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Tisztelt Mezõtárkányi Polgárok!
Mint Mezőtárkány országgyűlési képviselője szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy a helyi újság hasábjain köszöntsem Önöket, és sok sikert kívánjak a település 
minden lakójának!

Eredményes időszak van mögöttünk, a rezsicsökkentés, a devizahitelesek megse-
gítése, a bankok elszámoltatása jelentősen mérsékelte a családok anyagi terheit. Min-
denki számára jó hír, hogy a kormány tovább folytatja a rezsicsökkentést, könnyeb-
bé téve az emberek mindennapjait.

Nem volt kevésbé sikeres az elmúlt években Mezőtárkány sem, hiszen 2012-ben 
közösen adhattuk át a megújult iskolát, tavaly pedig új Tájházat, Faluközpontot 
vehettek birtokukba a helyiek, de felavathattuk a több évszázados múltra visszate-
kintő település emlékoszlopát is a település központjában. A célok megvalósulást 
nagyban segítette az is, hogy az adósságkivál-
tás során, a kormány döntése alapján 120 milli-
ós hiteltől szabadult meg Mezőtárkány.

Ugyanakkor továbbra is legfontosabb teen-
dőnk a munkahelyek védelme és megteremté-
se, valamint az infrastruktúra fejlesztése. Ha 
összefogunk, minden esélyünk megvan arra, 
hogy a most elkezdődött 7 éves európai uni-
ós fejlesztési ciklusban a település  kihasznál-
ja majd a lehetőségeket, s jól átgondolt és meg-
tervezett pályázatokkal a támogatások nyerte-
sei leszünk.

Nyitrai Zsolt
Mezőtárkány országgyűlési képviselője

Tisztelt Mezõtárkányiak!  
Kedves Olvasók!

Minden település életében jelentős ese-
ménynek számít, amikor a község válasz-
tópolgárai egy újabb időszakra, jelen-
leg már öt évre megválasztják a telepü-
lés vezetőit: a polgármestert és a képvi-
selő-testület tagjait. Ez történt a tavalyi év 
utolsó negyedében, 2014. október 12-én.

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény értelmében a polgármester-
nek a választást követő 15 napon belül 
össze kell hívni a képviselő-testületi ala-
kuló ülést.

E törvénynek megfelelően 2014. októ-
ber 22-re hívtam össze az alakuló ülést, 
ahol egy különösen ünnepélyes, lélek-
emelő pillanatban voltunk együtt! Hiszen 
mi településünk újonnan megválasztott 
képviselőiként teljes súllyal átélhettük a 
választópolgárok bizalmának megtiszte-
lő erejét és az ezzel együtt járó felelős-
séget. Újraválasztott polgármesterként 
pedig első alkalommal vezethettem az új 
képviselő-testület ülését, ahol ismertet-
tem polgármesteri programomat. Most 
első alkalommal szólhatok az újság lapja-
in az új ciklusban Önökhöz, így az alábbi-
akban ismertetem majd Önökkel is prog-
ramomat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nem tudom, hogy elgondolkoztak-e 
már azon, hogy az alakuló képviselő-tes-
tületi ülésnek az elsőségén túl mi köl-
csönöz – a szó legnemesebb értelmé-
ben – ünnepélyes, emelkedett hangulatot, 
semmilyen más eseménnyel és pillanattal 
össze nem vethető komolyságot. Épp az 
ünnep legfőbb kelléke: az eskü.

A magyar hagyomány szerint az eskü-
tételnek három feltétele van: belátással, 
csak igaz dologban és igazmondással tör-
ténjék. 

Az eskü tehát nem formaság. A magyar 
jog intézménye azért őrizte meg, mert 
ezzel a jog az esküt tevők személyes, lel-
kiismereti meggyőződésére, a közhivatalt 
betöltők, a közfeladatot ellátók erkölcsi 
minőségére épít.

Valóban, polgármesterként és képvi-
selőként sohasem feledkezhetünk meg 
arról, hogy az erkölcsi minőség a bizalom 
alapja. Azé a bizalomé, amely bennünket 
a közügy vitelére, képviseletére felhatal-
maz, és amellyel a választópolgárok ben-
nünket a településünk érdekében történő 
döntéshozatal jogával felruháztak. 

Engedjék meg, hogy ebben a pilla-
natban és itt köszönetet mondjak tele-
pülésünk minden választópolgárának a 

helyhatósági választásokon való részvét-
eléért, és megköszönjem azok bizalmát, 
akik szavazatukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy az önkormányzat minden itt élő 
javára megkezdhette a munkáját!

Az eskü hármas igazsága – miszerint 
belátással, igaz dologban és igazmon-
dással állja meg csak a helyét – nemcsak 
az ünnep pillanataiban kell hogy hasson, 
hanem a hétköznapokon is. És különösen 
igaz a képviselők és a polgármester mun-
kájára. 

Mert jó döntéseket hozni csak körülte-
kintéssel lehet, ahogy képviselni is csak 
igaz ügyet, tisztességes célokat. Mindezt 
pedig kizárólag igazmondással: úgy, hogy 
a szavak és tettek mindenben egyezzenek 
az igazsággal.

Ha végiggondoljuk a mögöttünk 
hagyott négy év történéseit, ha vissza-
idézzük az előző önkormányzati cik-
lus főbb döntéseit és a településünk ese-
ményeit, jó érzéssel elmondhatjuk: sike-
rült hű maradtunk az akkor letett eskünk-
höz. Nem véletlen, hogy településünk 
választópolgárai 2010-ben és 2014-ben 

is a folytonosságra szavaztak. Hitelessé-
günk záloga tehát mindaz, amit polgár-
mesterként és települési önkormányzati 
képviselőként is többen már bizonyítot-
tunk. Ebben tehát más ez a mostani ala-
kuló képviselő-testületi ülés, mint pél-
dául a nyolc esztendővel ezelőtti. Akkor 
megelőlegezett bizalmat kértünk és kap-
tunk a választópolgároktól, településünk 
lakóitól, most pedig a tapasztalatra épít-
ve többségében a munka folytatására kap-
tunk felhatalmazást. 

Polgármesterként az önkormányzati 
ügyek és az egyes – személyes problémák 
– kezelésében jelmondatként Kennedy 
gondolatát tekintem példának: „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 önkor-
mányzatot megvalósítani.  

Gratulálok a képviselőtársaimnak, és 
köszönöm mindannyiuknak a bizalmat!
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POLGÁRMESTERI PROGRAM
2014 – 2019.

Tisztelt Választópolgárok!
Polgármesterként nyolc évi munkám 

során kellő szorgalommal és legjobb 
tudásommal arra törekedtem, hogy hazai 
és uniós forrásokból településünk a lehető 
legtöbbet fejlődjön,  községünk élhetőb-
bé, környezetünk szebbé váljon. 

Igyekeztem mindenkit meghallgatni, 
segíteni a rászorulóknak, munkahelyek 
teremtésével segíteni a megélhetést, idős 
embereknek segítséget nyújtani a min-
dennapokban, odafigyelni minden kor-
osztályra.

Hazai és uniós forrásokból 857 mil-
lió forintot nyertünk el pályázatok útján, 
melyhez Önkormányzatunk 47 millió 
forint önrésszel járult hozzá.

Az Önkormányzat vagyona 265 millió 
forinttal és a Dózsa György út tulajdonjo-
gával gyarapodott.

Az elmúlt négy évben megvalósított 
legfontosabb fejlesztések:

• Óvoda bővítése, felújítása
• Iskola energetikai korszerűsítése: nyí-

lászárók cseréje, külső hőszigetelés, 
színezés

• Kézilabda pálya felújítása
• Polgármesteri hivatal bővítése, aka-

dálymentesítése
• Faluközpont kialakítása: főtér, 

emlékpark
• Tájház bővítése, felújítása
• Tűzoltóautó vásárlása, fűtött garázs 

kialakítása
• Asztalos üzem, kézműves munkahe-

lyek kialakítása
• Ingatlanvásárlás: üzlethelyiségek, 3,5 

hektár földterület
• Konditerem kialakítása és üzemeltetése
• Szennyvízberuházás előkészíté-

se: tervdokumentumok, engedélyek, 
Energia Hivatal által jóváhagyott 
megvalósíthatósági tanulmány

• Energetikai tanulmány készíttetése az 
önkormányzati épületekről

• Sportöltöző építése, sportpálya kiala-
kítása

• Térfigyelő kamerarendszer bővítése
• Hangoshirdető rendszer kiépítése
• Temető előtti parkoló építése
• Helytörténeti és képes kiadvány meg-

jelentetése
• Gépjárművek, mezőgazdasági gépek 

beszerzése
• Munkahelyek teremtése, közmunka-

program megszervezése
• Hagyományőrző programok megren-

dezése
• Civil szervezetek támogatása
• Társulások működtetése, hatékony 

feladatellátás

• Szociális tűzifa program és nyári gyer-
mekétkeztetés lebonyolítása

Folyamatban lévő fejlesztések, beru-
házások:

• Települési információs táblák telepítése
• Orvosi rendelő bővítése, eszközbe-

szerzés
• Mezőgazdasági csarnok építése
Köszönettel tartozom községünk min-

den lakójának, képviselő társaimnak, 
munkatársaimnak, az önkormányzati 
intézmények dolgozóinak és a civil szer-
vezeteknek, hogy együtt dolgozhattunk, 
az elmúlt négy év elképzeléseit, fejleszté-
seit közösen, sikeresen megvalósítottuk!

A település jövőjét szolgáló további ter-
veim, melyeket az elkövetkező öt évben 
Képviselőtársaimmal és a lakossággal 
együtt szeretnék megvalósítani:

• Szennyvízberuházás megvalósítá-
sa Mezőtárkány hosszú távú fejlődé-
se érdekében

• Önkormányzati intézmények energe-
tikai korszerűsítése

• Belvízelvezető csatornahálózat kiépítése
• Naperőmű építése jövedelmező beru-

házásként
• Úthálózat javítása, úthálózati elemek 

fejlesztése (sétányok, parkolók)
• Tornaterem építése
• Szociális szolgáltatóház korszerűsíté-

se, akadálymentesítése
• Óvoda közösségi célú fejlesztése: 

udvari játékok telepítése
• Sportpálya körülkerítése, lelátó építése
• Futballcsapat működtetése
• Védőnői szolgálat eszközfejlesztése
• Járdaépítés a biztonságos gyalogos 

közlekedés megteremtése érdekében
• Közvilágítás korszerűsítése
• Többcélú közösségi tér és piactér 

kialakítása
• Idősek nappali ellátása feltételeinek 

megteremtése
• Ifjúsági Klub kialakítása, ifjúsági 

programok működtetése
• Közösségi célú közlekedés infrastruk-

turális fejlesztése
• Környezetünk folyamatos szépítése
• Munkahelyek megőrzése és bővítése, 

varroda létrehozása
• Melegházas kertészet létrehozása
• Településőrök foglalkoztatása a köz-

biztonság javítása érdekében
• A civil szervezetekkel való további 

szoros együttműködés
• Ügyfélbarát hivatali ügyintézés

Tisztelt Választópolgárok!
Az elmúlt négy évben hatékony, érté-

kes önkormányzati munka folyt. A 

Képviselő-testülettel élmény volt együtt 
dolgozni, felelősen gondolkodó, komoly, 
értékes emberek kaptak bizalmat, akik 
településünk érdekeit helyezték előtér-
be mindenféle más érdekekkel szemben. 
Épp ezért tudott jó hangulatú munka foly-
ni. Személyes hozzáállásukkal, munká-
jukkal, felajánlásaikkal, felelősen gondol-
kodó magatartásukkal nagyban hozzájá-
rultak mindahhoz a munkához, sikerhez, 
fejlesztéshez, amit az elmúlt négy évben 
sikerült megvalósítani.

Példaként álljon előttünk ez a négy év.

Az önkormányzati munkát továbbra is 
összefogással, egymás iránti lojalitással, 
személyes és pártérdekek ütköztetése nél-
kül szeretném megvalósítani.

Az Önkormányzat vezetője és tagjai pél-
damutatással tartoznak a település lakói-
nak magánéletükben és munkájukban egy-
aránt. Eddigi személyes példamutatásunk-
kal, a községért végzett munkánkkal kiér-
demeltük a mezőtárkányi választópolgár-
ok bizalmát, és a községért való tenni aka-
rásunk, tapasztalatunk, hozzáértésünk biz-
tosítja majd, hogy együtt, elszántan, hasz-
nosan és eredményesen tevékenykedünk 
Mezőtárkány fejlődéséért.

Kérem Önöket, hogy az előbbiekben 
ismertetett célkitűzéseim megvalósításá-
ban, a közös munkában legyenek a segít-
ségemre, támogassák polgármesteri prog-
ramom megvalósítását.

Megtisztelőnek tartom, hogy az elkö-
vetkező öt évben is polgármesterként 
szolgálhatom Mezőtárkány lakosságát, 
bízva a közösség erejében.

„A közösség lényegét nem az adja meg, 
hogy a közös jelleget, a közös jegyeket a 
tagok valamiképpen a homlokukon vise-
lik, hanem a közösségben mint közös vál-
lalkozásban való részesség.”

              (Bibó István)

Tóthné Szabó Anita polgármester
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A megválasztott képviselõ-testület
A polgármester: Tóthné Szabó Anita 
FIDESZ-KDNP

Alpolgármester (az alakuló ülésen, 
2014.10.22-én került megválasztásra): 

Németh Ervin Pálné FIDESZ-KDNP
Képviselők:
Nagy Géza FIDESZ-KDNP
Németh Géza Független jelölt
Pásztor István Független jelölt
Szabóné Méhi Szilvia Judit 

FIDESZ-KDNP
Szaniszló Péterné Független jelölt

Bizottságok összetétele:

Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és 
Vagyonnyilatkozat - vizsgáló Bizottság: 
Elnök: Pásztor István, tag: Nagy Géza 

települési képviselő, külsős bizottsági 
tag: Rektori Gyöngyike Ottilia.

Szociális, Családvédelmi és Sport 
Bizottság: 

Elnök Németh Géza, tag: Szabóné 
Méhi Szilvia Judit és Szaniszló Péterné 
települési képviselő, külsős bizottsági 
tag: Mátyus Piroska és Farkas István.

Németh Ervin Pálné 2014. november 
11-i elhalálozását követően a 2014.11.19-
én megtartott ülésen új képviselő a listán 
soron következő Halászné Tóth Mónika 
független jelölt lett.

Új alpolgármesternek Pásztor István 
független jelöltet választották az önkor-
mányzat tagjai.

A bizottságok ennek fényében a 
következők szerint változtak:

Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló  Bizottság: 
Elnök: Szabóné Méhi Szilvia Judit tele-
pülési képviselő, tag: Nagy Géza tele-
pülési képviselő, külsős bizottsági tag: 
Rektori Gyöngyike Ottilia.

Szociális, Családvédelmi és Sport 
Bizottság: 

Elnök Németh Géza települési kép-
viselő, tag: Halászné Tóth Mónika és 
Szaniszló Péterné, külsős bizottsági tag: 
Mátyus Piroska és Farkas István.

Búcsúzunk  
Németh Ervinné Marikától!

Szomorú gyásszal töltött napokat hozott 
számunkra 2014 novembere. November 
11-én elhunyt Németh Ervinné Marika, 
akitől november 14-én mély fájdalommal 
búcsúztak a hozzátartozók, ismerősök, 
barátok a község temetőjében. 
Sipos Attila búcsúztatójával tisztelgünk 
örökké bennünk élő emléke előtt.

Tisztelt Gyászolók! Tisztelt Hozzátar-
tozók!

Életünkben sokszor keressük a szava-
kat… Keressük akkor, ha bonyolult érzel-
meinket nem tudjuk kifejezni, keres-
sük nagy örömünkben és keressük nagy 
fájdalmukban is. Gyermeknek érezzük 
magunkat a tehetetlenségben, majd mégis 
botcsinálta mondatokkal elmondjuk a szí-
vünkben megbúvó érzést. 

Elmondjuk, mert késztetést érzünk, 
hogy beszéljünk. Főleg akkor, ha egy 
hiányzó űrt kell megtöltenünk. Ravatal-
nál, koporsónál… Őszintén és tisztán, 
ahogy annyiszor szerettük volna, ahogy 
az élet oly sokszor megkövetelte volna. 
Most a halál és az elmúlás a vallató.

Ősz van. A lehulló színes falevelek jel-
zik az idő múló és visszafordíthatatlan 
perceit.

Ezen a szomorú napon, az élet hét-
köznapi életritmusát megszakítva eljöt-
tünk, hogy lerójuk tiszteletünket egy sze-
retett barát, egy anya, egy vérbeli közös-
ségi szervező előtt, hogy utolsó búcsút 
vegyünk a tőlünk távozótól. 

Ősz van, s az emberi élet dúslombú 
fájáról sajnos újra lehullott egy falevél, 

mely örökre betöltötte feladatát. Bizony 
még élnie kellett volna, mert közössége-
inknek nagy szüksége lenne rá.

A gyászoló barátok gondolata most 
messze száll, és keserű könny csorog az 
arcukon, nekünk ismerősöknek elszorul a 
torkunk és fojtogat bennünket a fájdalom. 
Mert nem akarjuk elhinni, és tudomásul 
venni, hogy akit oly nagyon szerettünk és 
tiszteltünk, nincs többé már közöttünk. 
És tisztelt gyászolók, nem is fogunk talál-
kozni vele már soha többé.

Fedeles koporsó lesz most már az ő 
hazája, melyben egy olyan tisztaszí-
vű ember fekszik, aki barátait és falu-
ját hatalmas odaadással szerette, nevelte. 
Jóságos szíve megszűnt dobogni és csak 
a megmásíthatatlan kegyetlen valóságot 
érezzük, hogy karjai nem nyílnak többé 
ölelésre, lehunyt szemei nem látják töb-
bé szeretteit.

Mi, akik végtisztességet jöttünk adni, 
szemünkben a fájdalom könnyeivel, rész-
vét döbbenetével állunk a díszes rava-
tal körül és búcsúzóul elhoztuk az elmú-
lás virágszálait; mindannyian osztozunk 
a család, rokonok és ismerősök fájdal-
mában.

Az idő megállíthatatlan hatalmas kere-
ke, amely az évszakok változását és az 
elmúlást jelzi számunkra, 63 alkalommal 
fordult meg Németh Ervinné Marika éle-
tében. 2014. november 11-én szíve utol-
sót dobbant az Egri kórházban.

Rövid, de gyötrelmes betegség után 
aludt el, az utolsó órákban is szenvedett. 

Beteljesedett nála is a természet örök tör-
vénye, az elmúlás, - mely a létet követi, 
kinél előbb, kinél később.

Mióta a búcsúztatás nehéz, de megtisz-
telő feladatát magamra vállaltam, s mió-
ta a búcsúztatás szavait rendezgetni pró-
báltam, önkéntelenül is vissza visszatért 
emlékezetembe egy régi siratóversnek 
néhány sora:

Ne várjatok többet tőlem,
kis erőmből adtam bőven.
S akad abban, amit adtam
egy parányi halhatatlan.

Németh Ervinné Marika eltávo-
zásával pótolhatatlan veszteség érte 
Mezőtárkányt. Ez a veszteség a halhatat-
lanság porszemeiből áll össze. Emlékek 
és érzések sorozatából.

Mindannyiunkban van egy közös érzés. 
A bánat, amelyet egy hozzánk nagyon 
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közelálló ember elvesztése okoz, a bána-
tok legmélyebbike. Itt a temetőben rádöb-
benünk arra, hogy ismét eltávozott közü-
lünk valaki, aki fontos része volt életünk-
nek, napjainknak. Ekkor megtörik a meg-
szokott lendület, megállít a szomorúság, 
és elgondolkodásra késztet saját halandó-
ságunk tudata is. 

Búcsúzni jöttünk Marikától, s most szo-
morúan állunk ravatala körül. Tudjuk és 
érezzük, hogy most csak a testtől búcsú-
zunk, ám mindörökre velünk marad a lel-
ke, az emlékek, és kedves arcának feled-
hetetlen vonásai. 

„Hallgasd emléked mit beszél, fordulj a 
múlt csodáihoz!” -- írja a költő. Tegyük 
ezt most mi is! Idézzük fel elhunytunk 
életét, alakját, szép emberi tulajdonságait, 
amelyek sokáig élnek majd a hozzá közel 
állókban, mindannak tiszteletére mit élte 
során véghez vitt.

Marika 1951.október 3-án született 
Gyöngyösön abasári szülők gyermeke-
ként. Gép- és gyorsíró szakiskola elvég-
zése után 2 gyermeke született 1971-ben 
Erika, és 1974-ben József.

Egerben, a Heves Megyei Beruházási 
Vállat, – majd annak jogutódja, a Heves 
Ber. Invest Kft ügyintézőjeként, lebonyo-
lítási előadójaként dolgozott az 1980-as 
évek elejétől.

1988-tól Mezőtárkányban élt, Németh 
Ervin Pál mellett alapozta meg új életét, 
akivel 1995. decemberében össze is háza-
sodtak. 1993. május 17-től a Polgármes-
teri Hivatalban dolgozott köztisztvise-
lői munkakörben nyugdíjazásáig, 2008. 
októberéig. Munkáját mindig segítő-
készség jellemezte, empátia és toleran-
cia, mellyel hamar kivívta a helyi lakos-
ság szeretetét.

Nyugdíjaként 2009-ben a helyi 
FIDESZ csoport elnöke lett. A környék 
FIDESZ csoportjaival megyei vezetés-
sel is jó kapcsolatot ápolt. 2010-től alpol-
gármesterként tevékenykedett. 2014. 
októberében újraválasztották. Közössé-
gi emberként hátrányos helyzetű gyerme-
keknek kirándulásokat szervezett, akik 
így jutottak el életre szóló élményhez 
jutva a Hungaroringre, parlamenti kará-
csony országos nagyrendezvényére, vagy 
repülőnapra. Pelczné dr. Gál Ildikó Euró-
pai Uniós képviselő asszonnyal együtt-
működve karácsonyi ajándékcsomaghoz 
jutatta a községi karácsonyi ünnepségünk 
gyermek résztvevőit. Olyan kiránduláso-
kat szervezett közösségeinknek, melyet 
más településen élők is élvezhettek. Szo-
ciális Tűzifa Program szervezésében is 
részt vett a legrászorultabb családok segí-
tése céljával. 11 éven keresztül volt a helyi 
tánccsoport tagja. Számtalan fellépéssel 
és sikeres versennyel öregbítették a köz-
ség hírnevét. Országos Nyugdíjas Ki Mit 
Tudot-ot tánckategóriájukban megnyerve 

Görögországba is eljutott a helyi tánco-
sainkkal. A nyugdíjasklubnak tiszteletdí-
jának felajánlásával számtalan kirándu-
lást szervezett, felajánlásaival támogatta 
a községi rendezvényeket is.

Helyi gazdálkodóként segítséget nyúj-
tott az önkormányzatnak, családi gazdál-
kodóknak. A Mezőfa ügyvezető igazga-
tójaként Mezőtárkány önkormányzatát 
segítette Leader pályázatokban.

Vasszorgalom, kitartás, fegyelem, mun-
kaszeretet jellemezte, mindenhol megáll-
ta a helyét. Magával szemben kíméletle-
nül szigorú, másokkal toleráns volt. Hiva-
tásának megszállottjaként, óriási munka-
bírással, életének szinte legutolsó pillana-
táig dolgozott. 

Türelem, jó kedély, kitűnő alkalmazko-
dó képesség jellemezte, minden korosz-
tállyal megtalálta a kellő hangot. Könnyen 
teremtett kapcsolatot, optimista természe-
tét, sziporkázó személyiségét a körülötte 
lévők hamar elfogadták, és akik mélyeb-
ben megismerhették, megszerették.

Hirtelen, váratlanul tört rá a betegség, 
ami  rövid 5 hét leforgása alatt lerombol-
ta szervezetét. Türelemmel, belső tartás-
sal viselte mindazt, amit a sors reá mért.

Élete most lezárult, de szerettei őrzik őt 
tovább. Őrizzük őt tovább lépéseinkben, 
döntéseinkben, emlékeinkben. Már egé-
szen a miénk, mert bennünk hallhatatlan. 
Fájdalommal búcsúzik most Tőle:

Mezőtárkány polgármestere, Anita, aki-
nek jobbján számtalan nehéz, elveszett-
nek hitt ügyet megoldottak, akit munka-
bírásával segített. Számtalan örömnek 
lehettek együtt részesei barátként és mun-
katársként.

Búcsúzik tőle a volt-és jelenlegi képvise-
lő testület minden tagja, a község jegyzője. 
Búcsúznak az önkormányzati társulások 
vezetői és képviselő-testületei. Búcsúznak 
az önkormányzat dolgozói és közfoglal-
koztatottjai, a település gondozónői.

Búcsúznak a mezőtárkányi intézmé-
nyek dolgozói, azok közösségei akikkel 
dolgozott és akiért szívesen dolgozott.

Búcsúzik a FIDESZ megyei és helyi 
vezetése, országgyűlési képviselői.

Marika!
Búcsúzik tőled Mezőtárkány lakossá-

ga! Köszönjük és nem feledjük odaadó 
munkádat! Igyekszünk hozzád méltóan 
tovább vinni közös feladatainkat!

Marika! Az utolsó közösen töltött per-
cek alkalmából mindannyiunk nevében 
verssel búcsúzom:

„Kincs az élet, - most mégis álomba 
szenderül.

Megfoszt tőle a kegyetlen halál…
Itt lent a mézédes fák ölén méhek 

zsonganak,
s ott lent a másvilág hárfái dalolnak…”

Az utolsó együtt töltött percekben jó 
lenne még hallani szavad!..

Búcsúzom az élettől. Hallgassátok hát 
utolsó gondolataimat!

Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert 
megtörtént!

Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, 
hogy én csak egy rongybábu vagyok és 
még egy kis élettel ajándékozna meg, azt 
tiszta hittel kihasználnám.

Talán nem mondanék ki mindent, amit 
gondolok, de meggondolnám azt, amit 
kimondok, hogy véletlenül se bántsak meg 
másokat. A rosszul kimondott szavakért 
ezerszer bocsánatodat kérném.

Értéket tulajdonítanék a dolgoknak- 
nem azért, amit érnek, hanem azért, amit 
jelentenek.

Keveset aludnék, többet álmodnék, hisz 
minden becsukott szemmel töltött perccel 
hatvan másodperc fényt veszítünk.

Akkor járnék, amikor mások megáll-
nak és akkor ébrednék, amikor mások 
alszanak.

Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, 
de hagynám, hogy magától tanuljon meg 
repülni.

Az öregeknek megtanítanám, hogy a 
halál nem az öregséggel, hanem a fele-
déssel jön.

Annyi mindent tanultam tőletek embe-
rek! Megtanultam, hogy mindenki a hegy-
tetőn akar élni, anélkül, hogy tudná: a 
boldogság a meredély megmászásában 
rejlik. Annyi mindent tanulhattam tőletek, 
de valójában már nem megyek vele sokra, 
hiszen amikor betesznek abba a ládába, 
már halott leszek.

Mindig mond azt, amit érzel, és tedd 
azt, amit gondolsz. Mindig van másnap és 
az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy 
jóvátegyük a dolgokat.

Senkinek sem biztos a holnapja sem 
öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma 
látod utoljára azokat, akiket szeretsz, 
ezért ne várj tovább: tedd meg ma! Mert 
ha sohasem jön el a holnap, sajnálni 
fogod azt a napot, amikor nem jutott időd 
- egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra.

És amikor már túlságosan elfoglalt vol-
tál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést 
- tartsd magad közelében azokat, akiket 
szeretsz, mondd a fülükbe, mennyire szük-
séged van rájuk - és mindenki emlékezni 
fog rád a szívbe vésett mondatokért.

Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, 
mennyire fontosak neked, mert csak egy 
életünk van!

Mindig szertettel és megbocsájtással 
éljétek meg a holnapot!

A vérbeli közösségi ember, a megértő 
barát mindig hiányozni fog számunkra! 

Emléke szívünkben örökké éljen!
Mezőtárkány község önkormányzata
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Értékteremtés - településrendezés
A mezőtárkányi önkormányzat közfoglalkoztatási programjáról

Az elmúlt időszakban a kormányza-
ti szándékkal összhangban településünk 
önkormányzata is nagy hangsúlyt helye-
zett a közfoglalkoztatási program folya-
matos működtetésére. Minden pályáza-
ti lehetőséget megragadunk, hogy minél 
nagyobb számban tudjon az önkormány-
zat olyan személyeket foglalkoztatni, akik 
más lehetőség híján nem tudnak elhelyez-
kedni. Tartalmas és értékteremtő munka-
végzésre törekszünk. Községünk érde-
ke az, hogy szebb, rendezettebb utcakép 
mellett a csapadékvíz – belvízelvezetés-
ben is előrébb lépjünk, biztonságosabbá 
tehessük az itt élők mindennapjait, épüle-
teink, útjaink állagmegóvását biztosítsuk. 

Szeretnénk szakítani azzal a gondolko-
dásmóddal, amely a közmunkát szüksé-
ges rossznak állítja be. Igenis meg lehet 
találni azokat a lehetőségeket, amellyel 
értéket teremthetünk, amely az alkotó 
munkára is fókuszál. Nehéz a különböző 
munkafolyamatok szervezése, irányítása, 
de ugyanígy a folyamatos ellenőrzése is. 
Az önkormányzatnak a pályázható bér- 
és dologi támogatást jelentős önrésszel 
kell kiegészítenie. Ez jelenti a munka-
végzéshez szükséges eszközök egy részé-
nek vásárlását, pótlását, az üzemanyagot, 
az egyéb járulékos költségeket (jelentős 
a táppénzre fordított kiadás), amelyre a 
pályázat nem ad fedezetet.

Január 27-én országos közfoglalkoz-
tatási ellenőrzés keretében településünk 

is górcső alá került. Ellenőrök vizsgál-
ták a munkaprogramok adminisztráci-
óját, az elszámoláshoz és fenntartáshoz 
szükséges dokumentációt, ellenőrizték az 
értékteremtés formáit, gyakorlati megva-
lósulást. Örömmel mondhatjuk, hogy az 
ellenőrök visszajelzései, elégedettsége az 
önkormányzatot is további pályázatokban 
való indulásra készteti. 

Az elmúlt évben 8 területen indult fog-
lalkoztatás, melyek különböző időszakok-
ban, eltérő létszámmal, részünkre a pályá-
zatokban biztosított feltételekkel indul-
hattak.

Ezek a következők (terület: létszám / 
időszak):

1. Asztalos üzem: 7 fő / 2014.05.01. 
– 2015.02.28.

2. Illegális hulladéklerakók felszámolá-
sa: 11 fő / 2014.08.01. – 2015.02.28.

3. Mezőgazdasági földutak karbantartá-
sa: 15 fő / 2014.08.01. – 2015.02.28.

4. Közúthálózat javítása, karbantartása: 
15 fő / 2014.08.01. – 2015.02.28.

5. Kézműves tevékenységek: 19 fő / 
2014.06.01. – 2015.02.28.

6. Mezőgazdasági növénytermesztés: 
15 fő / 2014.03.04. – 2015.02.28.

7. Belvízelvezetés: 45 fő / 2014.08.01. 
– 2015.02.28.

8. Hagyományos közfoglal-
koztatás: 13 fő / 2014.11.01. – 
2015.02.28. (Idősgondozás – taka-
rítás, bevásárlás stb.)

A célterületeken alkal-
mazottak 8 órás foglalkoz-
tatásban vesznek részt. A 
programok célcsoportjai: 
foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők 
és regisztrált álláskeresők. 
2015.02.28-án a projekt-
ciklus lezárul és új indul. 
Ebben az önkormányzat a 
meglévő létszám 
-és célterüle-
tek mellett bőví-
tést is szeretne. 
Március közepé-
től a növényter-
mesztés célterü-
let állattenyész-
téssel (sertéste-
nyésztés) egé-
szülne ki, ameny-
nyiben a pályá-
zati támoga-
tás ezt lehetővé 
teszi. Tervezett 
foglalkoztatotti 

létszám állattenyésztésre és növényter-
mesztésre 27 fő, ami újabb 12 fő foglal-
koztatását teszi majd lehetővé reménye-
ink szerint. Másik új elképzelésünk egy 
brikettáló üzem létrehozása, mely a zöld-
hulladék hasznosítását célozza fűtőanyag 
gyártására 30 fő foglalkoztatásával.

2015 március 1-jétől 2016 február 
29-ig a közfoglalkoztatási pályázatunk 
147 fő foglalkoztatását célozza. Támo-
gatási igényünk mindösszesen: 225 mil-
lió Ft. Ebből 52 millió Ft dologi kiadások-
ra, melyhez önkormányzatunk 6 millió Ft 
önerőt vállal.

Asztalos üzem:
Településünkön évtizedekig műkö-

dött egy asztalos üzem. Sajnos a gazda-
sági válság hatására az üzem felszámolás-
ra került, több asztalos szakmunkás állás 
nélkül maradt, és a nehézkes közlekedé-
si viszonyok miatt hosszú időn keresz-
tül sem tudtak elhelyezkedni. Mivel az 
önkormányzatunk elkötelezett a munka-
helyteremtés iránt, a Start munka lehető-
ségével élve kialakított egy kisebb üze-
met, számítva a meglévő munkaerő szak-
értelmére. A folyamatosan bővítendő inf-
rastrukturális háttér hosszabb távon is 
életképes lehetőséget biztosít az asztalos 
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üzem projektnek. A műhely 2012. febru-
ár 1-jétől működik. Olyan termékek elő-
állítását terveztük, amelyek önkormány-
zatunk által jól hasznosíthatóak; a telepü-
lés rendezvényeire, ill. közterületre kihe-
lyezve folyamatosan megtekinthetők és 
kipróbálhatók, így teremtve az üzem szá-
mára könnyen hozzáférhető referenciát a 
későbbi üzletszerzés reményében. Foly-
tatódott az önkormányzati intézmények 
bútorzatának pótlása, korszerűsítése. Az 
óvoda bútorzatát, pergoláit, az iskola mel-
letti szociális bolt bútorzatát, az itt felkí-
nálásra kerülő asztalosipari termékeket 
az asztalos üzem gyártotta, de ugyanígy a 
templomkert kerítéskapuit is és a sportöl-
töző bútorzatát.

Létszám: 1 fő bútorasztalos, 1 fő fameg-
munkáló, 4 fő segédmunkás, 1 fő munka 
–és termelésszervező (aki vezetői tapasz-
talatokkal rendelkező  bútorasztalos szak-
ember).

Illegális hulladéklerakók felszámolása:
A foglalkoztatott 11 fős brigád folytat-

ta a 2013-ban megkezdett illegális hul-
ladéklerakók felszámolását. A telepü-
lés közigazgatási területéről illegálisan 
lerakott hulladékok begyűjtése és elszál-
lítása, valamint a mezőgazdasági fölte-
rületek mellett árkok tisztítása nagyban 
segíti a rendezett településkép kialakítá-
sát.  Nagy problémát jelent, hogy a sze-
méttelep rekultivációja, végleges elzárá-
sa miatt a háztartási hulladékot sajnála-
tos módon a lakosság egy része engedély 
nélkül lerakja a település határában. Így 
különösen fontos ez a projekt, hiszen az 
önkormányzat önerőből nem tudja a hul-
ladékot elszállíttatni. Az illegálisan lera-
kott hulladékot kézi erővel, terepen is 
jól mozgó kisebb szállítójárműre pakol-
ják, amit egy helyen összegyűjtve kerül 
elszállításra a tiszafüredi regionális hulla-
déklerakóba. 2014-ben 100 tonna illegáli-
san lerakott hulladék kezelésére került sor 
a 11 fő tevékenységével a 7 hónap alatt, 
mely időszakban nem kellett foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatást folyósíta-
ni, ez az államnak 1 404 480 Ft, önkor-
mányzatunknak 351 120 Ft, vagyis össze-
sen 1 755 600 Ft közvetett megtakarítást 
jelentett.

Belvízelvezetés:
A község közigazgatási területe 4091 

hektár. A település kül -és belterüle-
ten lévő vízelvezető -és szikkasztóárkok 
tisztítása, karbantartása történik a pro-
jektben. Általában igen magas a talaj-
vízszint a településünkön, kiépített bel-
vízelvezető árokrendszer nincs, ezért  a 
bel –és árvízveszély elhárítás szempont-
jából elengedhetetlenül szükséges  az 
elburjánzott, a víz lefolyását akadályozó 
növényzet folyamatos kiirtása. A munka 

hasznossága mellett törekszünk a környe-
zet esztétikai rendezésére, ügyelve a meg-
lévő fákra, gondozott fasorok kialakításá-
ra. Mezőtárkány területén 40 km hosszú 
árokrendszer folyamatos tisztítása nem 
kis feladat.

A programban felhasználjuk a koráb-
bi években a közfoglalkoztatás keretében 
vásárolt kézi szerszámokat. A bér és járu-
lékköltség mellett néhány kisértékű tár-
gyi eszköz lett tervezve a minőségi mun-
kavégzés érdekében. A külterületi utak 
központtól való nagy távolsága miatt (5-8 
km) szükség lenne egy kisteherautóra is, 
amellyel a személy és munkaeszköz szál-
lítást meg tudnánk oldani. Napi 42 km 
futással számolva a projektidőszakban 
650 liter üzemanyagra van szükség. A 45 
fő 7 havi foglalkoztatása során nem kel-
lett FHT-t fizetni, ez az államnak 5 745 
600 Ft, az önkormányzatnak 1 436 400 
Ft, tehát összesen 7 182 000 Ft megtaka-
rítást jelentett.

Közúthálózat javítása, karbantartása
Közútjaink rendkívül rossz állapo-

ta tette szükségessé ezt a közfoglalko-
zatási projektet. Önkormányzatuk a szű-
kös költségvetési keretek miatt nem tud 
saját erőből jelentős javításokat végez-
tetni. Sajnos már 4 alkalommal utasítot-
ták el útfelújítási pályázatainkat forráshi-
ány miatt. Rendkívül fontos ez a támoga-
tott közfoglalkoztatási lehetőség. A prog-
ram keretében beszerzett munkaeszkö-
zökkel jelentős, 500 m2 területű kátyú-
zást, útpadka javítást tudunk majd végez-
ni. A gépek beszerzésre kerültek, az első 
hidegaszfaltos üzemi tapasztalatok igen 
pozitívak. Ebbe a munkatevékenységbe 
be tudjuk vonni azokat a tartós munkanél-
külieket, akiknek e téren betanított mun-
kásként már van tapasztalatuk. Munkáju-
kat a lakosság valószínűsíthetően öröm-
mel fogadja, jelentős értéket biztosítva az 
önkormányzatnak.

A 15 fő részére a 7 hónapos fog-
lalkoztatás során nem kellett FHT-t 
fizetni, ez az államnak 1 915 200 Ft, 

önkormányzatunknak 478 800 Ft, össze-
sen 2 394 000 Ft megtakarítást jelentett.

Kézműves tevékenységek:
2014-ben újabb tevékenységekkel bőví-

tettük a már meg lévő kézműves tevé-
kenységeket. Ma működő tevékenységek: 
dekorációk és ünnepi díszkészítés, kosár-
fonás, rongyszőnyeg készítés, varroda, 
gipszstukkó készítés. 

Az iskola volt szolgálati lakásában 
működik a szövő- és varróüzem, valamint 
a kosárfonó műhely.

A szövőműhely dolgozói 1 műszakban 
1 szövőszéken akár 10 méter rongysző-
nyeget is elkészítenek.

Szakképzett kosárfonó segítségével 
5 fő betanított segédmunkás különbö-
ző vesszőből készített használati tárgya-
kat készít. A fűzfavessző áztatása, puhí-
tó főzése is helyben történik az önkor-
mányzat udvarán. A régi kézműves fog-
lalkozások újjáélesztésével szeretnénk a 

népies használati tárgyakat elterjeszte-
ni intézményeinkben, s az előállított ter-
mékeket mind nagyobb értékben árusítani 
bevételszerzés céljából. Ennek reményé-
ben vásároltuk meg 6 millió Ft-ért a (régi 
ÁFÉSZ) A-Z Topker boltot, s rendeztük 

folytatás a 8. oldalon Æ
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be önkormányzati kézműves bol-
tunkat. Az első részben a már kész 
termékek árusítása történik,a  hát-
só helyiségekben  pedig a gipszön-
tő műhely került kialakításra.

Községünkben évtizedekig 
működött egy 40 főt foglalkoztató 
varroda, melyet 1998-ban Egerbe 
telepítettek. Sokan maradtak mun-
ka nélkül. A kosárkészítő projekt-
hez kapcsolódóan készítünk a meg-
font kosarakba – bevásárló kosár, 

szennyes tartó, kenyérkosár – textilbélést. 
E mellett asszonyaink varrnak díszpárnát, 
terítőt, bevásárló szatyrot, telefontartót, 
ülőpárnát, hintaágy párnát, sörpad garni-
túrára szivacsos ülőpárnát, strandtáskát, 
gyermek paplan garnitúrát. 

A bolt hátsó helyiségeiben kialakított 
gipszstukkó díszítő mini üzemben épü-
letszobrászunk dísztárgyakat, görög stí-
lusú oszlopos virágtartókat, szobrokat 
készít.

Balogné Juci a 2014 tavaszán átadott 
edzőterem kőműves és festő munkáinak 
irányítója volt, ugyanígy neki köszönhet-
jük a művelődési ház nagytermének festé-
sét és az idén januárban kialakított emele-
ti klubtermének festését, laminált padló-
ját, dekorácóját.

Létszám: 1 munkairányító, 2 eladó, 2 
asztalos, 1 famegmunkáló, 6 kosárfonó, 3 
varrónő, 2 gipszöntő, 5 szövőnő. 

Mezőgazdasági növénytermesztés:
Mezőtárkányon a közfoglalkoztatá-

si Start program keretében 2012 tavaszá-
tól végzünk mezőgazdasági projekt tevé-
kenységet 13 segédmunkással. 2014-ben 
ez folytattuk 11 segédmunkás, 2 szakmun-
kás, 1 adminisztrátor és 1 munkairányító 
alkalmazásával. Célunk, hogy magunk 
állítsunk elő a közétkeztetésben felhasz-
nálható, megbízható és jó minőségű zöld-
ségféléket, primőr árut. Az egészséges 
étkeztetés biztosításával hozzájárulha-
tunk egészségünk megőrzéséhez. Közsé-
günkben 300 adagos főzőkonyha műkö-
dik a helyi és a szomszédos Egerfarmos 
közétkeztetési igényeinek kiszolgálására. 
A konyha egész éves szükségletén felül 

megtermelt zöldségféléket a Családse-
gítő Szolgálat közreműködésével szét-
osztjuk a halmozottan hátrányos helyze-
tű csalások között. Sajnos az önkormány-
zatunk nem rendelkezik egybefüggő több 
hektáros földterülettel. Csupán néhány 
beltelkünk van, amit kiegészít a lakos-
ság által ingyenes használatra felajánlott 
telek. Így összesen 36 300 000 m2 tel-
ket tudunk művelni. Ezek többsége zárt 
kert, így kisebb a lopásveszély. A telkek 
jó részén fúrott kút található, a termelés a 
locsolás lehetőségével így kedvezőbb. Az 
előző években megvásárolt mezőgazda-
sági gépek és tárgyi eszközök segítségé-
vel egyre hatékonyabbá válik a termesz-
tés. A 2013-ban tartott képzésnek köszön-
hetően pedig a munkások egyre gyakor-
lottabban, nagyobb hozzáértéssel tudnak 
dolgozni ebben a 
projektben. 

A projekt lét-
számszükséglete az 
idén is a tavalyihoz 
hasonlóan alakul, 
hiszen a művelhe-
tő földterületünk is 
közel azonos nagy-
ságú. A létszámot 
az állattenyésztés-
sel egészítjük majd 
ki, amennyiben erre 

pályázati támogatást kapunk ebben az 
évben.

A dologi költségek legjelentősebb 
részét a vetőmagszükséglet költségei 
jelentik. A korábban megvásárolt mező-
gazdasági gépeket szeretnénk idén tovább 
bővíteni különböző gépi kiegészítőkkel.

2013-ban a mezőgazdasági projektnek 
a közétkeztetésben való kimutatható meg-
takarítása 1 479 636 Ft volt.

Mezőgazdasági földutak karbantartása:
Az önkormányzat kezelésében lévő 

mezőgazdasági utak rendkívül rossz, 
elhanyagolt állapota tette szükségessé, 
hogy akár kézi erővel is egyengessük, 
betömörítsük a hepehupás földutakat. 

Mezőgazdasági jelegű telepü-
lésen élünk, ahol még működő 

Æ folytatás a 7. oldalról



9

Mezõtárkány rendezvényterve

termelőszövetkezet és sok családi mező-
gazdasági vállalkozás tevékenykedik.

A nagyobb gépek miatt  a tavaszi, nyá-
ri időszakban útjaink állapota sokat rom-
lik, szinte járhatatlanná válnak akár 
nagyobb gépekkel is, ezért szükséges az 
utak mihamarabbi, rendszeres folyama-
tos karbantartása.  Szükséges volt besze-
rezni 2014-ben egy lapvibrátort a tömö-
rítéshez, továbbá a 4091 hektáros terü-
leten lévő utak, útpadkák, a 40 km hosz-
szúságú árokrendszer, a töltések külső és 
belső rézsűinek folyamatos kaszálásá-
hoz, tisztításához egy MTZ traktorra sze-
relhető gémszerkezetes rézsükaszát.  Az 
axiáldugattyús hidraulika rendszerrel és 
elektrohidraulikus talajkövetéssel szerelt 
kasza könnyű és jó munkavégzést bizto-
sít egyenetlen talajon is.

A 15 fő 7 havi foglalkoztatása során 
nem kellett FHT-t fizetni, ez az állam-
nak 1 915 200 Ft., önkormányzatunknak 
478 800 Ft, vagyis összesen 2 394 000 Ft 
megtakarítást jelentett.

Az elmúlt évek közfoglalkoztatási pro-
jektjeinek köszönhetően önkormányza-
tunk a kötelező feladatellátáshoz jól hasz-
nosítható kisgépeket és munkaeszközö-
ket tudott vásárolni. A tervezett további 
beszerzésekkel együtt az önellátás feltét-
elei jelentősen javultak. A projektek lát-
hatóan értékteremtő munkát jelentenek, 
amit közmunkában tudunk az önkormány-
zat irányításával megvalósítani. Projekt-
jeink egymáshoz kapcsolódva, egymásra 
épülve biztosítják, hogy Mezőtárkányon 
szinte folyamatos a munkához jutás lehe-
tősége, ugyanakkor folyamatos a fentebb 
leírt eszközök kihasználtsága is a telepü-
lésünk köztisztasága, fejlődése érdeké-
ben. Községünkben megvalósul az az elv, 
helyi igény, miszerint munkát - s munká-
val – szerény jövedelmet biztosítsunk a 
rászorulóknak, bízva a továbblépésükben, 
amelyhez további munkahelyekre, jó köz-
lekedési viszonyokra lenne szükség.

Tóthné Szabó Anita polgármester

A képviselő-testület  2015. január 14-én fogadta el a  község 
idei rendezvénytervét. A legfontosabb tervezett programok 
ebben az évben:

Farsangi bálok (február  6. iskola, február  14. óvoda, febru-
ár 21. községi batyus farsang a nyugdíjasklub szervezésében)

Márciusi nemzeti ünnepünk – március 13. de. 11 óra, az 
iskolásokkal ünnepelve

Tavaszköszöntő templomi hangverseny: április 18-án,  17 
óra – vendégművész  Beregszászi Olga

Május 1. – majális a focipályán. A napi programok után 
17-18 órától zenél Tóth Róbert kb. 22 óráig.

Május 9. – kerékpáros térségi sportvetélkedő, az iskola 
udvarán

Június 6-7. 14.  – Tárkányok Találkozója Nagytárkányban
Július 11.  – Civil nap
Augusztus 20. – Falunap. Tervezett fellépő művészek és 

tervezett időpontok: 16.30 tól Romungro Gipsy Band fellé-
pése, majd követné Erox Martini és Liszter Sándor és a Vad-
rózsák

Október 1.  – 15 óra  Idősek Világnapja 
December 19.  – A Falu Karácsonya 
Dec. 31.  – Szilveszter
A programlista az év folyamán bővül az intézményi és aktu-

ális évfordulós rendezvényekkel, melyekről a lakosságot is 
tájékoztatjuk.

A közmunkaprogramok 
megszervezésért kaptak díjat

A közfoglalkoztatásban kiemelkedően teljesítő önkormányzatokat jutalmazott 
a Belügyminisztérium. Megyénkből Mezőtárkány és Kerecsend polgármestere 
kapott elismerést.

A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai 
tevékenységért adományozott miniszteri okleveleket a Belügyminisztérium. Ennek 
keretében negyvennyolc önkormányzat, valamint két, önkormányzat által üzemelte-
tett szervezet közfoglalkoztatási programja részesült elismerésben.

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár beszédében elmondta: az elismerés-
ben részesült települések munkája bizonyíték arra, hogy a közfoglalkoztatás rend-
szere sikeres. Egyre több önkormányzat csatlakozik a munkáltatás ezen formájához, 
hiszen a jó gyakorlatok ösztönzőleg hatnak azokra, akik korábban még nem ismer-
ték fel a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket.

Az államtitkár kiemelte a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási formák 
fontosságát, amelyek keretében értékteremtő, a közösségi szükségleteket kielégí-
tő, innovatív programok valósulnak meg. Ezek nemcsak a munkalehetőségek szá-
mát bővítik, hanem a település közösségére is kedvező hatással vannak. A közfog-
lalkoztatás rendszerét olyan módon kell szervezni, hogy az ne jelentsen zsákutcát 
a foglalkoztatottnak, hanem lehetőséget teremtsen a továbblépésre – hangsúlyoz-
ta Pogácsás Tibor.

Heves megyéből Kerecsend polgármestere, Sári László volt az egyik, aki elisme-
rést vehetett át. A településen gombatermesztéssel és a szabadföldi növénytermesz-
téssel foglalkoznak... 

Ugyancsak oklevelet vehetett át Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármeste-
re. A település önkormányzata mind az értékteremtő, mind a szociális jellegű köz-
foglalkoztatás megvalósításában élen jár, a füzesabonyi kistérségben egyedüli tele-
pülésként mind a 7 projektben sikerrel pályázott és összesen 127 főt foglalkoztat 
2014-ben. 

2012-től folyamatosan beindította kézműves műhelyét, melyben asztalos ipari ter-
mékgyártás, kosárfonás, szőnyegszövés, varrás, gipszöntés valósul meg.

Főleg az értékteremtő projektek területén sikerült innovatív ötleteket megvalósíta-
ni, amelyekben benne van a hosszú távú működés lehetősége. A település a közfog-
lalkoztatásnak köszönhetően rendezettebb képet mutat, mint néhány évvel ezelőtt, 
egyértelműen láthatók a fejlődés jelei.

Az értékteremtő projektekben előállított termékekről fényképes „katalógus” 
készült, melynek segítségével igyekeznek a produktumoknak piacot találni. A tele-
pülésen már működik egy „Kézműves áruk boltja”, ahol az előállított termékeket 
közfoglalkoztatottak közreműködésével értékesítik. Minőségi alapanyagokból igé-
nyes kivitelezésű termékeket készítenek, melyekkel elsősorban a helyi igényeket 
igyekeznek kielégíteni. Megrendelésre azonban egyedi tárgyak, eszközök elkészí-
tését is vállalják.

HEOL 2014. december 12. 
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Szociális ellátásokról
Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokat érintő 2015. március 
1-jétől hatályos változásokról

Tisztelt mezőtárkányi lakosok!
A pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások rendszere 2015. évben jelentős 
mértékben átalakul. Az állam és az önkor-
mányzat segélyezéssel kapcsolatos fel-
adatai élesen elválasztásra kerülnek, így 
egységesednek a segélyezéssel kapcsola-
tos hatáskörök és módosul a szociális tör-
vény alapján kötelezően biztosítandó ellá-
tások köre.

A segélyezési rendszer 2015. márci-
us 1-jei átalakításával összefüggésben az 
állam és az önkormányzatok közötti fel-
adat-megosztás a szociális ellátások biz-
tosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő 
aktív korúak ellátásának megállapítása 
a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az 

aktív korúak ellátása keretében kétféle 
ellátástípus állapítható meg:

- a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás

- az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás 
a korábban rendszeres szociális segélyre 
jogosultak egy részre erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatás-
körébe kerülő aktív korúak ellátásán túl 
továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe 
tartoznak az alábbi ügykörök:

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a 
fokozott ápolási szükségletre tekintettel 
megállapított emelt összegű, valamint a 
kiemelt ápolási díj),

- időskorúak járadéka, 
- alanyi és normatív jogcímen megálla-

pított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogo-

sultság.

A módosítás a jelenleg szabályozott 
ellátások közül az alábbiakat érinti, 
ezekre vonatkozóan az Szt. (1993. évi 
III. törvény a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról) 2015. március 
1-jétől nem tartalmaz szabályozást, így 
megszűnnek:

- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás
A fentieken túl az önkormányzati 

segély is átalakul: a rendkívüli élethely-
zetre tekintettel is a települési támogatás 
keretében nyújtható majd támogatás.

A járási hivatal hatáskörébe tartozó 
ügyek intézése 2015, március 1. napját 
követően Mezőtárkány községben már 
csak a járási ügysegédek ügyfélfogadásán 
lesz lehetséges. Az ügyek intézhetők ter-
mészetesen a Füzesabonyi Járási Hivatal 
székhelyén, Füzesabonyban is.

dr. Tanárki-Fülöp István jegyző

Tájékoztató a háztartási 
tüzelõberendezésekben történõ 

hulladékégetésrõl
Tisztelt Mezőtárkányi Lakosok! Telepü-
lésünkön sajnálatos módon újra komoly 
problémát jelent mind egészségügyi, 
mind (vagyon- és) tűzbiztonsági szem-
pontból a „ronggyal” való fűtés. A nagy-
számú lakossági bejelentés és panasz 
hatására községünk Képviselő-testülete is 
napirendre tűzte a kérdés kezelését.

A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény 22. § (2) bekezdése tiltja a lég-
szennyező tevékenység folytatását, 
ugyanezen törvény 101. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy aki tevékenységével vagy 
mulasztásával a környezetet veszélyez-
teti, szennyezi vagy károsítja, illetőleg 
tevékenységét a környezetvédelmi előírá-
sok megszegésével folytatja (a további-
akban együtt: jogsértő tevékenység) az e 
törvényben foglalt és a külön jogszabály-
okban meghatározott (büntetőjogi, polgá-
ri jogi, államigazgatási jogi stb.) felelős-
séggel tartozik.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 21/2001. (II14.) Kor-
mány rendelet 5. § (1) bekezdése értel-
mében tilos a környezeti levegő olyan 
mértékű terhelése, amely légszennye-
zést vagy határértéken felüli légszeny-
nyezettséget okoz, valamint a környe-
zeti levegő bűzzel való terhelése.

Ugyanezen Kormány-rendelet 11. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy hulladékok 
nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőbe-
rendezésben történő égetése tilos.

Mindezekre tekintettel Mezőtárkány 
Községi Önkormányzat minden eszközt 
meg kíván ragadni a jelenség visszaszo-
rítása érdekében.

Önkormányzatunk egyeztetést kezde-
ményez a rendőrséggel, a szabálysértési 
hatósággal, és a környezetvédelmi illeté-
kes szervekkel a közös és hatékony fellé-
pés elérése érdekében.

Tárgyalást kívánunk folytatni a fűtő-
anyagnak használt hulladék előállítójával 
annak megelőzése érdekében, hogy a agy-
kereskedők által árult bálás ruhaneműk 
kályhákban kerüljenek elégetésre.

Célunk, hogy minden mezőtárkányi 
lakos egészsége érdekében ezt a rendkí-
vül tűzveszélyes és környezetszennye-
ző jelenséget településünkön megszűn-
tessük.

Ezért Önkormányzatunk saját eszköze-
it is latba veti, településünk által folyó-
sított támogatásban nem részesülhet az 
a személy, akinek az ingatlanán kör-
nyezetszennyező tevékenység (így külö-
nösen hulladék vagy környezetszeny-
nyező égéstermékű anyag égetése a 
kerti zöldhulladék kivételével, hulla-
dék felhalmozása és tárolása) történt, 
tekintet nélkül a tevékenység végzőjé-
re, azaz aki ronggyal fűt, nem támogat-
ható Mezőtárkány Községi Önkormány-
zat által semmilyen formában.

Elképzelhetően tartjuk azon szemé-
lyek kizárását a közmunka – programok-
ból, akik hulladékégető tevékenységükkel 

rendkívül közösségellenes tevékenységet 
folytatnak.

Rövidlátó és szűk látókörű az, aki azt 
hiszi, hogy gondjain (egy részétől) a fűtő-
anyagon ily módon való „spórolás” fog 
segíteni.

Az egészségkárosító hatásainak a 
„ronggyal való égetésnek” pontosan az 
adott ingatlan lakói, az ott élő (nem ritkán 
gyermekek) a legjobban kitettek, súlyos 
légzőszervi, légúti és egyéb (adott eset-
ben daganatos, rákos) megbetegedések 
kockázatát vállalják magukra.

A kályhákban és kéményekben keletke-
ző nagymértékű korom- és kátránylerakó-
dás okozta tűzveszély Mezőtárkányon ez 
előző években már több ilyen eredetű tűz-
esetet okozott, a szénmonoxid - mérgezés 
veszélye is nagy mértékben növekszik.

A jövőben rendszeresen ellenőrizni 
fogjuk az ingatlanokat, az ellenőrzéseket 
fotódokumentációval is alátámasztjuk.

A fentieken túl is mindent meg fog 
tenni Mezőtárkány községi Önkor-
mányzat a ronggyal való fűtés vissza-
szorítása érdekében tekintettel annak 
rendkívüli környezet- és egészségká-
rosító hatására, tűzveszélyességére, így 
szükség szerint a büntető- és szabály-
sértési feljelentéseket is megtesszük.

Kérem, aki ilyet tapasztal, fordul-
jon bizalommal a Mezőtárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz a 36/491-933-
as telefonszámon, vagy személyesen a 
3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81. 
szám alatt.

Valamennyi, településünkön élő lakos 
érdekében a „ronggyal való fűtés” felszá-
molása érdekében szíves együttműködé-
süket kérem.

dr. Tanárki-Fülöp István jegyző
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Az 
intézményrendszer 

változásairól
Tájékoztató Mezőtárkány Községi Önkor-
mányzat részvételével működtetett intéz-
ményrendszer változásairól

Tisztelt mezőtárkányi lakosok!
A Mezőtárkányi Hírek 2014, októberi lap-

számában igyekeztem képet adni Önkormány-
zatunk részvételével, gesztorságával (azaz, 
mintegy vezetői – szervezői munkájával) 
működő intézményrendszer kiterjedtségéről, 
és annak összetettségéről.

Mindösszesen negyed év elteltét követően 
újabb együttműködések születtek, amelyek 
révén (mikro)térségi kapcsolatainkat a kör-
nyező településekkel szorosabbra fűzhetjük, 
kölcsönösen tovább erősíthetjük egymást.

Időrendi sorrendben, a Mezőtárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal tagtelepülésévé vált 
2015. január 1. napjával Mezőszemere Köz-
ségi Önkormányzat is. Így, a Közös Hiva-
talt eredetileg alkotó három településsel 
(Mezőtárkány, Dormánd és Egerfarmos) 
immár több mint 4 500 lakos számára nyújt 
közszolgáltatásokat, szervezi az egyes telepü-
lések életét.

Szociális és gyermekjóléti feladatain-
kat ellátó társulásunkhoz 2015. február 15. 
napi hatállyal szintén Mezőszemere Közsé-
gi Önkormányzat csatlakozott. A Laskó – 
Rima menti Szociális Ellátó- és Gyermekjólé-
ti Mikrotásulás Mezőszemere községben fog-
ja nyújtani mindazokat a személyes gondos-
kodással járó szociális- és gyermekjóléti szol-
gáltatásokat, amelyeket így már a mikrotérség 
hat településén (Besenyőtelek, Dormánd, 
Egerfarmos, Füzesabony, Mezőszemere és 
Mezőtárkány) nyújt, még ha a gyermekjólé-
ti szolgáltatás megszervezésében várhatóan 
némi átmeneti idő kivárása látszik szükséges-
nek a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez.

Mindezeken túl, Önkormányzatunk kez-
deményezést tett a fenti hat település (Bese-
nyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Füzesabony, 
Mezőszemere és Szihalom) polgármesterei és 
Képviselő – testületei irányába közös terület– 
és gazdaságfejlesztési koncepció kidolgozásá-
ra, és a (Start)közmunka - projektek összehan-
golására egymás és a térség együttes erősítése, 
fejlesztése, az erőforrások minél racionálisabb 
felhasználása érdekében.

A kezdeményezés a települések többsége 
részéről konstruktív fogadtatást nyert, az első 
informális, köteletlen jellegű megbeszélést 
követően az együttműködés első konkrét, kéz-
zelfogható jelei is körvonalazódnak, ami min-
denképpen biztató jel a jövőre nézve a kölcsö-
nös együttműködés elmélyítése irányába.

dr. Tanárki-Fülöp István jegyző

Szociális célú tüzelõanyag 
Mezõtárkányban

Községünkben az önkormányzat által szervezett támogatásban 552 mázsa sze-
net osztottak szét az elmúlt napokban, melyből 90 háztartás részesült.

Egy háztartásra jutó szén mennyisége: 6,13 mázsa.
1mázsa szén értéke = 4445Ft, tehát önkormányzatunk így 27.261 Ft közve-

tett támogatásban részesített 90 háztartást. A 2 millió 103 ezer Ft pályázati 
támogatást önkormányzatunk több mint 852 ezer Ft önerővel (szállítást is bele-
értve) egészítette ki.

A hét folyamán megtörtént a szén házhoz szállítása. A kedvezményezettek 
nagy örömmel vették át a tüzelőanyagot.

III. Kulturális  
Közfoglalkoztatási Program

A Nemzeti Művelődési Intézet, mint az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak háttérintézménye, a közművelődés szakmai fejlesztését és megvalósítá-
sát segítő szervezet. A közművelődési, a közgyűjteményi és előadóművészeti 
intézményeknek, a fenntartó önkormányzatoknak és a kulturális, közössé-
gi szervezeteknek kiemelt szerepe van a helyi társadalmak, összességében a 
magyarság előtt álló feladatok teljesítésében. A Művelődési Intézet feladata 
e jelentős értékkel bíró közfeladatot ellátó szervezetek megyei szintű szakmai 
módszertani támogatása, az együttműködések megteremtése.

A Nemzeti Művelődési Intézet jelenleg a II. Kulturális Közfoglalkoztatá-
si Programját valósítja meg 2015. február 28-ig, országos közfoglalkozta-
tási program keretében. A program során olyan közösségi hálózat kialakí-
tása és működtetése valósul meg, amelyben az egyének tudása, képessége, 
valamint a helyi társadalom összetartó ereje egyaránt gyarapodik. A kultu-
rális közfoglalkoztatottak munkájának szakmai, módszertani támogatásáról 
gondoskodik a Művelődési Intézet. Ez biztosítja, hogy a programban alkal-
mazott szakemberek olyan fejlesztési folyamatoknak lehetnek kezdeménye-
zői, értő gondozói, amelyek hozzájárulhatnak a helyi értékek feltárásához, a 
közösségek megerősödéséhez, a helyi feladatok megoldásában való önkén-
tes részvétel változatos formáinak éltetéséhez. Az így létrejövő értéktöbblet-
nek garanciája a szervezet és a Művelődési Intézet partneri együttműködése.

A Kulturális Közfoglalkoztatási Program lehetséges folytatása érdeké-
ben Mezőtárkány önkormányzata is csatlakozott a felhíváshoz. A partner-
ségi felhívásban szereplő szándéknyilatkozatot elküldtük, melynek eredmé-
nyeképpen 3 fő kulturális közmunkás foglalkoztatását/továbbfoglalkoztatá-
sát reméljük a teleházban és az önkormányzatnál felmerülő feladatok ellá-
tásában.

Sipos Attila
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Átalakul a szociális ellátások 
rendszere

Tisztelt Mezőtárkányi Lakosok! 
Mint jelen újság oldalain már ismer-

tettem, a pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátások rendszere 2015. március 
1. napjától jelentős mértékben átalakul.
Ez természetesen érinti az önkormány-
zatunk által nyújtott ellátási formákat is.

Korában Önkormányzatunk által 
folyósított ellátások járási hatáskörbe 
kerülnek, illetve megszűnnek, és ún. 
kifutó rendszerben a már megállapított 
ellátásoknak a határozatban foglalt ide-
jéig kerülnek folyósításra (lakásfenntar-
tási támogatás).

A rendelet alapján továbbra is minden 
mezőtárkányi lakos által igényelhető a 
rendkívüli települési támogatás, ismer-
tebb nevén a rendkívüli (eseti) segély.

Új pénzbeli és természetbeni ellátáso-
kat is elfogadott rendeletében a Képvi-
selő-testület, ezek fajtánként:

Szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátások:

a) eseti rendkívüli települési támogatás;
b) időszakos rendkívüli települési 

támogatás;
c) szociális célú középiskolai telepü-

lési támogatási ösztöndíj;
d) temetési költségek mérséklésére 

nyújtott települési támogatás.
Szociális rászorultságtól függő termé-

szetbeli ellátások:
a) eseti rendkívüli települési támogatás;
b) időszakos rendkívüli települési 

támogatás;
c) gyermekétkeztetési célú, méltá-

nyossági alapon nyújtott települési 
támogatás,

d) általános iskola kezdési települési 
támogatás;

e) óvodai és általános iskolai nevelést – 
oktatást segítő települési támogatás

f) méltányossági alapú közlekedési célú 
települési támogatás,

g) köztemetés.
Mint eddig is, a továbbiakban is válto-

zatlan formában biztosítja Önkormány-
zatunk a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokat, úgy mint:

a) étkeztetés;
b) házi segítségnyújtás;
c) nappali ellátás;
d) családsegítés.
Jelen rendelet elfogadásával elérhettük, 

hogy valamennyi korcsoportra kiterjed-
jen Mezőtárkány Községi Önkormányzat 
által biztosított szociális jellegű ellátások 
rendszere.

A legjelentősebb szociális juttatás, anya-
gi biztonságot jelentő ellátás a közmun-
kaprogram maga. Ennek köszönhetően 
rendkívüli mértékű pályázati munkának 
köszönhetően Önkormányzatunk évek óta 
rendszeresen több, mint száz foglalkoz-
tatott részére biztosít munkajövedelmet, 
megközelítően ugyanennyi család részé-
re biztosítva így megélhetést, amely lénye-
gesen magasabb összegű közmunka - bér-
ben érkezik minden hónapban a számlákra, 
mint a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás mértéke. Lehetőségeinkhez képest 
igyekszünk minél több, lehetőleg az összes 
állás nélküli aktív korú személy részére ily 
módon munkát biztosítani.

Már több, mint öt éve nyújt Önkor-
mányzatunk személyes gondoskodással 

járó ellátásokat településünk rászorult, 
illetve idős lakosai számára kedvezmé-
nyes szociális étkeztetés és házi segít-
ségnyújtás formájában, illetve ezeken 
túl is gyakran nyújtott segítséget a ház 
körüli munkákban 

Önkormányzatunk a közmunkásaink 
közreműködésével.

Az új szociális rendelet elfogadásá-
val lehetőséget teremtettünk arra, hogy 
minden, mezőtárkányi óvodába és álta-
lános iskolába járó gyermek ingyen 
étkezhessen, évkezdésre térítésmente-
sen tisztasági-, tanszer- és tornacsoma-
got kaphasson, valamint az iskolások 
is mindannyian ingyen kaphassák meg 
évente a tankönyvet.

Ez becsléseink szerint majdnem 
ötmillió forintos segítséget jelent a 
település érintett lakosai részére 2015. 
évben.

Az ellátásokat továbbra is a polgár-
mesteri hivatalban lehet igényelni. 

Az étkeztetést 2015. március 1. napjá-
tól, a tankönyv- és tanszerjuttatást 2015. 
július 1. napjától (2015. július 31. nap-
jáig, amit célszerű betartani, mivel ez 
a határidő jogvesztő, a 2015. július 1. 
előtt, valamint a 2015. július 31. után 
benyújtott kérelmek nem támogatha-
tóak).

Ezen juttatások igénylésének meneté-
ről és formájáról részletes tájékoztatást 
küldünk minden mezőtárkányi óvodába 
és általános iskolába  járó gyermek szü-
lője, törvényes képviselője részére.

dr. Tanárki - Fülöp István jegyző

Mezõtárkány Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mezőtárkány Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete A szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben (továbbiakban: Szt.) 25. § 
(3) bekezdés b) pontjának, 32. § (3) bekez-
désének, 33. § (7) bekezdésének, 132. § (4) 
bekezdésének g) pontjának felhatalmazása 
alapján a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja

1. §
E rendelet célja, hogy a helyi viszonyok-

nak megfelelően meghatározza - az igények 
és Mezőtárkány Községi Önkormányzat (a 

továbbiakban: Önkormányzat) anyagi lehe-
tőségeinek függvényében – azokat az ellá-
tási formákat és az azokra való jogosultság 
feltételeit, amelyek az arra rászorulók meg-
élhetési gondjait csökkenti.

A rendelet hatálya
2. §

(1) A rendelet területi hatálya 
Mezőtárkány község közigazgatási terü-
letére terjed ki, az Szt. szerinti személyek 
tekintetében (személyi hatály), az Szt.-ben 
meghatározott eltérésekkel.

(2) A települési önkormány-
zat, tekintet nélkül hatáskörére és 

illetékességére, köteles az arra rászoruló-
nak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szál-
lást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoru-
lónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

A szociális ellátások formái
3. §

E rendelet alapján nyújtható szociális 
ellátások:

(1) Szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások:

a) eseti rendkívüli települési támo-
gatás;

b) időszakos rendkívüli települési 
támogatás;
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c) szociális célú középiskolai tele-

pülési támogatási ösztöndíj;
d) temetési költségek mérséklésére 

nyújtott települési támogatás.
(2) Szociális rászorultságtól függő 

természetbeli ellátások:
a) eseti rendkívüli települési támogatás;
b) időszakos rendkívüli települési 

támogatás;
c) gyermekétkeztetési célú, méltá-

nyossági alapon nyújtott települési támo-
gatás,

d) általános iskola kezdési települési 
támogatás;

e) óvodai és általános iskolai neve-
lést – oktatást segítő települési támogatás

f) méltányossági alapú közlekedési 
célú települési támogatás,

g) köztemetés.
(3) Személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások:
a) étkeztetés;
b) házi segítségnyújtás;
c) nappali ellátás;
d) családsegítés.

Hatásköri rendelkezések
4. §

E rendeletben meghatározott szociális 
feladat és hatásköröket az alábbi szervek 
gyakorolják:

(1) Átruházott hatáskörben a Szo-
ciális, Családvédelmi és Sport Bizottság 
(továbbiakban: Bizottság) dönt:

a) rendkívüli települési támoga-
tásról,

b) települési támogatásról.
(2) Átruházott hatáskörben a polgár-

mester dönt:
a) halasztást nem tűrő esetben a 

Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett a 
rendkívüli települési támogatásról;

b) a méltányossági alapú közlekedé-
si célú települési támogatásról.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
A pénzbeli ellátások közös szabályai

5. §
(1) Települési és rendkívüli települési 

támogatás iránti kérelmet a Mezőtárkányi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell 
benyújtani, melyhez mellékelni kell a 
jövedelemnyilatkozatot a kérelmező és 
családja jövedelmi viszonyairól, a nyilat-
kozatban feltüntetett jövedelmekről szóló 
igazolásokkal együtt.

(2) A szociálpolitikai ügyintéző a 
rendkívüli települési támogatás igény-
lő szociális helyzetéről tájékozódik, mely 
során környezettanulmányt készít. Nem 
kell környezettanulmányt készíteni, ha a 
hivatal már más ügyben vizsgálta a kérel-
mező helyzetét és nem feltételezhető azok-
ban lényeges változás.

(3) Aki az önkormányzat által folyó-
sított rendszeres pénzellátásban részesül, 
az csak különösen indokolt esetben része-
sülhet önkormányzati segélyben.

(4) Nem részesíthető települési, vagy 
rendkívüli települési támogatásban az a 
személy, aki kérelme okaként megjelölt 
tényálláshoz kapcsolódóan más rendszeres 
szociális jellegű ellátásban részesül, illetve 
a kérelem benyújtásának oka a más rend-
szeres szociális jellegű ellátás nem rendel-
tetésének megfelelő felhasználása (önhi-
ba), illetve amennyiben a krízishelyzet 
kialakulásához a támogatást igénylő súlyo-
san felróható magatartása, életvitele, köz-
rehatása vezetett.

(5) Az a személy, akinek bármi-
lyen jogcím alapján fennálló lejárt tarto-
zása van az önkormányzat felé települé-
si, vagy rendkívüli települési támogatásra 
nem jogosult.

(6) Az egy alkalommal kifizetett tele-
pülési, vagy rendkívüli települési támoga-
tás minimális összege 1 000 Ft, maximá-
lis összege nem haladhatja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(7) A települési, vagy rendkívüli tele-
pülési támogatás legfeljebb hat havi kamat-
mentes részletekben visszafizetendő támo-
gatás formájában is nyújtható. A vissza-
fizetés részletezéséről a támogatott és az 
Önkormányzat külön megállapodást köt.

(8) Amennyiben az ügy összes körül-
ményeire tekintettel feltételezhető, hogy a 
készpénz segélyt a jogosult nem a rendel-
tetésének megfelelően használja fel, úgy a 
segélyt e rendeletben megállapított termé-
szetbeni ellátással kell biztosítani.

(9) A települési, vagy rendkívüli 
települési támogatás a kérelemben foglal-
taktól – különös tekintettel a (9) bekezdés-
re – eltérő módon is nyújtható.

Eseti rendkívüli települési támogatás
6. §

(1) A települési önkormányzat kép-
viselőtestülete a létfenntartást veszélyez-
tető rendkívüli élethelyzetbe került, vala-
mint időszakosan vagy tartósan létfenn-
tartási gonddal küzdő személyek részére 
jelen rendeletében meghatározott feltéte-
lek mellett eseti jelleggel rendkívüli tele-
pülési támogatást nyújt.

(2) Rendkívüli települési támoga-
tás megállapítása iránti kérelmet a segély-
re rászorult, illetve az terjeszthet elő, aki a 
rászoruló helyzetéről tudomást szerez.

(3) Rendkívüli települési támogatás 
egy család részére a tárgyév folyamán leg-
feljebb két alkalommal állapítható meg.

(4) A rendkívüli települési támo-
gatás elbírálásánál az alábbi egy főre eső 
jövedelmi értékhatárokat kell figyelembe 
venni:

a) egyedülálló esetén a nyugdíjmi-
nimum 150 %-át,

b) gyermekét egyedül nevelő, vala-
mint 3 és többgyermekes család esetén a 
nyugdíjminimum 150 %-át,

c) minden más esetben a nyugdíjmi-
nimum 130 %-át.

(5) Külön méltánylást érdemlő eset-
ben a kérelmező évente legalább egy eset-
ben jövedelmére tekintet nélkül rendkívüli 
települési támogatásban részesíthető.

Időszakos rendkívüli települési támo-
gatás
7. §

(1) A rendkívüli települési támogatás 
az eseti települési támogatás szabályainak 
értelemszerű alkalmazásával öt hónap idő-
tartamra havi rendszerességgel kifizetendő 
támogatásként is megállapítható.

Szociális célú középiskolai települési 
támogatási ösztöndíj

8. §
(1) Jövedelmi helyzetre tekintet nél-

kül szociális célú középiskolai települé-
si támogatási ösztöndíjban részesül az a 
középiskolai tanulói jogviszonnyal rendel-
kező tanuló, aki féléves, illetve éves tantár-
gyi (szorgalom és magatartás érdemjegyek 
nélkül számított) tanulmányi átlaga a 3,8 
értéket eléri, vagy meghaladja.

(2) Az ösztöndíj összege az elért tan-
tárgyi tanulmányi átlag mértékétől függő-
en az alábbiak szerint változik:

a) 3,8 és 4,19 tantárgyi átlag között 
havonta 4 000 Ft;

b) 4,2 és 4,59 tantárgyi átlag között 
havonta 6 000 Ft;

c) 4,6 tantárgyi átlag elérése esetén, 
vagy e fölött havonta 8 000 Ft.

(3) Az ösztöndíj megállapítása tanul-
mányi év, illetve félév kezdő hónapjának első 
napjától öt hónap időtartamra kerül meg-
állapításra. A benyújtott kérelemhez annak 
benyújtásával egyidejűleg csatolni kell:

a) az oktatási intézmény tanuló jog-
viszony igazolását,

b) az éves, illetve féléves bizonyít-
ványnak a kiállító oktatási intézmény által 
hitelesített másolatát, vagy az oktatási 
intézmény igazolását a tantárgyi átlag mér-
tékéről,

c) az oktatási intézmény igazolá-
sát az adott tanítási évben igazolatlanul 
mulasztott órák számáról.

(4) A kérelem benyújtása minden év 
február 1. és 28. napja között, illetve július 
1. és 30. napja között lehetséges. A határ-
idő elmulasztása jogvesztő.

(5) Az ösztöndíj kifizetése havon-
ta, folyószámlára való utalással történik. A 
februárban esedékes ösztöndíjak folyósítá-
sáról az Önkormányzat a március hónap-
ban esedékes ösztöndíjak folyósításával 
egyidejűleg intézkedik.

(6) Meg kell szűntetni az ösztön-
díj folyósítását az ösztöndíjban részesülő 
tanuló esetében az adott tanítási évben iga-
zolatlanul mulasztott tízedik kötelező tan-
órai foglalkozás után, illetve, a támoga-
tott tanuló mezőtárkányi lakhelyének meg-
szűnése esetén. Az igazolatlan mulasz-
tásokra vonatkozó adatszolgáltatást a 
Laskó – Rima menti Szociális – Ellátó és 

folytatás a 14. oldalon Æ
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Gyermekjóléti Intézmény Gyermekvédel-
mi Szolgálata teljesíti.

Temetési költségek mérséklésére 
nyújtott települési támogatás

9. §
(1) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül 

20 000 Ft összegű települési támoga-
tásra jogosult az, aki az elhalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A kérelemhez annak benyújtásával 
egyidejűleg csatolni kell:

a) a halotti anyakönyvi kivonat máso-
latát, amennyiben az anyakönyve-
zést nem a Mezőtárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal végezte;

b) a temetés költségeiről szóló, a 
támogatást kérő nevére kiállított 
számlát.

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

10. §
(1) Az egyes pénzbeli szociális ellá-

tások részben, vagy egészben természetbe-
ni szociális ellátás formájában nyújthatók.

(2) Természetbeni ellátás formái 
különösen:

a) vásárlási utalvány élelmiszer, 
tüzelő vásárlásra,

b) közüzemi díj kifizetése,
c) intézményi étkezési térítési díjtá-

mogatás,
(3) A vásárlási utalvány élelmiszer, 

tisztálkodószer, tüzelő vásárlására jogosítja 
fel a segélyezetett. Az utalvány egyéb cél-
ra nem használható fel, arra élvezeti cik-
ket, alkoholtartalmú italt vásárolni tilos. Az 
utalvány értéke sem egészben, sem részben 
készpénzre nem váltható át, másra át nem 
ruházható. Az utalvány minden olyan keres-
kedelmi egységben váltható, amelynek üze-
meltetőjével Mezőtárkány Községi Önkor-
mányzat megállapodást köt.

(4) E rendelet által meghatározott szo-
ciális célú vásárlási utalvány közokiratnak 
minősül, ellenértékének megtérítésére az 
önkormányzat felelősséget vállal. Az utal-
vány ötszáz és egyezer forintos címletekben 
készül, előre sorszámozott, szigorú számadá-
sú nyomtatványként kezelendő. Az utalvá-
nyok felhasználásával kapcsolatos ügyviteli 
kérdések rendezéséről a jegyző gondoskodik.

(5) Közüzemi díj természetbeni jut-
tatásként történő kifizetése esetén a támo-
gatási összeget a szolgáltató szervezetnek 
kell átutalni.

(6) A rendszeres intézményi étkezési térí-
tési díjtámogatást a kedvezményezettek minden 
esetben természetbeni juttatásként kapják.

A természetben nyújtott települési 
támogatás fajtái

Gyermekétkeztetési célú, méltányossá-
gi alapon nyújtott települési támogatás

11. §
(1) A Képviselő-testület természet-

ben nyújtott települési támogatást állapít 

meg Mezőtárkány község tekintetében 
kötelező felvételt biztosító óvodába és álta-
lános iskolába beíratott, és ott aktív tanulói 
jogviszonnyal rendelkező azon gyermekek 
részére, akit szülői kérésre nem mentettek 
fel a rendszeres nevelési – oktatási intéz-
ménybe járás kötelezettsége alól, és nem 
részesülnek más jogszabály által biztosí-
tott kedvezményes intézményi étkeztetés-
ben, valamint a rá vonatkozó, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapí-
tása iránti kérelmet a kérelem elbírálását 
megelőző harminc napon belül jogerősen 
elutasították.

(2) A támogatás mértéke a gyermek 
szülője által fizetendő, az esetlegesen jog-
szabályban megállapított kedvezménnyel 
csökkentett étkezési térítési díj összege.

(3) Az ellátás természetbeni formá-
ban, intézményi étkezési napokon vehető 
igénybe a nevelési – oktatási intézmények-
ben biztosított gyermekétkeztetés kere-
tében.

(4) A támogatás gyermekenként 
naponta egyszer vehető igénybe.

(5) A támogatást az intézményi jog-
viszony végéig kell megállapítani. A 
továbbfolyósítás feltételeként a támoga-
tottra vonatkozó rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény megállapítása iránti 
kérelmet minden év július 1. napjától júli-
us 31. napjáig terjedő időszakban be kell 
nyújtani. A határidő jogvesztő, a kérelem 
benyújtásának elmaradása esetén a támo-
gatást határozattal meg kell szűntetni.

(6) A támogatást a támogatottra 
vonatkozó rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény megállapítása esetén határo-
zattal meg kell szűntetni.

(7) Két hónap időtartamra fel kell 
függeszteni a támogatás nyújtását

a) azon óvodai jogviszonnyal ren-
delkező gyermek esetében, akinek a szü-
lő, a családbafogadó gyám által a nevelé-
si-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatá-
ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-
delet 51. § (2) bekezdésének a) pontja sze-
rint igazolt és az igazolatlanul mulasz-
tott napok száma együttesen meghaladja a 
tárgyévi munkanapokra eső óvodai nevelé-
si napok huszonöt százalékát, azzal, hogy 
a mulasztásból július - augusztus hónapo-
kat a huszonöt százalék megállapításánál 
figyelmen kívül kell hagyni;

b) általános iskolai tanulói jogvi-
szonnyal rendelkező gyermek esetében az 
adott tanítási évben igazolatlanul mulasz-
tott huszonötödik kötelező tanórai foglal-
kozás után.

(8) A (6) bekezdés szerint felfüg-
gesztés időtartama a tárgyhónapot köve-
tő hónap első napjával kezdődik. A felfüg-
gesztési időtartamát követően az ellátást 
tovább kell nyújtani azzal, hogy amennyi-
ben a hiányzások a (6) bekezdésben elért 

mértéket újra elérik, a támogatás nyújtását 
az érintett nevelési – oktatási évre meg kell 
szűntetni.

(9) Meg kell szüntetni a támogatást, 
ha a támogatott gyermek nevelési – oktatá-
si intézménnyel fennálló jogviszonya meg-
szűnik.

(10) A támogatás (7) bekezdés szerin-
ti megszűntetése esetén a támogatás újra 
megállapítás céljából kérelmet benyújtani

a) óvodai jogviszonnyal rendelkező 
gyermek esetében a megszűntetett támoga-
tás tárgyévet követő év első napjával

b) általános iskolai tanulói jogvi-
szonnyal rendelkező gyermek esetében a 
következő tanév első napjával

lehet. Az a) - b) pontokban meghatáro-
zott határidő előtt benyújtott kérelmeket 
érdemi vizsgálat nélkül, határozattal el kell 
utasítani.

(11) A (6) bekezdés szerinti adatokat 
az oktatási – nevelési intézmények soron 
kívül, azok felmerülésének megállapításá-
val egyidejűleg szolgáltatják.

Általános iskola kezdési települési 
támogatás

12. §
(1) A Képviselő-testület az aktuá-

lis tanév kezdésérére vonatkozóan termé-
szetben nyújtott települési támogatást álla-
pít meg Mezőtárkány község tekinteté-
ben kötelező felvételt biztosító általános 
iskolába beíratott, és ott aktív tanulói jog-
viszonnyal rendelkező azon gyermekek 
részére, akik nem részesülnek más jogsza-
bály által biztosított ingyenes tankönyv-
ellátásban, és a rá vonatkozó, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapí-
tása iránti kérelmet a tárgyévben jogerősen 
elutasították.

(2) A kérelmet benyújtani évente 
egyszer, minden év július 1. és július 30. 
napja között lehet. A határidő elmulasztá-
sa jogvesztő, igazolási kérelemnek helye 
nincs.

Óvodai és általános iskolai nevelést – 
oktatást segítő települési támogatás

13. §
(1) A Képviselő-testület természet-

ben nyújtott települési támogatást álla-
pít meg Mezőtárkány község tekintetében 
kötelező felvételt biztosító óvodába és álta-
lános iskolába beíratott, és ott aktív tanulói 
jogviszonnyal rendelkező azon gyermekek 
részére, akit szülői kérésre nem mentettek 
fel a rendszeres nevelési – oktatási intéz-
ménybe járás kötelezettsége alól az alábbi 
formában:

a) az óvodai jogviszonnyal rendel-
kező gyermek esetében éves tisztasági 
csomag, vizuális nevelést segítő csomag, 
és tornafelszerelés formájában;

b) általános iskolai tanulói jogvi-
szonnyal rendelkező gyermek esetében 
tanszercsomag, tisztasági csomag és torna-
felszerelés formájában.

Æ folytatás az 13. oldalról
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(2) A kérelmet benyújtani évente 

egyszer, minden év július 1. és július 30. 
napja között lehet. A határidő elmulasztá-
sa jogvesztő, igazolási kérelemnek helye 
nincs.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellátást a 
Képviselő – testület éve anyagi lehetősé-
geinek függvényében, Mezőtárkány köz-
ség tekintetében kötelező felvételt biztosí-
tó óvoda és általános iskola által javasolt 
tartalommal biztosítja.

14. §
(1) A 11 – 13 §-ok által meghatáro-

zott ellátások esetében a települési támo-
gatást Mezőtárkány Községi Önkormány-
zat egy főre eső jövedelemre tekintet nél-
kül nyújtja.

(2) A 11 – 13 §-ok által meghatáro-
zott ellátások esetében a kérelmek benyúj-
tása az erre a célra rendszeresített forma-
nyomtatványon lehetséges. Az eltérő for-
mában benyújtott kérelmeket határozattal 
el kell utasítani. 

Méltányossági alapú közlekedési célú 
települési támogatás

15. §
(1) Mezőtárkány Községi Önkor-

mányzat méltányossági alapon jövedel-
mi helyzetre tekintet nélkül, kérelem alap-
ján közlekedési célú települési támogatás-
ban részesíti a mezőtárkányi állandó beje-
lentett lakcímmel rendelkező lakosokat az 
Önkormányzat tulajdonában álló mikro-
busz általi személyszállítás igénybe véte-
li lehetőségének biztosítása útján az alábbi 
ügyek intézése céljából:

a) Havi egy alkalommal mozgásá-
ban korlátozott, arra rászorult személyek 
szállítása hivatalos hatósági ügyek inté-
zése céljából Füzesabonyba, legkevesebb 
négy fő egyszerre történő szállítása esetén;

b) Havi egyszeri alkalommal Füzes-
abony Egészségház szakrendelésére tör-
ténő szállítás amennyiben központilag a 
szállítás pl. országos betegszállítás igény-
be vételével nem megoldható, legkevesebb 
négy fő egyszerre történő szállítása esetén;

c) Minden hónap harmadik hetében 
előzetes egyeztetést követően vérvételre 
szállítás Füzesabony Egészségházba.

Köztemetés
16. §

(1) Az Sztv. feltételei szerint az 
önkormányzat költségére kell gondoskod-
ni annak az elhunyt személynek az elteme-
téséről akinek nincs, vagy nem lelhető fel 
tartásra köteles és képes hozzátartozója.

(2) Ha az elhunytnak olyan vagyo-
na maradt, amelyből a temetés költsége 
fedezhető lett volna, akkor a költségeket 
hagyatéki teherként az illetékes közjegy-
zőnél be kell jelenteni.

(3) A köztemetés a helyben szo-
kásos legolcsóbb temetés lehet. A legol-
csóbb temetés költségeinek mértékét a 
mikro térségben működő legalább három 

temetkezési vállalkozótól bekért árajánlat 
alapján kell megállapítani évente egy alka-
lommal.

(4) A temetéssel kapcsolatos szerve-
zési feladat a Mezőtárkányi Közös Önkor-
mányzati Hivatal feladatát képezi.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST 
NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Az ellátások formái
17. §.

Az Önkormányzat a szociális alapszol-
gáltatások körében a Laskó – Rima men-
ti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intéz-
ményfenntartó Mikrotársulás által fenntar-
tott Laskó – Rima menti Szociális Ellátó 
és Gyermekjóléti Intézmény keretében a 
következő személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokat biztosítja:

a) a szociálisan rászorulók napi egy-
szeri étkeztetése,

b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) nappali ellátás.

Étkeztetés
18. §.

(1) Napi egyszeri meleg étkezést biz-
tosít az önkormányzat térítés ellenében 
azon személyeknek, akik egészségi állapo-
tuk, szociális helyzetük miatt arra rászorul-
nak és étkeztetésüket más módon megol-
dani nem tudják.

(2) Az étkeztetés a Szociális és Csa-
ládsegítő Szolgálat keretében történik, 
ahonnan az ételt fogyasztásra a kedvezmé-
nyezettnek kell elszállítani.

Házi segítségnyújtás
19. §.

(1) Házi gondozásban kell részesíte-
ni azt a személyt, aki otthonában önmaga 
ellátására saját erőből nem képes, beteg-
sége vagy életkora miatt a településen élő 
közeli hozzátartozói a gondozást ellátni 
nem tudják.

(2) A házi segítségnyújtás keretében 
ellátandó feladatok elsősorban a napi cik-
kek bevásárlása, gyógyszerek beszerzése, 
ebéd házhozszállítása, kisebb házi munka 
elvégzése (takarítás, mosás, stb.).

(3) A házi segítségnyújtást a gondo-
zók a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alap-
ján végzik.

Nappali ellátás
20. §

(1) A nappali ellátás hajléktalan sze-
mélyek és elsősorban a saját otthonuk-
ban élő, tizennyolcadik életévüket betöl-
tött, egészségi állapotuk vagy idős koruk 
miatt szociális és mentális támogatásra szo-
ruló, önmaguk ellátására részben képes sze-
mélyek részére biztosít lehetőséget a nap-
közbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszer-
vezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

(2) Az Önkormányzat szociális 
információs szolgáltatást az Idősek Klubja 

keretében - tekintettel a szociális ellátások-
ról szóló törvény 65/F. §-ra – biztosítja.

Családsegítés
21. §.

(1) A szociális ellátásokról szóló tv-
ben alapellátásként meghatározott csa-
ládsegítést – az életvezetési problémák-
kal, szociális gondokkal küzdő családok, 
illetve személyek szociális mentálhigiénés 
ellátás – a Szociális és Családsegítő Szol-
gálat útján kell biztosítani.

(2) A családsegítői tevékenységre a 
szociális ellátásokról szóló tv. 64. §-aiban 
foglaltak az irányadók.

(3) E feladat ellátásában a Szo-
ciális és Családsegítő Szolgálat és a 
Mezőtárkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal szorosan együttműködik. Indo-
kolt esetben a feladat ellátásához segít-
séget nyújtanak az oktatási intézmé-
nyek, illetve az egészségügyi szervek is, 
az érintett szervek vezetőivel előzetesen 
egyeztetett módon.

Az ellátások igénybevételének módja
22. §.

(1) A személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális ellátások igénybevétele önkén-
tes, az ellátás az igénylő kérelmére tör-
ténik.

(2) A kérelmet a Szociális és Család-
segítő Szolgálat vezetőjéhez kell benyúj-
tani.

(3) A személyes gondoskodás kere-
tében nyújtott ellátásokért térítési díjat kell 
fizetni, melynek mértékét a Képviselő-tes-
tület évente állapítja meg. A térítési díj az 
étkeztetés személyi térítési díját, valamint 
a házi szociális gondozás óradíját foglalja 
magába.

(4) A térítési díjat havonta előre kell 
fizetni, legkésőbb a tárgy hó 10. napjáig.

(5) A Szociális és Családsegítő Szol-
gálat vezetője köteles külön eljárás nél-
kül e rendeletben meghatározott ellátá-
sokra szolgáltatást nyújtani, ha az érintett 
személy életét, testi épségét a késedelmes 
intézkedés veszélyeztetné.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. 
napján lép hatályba, rendelkezéseit a folya-
matban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Mezőtárkány Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az egyszeri 
jelleggel kifizetett pénzbeli rendkívüli tele-
pülési támogatás kivételével a hatáskörébe 
tartozó pénzbeli ellátások kifizetését folyó-
számlára utalással teljesíti.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésének 
napján hatályát veszti Mezőtárkány Köz-
ségi Önkormányzat Képviselő-testület-
ének A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 12/2013.(XI.29.) rende-
lete.

Tóthné Szabó Anita polgármester 
dr. Tanárki - Fülöp István jegyző
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Az önkormányzat megválasztotta a mezõtárkányi helyi 
értéktár bizottság tagjait

Megkezdték Heves megyében is a helyi 
értékek felmérését, gyűjtését. A mun-
kában jelentős szerepet vállal a Heves 
Megyei Értéktár Szakmai Bizottság, mely 
számít a lakosság, a civil szervezetek és 
a települési önkormányzatok segítségére.

2013 nyarán kötött megállapodást egy-
mással a Heves Megyei Önkormányzat és 
a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturá-
lis Egyesület. Közösen vállalták az egye-
di értékek felmérésének ösztönzését, a 
Megyei Értéktár működtetését, a lehetsé-
ges hungarikumok azonosítását. Céljuk, 
hogy a megye kiemelkedő szellemi, ter-
mészeti és kulturális értékei, helyi hagyo-
mányai, egyedi termékei, gasztronómiája 
és minden más egyedi érték megőrzése és 
esetleges hungarikummá minősítése meg-
történjen.

2013 decemberében létrejött a Heves 
Megyei Értéktár Szakmai Bizottság.

Novák Richárd a Kaptárkő Természet-
védelmi és Kulturális Egyesület alelnöke 
elmondta, a felmérés és az értékek azo-
nosítása elkezdődött, folyamatosan zaj-
lik majd. 

A megyében a települési értéktárak lét-
rejöttét, eredményes működését szakmai 
partnerként a Nemzeti Művelődési Inté-
zet Heves Megyei Irodája segíti. Kary 
József irodavezető kiemelte, az Intézet 
küldetése, hogy a helyi értékekre irá-
nyítsa a figyelmet. Kiemelt cél, hogy a 
gyűjtőmunka révén olyan helyi társadal-
mi cselekvések induljanak meg, melynek 
révén az értékek a figyelem középpont-
jába kerülnek, kialakulnak a méltó meg-
ünneplés keretei. Mintaprogram kereté-
ben az Iroda a bélapátfalvai járás telepü-
lésein közvetlenül is nyújt módszertani 
segítséget.

A Heves Megyei 
Értéktár működését és 
a megyei munkát szak-
mai konferenciákon 
mutatták be az érintet-
teknek Egerben, és a 
járási székhelyeken az 
elmúlt időszakban. 

A gyűjtőmunkát a 
megye lehetőség sze-
rint mind a 121 telepü-
lésén elvégzik majd, ezt 
követően kerülhetnek 
az adatok a megyei és a Magyar Értéktár-
ba, majd a Hungarikum Bizottság elé.

A Heves Megyei Értéktár Szak-
mai Bizottság tagja lett Szabó Tamás, 
a Helyi Termék magazin főszerkesztő-
je; Báryné dr. Gál Edit történész muze-
ológus, a Gyöngyösi Városvédő és Szé-
pítő Egyesület elnöke; dr. Bereczné dr. 
Huszár Éva ny. főlevéltáros; Baráz Csa-
ba, a Kaptárkő Egyesület szakmai munka-
társa; Turay Zoltán sportújságíró; Dudás 
György, a Bükki Nemzeti Park igazgató-
helyettese; Badacsonyiné Bohus Gabriel-
la, az Eger Idegenforgalmáért Egyesület 
elnöke; Kary József, a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Heves Megyei Iroda vezető-
je és Ferencz Beatrix, a hatvani Széchenyi 
Zsigmond Könyvtár igazgatója.

 
Az értékek gondozása a helyben élők 

feladata lesz majd. Ehhez pénzt az önkor-
mányzatok és a civil szervezetek egy erre 
felépített pályázati rendszer segítségével 
szerezhetnek. A rendszer  a civilek érték-
őrző szerepét hangsúlyozza.

A megyei értéktár szakmai bizottsága a 
civil javaslatokat és a gyűjtőmunka ered-

ményeit felhasználva 
teszi majd meg az aján-
lását az értékek besoro-
lására. Ez alapján dől el 
majd, hogy az egyes épí-
tett és természeti érté-
kek, termények és ter-
mékek, valamint szelle-
mi hagyományok közül 
melyek lesznek helyi, 
melyek megyei érté-
kek, s melyek kaphat-
nak esetleg hungarikum 
minősítést.

Mezőtárkány Önkor-
mányzata a helyi érték-
tár bizottságba a követ-
kező személyeket dele-
gálta: Szabóné Méhi 
Szilvia elnök, Rektori 

Ottília óvodavezető, Halászné Tóth Móni-
ka, Németh Géza  önkormányzati képvi-
selők, Sipos Attila műv. ház vezető.

A helyi bizottságok szakmai, mód-
szertani útmutatót a megyei bizottság-
tól, ill. regionális értéktár workshop-okon 
keresztül szerezhetnek.

Mindenképp szükséges hangsúlyozni, 
hogy az értéktári munka igazán akkor éri 
el célját, ha nem csupán lajstromba szedik 
a települések az általuk értéknek tekin-
tett szellemi vagy tárgyi javakat, hanem 
a munka lényege az, hogy közösségeket 
formáljon. Olyan közösségekre van szük-
ség, melyek tudatosan figyelnek magukra, 
a településükre, és ezáltal nagyban hozzá-
járulnak ahhoz, hogy lakóhelyük élhető 
perspektívát jelentsen a fiatal generációk 
számára.

A munkába minél szélesebb kört lenne 
optimális bevonni, hiszen ez megerősíti 
egy adott közösségen belül a sikerélményt 
és kedvező hatással van a helyi önszerve-
ződésre, így a civil szervezetekre.

A helyi bizottságok, akár partnerségi 
kapcsolatokban együttműködve kulturá-
lis projektötletek megvalósítói és generá-
lói lehetnek, melyhez forrást is lehet sze-
rezni a területfejlesztési operatív program 
megyei 2014-20-as ciklusú forrásaiból.

Itt lehetőség van mind infrastrukturális 
fejlesztésekre, mind pedig a helyi közös-
ségszervezést fókuszába állító progra-
mok, rendezvények megvalósítására.

Magyar Nemzeti Vidék Hálózat által 
kezelt pályázati pénzekből elsősorban a 
gasztrokulturális események számíthat-
nak támogatásokra.

Megkezdte tesztüzemét a www.
hungarikum.hu internetes oldal, ahová 
felölthetik az egyes értéktári bizottságok 
az általuk már elfogadott értékeiket.

Az értéktár bizottság munkájáról és a 
térségi eredményekről majd folyamato-
san tájékoztatjuk olvasóinkat!

Sipos Attila
A gyöngyösi Értéktár Workshopon Mezőtárkányt  

Sipos Attila képviselte.



17

Szociális Munka Napja
A közösség, a társadalom megbecsülésé-
nek jeleként ünneplik világszerte novem-
ber 12-én a Szociális Munka Napját. 
Hazánkban - ahol az emberek közel egy-
harmada küszködik olyan problémával, 
ami szociális kezelést, gondozást igényel -, 
1997 óta köszöntik a szakterület dolgozóit.

Mezőtárkányban hagyomány sze-
rint Mátyus Piroska intézményvezető és 
Tóthné Szabó Anita polgármester asszony 
köszöntötte a Szociális Mikrotársulás dol-
gozóit.

A művelődési házban megtartott ünnep-
ségen megjelentek a társulás önkormány-
zatainak polgármesterei és önkormányza-
ti vezetői is.

A polgármester asszony a következő 
gondolatokkal foglalta össze a szociális 
területen dolgozók munkájának jelentősé-
gét, társadalmi szerepét:

Tisztelt ünneplők, kedves Barátaim!
Jóleső érzéssel, meleg szívvel köszönt-

hetlek benneteket a Szociális Társulásban 
részt vevő települések polgármesterei, 
önkormányzati vezetői nevében, a szoci-
ális munka napja alkalmából.

Jóleső érzés számomra az, hogy 
újra küzdelmes és sikeres évet tudha-
tunk magunk mögött. Felelősségteljes 

cselekvés, a hivatásnak alárendelt gon-
dolkodás, a mások segítésén való fárado-
zás jellemezte azt a munkát, amely napi 
teherként a vállatokat nyomta. Sokszor 
elviselhetetlenül nehéz lelki teherrel, fizi-
kai igénybevétellel párosulva.

A társadalom elesett rétegeinek segíté-
se, több mint nehéz feladat. Olyan próba-
tétel, amelynek nem tud mindenki megfe-
lelni. Bármilyen erős is a szociális háló, 
bármennyire is figyelmesek az ágazat-
ban dolgozók, mindig van rés a pajzson – 
sérült emberek újabb és újabb csoportja-
ival, magatehetetlen személyek küzdelme-
ivel naponta szembesülhetünk. A családi 
problémák kihatnak az egyének munka-

helyi teljesítményeire, az 
egyéntől kiinduló közös-
ségi aktivitásra, a gyere-
kek iskolai teljesítménye-
ire, az öregek ellátására. 

A társadalom irányító-
inak sem mindegy, hogy 
milyen alapokon tudják 
megvalósítani  a közös 
stratégiai céljaikat, mert 
a társadalom is beteg, ha 
alkotórészei a családok 
betegek. 

Hazánkban az Alaptör-
vény „Szabadság és Fele-

lősség” szakaszában rögzíti azt, hogy 
Magyarország külön intézkedésekkel védi 
a családokat, a gyermekeket, a nőket, az 
időseket és a fogyatékkal élőket. Külö-
nösen fontos ezt hangsúlyozni, hiszen 
Magyarországon az emberek közel egy-
harmada küszködik olyan problémával, 
ami valamilyen szociális kezelést, gondo-
zást igényel.

A szociális munka szinte egyidős az 
emberiséggel, hiszen mindig a közösségek 
feladata volt a rászorulókon, elesetteken 
segíteni. Évszázadokon keresztül az egy-
házak látták el a karitatív munkákat, ma 

már jórészt az állam 
feladata a szociális 
ellátás biztosítása. 
Ebben a szerteága-
zó munkában azon-
ban nélkülözhetetlen 
a társszakmák közöt-
ti, a civil szféra és 
az egyházak közötti 
együttműködés.

A gyermekvéde-
lem, az idősgon-
dozás, és a fogya-
tékkal élők ellátá-
sa jóval több, mint 
munka: szolgálat ez 
a szó legnemesebb 

értelmében. A gondozók, ápolók, szoci-
ális szakemberek tevékenysége kivéte-
les adottságokat tételez fel, belső tartást, 
hivatástudatot, áldozatkészséget, és önfel-
áldozást igényel. Az elkötelezettség és a 
hivatástudat itt új értelmet nyer: elesett, 
sokszor a végletekig kiszolgáltatott embe-
rek napjait könnyítitek meg áldásos tevé-
kenységetekkel, önzetlen hozzáállásotok-
kal. Emberfeletti küzdelmet vívtok a rátok 
bízottak emberi méltóságáért, életminősé-
gük javításáért. A Szociális Munka Nap-
ján - november 12-én – ezért mondunk 
köszönetet Nektek!

 
Nektek, akik felelősségteljesen, empa-

tikusan, a szolidaritás alapelvére épít-
ve, nagy szakmai alázattal gondoskodtok 
az elesettekről, szegényekről, betegekről. 
Erőt sokszor csak egy-egy félszeg mosoly, 
egy remegő kéz szorítása, egy érintés 
adhat számotokra. Hála, ami a gondozot-
tak szemében csillog, öröm, ha meghall-
ják hangotokat, a legfontosabb és legérté-
kesebb visszacsatolás azok részéről, akik 
család, otthon nélkül, támogatásra szo-
rulva élik mindennapjaikat. 

A szociális szférában dolgozóként esélyt 
és reményt adtok az esendő embereknek!

Szeretném hangsúlyozni, hogy egri tör-
ténelmi vonatkozása is van a szociális 
munkának. Az egri 1920-as, 30-as évek 
jól működő szegénygondozási rendsze-
re, sajátosan magyar volt. Célja az egy-
ház, az összes felekezet, a hatóságok és az 
egész társadalom összefogása a szegény-
kérdés megoldására. A program olyan 
sikeressé vált, hogy az egész országban 
elterjedhetett.

Ma sem érhetjük be kevesebbel, mint 
közel 100 éve. Gyermekeinket az idősek 
tiszteletére, a fogyatékosság elfogadásá-
ra, az önzetlen segítségre, a szeretetre kell 
tanítanunk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a szo-
ciális szféráéban dolgozók anyagi meg-
becsülése nem áll arányban az általatok 
elvégzett munka fontosságával. A kor-
mányzat tervei szerint 2016-tól a szociá-
lis területen dolgozókra is kiterjesztik az 
ún. életpálya modellt, amely hosszú távon 
kiszámítható bérezést, magasabb fizetése-
ket biztosít. 

Ezzel kívánják anyagi és erkölcsi érte-
lemben is elismerni a szociális szférában 
dolgozók elhivatott munkáját.

Bízom benne, hogy sikeres lesz a kor-
mányzati terv, s a következő években lét-
biztonságot teremtő bérezéssel sikerül 
egy pótolhatatlan szociális ellátórend-
szer alapjait megerősíteni, elfogadottsá-
gát javítani.

Köszönjük munkátokat!
Tóthné Szabó Anita polgármester
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Intézményfejlesztési pályázat az 
iskolában

Az októberi faluújságban már írtunk 
arról, hogy a Mezőtárkány-Egerfarmosi 
Általános Iskola a TÁMOP 3.1.4.B-13/1-
2013-0001 számú „Köznevelés az iskolá-
ban” pályázat keretében  nyertes intéz-
ményként kapott forrást az iskola fejlesz-
tésére a 2014/2015-ös tanévben. A pályá-
zat fő célja a tanulók kompetenciamérés-
ben elért eredményeinek javítása.

A fejlesztésben fontosak a következő 
területek: hatékony tanulásmódszertan 
alkalmazása, megfelelő pályaválasztás, 
mindennapos testnevelés, környezettu-
datosság, egészséges életmódra nevelés, 
valamint a korai iskolaelhagyók, lemor-
zsolódók számának csökkentése. Az 
intézmény fejlesztésére vonatkozó szak-
mai munkánkat mentor és szupervízor 
támogatja a tanév során.

A projekt megkezdésekor a neve-
lőtestület megismerte a TÁMOP-
3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az 
iskolában” intézményfejlesztési modul 
pályázat kiemelt céljait, feladatait. A men-
tor által elkészített intézményi helyzet-
elemzésre és értékelésre építve az intéz-
ményvezető és a fejlesztő-team elkészítet-
te az intézmény fejlesztési tervét a peda-
gógusokkal egyetértésben.

  Az iskolai éves munkatervben a prog-
ramok, tevékenységek tervezése és üte-
mezése, szakmai megvalósítók hozzáren-
delése a fejlesztési terv céljainak, felada-
tainak megfelelően történt. Mindezt meg-
ismerték az iskola pedagógusai, a szülők 
és a partnereink is.

Szeptemberben a tanulók körében vég-
zendő adatgyűjtések, statisztikák, a nap-
közi, és a tanórán kívüli foglalkozások 
szervezése, elindítása, a tanulói fejleszté-
si tervek előkészítése, elkészítése zajlott.

A programban való részvétellel a tanu-
lók számára olyan tanórán kívüli tevé-
kenységeket tudunk szervezni a gye-
rekeknek, melyek hozzásegítik őket az 
eredményes tanuláshoz. Tanulóink 96%-a 

az egész napját az iskolában tölti. Min-
den osztályfokon segítjük a gyerekek fel-
készülését a másnapi tanórákra: az első 
három osztály iskolaotthonos, a többi 
évfolyamon napközi működik. Lehetősé-
günk nyílt egy gyógypedagógiai asszisz-
tens alkalmazására, aki a legkisebbeknél 
tud segíteni a napi oktató-nevelő mun-
kában. 

A személyre szabott fejlesztési tervek-
kel, tehetséggondozó-, felzárkóztató-, fej-
lesztő foglalkozásokkal megkezdtük a 
tanulók erősségeinek fejlesztését, hátrá-
nyaik, lemaradásuk csökkentését. A tanu-
lók kompetenciáinak fejlesztése folya-
matos és összehangolt munká-
ban folyik a tanórai és a tan-
órán kívüli tevékenységekben. 
Ugyanezt a célt szolgálják az 
indított szakkörök (furulya, 
tánc- dráma-, kézműves-, szín-
játszó szakkör, angol-, infor-
matika tehetséggondozó fog-
lalkozás , tömegsport- és ver-
senyfelkészítés), és a szabad-
idős programjaink is. A tanulók 
előrehaladását negyedévente 
értékeljük.

A tanítási órákon korsze-
rű oktatási módszereket, tanu-
lásirányítási eljárásokat (pro-
jektmódszer, differenciálás, 
kooperatív tanulásszervezés, 
IKT eszközökkel támogatott 
oktatás) alkalmazunk egyre 
növekvő arányban annak érde-
kében, hogy tanulóink moti-
váltabbak és eredményesebbek 
legyenek az iskolai életükben.

Évek óta hagyományos az 
őszi egészségnevelési projekt-
hónapunk.  Az iskola tanu-
lói idén is aktívan, lelkesen 
vettek részt a programokban, 
melyek között szerepelt példá-
ul előadás (háziorvos, védőnő),  

vetélkedő, prezentá-
ció készítés is. 

A decemberi prog-
ramjaink voltak a Miku-
lás-nap, adventi készü-
lődés és a karácso-
nyi ünnepség, melye-
ken a gyerekek, szü-
lők és a partnereink is 
jól érezhették magukat. 
A gyerekek színvonalas 
műsorral készültek az 
ünnepekre, a karácsonyi 
műsort a falu lakossága 
is megtekinthette. 
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A diákok megfe-

lelő pályaválasztása 
hangsúlyos a prog-
ramban, de isko-
lánk egyébként is 
nagy gondot fordít 
rá.  Pályaorientáci-
ós foglalkozásokat 
tartottunk a gyere-
keknek és részt vet-
tünk az egri pályavá-
lasztási kiállításon. 
Meghívott pályavá-
lasztási tanácsadók 
segítették a gyere-
keket és a szülőket 
egyéni és csopor-
tos tanácsadásokon, 
szülői értekezleten a 
megfelelő továbbta-
nulási irány, szakma 
és középiskola meg-
találásában. A hátrá-
nyos helyzetű gye-
rekek számára létre-
hozott Arany János 
Tehetséggondozó 
Programba három 
jelentkező tanulóból 
ketten felvételt nyer-
tek egri gimnáziu-
mokba.

Az intézmény fej-
lesztési programban 
a pedagógusok kép-
zése is helyet kapott. 
A pedagógusok első 
kétnapos továbbkép-
zése januárban meg-
történt. Még továb-
bi két alkalommal, 
összesen 70 órában 
lesz pedagóguskép-
zés a tanév során. 

A pályázat sike-
res megvalósítását 
eszközbeszerzés segíti. Nagyon várjuk a 
programjainkhoz igényelt segédanyagok, 
új eszközök megérkezését.

A projekt első félévében teljesített tevé-
kenységeink a célkitűzéseknek megfele-
lően és időben teljesültek, ezért sikeres-
nek értékelhetjük munkánkat.

A második félévre többféle progra-
mot terveztünk a pályázat keretein belül. 
Környezetvédelmi projekthónapot szer-
vezünk, amelyben érdekes, kreatív tevé-
kenységeket végezhetnek a gyerekek. A 
tavaszi ünnepek, gyermek rendezvények 
élményt nyújtó programokat tartogatnak a 

gyerekek számára. 
A gyerekek iskolai sikeres-

ségében nagy szerepe van a 
szülői háznak is. Az őszi szü-
lői értekezleteken, a család-
látogatások alkalmával és a 
pályaválasztást segítő tevé-
kenységekkel igyekeztünk 
erősíteni kapcsolatunkat a 
szülőkkel. Tavasszal nyílt 
napot szervezünk annak érde-
kében, hogy gyermekük isko-
lai tevékenységét láthassák a 

szülők. A nyílt napon betekintést nyer-
hetnek a szülők pedagógusaink munká-
jába, egy kis ízelítőt kaphatnak a külön-
böző korszerű tanulásszervezési mód-
szerekből. Szervezünk szülői klubot is, 
amelyre a szülői igények alapján hívunk 
szakértő előadót, ahol az előadást köve-
tően beszélgethetünk a gyerekekkel kap-
csolatos kérdésekről.  Ezúton hívunk és 
várunk szeretettel minden kedves szülőt 
a programokra. 

Az intézményfejlesztési pályázatban 
meghatározott feladatainkat és a minden-
napi tevékenységeinket abban a remény-
ben végezzük, hogy az iskola tanulóit 
jobb eredmények eléréséhez segítjük. 

Köszönetet mondunk minden partne-
rünknek, akik támogatnak bennünket a 
gyermekekért végzett munkánkban.

Iskolavezetés
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A Gyöngyvirág Nyugdíjasklub 
decemberi évzáró rendezvényérõl

December 13-án tartotta a már hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepi zárórendezvényét 
a nyugdíjasklub, melyen részt vett Tóthné 
Szabó Anita kétszeres idősbarát címmel 
bíró polgármester -és férje; Pásztor István 
alpolgármester -és felesége, Sipos Atti-
la műv. ház igazgató, Nagy Péter könyv-
táros tanár, továbbá Kissné Bozó Sarolta 
énektanár.

A vendégek és a jelenlévők köszöntése 
után Siska Jánosné elnökasszony megtar-
totta a szervezet életéről szóló éves visz-
szaemlékezését és köszöntőjét.

A rendezvényt egy perces néma felál-
lással és emlékezéssel kezdték a 2014-ben 
elhunyt két klubtag, Forgács Gézáné és 
Németh Ervinné alpolgármester asszony 
tiszteletére. A klub alapítása óta sajnos 
már 11 tag nem lehet közöttük, emlékükre 
az ünnepi asztalon 11 szál gyertyát gyúj-
tottak.

- Mi élők egy évet megint magunk 
mögött hagytunk. Fogynak az éveink és 
tagjaink is, de utánunk is újak jönnek. 
Örök sorsa ez életünknek.

2014-ben 5 új nyugdíjassal gyarapodott 
a klub.

- Mi nyugdíjasok megéltünk már sok 
évet, felneveltük gyermekeinket, életünk 
során volt bánat és öröm, egészség és 
betegség, - de legyőztük az akadályokat. 
Próbáltunk megállni a saját lábunkon a 
végső határig. 

A mi korunknak is megvan a maga szép-
sége, értelme. A Nyugdíjas klubnak pedig 
az a célja, hogy tagjainknak élményekben 
gazdag, tartalmas együttlétet biztosítson. 
Ebben tartsunk össze, és tegyük széppé és 
tartalmassá a még hátralévő éveinket.

Siska Jánosné klubelnök felsorolta a 
Gyöngyvirág Nyugdíjasklub 2014-es ese-
ményeit:

Január – óévbúcsúztató – pezsgős 
köszöntő és virslis vacsora a klubban.

Február – fánksütés és névnaposok 
köszöntése, falunapi farsang – maradan-
dó emlékekkel: megelevenedett a Hungá-
ria együttes a Limbó hintóval; a fonóház 
és tollfosztó hangulat, itt lépett fel Bay 
Alex Orosz István képében, néger zené-
szek zenéltek, emberbőrbe bújtak a Piros-
ka és a farkas mese szereplői, stb.

A téli hónapokban folyamatosan műkö-
dött a kézimunka szakkör, munkáikból 
igényes kiállítás készült a művelődési 
házban Mezőtárkányban és Besenyőtel-
ken is.

Kirándultak Berekfürdőn, Szilvásvára-
don, részt vettek a Nyugdíjas Szövetség 
által szervezett demjéni sportnapon. Az 
előbbit az Ilona arborétumi ebéd – Pász-
tor István és Tóth Imre jóvoltából – tet-
te emlékezetessé, utóbbit Német Géza 
asztalitenisz versenyben megszerzett 2. 
helyezése.

A tánccsoport fellépett Mezőszemerén, 
az itthoni falunapon, a verpeléti Ki Mit 
Tud-on.

A klub tagsága részt vett a községi ren-
dezvényeken: paprikáskompért főztek az 
augusztusi falunapon, krumplispogácsát 
sütöttek. Részt vettek tavasszal a tájház 
berendezésében, de ott voltak az iskolai 
halloween party-n is, a falu boszorkányai-
ként. A Magyar Népmese Napja alkalmá-
ból meséltek a gyerekeknek.

A klub udvarán főzött káposzta is mara-
dandó gyomor –és közösségi élményként 
marad meg az emlékezetben.

A klub népdalköre 18 fővel működött 
2014-ben. Felléptek a helyi rendezvénye-
ken de hívták őket más települések is.

2014 tavaszán a Füzesabonyi Önkor-
mányzat TAMOP pályázatának kereté-
ben megalakult 6 település közös népdal-
köre. Kissné Bozó Sarolta énektanár irá-
nyításával tanultak dalokat, majd a tele-
pülések ünnepi programjához illeszkedő 

repertoárral vendégeskedtek. Katona-
dalokkal kezdték a besenyőtelki ünnep-
ségen tavasszal, ugyanezzel zárták a 
mezőtárkányi közös rendezvényükön 
ősszel. Az éneklő asszonyok és urak - 
közösen a 6 településről-  magas színvo-
nalon bemutatott énekléssel járultak hoz-
zá az 1. világháború 100 éves, centenári-
umi évfordulójának méltó megemlékezé-
séhez.

- A zene ereje képes összekovácsolni 
embereket, közösségeket. Készültünk a 
községi karácsonyi ünnepségre is. 

A falu karácsonya ünnepség énekka-
ri főpróbájaként a klub énekkara fergete-
ges produkciót mutatott be a nem ének-
lő tagoknak és a jelenlévő vendégeknek.

Tóthné Szabó Anita polgármester is 
ünnepi beszédben méltatta a klub éves 
tevékenységét, nélkülözhetetlen szerepü-
ket a község életében. 

A klub vezetése köszöntötte az aktuális 
névnapos ünneplőket, köszöntötték a 85 
éves Németh Elemért, a klub legidősebb 
alapító tagját.

Többen a 75. születésnapjukat ünnepel-
ték 2014-ben: Orosz Istvánné, Sotkovszky 
Gáborné, Meleg Irén – őket szintén taps-
sal köszöntötték.

A beszámolóban elhangzott, hogy a 
nyugdíjasklub kiváló kapcsolatokat ápol 
az önkormányzattal. Tartalmas együttmű-
ködés reményében köszönték meg a jelen-
lévő polgármesternek és alpolgármester-
nek a közösségépítésben megtett mun-
kájukat, az önkormányzat támogatását, 
gratuláltak Németh Géza klubtaguknak, 
hogy immár 7. ciklusában lett önkor-
mányzati képviselő.

A Nyugdíjasklub - disznótoros vacso-
rával, szaloncukor ajándékkal, Siska Laci 
zenéjével fűszerezve, a klubtagok süte-
ményeivel édesítve - beszélgetéssel, tánc-
cal és dalolással zárta a rendezvényt.

Önkormányzatunk nevében jó egészsé-
get kívánunk mindek klubtagnak, tartal-
mas együttműködésben bízva 2015-ben 
is!

Siska Jánosné – Sipos Attila
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Óvodai hírek
A  2014-15-ös nevelési évre augusztus 
hónapban felkészült az intézmény. Meg-
történt a teljes körű nagytakarítás és fer-
tőtlenítés, az udvari homokcsere és a 
csúszda javítása. A START közfoglal-
koztatás keretében működő helyi asztalos 
üzem a csoportszobákba új szekrényeket 
és íróasztalokat készített, melyek hozzá-
járultak intézményünk otthonos, esztéti-
kus megjelenítéséhez.

Szeptemberben a nevelési évet 62 kis-
gyermekkel indítottuk. Az eltelt időszak-
ban két kisgyermek távozott, három pedig 
felvételre került,így jelenleg 63 fő a lét-
számunk. Az év során folyamatos felvé-
telt tudunk biztosítani 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 beszédfejlő-
dési, tanulási, beilleszkedési,és magatar-
tási zavarokkal küzdő gyerekeket a füzes-
abonyi Nevelési Tanácsadó logopédus és 
fejlesztőpedagógus szakemberei heti rend-
szerességgel fejlesztik. Hallássérült óvodá-
sunkat pedig az egri Hallásfejlesztő Köz-
pont szurdopedagógusa látja el.

2014-ben két alkalom-
mal pályáztunk sikere-
sen az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériuma által 
meghirdetett Integráci-
ós Pedagógiai Rendszer 
keretében működtetett 
Óvodai fejlesztő prog-
ramra.

 Első alkalommal, 
áprilisban 860.000 Ft-ot 
nyertünk, melyből tár-
gyi feltételeinket tovább 
javítottuk. A gyermekek 
számára törülközőket, 
gyermekkönyveket, mozgás-és vizuá-
lis fejlesztést segítő eszközöket, valamint 
lepedőket vásároltunk. 

A pályázat elszámolása sikeresen meg-
történt.

Második alkalommal októberben 
1.400.000 Ft támogatásban részesültünk. 
Ezen összeg felhasználását megkezdtük 
és jelenleg is folyamatban van. Novem-
berben kirándultunk a jászberényi állat-
kertbe, ahonnan színes élményekkel gaz-
dagodva tértek haza óvodásaink.

Advent időszakában az óvónők idén is 
elkészítették a település Betlehemét.

Decemberben a Mikulás érkezését csa-
ládi nap keretében szülőkkel, kistestvé-
rekkel együtt vártuk és egy kellemes dél-
előttöt töltöttünk együtt.

A karácsonyvárás meghittségét nagy-
csoportosaink ünnepi műsorának köszön-
hetően szintén a szülőkkel és a meghívott 
vendégekkel közösen éltük át. Az óvo-
da karácsonyfája alá új játékok kerültek, 
ezen kívül óvodásaink haza is vihettek 
ajándékcsomagot.

Januárban az óvodapedagógusaink az 
óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érde-
kében háromnapos továbbképzésen vettek 

részt. Az itt szer-
zett tapasztalatok 
beépítésre kerül-
nek a mindennapi 
fejlesztő munkába.

A nevelési 
évben több alka-
lommal interaktív 
bábelőadáson vet-
tek részt gyerme-
keink, melyeken 
nagy lelkesedéssel 
játszottak. A jövő-
ben szeretnénk 
többször is szer-
vezni ilyen jellegű 
előadásokat.

A szülői szer-
vezettel közö-
sen kerül meg-
rendezésre febru-
ár 13-án az óvodai 
farsang. Február 
hónapban további 
eszközvásárlások-
ra kerül sor, főleg 
mozgásfejlesztő 
és csoportszobai 
játékok, valamint 
higiéniai csoma-
gok beszerzése 
történik.

Az intézmény  
vezetése
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A község karácsonya  
Lovay Lászlóval 2014-ben

Karácsony megható napja nem csak a 
kereszténység, hanem a család, a békes-
ség, az emberi kapcsolatok ünnepe is. 
Ennek nyugalmát, meghittségét először 
magunkban kell kialakítani. Harmóni-
át, békességet teremtve magunk körül a 
családban és a nagyobb közösségekben 
egyaránt. Ennek üzenetével lépett szín-
padra Tóthné Szabó Anita polgármester 
asszony ünnepi köszöntőjével. 

Hagyományainkhoz híven az általános 
iskola 3. és 4. osztályos tanulói is kará-
csonyi műsorral készültek az ünnepre. A 
zene a tánc, a felelevenített betlehemi tör-
ténetek olyan közösségi élményt jelente-
nek, melyre mindig szívesen emlékszünk.  
A műsort betanította Veres Károlyné taní-
tónő. Varga Anita tanítónő a jelmezek és 
díszletek készítésében jeleskedett.

Nagy Dóra pedagógiai asszisztens a 
próbák koordinálásában és a díszítésben, 
Berényi Beáta az iskolai és a mai közsé-
gi ünnepség lebonyolításában működött 
közre.

A Gyöngyvirág Nyugdíjasklub a tele-
pülés legaktívabb civil szervezeteként 
vesz rész a község életében. Munkájuk, 
tevékenységük szorosan kapcsolódik az 
önkormányzat és az itteni intézmények 
szinte minden programjához. A szórakoz-
tatás, a szakmai együttműködés, a köz-
ség településen kívüli képviselete épp-
úgy hozzátartozik a munkájukhoz, mint a 
saját szervezésű rendszeres klubfoglalko-
zásaik. Az 2014-ben egy TAMOP pályá-
zat keretében sikerült olyan térségi szin-
tű együttműködést is kialakítani, melynek 
eredményeképp nyugdíjas  kórustalálko-
zókat,  az I. világháború kitörésének cen-
tenáriumi megemlékezéseit szerveztük 
meg igen sikeresen. 

Kisné Bozó Sarolta zenetanár kar-
vezetőként az őszi, téli hónapokban is 
folytatta munkáját. Karácsonyi ünnepi 

programként a Nyugdíjasklub énekkara  
olyan kevésbé közismert dalokat énekelt, 
melyek valós nívós élményt jelentettek 
kedves vendégeink számára. A dalokhoz 
olyan prezentáció is készült, melyet szin-
tén nagy örömmel fogadtunk, mert emelte 
az ünnep hangulatát.

Lovay László nótaénekes, 
előadóművész, műsorvezető és 

zeneszerző
Pásztor István alpolgármester meghívá-

sával érkezett a község karácsonya ren-
dezvény előadóművésze Lovay László 
nótaénekes, előadóművész, műsorvezető 
és zeneszerző. 

Zenei tanulmányain kívül 
Vendéglátóipari Főiskolát végzett.

Lovay László ki van-e név mögött? – 
egy átlagon felüli és sokoldalú énekes, 
zeneszerző, aki már számtalan alkalom-
mal szerzett nemcsak zenét, de örömet 
is, a könnyűmuzsikát és a magyar nótát 
kedvelők széles, nemcsak hazai, hanem 
nemzetközi táborának, nem egy esetben e 
muzsikát művelő, más énekeseknek, zené-
szeknek egyaránt.

Életpályájáról elárulhatjuk, hogy nem 
énekesnek készült, bár a zene ifjúkorá-
tól meghatározó szerepet tölt be életébe.

A pesti gimnazista - felhasználva álta-
lános iskolai zongoratanulmányait, tag-
ja lesz a gimnázium ifjúsági zenekará-
nak, és énekese a különböző rendezvé-
nyeknek. Itt alakul ki benne az életét már 
továbbiakban meghatározó két érzület, a 
Zene és az Ember szeretete.

1970-es években a Magyar Rádió nép-
zenei főosztályának lesz a hivatalos éne-
kese. A következő években számtalan 
magyar dal felvételt készít vele a Magyar 
Rádió. Hivatásos előadóművészként dol-
gozik, az országos Filharmónia tagjává 
választják.

Fiatal kezdő énekesként a kor legki-
válóbb művészeivel lépett egy színpadra 

(Honthy Hanna, Feleki Kamill, Major 
Tamás, Gobbi Hilda, hogy csak a legna-
gyobbakat említsük).

1980-as években a Magyar Rádió és a 
Magyar Televízió rendezésében szerve-
zett nóta és énekversenyek sikeres elő-
adója, közönségdíjasa. Mint zeneszer-
ző is nagyon sikeres ezekben az években, 
számtalan rangos versenyen indul, mint 
szerző, és nyer is számtalan díjat.

1986-ban Magyar Televízió „Magyar 
dal verseny” fődíjasa.

1986-ban Magyarországot képviseli a 
Yamaha fesztiválon a „Mindent a szere-
lemért” című szerzeményével, ahonnan 
közönségdíjjal tér haza, mint szerző.

1987-ben szintén a „Mindent a szerele-
mért” című dallal a siófoki Interpop nem-
zetközi táncdalfesztiválon indul, mint 
szerző, szerzeményét közönségdíjjal 
jutalmazzák.

1987-ben megírta az új Fradi indulót, 
melyet több ezer pályamű közül választot-
tak nyertesnek. Még ugyanebben az évben 
a Fradi induló kitörő sikere kapcsán a 
Hungaroring Zrt. felkéri, hogy írja meg 
a Forma1 hivatalos magyarországi indu-
lóját.

Ez a két dal szerepel Magyarország 
utolsónak kiadott bakelit kislemezén is. A 
lemez több százezer példányban kelt el, 
így nemcsak aranylemez lett, hanem pla-
tina lemez is.

1994-ben Hévíz város Pro Kultúra 
kitüntetésben részesíti, Művészi pálya-
futásának 25. évfordulója tiszteletére a  
város díszpolgári címet adományozza 
neki.

2004-2010, mint műsorvezető önálló 
műsort kap felkérés alapján a Budapest 
Televízióban, minden vasárnap, mely 
műsor valamennyi mért nézettségi szinte-
ken rekordokat döntött.

2004-ben művészi pályafutásának 
30. évfordulója elismeréseképpen Zala 
megye díszpolgára címet adományozzák 
neki.

Az elmúlt években számtalan tévéfel-
vételt készített az RTL Klub és a Magyar 
Televízió Lovay Lászlóval. A mai napig 
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Közmûvelõdés  
településünkön

decemberi mikulás - és karácsonyi ren-
dezvények, önkormányzati szilveszter.

2012-ben először ünnepeltük a Szo-
ciális Munka Napját, amely kapcsán a 
Szoc. Mikrotársulás vezetői részéről erős 
hagyományteremtő szándék fogalmazó-
dott meg.

Rendezvény naptárunkat az eseti prog-
ramok is jellemzik. Ezek kiemelt esemé-
nyekhez, aktuális feladatokhoz, évfordu-
lókhoz kötődnek.

Több alkalommal szerveztünk zenés 
szórakoztató esteket, retro partykat, szín-
házi és cirkuszi előadásokat a községben. 
A roma nemzetiségi önkormányzat prog-
ramjait is segítjük: jótékonysági bálok, 
zenés rendezvények, gyermek előadások, 
tanszer - és mikulás csomag osztás, stb. 

A Nyugdíjasklub legnagyobb rendez-
vénye a hagyományos februári farsangi 
batyus bál, ahol nemcsak a csoport tagjai, 
de a résztvevő vendégek is beöltöznek, 
közösen mókáznak. Örvendetes, hogy az 
utóbbi időben mind több fiatal csatlakozik 
a településen kívül is egyre nagyobb hír-
névre szert tevő rendezvényhez. 

A Mezőtárkány Művelődéséért Közala-
pítvány kuratóriumának tagjai rendsze-
res látogatói az önkormányzat nagyren-
dezvényeinek, sokszor anyagilag is segí-
tették a rendezvények megvalósítását, a 
civil szervezeteinket, pályázataink önré-
szét biztosították, vagy egészítették ki.

Közösségi ház - Teleház pályázatok:
I.    KIHOP-2008.

Mezőtárkány Község Önkormány-
zat 2006-tól működő teleháza a Minisz-
terelnöki Hivatal által az eMagyarország 
program keretében meghirdetett 
KIHOP-2008. nyertes pályázatával hiva-
talosan is eMagyarország Pont cím vise-
lésére kapott jogosultságot 2009 nyarától.

Az eMagyarország Program a magyar 
információs társadalom fejlesztésé-
nek stratégiai fontosságú programjaként 
indult 2003-ban. A program kiemelt célja 

2013. szeptember 1-jétől a szervezeti vál-
tozások sorában megtörtént újabb átala-
kulással a Művelődési Ház és Könyvtár 
a 2012-ben átadott Mesevár óvodához 
hasonlóan önálló intézményként műkö-
dik. Célunk a régi: közösségteremtés, 
az itt élők életminőségének szolgálata a 
közösségi rendezvények, kulturális prog-
ramok által.

A művelődési ház fejlesztési céljai 
összhangban álltak az iskola pedagógiai 
programjával, az önkormányzat fejleszté-
si terveivel.

Gazdag közművelődési program, sok-
színű közösségi élet, egymásba épü-
lő, egymást kiegészítő intézményi prog-
ramok, célkitűzések valósultak meg az 
elmúlt években.

A művelődési ház szerves része lett a 
település közösségi életének.  Az önkor-
mányzat és intézményei, az iskola vala-
mint a helyi civil szervezetek közösségi 
céljainak szolgálatát látja el. 

A Mezőtárkányban működő intézmé-
nyeknek, szervezeteknek, önkormány-
zatnak egymással szorosan együtt kell 
működniük. Az egymásrautaltságot min-
den szervezet érti, ennek megfelelően 
dolgozik, szervezi programjait, a közös 
végső célok érdekében. Az anyagi kötött-
ségek, infrastrukturális lehetőségek, tár-
gyi és személyi feltételek is az együttmű-
ködés irányában hatnak.

Elmondhatjuk, hogy minden vezetővel, 
minden szervezettel kiváló munkakap-
csolatot építettünk ki.

Kialakult olyan rendezvényi kör, amely 
hagyományt teremtett, vagy a meglévőt 
erősítette.

Ilyenek a nemzeti ünnepek, nemzeti 
emléknapok; farsangi intézményi rendez-
vények, a nyugdíjas farsangi batyusbál, 
a tavaszi templomi jótékonysági kon-
cert, a majális, gyermeknap, nyári kézmű-
ves játszóház, falunap, Tárkányok talál-
kozói, a népmese napja, az idősek világ-
napja, Erzsébet hagyományőrző bál, a 

a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek 
és térségek felzárkóztatásának támogatá-
sa, a digitális szakadék csökkentése.
II.    TÁMOP 2.1.2.

A közösségi ház-teleházhoz kapcsolódó 
másik pályázatunk a TÁMOP 2.1.2., a Szé-
chenyi terv keretében eMagyarország Pontok-
nak meghirdetett Idegen nyelvi és informati-
kai kompetenciák fejlesztése c. pályázat. 

A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető 
célja a felnőtt lakosság gazdasági ver-
senyképességének növelése, valamint 
munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélye-
inek növelése. A munkaerőpiacra jutni 
korszerű ismeretek birtokában lehet, és 
azok fejlesztése segít abban, hogy meg is 
lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez 
korunk megköveteli, hogy digitális isme-
retekkel és idegen nyelvi tudással is ren-
delkezzenek a munkavállalók. A projekt 
ennek érdekében célul tűzték ki a digitális 
ismeretekkel  és nyelvi kompetenciákkal 
rendelkező lakosság számának növelését. 

Projektünk megvalósításával csatlako-
zunk az Európai Unió országaiban meg-
hirdetett élethosszig tartó tanulás igényé-
nek kialakításáról szóló programhoz.

A TÁMOP 2.1.2. eredményes megva-
lósításához 12,48 milliárd Ft európai uni-
ós támogatás állt rendelkezésre, melyből 
1 milliárd forintot a közép-magyarorszá-
gi régióban (KMR) lehetett felhasználni.

Az országos hatókörű 2 éves projekt 
időtartamában községünkben  informa-
tikai képzések kerültek megvalósítás-
ra Mezőtárkány, Dormánd, Egerfarmos, 
Besenyőtelek önkormányzatai dolgozói 
bevonásával. Az oktatást az egri Sprin-
ter Stúdió végezte, kihelyezetett oktatás-
sal, heti 1 alkalommal a teleházban. Min-
den, képzésben részt vett dolgozónk ered-
ményes vizsgát tett. 

III.   TÁMOP-1.4.1.12. munkahelyte-
remtés pályázat informatikai tanfolya-
mai a teleházban:

2014 májusától 3 hónapon keresztül 
folyt informatikai tanfolyam a TÁMOP 
munkahelyteremtés pályázatok keretében 
rész vevő diákoknak. (Gecse Viktória, 
Kriston Krisztina, Siska Teodóra, Balogh 
Nikolett)

TÁMOP-1.4.1-12: Munkahelyterem-
tés a Mezőtárkány Művelődésért Közala-
pítványnál (2 fő pályakezdő 15 hónapos 
foglalkoztatása, képzése)

TÁMOP-1.4.1-12: Munkahelyteremtés 
a Mezőtárkány Község Önkéntes Tűzol-
tó Egyesületnél (2 fő pályakezdő 15 hóna-
pos foglalkoztatása, képzése)

Önkormányzatunk és intézményei 
a következőkben is mindent meg fog-
nak tenni, hogy pályázatok segítségével 
tovább fejlesszék községünket, az itt élők 
életminőségét, komfortérzetét javítsák.

Tóthné Szabó Anita polgármester 
Sipos Attila Művelődési Ház vezető

nincs olyan televíziós zenei adás, akár az 
RTL Klub, illetve a Muzsika TV, MTV 
adásain belül, ahol egy-egy dal erejéig ne 
láthatnánk Lovay László előadóművészt.

2014-ben ünnepelte művészi pálya-
futásának 40. évfordulóját. Negyven év 
zenei munkásságával kimagaslóan hoz-
zájárult a magyar népzene és magyar dal 
hagyományainak ápolásához, és a jövő 
generációja felé irányt mutatva, e hagyo-
mány megőrzéséhez. Negyven éves elő-
adói és zenei munkásságával az egyetemes 

magyar kultúra meghatározó egyénisége. 
2014-ben létrehozta a Magyar Zenei Kul-
turális Alapítvány-t azzal a céllal, hogy a 
kultúra, művészet és zene területén olyan 
hazai, illetve nemzetközi programokat 
támogasson anyagi és szellemi erőforrás-
okkal, amelyekben a résztvevők közmű-
velődési és kulturális területen fejtik ki 
tevékenységüket. Lovay László kíséreté-
ben a vendégként köszöntöttük  A Magyar 
Zenei Kulturális Alapítvány kuratóriumi 
elnökét, Pocsai Gábor Urat is.
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Mezõtárkány község egészségügyi intézkedési kérelme

EGY KIS HELY TÖRTÉNET
Egészségügy a 20. század elején

Részlet a Mezőtárkány történetéből című könyvből

Főszolgabíró Úr!
Községünk jó magyar lakói között irtózatos pusztítást visz 

véghez a tüdőgümőkór.
Évente a felnőtt egyének közül 40-50 emberi életet öl ki ez 

a  vészes betegség.  Az 1. évben eddig volt 35 halottunk, ezek 
közül felnőtt: 21 s tüdőbajban elhalt: 13. Tehát az összes halot-
tak 1/3 -át és a felnőttek 62%-át ezek alkotják.

Fúrattunk már kitűnő minőségű vizet adó artézi kutat; min-
den tehetségünkkel rajta vagyunk, hogy népünket az óvintéz-
kedések megtartására szoktassuk. A betegség azonban kifog a 
mi jóakaratunkon s ma is körülbelül 15-25 ily beteg fekszik 
halálos ágyán.

Ezt az állapotot pedig már nem nézhetjük tovább tétlenül, 
s arra kérjük Főszolgabíró urat, hogy terjessze fel ezen jelen-
tésünket a vármegyei Alispán úrhoz, akit kérünk, hogy tétes-
se tanulmány tárgyává községünk közegészségügyi, népéleti 
stb. viszonyait, kutattassa fel a betegség okait s jöjjön a vár-
megye megmenteni egyik becsületes törekvésű községének 
lakosságát.

Körorvosunk elismerésre méltó ügyszeretettel áll oldalun-
kon, de egyedül és mélyrehatóbb intézkedések alkalmazá-
sa nélkül mi e veszedelemmel szemben a harcot, a győzelem 
reményével fel nem vehetjük.

Mezőtárkány 1905. május 4.
Jászberényi, jegyző

Fõszolgabíró úr!
Felhívásra, Mezőtárkány községben, a tüdőgümő nagy mérvű 

elterjedése tárgyában rendelet alapján vizsgálatot tartván, a vizs-
gálat eredményét s arra nyitott véleményemet a következőkben 
van szerencsém beterjeszteni:

Mezőtárkány község sík, mélyebben fekvő helyen épült, tala-
ja szikes, agyagos, kötött fekete föld, talajvize állandóan magas, 
nedves időjárásban belvizek miatt szenved, jóllehet szabályozás 
és csatornaépítés ezen állapoton az utóbbi időben javított. Ivó-
vize a község I. és IV. negyedében jó, a II. és III. negyedében 
(alvég) rossz, a talajvíz magas állása folytán valószínűleg bom-
ló szerves anyagokat tartalmaz.

3045 lelket számláló, színmagyar, gyengébb csontszerkeze-
tű, átlagban mégis jól fejlett, erőteljes lakossága földművelés-
sel foglalkozik, szorgalmas, jó munkás, mezei munkára szíve-
sen alkalmazzák.

Vagyoni viszonyai kedvezők; munkát s keresetet szegényebb 
népe is mindig talál; nyomorban sínylődő, vagy éppen éhező, 
mostoha viszonyok között sem találkozik közöttük s tápláló ele-
dele állandóan van a legszegényebbnek is.

Szereti a divatos, szép (értékesebb) ruhát, a szegény a jó módú-
val egyformán öltözik s ruházatra általában sokat költ, de felet-
te célszerűtlenül öltözködik s különösen leányai és fiatal asszo-
nyai, a legszigorúbb télben is könnyű, fél czipőben járnak s felső 
testöket az ingen kívül sokszor csak egy igen könnyű, sőt áttet-
sző ruhaderék födi; ilyen öltözékben töltenek hosszabb időt a 
templomban és órákat sőt napot is mulatságban és lakodalom-
ban, mert ez a divat.

Leányai igen korán, 14-15 éves korban mennek férjhez; aki 17 
éves korát hajadon fejjel éri meg, már öreg leány számba megy.

Lakodalmat őszi-tavaszi sárvíz idején, sőt a leghidegebb tél-
ben is, hitvány deszkából az udvaron összetákolt sátorban ülnek; 
ott van az étkezés és a táncz. Nem feltűnő, ha a tánczban fel-
hevült leány szomját a sátor mellől felmarkolt hóval csillapítja.

Szokásban van a ,,lesés’’ ; akik nem hivatalosak a lakodalom-
ba, azok körülállják a sátort s ennek nagyon is tág résein nézik 
a mulatozást fél-, egész éjszakán is, majd a gazda engedelmével 
ők is tánczolnak a sátorban egy csárdást s aztán átizzadva, les-
nek tovább.

A lakás viszonyok kitűnőek; a legtöbb ház 2 szobás, közepén 
a konyhával, vályogból épült, kővel alapozott, tágas, jól szellőz-
hető és jól szellőztetett, világos és a legszegényebb napszámos 
ritkán csak egy szobás lakása is hófehéren meszelt, szinte ragyo-
góan tiszta; oly tiszta e népnek ruházata, ágya és a csecsemő böl-
csője is, hogy hozzá hasonló csak kevés helyen látható. A hátul-
só ház (szoba), a lakó ház, az első a tiszta, a parádés, a nagy ház. 
Az első házat nem fűtik.

Szülés idején az anya nem a lakó házban fekszik, hanem átköl-
tözik az első házba, vagy ahol egy szoba van, a kamrába, s ott 
vajúdik, ott fekszik gyermekágyat, át nem fűtött vagy nem is fűt-
hető helyen.

A nép jól táplálkozik; a legszegényebb is nevel baromfit s 
hizlal egy-két disznót; télben a disznót, nyári munka idején, a 
baromfit eszi meg; télen napjában egyszer eszik meleget (főtt 
ételt).

A lakosság nem feltűnően pálinka fogyasztó s jóllehet szíve-
sen mulat, de inkább bort iszik.

Mezőtárkány lakosai közül csakugyan sokan pusztulnak el 
gümőkórságban. Az utóbbi 10 év gümős halálozási arányát a 
következő adatok mutatják:

Évszám: Elhaltak száma: gümőben elhal-
tak száma:

ennek 
%:

1895 okt.1-decz. 31. 27 7 26%
1894 58 15 14,5%
1897 88 28 32%
1898 71 22 30%
1899 68 23 34%
1900 67 23 34%
1901 77 26 34%
1902 116 18 16%
1903 104 46 45%
1904 87 27 32%
1905 42 17 40%
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10 év alatt elhalt összesen 805; ebből tüdővészben halt meg 

262; tehát 32,5%. A vizsgálat alkalmával megvizsgáltattak 
mindazok, akik jelentkeztek, továbbá azok, akik az elöljáróság 
tudomása szerint gümős betegek és a gümős betegségre gyanú-
sak is. A vizsgálat eredményét csupán a jelenleg gümős betegek-
re vonatkozólag, a következő konkrét adatok tűntetik fel.

1.) Toldi Judit, 29 éves, férj. 5 gyermeke van. 2 év óta beteg. 
18 éves korában ment férjhez. Átöröklés nem mutatható ki.

2.) Nagy P. István, 36 éves, nős. 11/2 év óta beteg. Apai rész-
ről terhelt, - öröklés.

3.) Bársony Júlia, 24 éves, férj. Első gyermekágy után lett 
beteg. Átöröklés nem mutatható ki.

4.) Német Erzsi, 28 éves, férj. 4 gyermeke van. 17 éves korá-
ban ment férjhez. ½ éve beteg; gyermekágy után betegedett meg. 
Szülei öreg korban haltak el, átöröklés nem mutatható ki.

5.) Halász Miklós, 8 éves; 3 hónap óta beteg; rendkívül lefo-
gyott. Szülei egészségesek; átöröklés nem mutatható ki.

6.) Tóth Miklósné; Mezei Francziska, 28 éves; anyai rész-
ről terhelt.

7.) Ifj. Mátyus János, 26 éves; 3 hónap óta beteg. Anyja és 
nővére gümőkórban haltak el.

8.)  Csirke Ágoston, 26 éves, nős. Fél év óta beteg. Anyai 
részről terhelt.

9.) Farkas Lajosné: Kis Francziska, 19 éves. 17 éves korá-
ban ment férjhez. 4 hónapos gyermeke van, betegségét gyermek-
ágy után kapta. Öröklés nem mutatható ki.

10.) Ferencz Anna, 24 éves, férj. 6 év óta beteg; egy gyerme-
ke van, terhelt.

11) Ferencz Anna/II.) 20 éves, férj. Öröklésileg terhelt.
12) Mezei József, 62 éves. Gümős beteg. Öröklés nem mutat-

ható ki.
13) Mezei Ferenczné: Baumann Veron, 31 éves. 8 éve beteg. 

Öröklés nem mutatható ki.
14) Cseh Gáborné: Vámos Erzsébet. 16 éves korában ment 

férjhez. 2 gyermeke van 5 hónap óta beteg.

15) Szabó Margit, 14 éves. 5 hónap óta beteg. Átöröklés nem 
mutatható ki.

16) Mezei Lajosné: Német Judit, 25 éves, 4 gyermek anyja. 
7 éve asszony. Terhelt.

17) Nyeste Ignáczné: Bölkény Teréz, 23 éves, 2 gyermek 
anyja. Átöröklés nem mutatható ki.

18) Cseh Erzsébet, 17 éves; anyai részről terhelt.
19) Cseh Gáspár (előbbivel nem testvér), 18 éves, anyai rész-

ről terhelt.
20) Csirke Brigitta, 21 éves; 7 év óta beteg. anyai részről 

terhelt.
21) Erős Vilmos, 8 éves; fél év óta beteg. Öröklés nincs.
22) Légrády József, 36 éves, molnár. Bevándorolt. Hosszabb 

idő óta beteg.

A betegek 50%-a a jobb módúak közül való. Ezen adatok alap-
ján kizárható, hogy Mezőtárkány községben a gümős betegedés 
a szegénység következménye és megállapítható, hogy a beteg-
ség többeknél nem átöröklésből származott s ezek közül ismét, 
hogy három esetben gyermekágy után jelentkezett. 

Dr. Márkus Menyhért, körorvos, a vizsgálat alkalmával meg-
jegyezte, hogy Mezőtárkányon ritkább az elhúzódó, chronicus 
gümős megbetegedés, mint a gyors lefolyású, néhány hónap 
alatt halállal végződő infectio. A nép hozzá van szokva az orvos-
hoz és szívesen gyógyíttatja magát. Ha már most összegezzük 
az eredményeket s keressük az orvoslás módját, nem találunk a 
betegség előidézésére nézve szerepeltethető olyan nyilván feltű-
nő okot, ami hatósági intézkedéssel elhárítható, hanem vélemé-
nyem szerint, a veszélyes bántalom terjedésének lassú korlátozá-
sa, a nép felvilágosítása, jóakaratú nevelése; illetőleg káros szo-
kásainak (öltözködés, mulatság, lakodalom, gyermekágy) meg-
változtatása által volna valószínűséggel remélhető.

Eger járás orvosa

1958 - Falusi lakodalom, Németh Aranka testvére és szülei is a képen
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Mezõtárkányi orvos állás megszervezése 
IV-404/a 257/9288/1929 Alispáni iratok

Hevesvármegye törvényhatósági bizottságától.
956/kgy. 9288/a 1929.-
Mezőtárkány község képviselőtestületének kérelme önálló 

községi orvosi állás szervezésének engedélyezése iránt.

Véghatározat
Állandó választmányunk javaslatára hozzájárulunk ahhoz, 

hogy Mezőtárkány községben önálló orvosi állás szerveztes-
sék és ennek megfelelőleg a besenyőtelki egészségügyi kört 
Besenyőtelek és Dormánd községekből állónak mondja ki.

Mert:Közegészségügyi szempontokból csak helyeselhe-
tő, hogy az értelmes lakossággal rendelkező Mezőtárkány, 
átlátva az új állás szervezésének egészségi és anyagi előnyeit 
önálló községi orvosi állást óhajt szervezni.

Mezőtárkányban lakó magán orvos anyagi körülményei is 
azt bizonyítják, hogy a község a hivatalos orvos tisztességes 
megélhetését biztosítani tudja.

Az egészségügyi szempontokat nézve, nem fogadható el 
az összesen 4726 lakost számláló Besenyőtelek és Dormánd 

községeknek azon érvelése, hogy pótadójuk 3%-3% kal emel-
kednék, mivel más község haladását a többi községek nem 
életbe vágó anyagi okokból nem akadályozhatják meg.

A jelen változás bekövetkezésére a körben lévő községek a 
kör megalakulásakor már számíthattak.

Megállapítható, hogy Besenyőtelek a körorvos jogos érde-
keit így közvetve a közegészségügyet nem nagy buzgalom-
mal kezelte, mivel megfelelő orvosi lakásról még a mai napig 
sem gondoskodott.

Jogerőre emelkedés után ezen véghatározatunkat a m.kir. 
Népjóléti és Munkaügyi Miniszter Urhoz felterjeszteni ren-
deljük.

Erről vármegyénk alispánját további eljárás végett érte-
sítjük.

Kelt Egerben, Hevesvármegye törvényhatósági bizottságá-
nak 1929 évi  szeptember hó 17-én tartott rendes közgyűlés-
ében. Jegyzette: vm. II.főjegyző, Hevesvármegye alispánja

Kerbolt László: 

A falu ivóvize
A 20. sz. elsõ évtizedei jellemzõ viszonyai

A legtöbb falu ivóvíz ellátása még min-
dig nem megfelelő, mert a lakosság 
ivóvizét felületes, fertőzött vagy fertő-
zésnek kitett kutakból nyeri. 

Hazánk 3356 községéből csak 500-
nak van legalább egy artézi vagy mély-
fúrású kútja, a többi aknás kutakból, 
patakokból, folyókból vagy tavakból 
iszik (Melly-Zuckermann: „A magyar 
egészségügyi közigazgatás útmuta-
tója”). 

Az állam az ivóvízről való gondos-
kodást a községekre bízza, a törvény-
hatóság kötelezheti is a községeket 
kutak létesítésére (1415/1911. BM. sz. 
rendelet). A folyókból és tavakból való 

közvetlen vízivás ma már jórészt meg-
szűnt, az 1911. évben a Duna és Tisza-
menti községekben fellépett kolera jár-
vány megtanította a népet és a hatósá-
got az ilyen ivóvíz veszélyeire. A köz-
kutak és vízvezetékek tisztán tartásá-
ról és egészség-rendőri felügyeletéről 
a hatóság gondoskodik. 

Az 1908. XXXVIII. tc. 10. §-a értel-
mében a községi (kör)-orvos tarto-
zik felügyelni a kutakra, vízszolgálta-
tó művekre és forrásokra, éppen úgy 
az ivóvíz és a gyógy- és mesterséges 
szénsavas vizek tiszta és ártalmatlan 
voltának megőrzésére. A közcélra szol-
gáló vizek vizsgálatával jelenleg az 

Országos Közegészségügyi Intézet és 
annak fiókállomásai foglalkoznak. 

A jellegzetes falusi kút egy föld-
be ásott gödör, melyet deszkával, tég-
lával, kővel és újabban betongyűrűk-
kel raknak ki, nem egészségügyi szem-
pontból, hanem csak azért, hogy a fala 
be ne dőljön. A környéke feltöltve nin-
csen, és a fölös víz visszafolyik a kút-
ba, vagy annak környékén baromfiak 
és sertések fürdőjéül szolgáló pocso-
lyát képez. Közvetlen környékét az ita-
tás céljából odahajtott állatok össze-
tapossák, mert kövezve szomszédsá-
ga nincsen. Nem egyszer, – mert így 
kényelmesebb –, nyáron a kút mellett 

Németh Bertalanné (szül. Jacsó Cecília) lakodalmi főzés – 1949Macskás Pál üveggel, Németh Mária esküvőjén, 1938-ban.  
A képen még Cseh Lajos.



27

Mezőtárkány Önkormányzatának  
időszakos kiadványa

Készült: 650 példányban

 Felelős kiadó:  
Tóthné Szabó Anita polgármester
Kiadó címe: 3375 Mezőtárkány,  

Kossuth út 81.  
Tel.: 36/491-933, 591-004

Felelős szerkesztő: Tóthné Szabó Anita 

Szerkesztő:  
Sipos Attila.

Nyomdai munkák:  
Tompa Tamás, Füzesabony 
Hajdú 2000 Kft., Debrecen

történik a nagymosás is. Hogy a gyere-
kek pajkosságból mindenféle szemetet, 
döglött állatokat dobnak be a kútba, az 
mindennapos dolog falun, nem egyszer 
szükségüket is a körül végzik el. 

A kút mélysége változó, rendesen 
csak pár méter, a terület fekvése és a 
talajvíz állása szerint. A kis vagy cél-
szerűtlenül beosztott telken sokszor 
nincsen betartva a kútnak a  trágya-
dombtól vagy a pöcegödörtől előírt tíz 
méteres távolsága. Tisztítani a kutakat 
nem igen szokták, a téglák és kövek 
közti résen jól megláthatók a becsur-
gás nyomai zöld és barna csíkok alak-
jában. Az újabb kutak fala már beton-
gyűrűkből áll, de a gyűrűk közti hézag-
mentes tömeszelést már nem tartják be, 
félvén, hogy kevés víz lesz a kútban. A 
régi rossz kutak helyett újakat építeni 
sem a magánosok, sem a községek nem 
tudnak. A vízkiemelő szerkezet gémes 
vagy kerekes, de nyitott; zárt szivattyú-
szerkezettel csak kevés kút van ellátva. 

Kint a határban és a gazdaságok-
ban még nagy számmal találhatók az 
ú. n. beállós kutak, példáját adva az 
antihygiénikus kutaknak. Hogy az 
ilyen kutak vize nem egyszer coli baci-
lussal való fertőzöttséget mutat a vizs-
gálatkor, azon nem is lehet csodál-
kozni. 

Amíg nem volt a községben artézi 
kút, addig nem akadt ember a faluban, 
aki hasi hagymázon át ne ment volna. 

A háború alatt volt néhány behurcolt 
hasi hagymáz eset, de utána megint 
évekig egy sem volt. Az utóbbi öt évben 
azonban mindig több, ha nem is jár-
ványszerű, de szórványos eset fordult 
elő. Ennek oka az lehet, hogy a házhely 
reform folytán a község területe a régi-
nek négyszeresére nőtt meg, és a távol-
levő területekről már nem jönnek el a 
község központjában levő artézi kútra 
ivóvízért, újakat létesíteni pedig a gaz-
dasági helyzet miatt nem tudunk. 

Amíg lehetséges nem lesz a közsé-
geknek kifogástalan ivóvízzel való 
ellátása, addig nekünk orvosoknak 
toldozó-foltozó munkát kell végez-
nünk. Reá kell bírni a kutak tulajdo-
nosait, hogy legalább annyit valósítsa-
nak meg a kútvíz hygienéjéből, amit 
meglehet. A „jó ivóvíz” jelzésű zöld 
keresztes táblával ellátott kutak jó 
propagandát csinálnak az egészséges 
ivóvíz mellett. 

Az ilyen kutak tulajdonosai tartoz-
nak évente kétszer a vizet vegyileg és 

bakteriológiailag megvizsgáltatni, a 
kutat és annak környékét jó állapotban 
tartani. Az Országos Közegészségügyi 
Intézet és Fiókállomásai a hatóságok-
nak és az orvosoknak rendelkezésére 
állanak és minden lehetőt megtesznek, 
hogy a falut jó ivóvízhez juttassák.

Kerbolt László: A falu ivóvize. In: 
Kerbolt László: A beteg falu. A magyar 
falu szociális és közegészségügyi rajza. 
Előszó: Johan Béla. Pécs, 1934. Dunán-
túl Pécsi Egyetem Könyvkiadó és Nyom-
da. pp. 63–65. (A M. Kir. Országos Köz-
egészségügyi Intézet közleményei 3.) 

Lakodalmi főzés Szabó Magdolna esküvőjén – főz Jacsó Cecília,  
Németh Mária anyja

Németh Bertalan és Cseh Kornélia esküvőjén – az ifjú pár a szülökkel, 1945-ben
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2014 szilvesztere 
Mezõtárkányban

Nálunk is eljött az új év. Fergeteges csapattal, kiváló hangu-
latban táncoltunk át 2015-be. Köszönjük Tóth Robi a zenédet 
és köszönjük nektek kedves vendégek! A képek beszéljenek! 
Salamonné Katinak külön gratulálunk az élő kismalachoz (tom-
bola fődíj), amit Szabóné Méhi Szilvia képviselő asszony aján-
lott fel. 

Jó egészséget, sikeres és boldog új évet kívánunk minden ked-
ves volt vendégünknek és valamennyi mezőtárkányi lakosnak!

Önkormányzat

Farsangolók
Az iskolai majd óvodai farsang után ismét sor került a környéken is elhí-
resült községi farsangi bálra is, a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub szervezé-
sében. A jó hangulat - a lelkes közönségnek a klubtagok hosszas előké-
szítő munkájának, az elmaradhatatlan jelmezes felvonulásnak és móká-
zásnak köszönhetően - garantált volt!

Jó hír a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub háza tájáról a tánccsoport elmúlt 
hetekben elért sikere.

Az V. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud? – egri észak-Magyarországi 
regionális elődöntőjén sikerrel szerepelt a csapat, tovább jutott az ápri-
lis 11-13 között megrendezésre kerülő hajdúszoboszlói középdöntőbe, 
ahová 4 tánc bemutatójával készülnek.

Szurkolunk sikerükért!


