztő 
eszközök, 

sport-
eszközök

sportruházat 
könyvek és 
tanszerek 
beszerzése

Így az állami fenntartásba vételről 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. tv értel-
mében az Általános Művelődési Köz-
pont Mezőtárkány-Egerfarmos intéz-
mény 2013. január 1-jétől átszervezésre 
került. Az ÁMK alapfokú oktatást ellátó 
két intézményegysége a fenti időponttól 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Füzesabonyi Tankerületéhez tarto-
zik, mint fenntartóhoz, és mint működ-
tetőhöz. A mezőtárkányi általános iskola 
tagintézménye maradt az egerfarmosi 1-4. 
évfolyamos általános iskola.

A tanév második félévében elkészült 
az iskola szakmai alapdokumentuma, 
az iskola hivatalos neve Mezőtárkány- 
Egerfarmosi Általános Iskola lett. Szék-
helye: 3375 Mezőtárkány Kossuth Lajos 
út 54-56.vTelephelye: 3375 Mezőtárkány 
Rákóczi út 22. Tagintézménye: 3379 
Egerfarmos József Attila út 1.

A második félévben átdolgoztuk a szak-
mai dokumentumokat, a pedagógiai prog-
ramot, a szervezeti és működési szabály-
zatot, a házirendet. Bevezetésük 2013. 
szeptember 1-jétől megtörtént.

Tárgyi feltételek: 
Az iskolák infrastruktúrája megfele-

lő tárgyi környezetet biztosít a gyerme-
kek oktatásához- neveléséhez. A tanter-
mek száma 9, informatika szaktanterem-
mel is rendelkezünk, a technika termünk 
nem ideális, mert két kicsi helyiségben 
zajlik az oktatás. A felső szinten viszont 
a három új tantermünk tágas és közösségi 
programok bonyolítására is alkalmas. Az 
épületet 2006-ban bővítették egy szint-
ráépítéssel, ezzel három új tanterem, egy 
informatika terem, tanári szoba készült el. 

A község önkormányzatának 
köszönhetően az épület hőszi-
getelése és a nyílászárók cse-
réje a 2011/ 12-es tanévben 
készült el. Az udvaron lévő 
sportpálya szintén átépítésre 
került ekkor, ezért a testneve-
lés óráknak az őszi és a tavaszi 
időszakban ideális helyet tud 
biztosítani. A téli időszakban 
a művelődési ház nagytermét 
tudjuk használni a sportórák, 
foglalkozások megtartására, 
amire viszont igen nagy igény 
volt és van az iskolánkban, 
hiszen nálunk 1997-től 2011-
ig minden osztálynak min-
den nap volt testnevelés órá-
ja, illetve a tavalyi évtől erre 
ismét lehetőséget teremtett fel-
menő rendszerben a közneve-
lési törvény.

Az elmúlt évtized pályázati 
támogatásainak köszönhetően 
nagyon sokat fejlődött az isko-
lánk eszközrendszere, beren-
dezése, felszereltsége.

A tantermek berendezé-
se nagyrészt megfelel a gyer-
mekbarát osztályterem elvá-
rásoknak: mobilizálható búto-
rok, a gyermekek számá-
ra elérhető és megfelelő esz-
köz rendszer áll a rendelke-
zésünkre. A gyermekek fej-
lesztését szolgáló szakmai eszközrend-
szer is sokat fejlődött, sokoldalúan biz-
tosítja a gyermekek differenciált fejlesz-
tését. Az iskola informatikai eszközrend-
szere is megfelelő. Pályázati forrásokból 

finanszírozott fejlesztéseknek köszönhe-
tően igen modern, minden igényt kielé-
gítő, interaktív táblákkal felszerelt négy 
osztályterem és az informatika terem áll a 
tanulók és nevelőik rendelkezésére.

folytatás a 20. oldalon Æ
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Személyi feltételek: 
Iskolai osztályok száma a 2012/2013-as 

tanév elején 8 osztály, napközis csoportok 
száma három. Humánerőforrás feltétele-
ink csökkentek, a 18 fős a tantestületből, 
aktívan dolgozott 15 fő, tartósan távollé-
vő 3 fő volt. 

A nyár folyamán a köznevelési törvény 
szeptember elsejei bevezetésének okán át 
kellett gondolni a humánerőforrás szük-
ségletünket. A 2013/ 2014-es tanévben 
bevezetésre került a tanulók egész napos 
ellátása, foglalkoztatása. A délutáni idő-
szakban szervezzük a tanulószobai fog-
lalkozásokat, napközit, szakköröket, fel-
zárkóztató, fejlesztő órákat és a tehetség-
gondozást. A mi iskolánkban a tanulók 
nagy része igényli a délutáni elfoglalt-
ságokat, ezért minden évfolyamon indí-
tottunk napközis csoportot. Minden cso-
porthoz pedagógusokat kellett biztosítani, 
ezért négy új pedagógus kollégát alkal-
maztunk a távol lévők helyettesítésére. A 
tantestület aktív tagjai napjainkban 22 fő.

Az intézmény szakember ellátottsága 
megfelelő, gyógypedagógusok, fejlesz-
tő pedagógusok is segítik a nevelőtestület 
munkáját, mint a tantestület tagjai. Külső 
szakemberrel oldjuk meg a logopédiai és 
pszichológusi ellátást. 

Évek óta nagyon fontos feladatunknak 
tekintettük a pedagógusok továbbtanu-
lását, szakmai továbbképzéseken törté-
nő részvételét. Az utóbbi években többen 
szereztek újabb diplomát, szakvizsgát tet-
tek le, továbbképzéseken vettek részt 295 
órában, ebből 180 órában olyan tovább-
képzéseket szerveztünk, amelyeken a leg-
korszerűbb módszertani ismereteket sze-
rezhették meg a kollégák és a tantestület 
minden tagja részt vett benne. 

Pedagógiai programunkban megfogal-
mazott célkitűzéseink és feladataink meg-
valósításáról néhány gondolat.

Legfontosabb dolgunk a tanulók tudá-
sának, ismereteinek gyarapítása, tehetsé-
gük kibontakoztatása, a 8. osztály ered-
ményes elvégzése és a továbbtanulás-
ra történő felkészítésük. Kiemelten fon-
tos feladatunknak tartjuk, hogy a gyere-
kek használható, korszerű tudást kapja-
nak, hogy képessé váljanak egész életük 
folyamán új dolgokat megtanulni, elsa-
játítani

Az új módszerek adta lehetőséggel élve 
segítjük a tanulók felzárkózását, a tanulá-
si zavarok leküzdését, kellően odafigyel-
ve a tehetséggondozásra, a pályaválasz-
tásra. 

Olyan körülményeket kell teremtenünk 
a tanulók számára, amelyek lehetővé 
teszik a kiegyensúlyozott tanulási felté-
teleket. Az általános iskolai oktatás 1– 4. 
évfolyamán az iskolaotthonos oktatás, 
illetve napközi otthon, a korrepetálások, 

a felzárkóztató foglalkozások, szabad-
idős foglalkozások (sport, játék, szakkö-
rök) biztosításával, a 5-8. évfolyamokon 
a felzárkóztató foglalkozások, felvéte-
li előkészítők, választható órák, szakkö-
rök, a tanulószoba biztosítják a gyerme-
kek egész napos foglalkoztatását és meg-
felelő felkészítését.

A szabadidős és kulturális program-
jainkkal tudunk gyermekeink számára 
olyan ismereteket, közösségi érzéseket, 
élményeket nyújtani, melyek elengedhe-
tetlenek ahhoz, hogy tehetségét kibonta-
koztatni tudó, a kulturális értékekre fogé-
kony, a közösségben együttműködésre 
képes felnőtté váljanak.
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Időpont Program
08.30. Tanévnyitó
09.21. Óvodaátadó ünnepség
09.28. A magyar népmese napja- mesemondók a 

községi önkormányzat felkért dolgozói
Babszem Jankó színházi előadás

10.05. Megemlékezés az aradi vértanúkról
10.19. 1956-os nemzeti ünnep alakalmából ünnepi 

műsor- iskolai és községi
10.25. Tökfaragás, party előkészületek
10.27. Halloween-party
11.07.,11. Rendőrségi katasztrófavédelmi oktatás
11. hónap
11.12-től

Egészség hónap „Testkultúra-projekt”
tantárgyi koncentráció/szaktárgyi feladatok
egészséges ételek kóstolása, közös sport ,
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek: 
sebkötözés 

11.14. Pályaválasztási kiállítás Egerben
11.24. „35 éves az ÁMK” jótékonysági bál
11.28. Előadások a testkultúra projekt keretében 

(védőnő, kozmetikus)
11.30. Bábszínházi előadás Harlekin kalandjai 

címmel
12.03. Hangverseny Szihalmon
12.06. Mikulás 
12. 07. Testkultúra projektet záró kiállítás a tanulók 

munkáiból
12.15. Adventi készülődés
12.20. Iskolai karácsonyi ünnepség
12.22. Községi karácsony: iskolások karácsonyi 

műsora
2013

Időpont Program
01.18. DÖK értékelő gyűlés
01.22. Magyar Kultúra Napja – megemlékezés az 

osztályokban
01.23. Hóemberépítés az udvaron- közös játék a 

felnőttekkel
02.08. Iskolai farsang – mazsorettek fellépése
02.11. Hangverseny Szihalmon
02.21. Bábszínházi előadás Füzesabonyban
03.14. Márc. 15. nemzeti ünnep- iskolai, községi 

műsor
04.11. A magyar költészet napja alkalmából a JAJA 

együttes műsora

04. 15 -06.06. Környezetvédelmi-projekt
tantárgyi koncentráció/szaktárgyi feladatok
projekt-zárás

04.15. Hangversenyen részvétel Szihalmon
04.18. Hangos olvasási, szövegértési verseny
04.19. Környezetvédelmi verseny Kápolnán
04.22. Kirándulás a Szalajka-völgybe
04.26. Bábszínházi előadás Füzesabonyban
04.29-05.03. Környezetvédelmi projekt- Szemétszedés
04.28. Kerékpártúra
05.02. Rajzkészítés a környezetvédelmi program 

keretében
05.08. Kistérségi történelem verseny
05.24. Gyermeknap: sportprogramok, könnyűzenei 

koncert
06.01. Pedagógusnapi köszöntés- Füzesabony 

tankerület- a mezőtárkányi mazsorett csoport 
fellépése

06.04. Nemzeti összefogás napja
06.12. Alsós tanulmányi kirándulás Szilvásváradra
06.15. Ballagás
06.21. Tanévzáró
06.28. Pályázatok zárása
08.27. Tankönyvosztás, napközis csoportok 

szervezése
09.26. A népmese napja- a helyi kmb.rendőr 

kezdeményezése
10.04. Aradi vértanúk emléknapja
10.22. Nemzeti ünnep- községi ünnepség
10.24. Halloween-party
11.04.-30. Projekt hónap: Egészségnevelő programok, a 

víz világnapja aktualitással
11.04-30. Pályaválasztás előkészítése, pályaválasztási 

kiállítás, szülői értekezlet
11.04-12.20. Hangverseny sorozaton való részvétel –

Szihalom
Harlekin bábszínház előadásainak 
megtekintése és az általuk szervezett zenei, 
táncház, ünnepi foglakozásokon történő 
részvétel

12.06. Mikulásnap
12.06.-20. Adventi készülődés, színházi előadás
12.20. Karácsonyi műsor az iskolában
12.20. Karácsonyi műsor Füzesabonyban a 

tankerületben – műsort adott a mezőtárkányi 
alsó tagozat csoportja

A közös tevé-
kenységek mind-
annyiunk számá-
ra együttes élményt 
adtak, az együvé 
tartozás érzését erő-
sítették bennünk és 
ezzel hozzájárultak 
a közösségünk szo-
kásainak, hagyomá-
nyainak megőrzé-
séhez.

Nyeste Ferencné  
igazgató
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Intézményfejlesztési pályázat az 
iskolában

A  Védõnõi Szolgálat mûködésérõl

A Mezőtárkány-Egerfarmosi Általános 
Iskola az Új Széchenyi-terv Társadal-
mi Megújulás Operatív Program kereté-
ből mintegy 14 millió Ft támogatást nyert 
az intézmény fejlesztésére a 2014/2015-
ös tanévben. Az ünnepélyes projektindí-
tó rendezvényünket 2014. augusztus 29-én 
tartottuk a fenntartó KLIK, a két település 
önkormányzata, az intézmény fejlesztését 
segítő mentor és az iskolával együttműkö-
dő partnereink részvételével. Az országban 
összesen 170 intézmény részesül támoga-
tásban, így különö-
sen örülünk, hogy 
a nyertes iskolák 
között vagyunk.

A 2013 december 
1-jén indult TÁMOP 
3.1.4.B-13/1-2013-
0001 számú „Köz-
nevelés az iskolá-
ban” című EU támo-
gatásból megvaló-
suló kiemelt pro-
jekt egyik modulja 
az intézményfejlesz-
tési modul. A modul 
keretében lehetőség 
nyílik a KLIK fenntartásában lévő intéz-
mények közvetlen támogatására, mely 
közvetett módon segíti elő az intézmény-
ben tanuló diákok kompetenciamérésben 
elért eredményeinek javítását, az isko-
lai sikerességük javulását, a pedagógusok 
módszertani eszköztárának bővítését az 
eredményes és hatékony pedagógiai mun-
ka érdekében.  

A fejlesztésben különös hangsúlyt kap 
az alábbiak támogatása:

- a tanulók megfelelő pályaválasztása,

- szabadtéri mozgásos tevékenységek 
megvalósítása, a mindennapos testneve-
lés előmozdítása,

- környezettudatos tanórán kívüli tevé-
kenységek,

- közlekedési ismeretek elsajátítása, 
egészségfejlesztési és elsősegély nyújtási 
ismeretek bővítése,

- hatékony tanulásmódszertan megis-
merése, alkalmazása, 

- korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók 
számának csökkentése.

A programban való részvétellel isko-
lánk olyan lehetőséghez jut, mely által 
nem csak a pedagógusok munkája válik 
eredményesebbé, hanem a tanulók olyan 
iskolai programokban, tanórán kívüli 
tevékenységekben vehetnek részt, melyek 
hozzásegítik őket az eredményes tanulás-
hoz, pályaválasztáshoz és további lehető-
séget biztosít különböző szabadidős tevé-
kenységek megszervezéséhez.

A pályázat prioritásaihoz nagyrészt 
illeszkednek az iskolánk Pedagógiai 

Programjában megfogalmazott nevelési-
oktatási céljaink. A pályázati forrás révén 
lehetőségeink jelentős mértékben bővül-
nek a pedagógusok továbbképzését, az új 
eszközök beszerzését és az iskolai tevé-
kenységek szervezését illetően. A tanítá-
si órákon szeretnénk nagyobb arányban 
alkalmazni korszerű oktatási módszere-
ket, tanulásirányítási eljárásokat és az IKT 
eszközöket annak érdekében, hogy tanu-
lóink motiváltabbak és eredményesebbek 
legyenek az iskolai életükben. Ebben a 
tanévben is lesz egészségnevelési és kör-
nyezetvédelmi projekthónap ősszel és 
tavasszal, számos szakkört, tehetséggon-
dozó és felzárkóztató, fejlesztő foglalko-

zást, szabadidős programot tudunk szer-
vezni. A programjaink egy részét az isko-
lánk partnereivel együttműködve bonyo-
lítjuk le. Legfontosabb partnerként szere-
tettel várjuk a szülőket rendezvényeinkre.

Bízunk abban, hogy a lehetőségeinkhez 
mérten a legjobban fogjuk felhasználni a 
pályázati támogatást a tanulóink javára és 
hosszabb távon is az iskola fejlődését fog-
ja eredményezni a pályázatban való rész-
vételünk.

Iskolavezetés

A mezőtárkányi Védőnői Szolgálat 2013. 
március 1-jétől Egerfarmossal, mint csa-
tolt településsel működik együtt. A védő-
női feladatok ellátása mindkét településen 
zökkenőmentes, megfelelően hatékony. A 
védőnő feladata a várandósok, gyermek-
ágyas anyák, kisgyermekek, iskolások 
ellátása, gondozása, egészségre nevelé-
se, a nők, családok egészségének védel-
me. A védőnő egyre nagyobb feladatot 
kap a nők, családok védelme területén. 
Mezőtárkány községben a környező tele-
pülésekhez képest is igen sok volt a ter-
hesség-megszakítások aránya. Ezért tet-
tük lehetővé az Önkormányzat támogatá-
sával, hogy a spirállal védekezni kívánó 

nők számára ez az IUD eszköz ingyenes 
legyen. Ennek eredményeképpen már a 
2013-as évben az abortuszok száma az évi 
25-ről 16-ra csökkent.

  Az Egészségügyi Minisztérium továb-
bi erőfeszítéseket tesz a nők védelme 
érdekében, bevonva a védőnőket ebbe a 
munkába is. Magyarországon a Nők köré-
ben az emlőrák után második halálokként 
méhnyakrákban halnak meg a legtöbben. 
A méhnyakrák halálozásának csökkenté-
se érdekében vezette be az állam a 7.osz-
tályos lányok méhnyakrák elleni védőol-
tását - önkéntes alapon-, illetve  a védő-
nők képzését cytológiai kenet levétel-
éhez. Ezen képzések október hónapban 

indultak és a képzés befejezése után lehe-
tőség lesz Nővédelmi Tanácsadás kereté-
ben Mezőtárkányon és Egerfarmoson is 
cytológiai kenet levételére.

  A védőnő legfontosabb feladata a 
betegségek megelőzése, ami védőoltások-
kal, szűréseken való részvétellel érhető el. 
A betegség korai felismerése szempontjá-
ból nagyon fontos, hogy a lakosság köré-
ben minél nagyobb számban vegyenek 
részt a szűrővizsgálatokon. Az Önkor-
mányzat nagyon hatékonyan támogatja a 
védőnő ilyen irányú tevékenységét. Ezért 
remélem, munkám a méhnyakrák meg-
előzésében legalább olyan hatékony lesz, 
mint a nem kívánt terhességek megelőzé-
se terén.

Fernye Tünde védőnő
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Mezõtárkányi Gyöngyvirág 
Nyugdíjas Klub - az elmúlt évek 

munkájáról
A Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdí-
jas Klub 2001-ben alakult 40 fővel. Ezt 
a létszámot tartjuk, természetesen szemé-
lyi változások vannak, az élet természetes 
rendje szerint.

„Utánunk is újak jönnek örök sorsa ez 
az életünknek”

A klub életéről a teljesség igénye 
nélkül:

Minden évben a klubnaptárt és éves 
programot készítünk, melynek alap-
ján inkább több, mint kevesebb progra-
mot valósítunk meg. Az önkormányzat a 
klub részére egy komfortos épületet biz-
tosít teljesen ingyenesen, ahol a klub éle-
te folyik. Ott találkozunk, beszélgetünk, 
dalolgatunk, fánkot sütünk, zsíros kenye-
ret eszünk, csigatésztát készítünk stb.. 
2010-ben Például a Tárkányok találkozó-
jára 15 kg csigát készítettünk el saját költ-
ségünkre. 

Kirándulásokat szervezünk.
Kirándultunk már hazánk szép tájain:
Szolnok Tiszaliget
Hajdúszoboszló
Bogács
Jászszentandrás
Berekfürdő
Szilvásvárad
Szombathely
Kőszeg
Esztergom 2 nap
Harkány 3 nap
Görögország 1 hét
Voltunk az Országházban is. 

Mindig részt veszünk a község rendezvé-
nyein:

Falunap: Főzőverseny
Nemzeti Ünnepek
Tárkányok Találkozója
Sportnap
Halloween
Rendeztünk több évben unoka-nagy-

mama, nagypapa találkozót, játékos vetél-
kedőkkel, ahol a nagyi sütijével kínáltuk a 
jelenlevőket. Két alkalommal rendeztünk 
kistérségi nyugdíjas találkozót, 2007-ben 
és 2011-ben. 2011-ben volt klubunk 10 
éves. A találkozón 5 település nyugdí-
jas klubjai voltak jelen. 2007-től minden 
évben megrendeztük a falu felnőtt farsan-
gi bálját, ahol a nyugdíjasok aktívan jel-
mezben, jelmezes felvonuláson vesznek 
részt.

Ilyen volt például:
Hófehérke és a hét törpe
Katonabanda
Lakodalmas
Vészhelyzet

Cigánykaraván
A farsang minden évben nagy 

sikerű és várva várt rendezvény 
a faluban.

Minden év végén megtartjuk 
karácsony előtt az év végi záró 
ünnepségüket, ahol köszöntjük 
az aktuális névnaposokat, a 75, 
80 éveseket, és ha van, az 50 
éves házassági évfordulókat. Ez 
az ünnep nagyon szép és meg-
ható szokott lenni. Karácsonyi 
ajándékként 1 csomag szalon-
cukorral ajándékozzuk meg a 
nyugdíjas tagokat.

Ezen az év utolsó karácsony 
előtti összejövetelen úgy emlé-
kezünk meg a közülük elhal-
takról, hogy az asztalon annyi 
gyertyát gyújtunk, ahányan eltá-
voztak.

A klub kulturális csoportja 
a tánccsoport 2003-ban alakult, 
akkor 17 fővel, majd később 12 
főre csökkent, jelenleg 8 fő tán-
col és van 2 fő tanuló. Jelenleg 
a tánccsoport tagja a volt nyug-
díjas polgármester asszony, a 
jelenlegi polgármester asszony 
és a jelenlegi alpolgármester 
asszony továbbá polgármester 
asszony édesanyja is. 

Az elmúlt 10 év alatt 13 táncot 
tanultunk. A táncot kezdetben a 
polgármester asszony tanította, 
majd később az önkormányzat 

költségére táncpedagógus Montvai Éva 
tanította. 

5 féle táncruhával rendelkezünk.
Nagyon sok helyen felléptünk ez 

idő alatt: Megyei, országos rendezvé-
nyeken, Ki-Mit Tud?- okon, kistérségi 
találkozókon, regionális táncversenye-
ken (Gyöngyös, Békés), helyi rendez-
vényeken.

Külföldön Erdélyben, Szlovákiá-
ban és Görögországban mindenhol 
sikert értünk el. Országos Nyugdíjas 
Ki-Mit Tud?-on a döntőben Hévízen 
arany fokozatot értünk el és 100.000 
Ft-ot nyertünk a görögországi úttámo-
gatásra, valamint fellépési lehetőséget 
Paralia főterén. 

folytatás a 24. oldalon Æ
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3 éve rendszeres meghívottja a tánccso-

port a nyugdíjasok Heves Megyei szerve-
zete által rendezett Idősek világnapi ren-
dezvényére, Egerbe, a Sportcsarnokba.

A klub énekkara 2003-ban alakult. Az 
énekkar fellépett helyi rendezvényeken, 
más települések rendezvényein. Megyei 
minősítő versenyen 2007-ben kiváló 
minősítést kapott. Majd néhány év kiesés 
után 2010-ben újra létrejött, először arató-
brigádként citera kísérettel lépett fel helyi 
rendezvényeken. Az újjá alakult népdal-
körnek nem nagy múltja van.

De ha távolabbra visszatekintünk, 
Mezőtárkányban a dal és a zenei hagyo-
mányőrzés több évtizedes múlttal rendel-
kezik.

A Pávakör 1978-ban alakult, s az is 
rendelkezett kiváló minősítéssel. Az 
akkori alapítók közül már csak 1 fő van 
jelen a csoportban.

A Pávakör és a citerazenekar 1978-ban 
alakult és 1989-ig működött. Ez idő alatt 
meghívásokra települések rendezvényein, 
megyei rendezvényeken Egerbe többször 
léptek fel. Népdalkörök országos találko-
zóján Egerbe a Pávakör kiváló minősíté-
sét hozott. A Mezőtárkányi Művelődési 
házban több évben rendezték meg a cite-
rások találkozóját Pribojszki Mátyás cite-
ra művész részvételével. A Pávakörrel és 
citerazenekarral 1983-ban rádiófelvétel 
készült a műsort a Petőfi rádió közvetített.

A felvételt Béres Ferenc énekes és 
Béres János zenetanár készítette.

Az énekkar jelenlegi  létszáma 18 fő és 
ebbe 4 férfit is sikerült beszervezni. 

2013-ig szakmai vezető nélkül tanul-
tuk dalaikat, aztán a Füzesabony városa 
TAMOP pályázatának eredményeképp 
szakmai felkészítőt is kaptunk Kissné 
Bozó Sarolta énektanár részéről.

A Füzesabonyi Egészségügyi Központ 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló 
programok a Füzesabonyi Kistérségben”  
TÁMOP pályázat Idősek a közösségért 
című projektjének mezőtárkányi kórus 

találkozóját 2014. 
szeptember 19-én tar-
tottuk meg, mely az 
első világháború kitö-
résének centenáriumi 
évfordulója kapcsán 
került megrendezésre, 
hat környező telepü-
lés kórusainak részvé-
telével.

Mezőtárkányi cso-
portunk katonadalokat 
adott elő nagy sikerrel:
Sárga a csikó
Kedves Édesanyám
Azt üzenték Szerbiából
A laktanya udvarán

Az önkormányzat is 
és a Művelődési köz-
pont is támogatja a 
Nyugdíjas Klubot mind 
anyagi, mind szak-
mai téren, hogy a kul-
turális élet zene, tánc, 
ének továbbá éljen a 
településen. A kör-
nyékbeli települések e 
tekintetében is jó kap-
csolatba maradjanak. 
A busz utaztatáshoz 
minden esetben bizto-
sítja az önkormányzat.

Együttműködésről: 
Jó az együttműkö-

dés az önkormányzat-
tal, intézményekkel és 
a Művelődési Házzal. 
A klubot és a kulturá-
lis csoportokat támo-
gatja az önkormány-
zat, a képviselők tisz-
teletdíjuk felajánlásá-
val pl.: ruhák vásárlásá-
hoz, utaztatáshoz járul-
nak hozzá. Alpolgár-
mester asszony többna-
pos kirándulások szer-
vezésével és finanszí-

rozásával 
támogatja a klubbot. A 
klubtagok is tesznek azért, 
hogy a csoportok műkö-
désének felmerülési költ-
ségét tudják biztosítani. 
Pl.:  2013. november 23-án 
szombaton Erzsébet-Kata-
lin bált rendeztek, ahol az 
énekkar és a tánccsoport 
valamint gyerekek adtak 
műsort. A bál színvonalas, 
eredményes és jó hangu-
latú volt. Az együttműkö-
dés és támogatás tekinteté-
ben ki kell emelni Tóthné 

Szabó Anita kétszeres Idősbarát polgár-
mester asszonyt, aki velünk tanulja vagy 
tanítja a táncot és éneket. Sok fontos dol-
ga mellett erre is szakít időt, ha nehezen 
is. Az önkormányzat buszát, ha szükséges 
rendelkezésünkre bocsátja.

Befejezésül úgy fogalmaznák meg a 
nyugdíjas klub fontosságát a településen:

Tartalmas együttlétek teszik élmények-
ben gazdaggá a nyugdíjas éveinket – ezért 
nyugdíjas klubnak az a célja, hogy tagja-
inknak gazdag, tartalmas programot biz-
tosítsunk, hogy a még hátralévő éveinket 
széppé tegyük.

Siska Jánosné klubvezető
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Óvodai beszámoló
Óvodánk életében az elmúlt években több 
jelentős változás is történt.

Községünk önkormányzata 2010 
őszén az „Óvodai férőhelyek bővítése 
Mezőtárkányon a minőségi nevelés javítá-
sa érdekében” elnevezésű ÉMOP pályáza-
ton közel 100 millió Forintot nyert, mely-
hez 30 millió Forint önrészt biztosított. 

 A beruházás eredményeként 2012 
szeptemberében került átadásra az addigi 
170 m2-es szükséghelyiségekből álló épü-
let helyett egy 640 m2-es tágas, korszerű, 
ízlésesen kialakított intézmény. 

Több évtizedes álom vált valóra, mely-
nek köszönhetően a  XXI. század elvá-
rásainak megfelelő körülmények között 
nevelhetjük településünk kisgyermekeit.

 Óvodánk férőhelyeinek száma 75 főre 
emelkedett, ezáltal helyhiány miatt nem 
kerül elutasításra egy gyermek felvéte-
li kérelme sem, sőt a településen élő 2,5 
éves gyermekek  beóvodázása is lehető-
vé vált.

2013. szeptember 1-től szerkezeti  
átalakítás történt. Megszűnt  az  Általános 
Művelődési  Központ és a Mezőtárkányi 
Mesevár Óvoda önálló intézménnyé vált, 
az egerfarmosi óvoda  pedig tagintézmé-
nyünk lett.

Fenntartónk a Mezőtárkány-
Egerfarmos Köznevelési Mikrotársulás, 
melyet a két település önkormányzata ala-
pított és működtet. 

A szerkezeti átalakítás az intézményben 
folyó nevelőmunkát nem befolyásolta.

A fejlesztő-nevelő munka az Óvo-
dai Nevelés Országos Alapprogramjának 
irányelveit követve, a helyi nevelőtestü-
let által kidolgozott pedagógiai  program 
alapján folyik.

Az intézmény tevékenyen bekapcsoló-
dik településünk életébe. Idén óvodása-
ink sikeresen szerepeltek a Tájház és a 
Gézengúz játszótér átadási ünnepségein.

Szeptemberben a 2014/2015-ös nevelé-
si évet 63 kisgyermekkel indítottuk. Az év 

során folyamatos felvételt tudunk biztosí-
tani a jelentkezőknek.

 A gyermekek nevelését 6 óvodape-
dagógus végzi, munkájukat 3 dajka és 
1 pedagógiai asszisztens, valamint egy 
részmunkaidős dolgozó segíti.

A nagycsoportosok közül a beszédfej-
lődési, tanulási, beilleszkedési, és maga-
tartási zavarokkal küzdő gyerekeket a 
füzesabonyi Nevelési Tanácsadó logo-
pédus és fejlesztőpedagógus szakembe-
rei heti rendszerességgel fejlesztik. Hal-
lássérült  óvodásunkat pedig az egri Hal-
lásfejlesztő Központ szurdopedagógusa 
látja el.

2014-ben már két alkalommal pályáz-
tunk sikeresen az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirdetett Integ-
rációs Pedagógiai Rendszer keretében 
működtetett óvodai fejlesztő programra.

 Első alkalommal 860.000 Ft-ot nyer-
tünk, melyből tárgyi feltételeinket 
tovább javítottuk. A  gyermekek szá-
mára törülközőket, gyermekkönyve-
ket, mozgás- és vizuális fejlesztést segí-
tő eszközöket,valamint lepedőket vásá-
roltunk.

Második alkalommal 1.400.000 Ft-ot, 
melyről a napokban értesültünk. Az 
összegből eszközvásárláson kívül kirán-
dulást, családi napot, pedagógus tovább-
képzést, Mikulás  délelőttöt és karácsonyi 
ünnepséget tervezünk megvalósítani.

A nyár folyamán bevizsgálásra kerültek 
az udvaron található eszközök. A kombi-
nált sporteszközt a csúszda elhasználó-
dása miatt üzemen kívül kellett helyezni. 
Önkormányzati finanszírozásból folya-
matban van a javítása. 

Az elkövetkezendő időszak fő célkitű-
zése olyan óvodai játszóudvar kialakítá-
sa, ahol biztonságos, változatos mozgás-
igényt kielégítő eszközök állnak gyerme-
keink rendelkezésére. Reméljük, hogy 
ehhez a jövőben pályázati forrás is bizto-
sított lesz.

Az intézmény vezetése
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Játszóház,  
2014 nyári programok

A Mezőtárkány Községi Önkormányzat, a Laskó- Rima Menti Szociális Ellátó- és 
Gyermekjóléti Intézmény mezőtárkányi irodája, a Művelődési Ház és Könyvtár, vala-
mint a Mezőtárkányi Általános Iskola karöltve Játszóházat szervezett a gyermekeknek 
július és augusztus hónapokban minden második héten, naponta 9-11-ig. A lebonyolí-
tásban közreműködtek az Önkormányzat által foglalkoztatott diákok is, akik rövid idő 
alatt megtalálták a közös hangot a kicsikkel, és sportversenyeket, vetélkedőket szer-
veztek, kézműves foglalkozásokat tartottak nekik. Alkalmanként 30-40 gyermek játsz-
hatott gondtalanul és szakmai felügyelet alatt naponta 3 órát. A Laskó- Rima Menti 
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény jóvoltából egy alkalommal lufi bohóc is 
szórakoztatatta a Játszóház közönségét. A nyár végéig töretlen lelkesedéssel látogatták 
a programsorozatot a gyerekek. A sikerre és a hagyományokra való tekintettel, remél-
jük, jövő nyáron is lesz Játszóház! 

Kincsestár
Értékrend, meglévő értékek felkutatása, megőrzése, értékteremtés.

 Mezőtárkányban jelenleg nem műkö-
dik ifjúsági szervezet. Így hiánypótlás-
ként szerettünk volna olyan programo-
kat szervezni, amelyek lehetőséget biz-
tosítanak a fiatalok számára az ő korosz-
tályukat érintő közösségi élet újraszerve-
zésére. A „Gyermekek- és fiatalok közös-
ségeinek és ifjúsági civil szervezetek ren-
dezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsá-
gi turizmust) támogatása” című pályá-
zat részeként megrendezésre kerülő  Kin-
csestár című projekt a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium támogatásával és a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
közreműködésével valósul meg. A pro-
jekt lebonyolítója a Mezőtárkány Közsé-
gi Önkormányzat, célközönsége a gyer-
mek- és ifjúsági korosztály 26 éves korig 
bezárólag. Lebonyolítása 2014 júliusában 

kezdődött és még idén decemberben le is 
fog zárulni.

 A pályázat három fő részből áll. Egy 
nyári előadássorozatból, két kirándulás-
ból, és kiállítási eszközök beszerzéséből, 
amelyek a későbbiekben 
a Tájházban lesznek elhe-
lyezve.

A projekt első részé-
ben nyári péntekekre 
egy olyan „kedvcsináló” 
előadássorozatot szer-
veztünk a mezőtárkányi 
Művelődési Házba, illet-
ve Tájházba, amelynek 
keretében a gyermek, és 
ifjúsági korosztályok szá-
mára színvonalas kikap-
csolódási lehetőséget 

biztosítottunk. Ahol helyi értékeket, és 
vendégek „kincseit” mutattuk be. Ami 
pedig nagy sikert aratott, a későbbiekben 
akár rendszeres programmá is alakulhat. 

A projekt kirándulásokból álló részé-
ben a 18-26 év közötti fiatalokat szólítot-
tuk meg. Az első programot augusztus-
ban, Egerben és környékén bonyolítottuk 
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le. A megyében található történelmi, föld-
rajzi és biológiai értékekre hívtuk fel a 
figyelmüket. Azért választottuk ezt a kor-
osztályt a két napos kirándulás célközön-
ségének, mert ők a legérettebbek és így 
több felelősséget tudnak vállalni az érték-
megőrzés területén. A második kirándu-
lást Tiszaburára tervezzük, ahol a Start 
Munkaprogram kapcsán hallhatunk majd 
előadást id. Farkas László a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma főhivatal-
nokának előadásában.

Valamint a pályázat segítségével be 
fogunk szerezni a Tájházba néhány infor-
mációhordozó eszközt, amelyek segít-
ségével időtálló és dekoratív formában 
közölhetünk majd hasznos tudnivalókat a 
látogatókkal. Ezek megszerkesztésében is 

fiatalok közreműkö-
dését kértük.

Reményeink sze-
rint a programok 
elnyerték, elnyerik 
majd a fiatalok tet-
szését, és arra sarkall-
ják őket, hogy továb-
biakban is része-
sei, akár szervezői 
is legyenek hasonló 
kulturális rendezvé-
nyeknek, sok hasznos 
ismerettel és örömte-
li élménnyel gazdagodva, és gazdagítva a 
közösséget. 

A tájházba készülő tablók és molinók 
pedig hosszú évekig őrizhetik a közös 

A Sportegyesület életébõl
A Mezőtárkányi Sportegyesület 7 éve ala-
kult, azzal a céllal, hogy a község lakó-
inak lehetőséget biztosítson kortól, nem-
től függetlenül a rendszeres testmozgásra, 
illetve a versenyszerű sportolásra.

Az eltelt évek bizonyították, hogy jó 
döntés volt ennek a civil szervezetnek a 
létrehozása. Mind minden új szervezet-
nél félő volt, hogy a kezdeti lelkesedés 
később enyhülni fog, de most nem ez tör-
tént, sőt lendületes fejlődésnek indította 
az egyesületet. 

A sportágak közül a karate és a test-
építés-erőemelés a legnépszerűbb szak-
osztályok. Karatésaink közül már sok 
mezőtárkányi sportoló ért el szép ered-
ményeket különböző országos versenye-
ken. Elmondhatjuk azt is, hogy a megyei 
karatés berkeken belül is van „neve” a 
Mezőtárkányiaknak. Kiváló edzői mun-
kát végez Kerékgyártó Tamás, Kerék-
gyártó Ádám és Unoviczi Richárd. 

Másik népszerű szakosztály a testépí-
tés, népszerű nevén a „konditerem” Itt is 
kialakult egy kemény mag, akik rendsze-
resen járnak edzeni. 

Természetesen ők is megméretették 
magukat különböző versenyeken és az 

elért eredményeik bizonyítják, nem 
hiába izzadnak a vasak alatt. 

Néhány eredmény:
Tiszaújvárosi Erőemelő Verseny 

2011, juniorok: 83 kg: 1. helyezés 
Macskás Gergely 430kg teljesítmény, 
2. helyezés Zsóka Tamás 350kg. 93kg: 
1. helyezés Oszkocsil Dániel 465kg 

Fekvenyomás juniorok: 83 kg: 3. 
helyezés Macskás Gergely. Ifjúsági-
ak: 70kg: 1.helyezés: Túró Imre 120 kg

Réti Emlékverseny:
92-93-as korcsoport: 1. helyezés Macs-

kás Gergely
94-95-ös korcsoport: 1. helyezés Túró 

Imre, 2. helyezés Nagy Gábor
Köszönjük a munkáját  Brauner Tamás-

nak, aki 2014. márciusáig  koordinálta, taná-
csokkal látta el a versenyzőket. Köszönjük a 
munkáját Nyeste Sándor sportelnöknek, aki 
2007-2013 között irányította az egyesületet.  
Nyeste Sándor 2013 októberében lemon-
dott, helyette Németh Géza vette át a sport-
elnöki posztot, aki segítette a 2014-es sport 
projektek megvalósulását.

2014. májusától a konditerem új helyen, 
a Kossuth úti kis ABC épületében került 
az önkormányzat által kialakításra. A szép 

és esztétikus környezet, a súlyzós spor-
tok kedvelőinek ideális helyszínt teremtett, 
ami remélhetőleg újabb melegágya lesz a 
mezőtárkányi fiatalok sikereinek. A műve-
lődési ház emeleti volt edzőterme is felújí-
tásra kerül, ide az önkormányzat kiscsopor-
tos foglalkozásoknak szán klubhelyiséget.

A községi önkormányzat és a sportegye-
sület kitűnő együttműködésének köszönhe-
tően egy sikeres pályázat eredményeképpen 
elkészült a községi sportpálya, ami újabb 
lehetőséget biztosít a sportkedvelők részére.

Elmondhatjuk, hogy a község és a sport-
egyesület minden lehetőséget megra-
gad, hogy a sportélet további fejlődjön 
Mezőtárkányban. 

Nyeste Sándor volt sportegyesületi elnök
Németh Géza jelenlegi sportegyesületi elnök

munka emlékét, és közvetíthetik azt az 
értékes tudást, amit őseink a község mai 
lakóira hagyományoztak.

Szécsi Gabriella programkoordinátor
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Kiadvány Mezõtárkányról
2014-ben 3 kiadványunk is elkészült. Kettő Leader pályázati 

támogatással, az önkormányzat valamint a Mezőtárkány Műve-
lődéséért Közalapítvány pályázatának köszönhetően. A kiad-
ványok bemutatására, valamint a lakosság körében történő szét-
osztásra 2014. szeptember 27-i projektátadó napunk keretében 
került sor. Ezek a következők: 

Mezőtárkány értékei c. képes helytörténeti könyv– szerkesz-
tője Sipos Attila

Mezőtárkány kincsei c. képes kiadvány – szerkesztője Forgács 
István

A harmadik kiadvány országos kezdeményezésű volt. Tele-
pülések kulturális életét, jelenét bemutató képes albumban 
Mezőtárkány is két oldalon – Tovább a fejlődés útján címmel 
szerepel. A kiadvány Mezőtárkányi oldalait ezennel közöljük:

Almanach – Mezőtárkány adatai
Polgármester: Tóthné Szabó Anita. Alpolgármester: Németh 

Ervin Pálné. Jegyző: dr. Tanárki-Fülöp István. A Képviselő-tes-
tület tagjai: Kriston Endre, Németh Géza, Nyeste Sándor, Pász-
tor István, Telekes József. Nemzetiségi Önkormányzat: Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat.

A polgármesteri Hivatal elérhetőségei: Postacím: 3375 
Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81. Telefon-/faxszám: 36-491-
933, E-mail: onkomanyzat@mezotarkany.t-online .hu

Lakosság száma:  1657 fő. Civil szervezetek: Mezőtárkányi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőtárkányi Polgárőr Egyesü-
let, Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány, Mezőtárkányi 
Nyugdíjas Klub, Mezőtárkányi Sport Egyesület.

Látnivalók: Római Katolikus Templom, Tájház, Káptalani 
Kúria, Plébániaház, Szürkemagtár, Vörösmagtár, Milleneumi 
Időkapu, Honfoglalás emlékmű, Világháborús emlékmű 

Hegyvonulatok karéjában, az Észak-Alföldön 
elnyúló hevesi sík derűs kis községe Mezőtárkány. 

Területén átfolyik a Laskó-patak. A település 6 
kilométerre fekszik a járási székhely Füzesabony-

tól, közöttük húzódik az M3-as autópálya nemrégiben 
elkészült új szakasza, amely a Budapest és Miskolc felé hala-

dó forgalomba is bekapcsolja a falut. A községen áthalad a Deb-
recen - Füzesabony vasútvonal. Eger 25 kilométerre, a Tisza-tavi 
üdülőövezet mintegy 30 kilométerre érhető el. 

Mezőtárkány területe 4061 hektár, lakosainak száma 1589 fő, 
lakások száma 701.

A lakott települést 1261-ben Tottarkan néven rögzítették a 
történeti dokumentumok. 1353-ban az okiratok Mezőtárkány 
alakban említették. Táji adottságainak és első osztályú földjé-
nek köszönhetően kezdettől fogva földművelő-állattenyésztő 
nép lakta. Az egri káptalan birtokában lévő település 1423-ban 
országos vásártartási jogot kapott, s bár mezővárosi jelleget 
öltött, a rangot sosem birtokolhatta.

A helyiek úgy fogalmaznak „mi mindig vendégszerető nép 
voltunk”, így aztán a kevésbé szívesen látott törökök is hosszan 
vendégeskedtek a faluban, mígnem 1552-ben teljesen elpusz-
tították. A község kétszer is újjáépült. 1773-ban a hívek hálá-
ból emelték Olajbanfőtt Szent János tiszteletére szentelt római 
katolikus templomukat, mely azóta is a hitélet központja. Fest-
ményeit Johann Lucas Kracker készítette. A templomhoz tarto-
zó plébániát 1807-ben építették. A templom híresen szép hang-
zású orgonáját 2000-ben újították fel. Az egykori egyházi ura-
dalom emlékét őrzik a volt káptalani kúria és tiszttartóház, 
valamint a hagyomány szerint a község középkori templomá-
nak falait rejtő, barokk korabeli szürkemagtár épülete. A virág-
zó történelmi időkben szépségük, egyediségük folytán védett 
építészeti látnivalókat, köztük a Kálváriát, a Káptalani kúri-
át, a Magtárépületet és gyönyörű szobrokat formált az alkotók 

fantáziája, ügyes keze. A község jellegzetességei közé tartoz-
nak egyházi emlékművei: a két Nepomuki Szent János Szobor, 
a Laskó-patak hídjánál a Rákóczi úton, és az Eger-patak hídjá-
nál külterületen; továbbá ma is álló feszületek, illetve a Kálvá-
ria-szoborcsoportja. 

A templomkertben Millecentenáriumi emlékpark és „Időka-
pu” művészi kompozíció létesült.

A község életképességét ma is a mezőgazdaság és az arra 
épülő kereskedelem garantálja. A földművelés fő terményei a 
gabonafélék, zöldtakarmányok és a repce. A településen ter-
melőszövetkezet, tüzép, rehabilitációs foglalkoztató, baromfi-
tenyésztés és –feldolgozás, illetve sertésfeldolgozó—vállalko-
zás működik. 

Az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, 84 fő kineve-
zett dolgozónak és 160 fő közfoglalkoztatottnak ad munkát. Az 
M3-as autópálya közelsége remélhetőleg újabb vállalkozásokat 
ösztönöz letelepedésre.

A modern kor igényeinek megfelelően a szolgáltató szektor is 
kiépült, s a település nyitni kíván az idegenforgalom irányába. 
Nyugodt, barátságos légköre, bájos vidéki arculata elfeledteti 
a nagyvárosi nyüzsgés fáradalmait. Az apróvadban bővelkedő 
tepélypusztai részen szálloda, étterem és vadászházak fogad-
ják a látogatókat. A település határában fekvő bányató (www.
matraviz.hu) mára vonzó horgászparadicsommá fejlődött, igé-
nyes szálláshelyekkel, szabadidőparkkal várja a turistákat.

A település intézményhálózata megfelelő, jó színvonalú. 
2005. évi IKT beruházással az épületbővítés mellett jelen-

tős informatikai eszközparkkal gazdagodott az általános isko-
la. Az emelt szintű informatika oktatásnak köszönhetően ECDL 
Start vizsgát tehettek a végzős diákok. A 2011-es fejlesztések-
kel –digitális táblák, interaktív tantermi csomagok - új tanulási 
és információ szerzési lehetőséghez jutottak a gyerekek A közel 
2 évtizede működő mindennapos testnevelésnek köszönhetően 
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(templomkert), Kálvária-szoborcsoport, Nepomuki Szent János 
szobor, Ártézi kút, Horgásztó, Nemzeti összetartozás emlékmű, 
Főtér, Emlékpark, Emlékoszlop.
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tanulóik – leküzdve a tornaterem hiányát – évről évre kitűnő-
en szerepelnek a Kisiskolák Megyei és Országos Atlétikai Bajnok-
ságán. 

A három csoportos helyi óvodában kiemelt figyelmet fordí-
tanak a családbarát működésre. Az elmúlt időszak legnagyobb 
beruházása az új óvoda építése volt. Megújult gyönyörű környe-
zetben, modern eszközök segítségével történik a legkisebb kor-
osztály nevelése.

A település Teleháza 2006. elején kezdte meg működését, s a 
diákok, lakosok  azóta már nap mint nap élvezettel veszik hasz-
nálatba az eszközparkot. KIHOP nyertes pályázatával hivatalo-
san is eMagyarország Pont cím viselésére kapott jogosultságot 
2009 nyarától.

Intézményi feladatellátásaink 2007-től szinte folyama-
tosan társulásban működnek. A közoktatási feladatainkat 
Egerfarmossal, szociális ellátásainkat Besenyőtelek, Dormánd, 
Egerfarmos és Füzesabony településekkel közösen látjuk el. Köz-
igazgatási feladatainkat összevont hivatalként Dormánddal és 
Egerfarmossal működtetjük. Mindhárom társulásban gesztor-
ként működünk közre.

Mezőtárkány infrastrukturális kiépítettsége jó. Az úthálózat 
felújítását és a szennyvízcsatorna¬rendszer kiépítését a szom-
szédos Egerfarmos településsel közösen, európai uniós források 
bevonásával tervezik megvalósítani. 

Az évekig megoldatlan egészségügyi alapellátás rendeződött, 
új háziorvos és fiókgyógyszertár kezdte meg működését. A Szoci-
ális Szolgáltatóházban a védőnői szolgálat, családsegítés és házi 
gondozás kapott modern fizikai feltételeket. 

Számos sikeresen zárult projekttel büszkélkedhet a község. 
A közelmúltban frekventált faluközpont épült ki, megvalósult 
az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal akadálymentesí-
tése, bővítése, gyönyörű, új óvoda, sportöltöző épült, Tájházat 
alakítottak ki. Az iskola épületében nyílászárócsere, homlokzati 

hőszigetelés, színezés és a kézilabda pálya felújítása történt 
meg. Térfigyelő kamerarendszer vigyázza a falu nyugalmát. 
START közmunkaprogram keretében asztalos üzemet alakítot-
tak ki és működtetnek. Az Önkormányzat tűzoltóautót vásárolt 
és fűtött garázst alakított ki a célszerű tároláshoz.

Ingatlan vásárlásokkal is gyarapították az önkormányzat 
vagyonát. 

A községben aktív civil élet működik. A Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület eredményesen végzi önkéntes munkáját. A Gyöngyvi-
rág Nyugdíjas Klub jeleníti meg a településen a derűt, vidámsá-
got és aktivitást. A nyugdíjas tánccsoport országos versenyered-
ményekkel dicsekedhet, de működik kórus, mazsorett csoport is. 
A Sportegyesület több szakosztályt és edzőtermet is működtet. 
Az aktív sportélet számos bajnokot ad Mezőtárkánynak. Hosszú 
évekig eredményesen működött az Arcok Álruhában amatőr ifjú-
sági színtársulat.

A helyiek összefogását a falunap, a felnőtt és gyerek farsang, 
a tavaszköszöntő templomi hangverseny, az idősek világna-
pi köszöntése, a falusi disznótoros, betlehemezés, a falu kará-
csonya rendezvény, az önkormányzati szilveszter, valamint a 
Tárkány nevű testvérközségek találkozója példázza.

A közösségi összetartozás mintáját a képviselő-testület kivá-
ló együttműködése példázza. A településért való önzetlen ten-
ni akarás eredményei a közelmúlt jelentős fejlesztései. A küszö-
bön álló fejlesztések elnyert pályázati forrásból: az orvosi ren-
delő bővítése, eszközbeszerzés, játszótér építése, sportpálya 
rekonstrukciója, információs táblák kihelyezése, hangoshirdető 
kiépítése, történelmi, kulturális kiadványok kiadása, mezőgaz-
dasági gépek beszerzése, mezőgazdasági csarnok építése, mun-
kahelyteremtő foglalkozatás bővítés.

Jövőképük, hogy élhető, fejlődő település legyen Mezőtárkány. 
Látogassanak el Mezőtárkányra, hogy megtapasztalhassák a 
helyiek vendégszeretetét!
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