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Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.

Melegítse át szívedet,
legyen fénylő eredménye.

Kezdődik a csodavárás,
ahogy egykor Jézust várták:

szeretettel, bizalommal,
a tűz lángját körül állták.

A megváltó tiszta fényt hoz,
szeretetet, ami éltet.

Felemel a puszta földről,
Isten fiává fogad téged.

Szeretettel tárd ki lelked,
öleld át a nagyvilágot,

kívánd azt, hogy minden ember
itt a Földön, legyen áldott!
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PolgármEstEri 
bEszámoló

Kedves Mezőtárkányiak! Kedves Olvasók!
Köszöntöm a kedves Olvasókat az év végéhez közeledve.
Az adventi időszakba léptünk, amikor testünk, lelkünk, környe-
zetünk is készítjük a karácsony érkezésére. Ezekben a hetekben, 
már az ünnepi menüt fontolgatjuk és a vendégváró finomsá-
gokhoz a bevásárló listát írjuk. Talán már végig gondoltuk az 
év végi teendőket és a jövő évi fogadalmakat is. Ugyanakkor a 
mögöttünk hagyott évről is ilyenkor készítünk magunkban lel-
tárt. Én is most szeretnék egy visszatekintést nyújtani Önöknek 
a 2020-ban végzett önkormányzati munkáról.

A 2019-es év végén képviselő-társaimmal együtt bizalmat 
kaptunk Önöktől újabb 5 évre a település vezetői feladatára. 
Szeretném minden Választópolgárnak megköszönni, hogy fele-
lősen elmentek szavazni és bizalmat adtak nekünk erre a szép, 
felelősségteljes feladatra.

Az elmúlt 3 ciklus tapasztalataira alapozva kezdtünk hozzá 
az újabb öt éves időszak gazdasági programjának megtervezé-
séhez. Nincs könnyű helyzetben a településünk, hiszen a saját 
bevételeink sajnos nem jelentősek, forrásnövelésre nincs kilá-
tás. Egyedül a pályázatok nyújtotta lehetőség kínálkozik, amely 
támogatásból a fejlesztések megvalósíthatóak. A pályázati kiírá-
sok azonban nem mindig vannak összhangban a számunkra leg-
szükségesebb forrásigénnyel. 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete mindenekelőtt az 
intézményeink stabil működtetését, a szolgáltatások jó színvo-
nalon való biztosítását helyezte előtérbe. A kiemelt célok között 
fogalmaztuk meg a munkalehetőségek további biztosítását a 
széleskörű közfoglalkozatással, a település közműhálózatának 
fejlesztését, az infrasruktúra-fejlesztést, a lakosság életminősé-
gének javítását.

Gazdasági Programunk fontos eleme a hátrányos helyzetű csa-
ládokra, idősekre való odafigyelés, a személyes segítés. Minden 
lehető eszközzel segíteni próbálunk a mindennapokban életmi-
nőségük javításában. Évek óta sikeresen pályázunk a szociális 
tüzelőanyag támogatásra és a gyermekek szünidei étkeztetésére. 
Tartós élelmiszercsomagokat osztottunk a nagycsaládosoknak, 
s ebben az évben jelentős összegű – 3.910.000 Ft-os – tanulói 
ösztöndíjjal támogattuk – pályázati és saját forrásból – az álta-
lános, a közép- és a felsőoktatásban tanuló mezőtárkányi diáko-
kat. Az ösztöndíjtámogatás összegéből az Önkormányzat saját 

forrása 2.510.000 Ft volt, valamint 2 EFOP-os pályázat által 
finanszíroztunk ösztöndíjtámogatást 1.400.000 Ft-os összegben.

Mindeddig mindannyiunk számára elképzelhetetlen veszély-
lyel kellett szembenéznünk ebben az évben. A koronavírus-jár-
vány átrendezte az életünket, szigorú korlátozások között kellett 
élnünk az év jó részében. Az intézményeink működését is jelen-
tősen érintették a kormányzati intézkedések a járvány, illetve a 
fertőzés elterjedésének megfékezése céljából. Intézményeink 
dolgozói rendkívül fegyelmezetten, nagy kitartással végezték a 
feladataikat a legnehezebb helyzetben is. Községünk lakossága 
is fegyelmezetten, a védelmi, korlátozó intézkedéseket maradék-
talanul betartva élte meg ezt az időszakot. Ennek köszönhetően 
településünkön nem jelent meg számottevően a betegség. Mind-
eddig 3 személyről van tudomásom, aki bizonyítottan COVID 
fertőzött volt, de már jó egészségnek örvendenek ők is.

A járványveszély elhárítása miatt megnövekedett kiadások 
fedezetére Magyarország Kormánya elvonta az Önkormány-
zatoktól a gépjármű adó teljes összegét, mely elvonás 2021-
re is kötelező érvényű. Ez 5 millió Ft-os forrásvesztést jelent 
Önkormányzatunknak.A járvány elterjedésének megfékezése 
céljából megtett intézkedések, védőeszközbeszerzések összeg is 
több mint 5 millió Ft-os költséget jelentett ebben az évben. Ezek 
az előre nem látható, nem tervezhető terhek jelentősen megnehe-
zítik a gazdálkodásunkat.

A járványhelyzetben történt intézkedésekről külön cikkben 
számolok be a kedves Olvasóknak. 
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A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezítette 
a pályázati projektjeink végrehajtását. Sajnos nem rendezhettük 
meg a szokásos eseményeket, elmaradtak a szakkörök, kisebb 
rendezvények. 

Ugyanakkor nagy öröm számomra, hogy ebben a nehéz idő-
szakban is zavartalanul folytak az év során a különböző építé-
si beruházások négy sikeres pályázatnak köszönhetően. Ezek a 
fejlesztések a lakossági életkörülmények és a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítását célozzák. Meggyőződésünk, hogy az 
élhetőbb település meg tudja tartani az aktív korú és az aktív 
korú fiatal (18-35 év közötti) lakosokat.

Az egyik ilyen nyertes pályázatunk -EFOP-2.4.1- a szegregált 
élethelyzetek felszámolásáról szólt. Mezőtárkány község 1618 
fős lakosságból 139 fő a település perifériáján elhelyezkedő 
szegregátumban él. Az itt lakók száma évről évre nő, ezért elen-
gedhetetlenné vált az érintett családok társadalmi leszakadásá-
nak megállítása. A településen kiemelkedően nagy a munkanél-
küliség, ami jelentős társadalmi feszültséget indukál. Több olyan 
háztartás is van az akcióterületen, ahol több család, generáció 
él együtt. A szegregátumban jelentkező probléma, hogy az ott 
lakóknak nincs pénze a saját udvaruk rendbetételére sem.  Jel-
lemzőek a gondozatlan, műveletlen területek, a házak környéke 
gyomos, törmelékkel és szeméttel tarkított.

Önkormányzatunk a szegregált terület integrálását nem 
annak felszámolásával, hanem rehabilitálásával tervezte. A 
szegregátum területén található veszélyesnek tűnő ingatlanok, 
illetve a túlzsúfolt otthonok felszámolását az EFOP-2.4.1 pályá-
zatban igényelt 200.000.000 Ft támogatás segítségével kívántuk 
megvalósítani. 

A településen és elsősorban a szegregátumban élő családokra 
általában jellemző az alacsony jövedelem. Ez lehetetlenné teszi 
számukra azt, hogy önerejükből javítsanak a lakhatási körülmé-
nyeiken: csökkentsék a zsúfoltságot, javítsák a lakóingatlanok 
komfortfokozatát, és általában élhetőbb, tisztább, rendezettebb 
otthont alakítsanak ki, vagy vásároljanak készen saját maguk 
számára. A családok számára rendelkezésre álló jövedelem 
viszont arra elegendő, hogy fent tudjanak tartani egy megfelelő-
en kialakított, komfortos otthont, aminek kialakítására, fejlesz-
tésére nem kell költeniük. 

Szociális bérlakások kialakítása céljából a pályázat kereté-
ben a tavalyi évben vásároltunk 6 ingatlant, melyek felújítá-
sával, továbbá 1 új építésű lakással, s ezek bebútorozásával 
7 család számára tudtunk komfortosabb, élhetőbb, környe-
zetet kialakítani. 

A „Szegregált élethelyzetek felszámolása Mezőtárkány 
községben” című projektünk tartalmazta még további 3 
épület létrehozását, melyek építése, felújítása az idei évben 
megvalósult.  Mindkét szegregátum területén létrehoztunk és 
majd működtetünk egy-egy szolgáltató pontot. Ezek egyike 
egy új építésű ingatlanban, a másik pedig egy megvásárolt és 
felújított, akadálymentesített ingatlanban fog üzemelni szo-
ciális munkások vezetésével. Meglévő önkormányzati ingat-
lanunk felújításával alakítottunk ki egy új Szolgáltató Házat, 
mely új közösségi térként helyet ad különféle eseményeknek, 
rendezvényeknek. 

Másik nyertes, EFOP 1.6.2-es projektünkben tervezett 
tevékenységek segítenek az új otthonba való költözés és az 
abban kialakítandó új életvitel nehézségeinek leküzdésében: a 
szegregátumban élő aktív korú lakosság részére szervezett, a 
jövedelmi viszonyokon segítendő képzések, munkaerő-piaci 
felkészítések, tanácsadások, mélyszegénységben élők számára 
kialakított innovatív programelemek segítségével; valamint az 
integrált településrészre költözők számára külön felkészítő fog-
lalkozások és a családszervezés, életmód tanácsadás és egészsé-
ges életmódra való felkészítés segítségével a teljes életmód- és 
szemléletváltást segíti elő a komplex fejlesztés.

Egy másik nagyon fontos nyertes projektünk, a Biztos 
Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének kialakítása 

Mezőtárkány községben” címet viseli (Projekt azonosító-
szám: EFOP-2.1.2-16-2018-00098).

A gyerekházban folyó munka elősegíti a gyermekek szocia-
lizációját, az életkoruknak megfelelő készségek és képességek 
fejlődését. Az anyák szakemberektől életvezetési tanácsokat 
kapnak, gyakorlati tapasztalatokat szereznek a családon belü-
li kisgyermekneveléshez. Településünkön van igény erre az új 
szolgáltatásra. Nemrégiben elkészült a ház és birtokba vették a 
kisgyermekek szüleikkel együtt a felújított, szépen berendezett 
Gézengúz Gyerekházat.

Minden kisgyermekes családot szeretettel várunk!

További két önkormányzati épület energetikai korszerű-
sítése valósult meg TOP-os pályázati forrásból az év során.

A Szociális Szolgáltatóház akadálymentes, megújult, szép 
környezetben biztosítja immár az alapellátási szociális szolgál-
tatásokat igénylők, a gyógyszertári és védőnői szolgáltatásokat 
igénybe vevők részére az intézményi keretet. Az épületenerge-
tikai fejlesztés keretében egy komplex épületszerkezeti felújí-
tás - homlokzati, lábazati, pincefal-hőszigetelés, fűtött-fűtetlen 
tereket határoló fal hőszigetelése, padlásfödém-hőszigetelés, 
tetőszerkezet-hőszigetelés, tetőhéjazat cseréje, illetve nyílászá-
rócsere - valósult meg.

A szociális épület hőtermelői, valamint hőleadói oldala teljes 
mértékben megújult, azaz a korábbi földgáz tüzelésű parapetes 
konvektorok kiváltásra kerültek, központi fűtési rendszer került 

folytatás a következő oldalon Æ
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kiépítésre kondenzációs gázkazánnal. A fejlesztés több mint 
50%-os energia-megtakarítást eredményez.

A Művelődési Ház ugyancsak energetikai megújuláson ment 
át. Megvalósult a nyílászárók cseréje, tető- és falak hőszigetelé-
se, színezés, fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés.

Projektzárás: 2020. december 31.
A fejlesztések több mint 50%-os energia-megtakarítást ered-

ményeznek. Az épületek fenntartásával kapcsolatos költségek 
a korszerűsítést követően a jövőben várhatóan mindkét intéz-
ménynél jelentősen csökkennek majd.

Mezőtárkány Község Önkormányzatának  
legújabb elbírált pályázatai

Pályázati program 
neve Projekt címe

Projekt teljes
elszámolható 

költsége
TOP-1.4.1-19 Bölcső-
dei férőhelyek kialakí-
tása, bővítése

„Új mini böl-
csőde építése 

Mezőtárkányon”
99.932.591 Ft

Magyar Falu Program
Közösségi tér ki-/
átalakítás és foglal-
koztatás - 2020

„A mezőtárkányi 
Művelődési 

Központ felújítása” 
(A Művelődési 

Ház belső terének 
felújítása)

16.108.418 Ft

Magyar Falu Program
Szolgálati lakás

Szolgálati 
lakás felújítása 

Mezőtárkányban
17.959.760 Ft

Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázat
Pályázati program 
neve Projekt címe Pályázott összeg

BM: „Tisztítsuk 
meg az országot!

„Illegális hul-
ladéklerakók 
felszámolása 

Mezőtárkányon”
3.000.000 Ft

Folyamatban lévő pályázataink
• EFOP-1.4.3:Gézengúz Biztos kezdet gyerekház
• EFOP-1.6.2: Szegregált élethelyzetek felszámolása
• EFOP-3.9.2: „Építs jövőt!”-Új esély program Füzesabony 

és térsége humán kapacitások fejlesztése
• EFOP-1.5.3:„Építsünk együtt jövőt!”-Közösségerősítés 

Füzesabony térségében
• EFOP-3.7.3: Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek javí-

tása Mezőtárkány községben
• EFOP-1.3.5: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közös-

ségek fejlesztésével – a Mezőtárkányi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület és a Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány 
megvalósításában.

• TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00031: A Művelődési Ház ener-
getikai korszerűsítése

• TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00032: Szociális Intézmény ener-
getikai korszerűsítése

• LEADER: Szent István tér kialakítása
• KEHOP-2.2.2-15-2016-00122: Mezőtárkány központú 

agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása
• BM: Közfoglalkoztatási programok

Hazai és uniós forrásból megvalósuló támogatások
Óvodai rekortán sportpálya – kormányzati beruházás, a 

sportpálya tulajdonjoga a beruházás végeztével átadásra kerül az 
önkormányzat részére.

Tornaszoba épül
A tornaszoba az 1306/2020. (VI.12.) Kormány Határozat 

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. üte-
mének keretében megvalósuló beruházás.

Mindeddig a művelődési ház többfunkciós  nagytermében vol-
tak a tornaórák, hiszen még sohasem volt tornatermünk. Pedig 
több évtizede folyamatosan szép országos atlétikai eredmények-
kel dicsekedhetünk.  Régi nagy álom válhat most valóra Mező-
tárkányon Orbán Viktor Miniszterelnök Úr döntése értelmében. 
A csatolt fotóból (hasonló programban megépült tornaszoba) jól 
látszik, hogy egy impozáns, szép nagy épületkomplexum való-
sul meg: 12x24m-es tornaterem zuhanyozókkal, öltözőkkel, 
egyéb kiszolgáló helyiségekkel. Az általános iskolánk épülete 
mellé tervezzük az építését.

Æ folytatás az előző oldalról
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Minibölcsőde kialakítása Mezőtárkányon
TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00036 azonosítószámú projekt
Közel 100 millió Ft-ot nyertünk egy új mini bölcsőde meg-

építésére, az épület berendezési tárgyaira, fejlesztő eszközökre 
és udvari játszótér kialakítására. A projekt része egy bölcsőde 
busz beszerzése is, mivel a köznevelési feladatainkat társulás-
ban működtetjük. Az óvoda bővítésével fogjuk megvalósítani a 

beruházást, és természetesen külön elhatárolt játszóudvara lesz a 
legkisebbeknek. Településünkön a beruházással olyan szolgálta-
tás fog megvalósulni, melyre a pályázat benyújtása előtti szülői 
felmérés alapján nagy igény mutatkozott. 

A nyertes pályázati támogatásból 7 gyermek bölcsődei ellá-
tását fogjuk biztosítani, valamint 2 szakember foglalkoztatása 
valósul meg. folytatás a következő oldalon Æ

Szegregációs házak

Szegregációs házak

Szegregációs házak

Szegregációs házak

Szegregációs házak

Szegregációs házak
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Mindig nagy öröm számomra, ha településünkön egy újabb, 
hiánypótló szolgáltatást tudunk megvalósítani.

Szennyvízberuházás – tavasszal megkezdődnek a 
munkálatok

Mezőtárkány központú agglomeráció szennyvízelvezetése 
és -tisztítása

KEHOP-2.2.2-15-2016-00122
Projekt megvalósítás:
A projekt 2016. II. félévében nevesítésre került a 1084/2016. 

(II.29.) Kormányhatározatban – Éves fejlesztési keretben, 
kiemelt kormányzati beruházásként.

A projektet Mezőtárkány, Mezőszemere, Egerlövő és Egerfar-
mos Községek Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma 
valósítja meg.

A jelenleg hatályos 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerint 
a projekt keretében új szennyvíztisztító telep létrehozása, szállí-
tóvezeték és csatornahálózat bővítése fejlesztési feladatok való-
sulnak meg.

A Támogatási Szerződés 2017.04.04-én lépett hatályba.
A projekt támogatási összege: 2 511 000 000 Ft.
Támogatási arány: 85 %.
Az Önerő összege és ÁFA összege az 549/2013. (XII. 30.) Kor-

mányrendeletben meghatározottaknak megfelelően a Magyar 
Állam központi költségvetéséből finanszírozható.

2020. június 11-én a Kormány az 1306/2020. (VI.11.) 
határozatában döntött a projekt többlettámogatásáról, mely 
367.929.837 Ft. Így a megnövelt támogatás teljes összege: 
2.878.929.837 Ft. A kivitelezővel 2019.04.29-én megkötöttük a 
szerződést és készülnek a kiviteli tervek, tavasszal megkezdőd-
het a kivitelezés.

A projekt keretében szennyvíztisztító telep létesül Mező-
tárkány külterületén, valamint csatornahálózat kialakítására 
kerül sor Mezőtárkány, Mezőszemere, Egerfarmos és Egerlövő 
településeken.

Ez a nagy lélegzetű beruházás a jövő évtől kezdődően nagyon 
sok munkát és problémát fog hozni, épp ezért arra kérem közsé-
günk lakosságát, hogy legyenek türelmesek, megértőek a kivi-
telezés okozta kellemetlenségek időszakában – ezzel is támo-
gatva a kivitelezés sikeres megvalósítását. Igyekszünk mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a lakossági igényeket a beru-
házás megvalósítása során a legteljesebb mértékben figyelembe 
vegyék.

Ezzel a jelentős beruházással megvalósul Mezőtárkány köz-
ség teljes közműellátottsága, mely nagy jelentőségű mérföldkő a 
település fejlődésében.

Út- és járdafelújítások
Nemrégiben 55.000.000 forintos támogatást kapott települé-

sünk út-és járdafelújításra az 1746/2020. (XI:11.) Kormányhatá-
rozatban rögzítettek alapján. Az összegből 4 utca felújítása és 2 
járda építése valósul meg.

Gazdaságélénkítő Program
2 éve indult el a Gazdaságélénkítő Program a 1403/2019. 

(VII.5.) Korm. hat. alapján.
2020-ban a 118/2020. (IV.28.) Korm. hat. értelmében Heves 

megyében Mezőtárkány község került be ebbe a programba, 
melynek köszönhetően önkormányzatunk kiemelt pályázati 
lehetőséget kapott a Belügyminisztériumtól. 

Ezzel a lehetőséggel élve a Képviselő-testület egyetértésével 
bentlakásos idős otthonra fogom a pályázatot benyújtani 2021. 
év elején. 

További hozománya annak, hogy bekerültünk a gazdaságélén-
kítő programba, hogy a településen működő kis- és középvállal-
kozások is kiemelt pályázati lehetőséghez jutnak. 

Községünk élhetőségét, fejlődését nagymértékben szol-
gálják a jelentős pályázati támogatások. A 2020-ban elnyert 
pályázati forrás összege: 281.514.169 Ft.

Ennek érdekében Önkormányzatunknál igazán intenzív pályá-
zati munka folyik. 

Jómagam a 30 éves vezetői tapasztalatomnak és projektme-
nedzsmenti képzettségemnek köszönhetően sarkallom és irá-
nyítom, ill. végzem ezt a munkát. Jelenleg 27 db folyamatban 
lévő önkormányzati pályázatot kezelek, irányítok és bonyo-
lítok az intézményvezetők, a képviselő-testület tagjainak és 
néhány munkatársamnak a segítségével. Ez a rendkívül nagy 
pályázati darabszám sajnos nagyon sok önkéntes munkát, éjsza-
kai munkavégzést kíván meg, hiszen a munkaidő más kötelező 
feladatokra szolgál. Szeretném megköszönni településünk lakos-
sága nevében is azt az áldozatvállalást, rendkívül intenzív mun-
kát, amit néhány munkatársam, képviselők, intézményvezetők 
településünk fejlődése érdekében elvégeznek. Hiszen ezeknek 
a pályázatoknak köszönhetjük például, hogy munkalehetőséget 
tudunk nyújtani, ösztöndíj-támogatást tudtunk adni az általános- 
és középiskolásoknak, felsőfokú tanulmányokat végző diákok-
nak, az óvodásoknak úszásoktatás, erdei táborozás, családi nap, 
kirándulás valósult meg, családok (70 fő) Bükkszéken nyaral-
tak, 7 család kapott szociális bérlakást, önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése valósult meg, Gézengúz Gyerek-
házat alakítottunk ki és működtetünk, közösségi eseményeket 
finanszíroztunk: nyári játszóház, kézműves tábor, kórus- és 
táncpróbák, foci edzések, felnőtt torna, egészségügyi szűrések, 
templomi hangverseny. A támogatásokból településünkön vala-
mennyi korosztály részesül, hiszen igen sokrétűek a pályázati 
célok. Emellett jelentős eszközbeszerzést is megvalósítottunk. 
A pályázatok keretében 25 fő foglakoztatására is lehetőség nyílt. 
A pályázati lehetőségek sok szempontból mentesítik az Önkor-
mányzat költségvetését.

Bízom benne, hogy ez a sok munka megtérül majd a jövő-
ben. Remélem, hogy ahogyan a faluképet tudjuk szépíteni a 
beruházásokkal, és a programok által igényesség alakul ki ben-
nünk a mindennapok iránt, úgy a belső igényünk is formálódik 
egy európai közösségi lét, környezet és viselkedéskultúra iránt. 
Hiszen azért dolgozunk, hogy Mezőtárkány mindig egy szeret-
hető település legyen, ahol jó élni, nyugodtan élhetünk, bizton-
ságban, ahol van óvoda, iskola, egészségügyi ellátás és minden-
féle alapvető szolgáltatás. 

Azt kívánom szülőfalumnak, hogy itt mindig jó közösségi élet 
legyen, összefogás, sok szép esemény, amely találkozási lehe-
tőségeket, feltöltődést nyújthat. Jellemezze a mindennapokat az 
egymásra odafigyelés, segítségnyújtás.

Ebben a mai rendkívüli, nehéz helyzetben úgy gondolom, 
hogy ezek az értékek még inkább fontosak. Remélem, hogy a 
járványveszély a közeljövőben megszűnik és egy kicsit átérté-
kelve az egészség fontosságát, folytathatjuk egy kicsit nagyobb 
odafigyeléssel „régi, megszokott” életünket.

Addig is a Karácsonyra készülődve kívánok minden kedves 
mezőtárkányi Lakosnak és minden kedves Olvasónak áldott 
ünnepeket. Kívánom, hogy az év legszebb ünnepét töltsék bol-
dogságban és szeretetben! Az új évben pedig kísérjen minden-
kit szerencse jó egészségben!

Tóthné Szabó Anita 
polgármester

Æ folytatás az előző oldalról
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KözfoglAlKoztAtási ProgrAm 
mEzõtárKánybAn

START közmunkaprogram keretében többféle üzemet 
alakítottunk ki az elmúlt néhány évben fokozatosan: 
asztalos üzem, brikettáló csarnok, varroda, kosárfonó, 
szőnyegszövő kézműves foglalkoztató üzem. Építettünk 
két darab, egyenként 50 sertés tenyésztésére alkalmas 
mélyalmos sertésólat, valamint virágtermesztésre alkal-
mas fóliasátrat. De gabonatermesztéssel, egyéb növény-
termesztéssel, közúthálózat karbantartásával és illegá-
lis hulladéklerakók felszámolásával is foglalkozunk.  
Működtetünk egy önkormányzati boltot is az előállított 
termékek árusítása céljából.

Folyamatosan törekszünk a munkahelyteremtő fog-
lalkoztatás bővítésére. Új tevékenységként bevezettük a 
kerítés drótfonat készítést és a cirokseprű gyártást.

A legnagyobb közfoglalkoztatási létszámunk néhány 
évvel ezelőtt 193 fő volt. A nagyszámú közfoglalkozta-
tásnak köszönhetően kiszámítható, biztos megélhetést 
tudtunk nyújtani, ugyanakkor a program lehetőséget nyúj-
tott arra, hogy a tartós munkanélkülieket visszavezessük a 
versenyszférába. 

Mára már elmondható, hogy a közfoglalkoztatási prog-
ram elérte célját, a munkanélküliek aránya jelentősen 
csökkent, a településen dolgozó közfoglalkoztatottak nagy 
számban tanfolyamokat végeztek a közfoglalkoztatási 
program keretein belül, majd jó néhányan elhelyezkedtek 
a szakmájukban, a versenyszférában találtak jobb megél-
hetést biztosító munkalehetőséget.

Azon személyek részére, akik nem tudnak elhelyezked-
ni, folyamatosan kínálunk munkalehetőséget a közfog-
lalkoztatás keretében. A Belügyminisztérium pályázati 
lehetőséget nyújt minden évben, amivel maximálisan élni 
szoktunk, és a Füzesabonyi Járásban a legnagyobb számú 
foglalkoztatási támogatást kapjuk meg minden évben. 

Településünkön az idei évben összesen 79 fő foglal-
koztatását valósítjuk meg a közfoglalkoztatás keretében. 
Ennek érdekében összesen 16 db pályázatot nyújtottunk be 
és versenytárgyalásokat folytattunk. A pályázataink ked-
vező elbírálásának köszönhetően a Belügyminisztériumtól 
2020-ban a közfoglalkoztatási programjainkra összesen 
több mint 110 millió Ft támogatást kaptunk. 

A Start közmunkaprogram keretén belül jelenleg három-
féle projektben – mezőgazdasági, szociális és helyi sajá-
tosság projektekben - összesen 34 főt, a hagyományos köz-
foglalkoztatási programban pedig 23 főt foglalkoztatunk.

A hagyományos közfoglalkoztatás keretén belül telepü-
léstisztasági és karbantartási feladatokat végeznek a koráb-
bi évekhez hasonlóan (festés, kerítésépítés, fűnyírás, park-
gondozás, virágosítás, temető takarítása, középületek takarítása 
stb.).

A Start közfoglalkoztatási program Mezőgazdasági projektjé-
ben 14 főt alkalmazunk. A mezőgazdasági program fő irányvo-
nala a gabonatermesztés mellett a több éve sikeresen működő 
sertéshízlalás. Idén a 3. sertésól megépítésével ismét növel-
tük a kezdetekhez képest az állományt, így jelenleg 150 db-os 
állományt hizlalunk. Nagy sikerrel történik évek óta a sertések 
árusítása, rengeteg visszajáró és új vásárlónak örvendhet az 
önkormányzat, akik jó hírét viszik a Mezőtárkányon hizlalt jó 
minőségű sertés állománynak.

A szociális program keretein belül, amely jelenleg 9 fővel van 
feltöltve, folyamatos útkarbantartást végez az önkormányzat, 
továbbá az illegális hulladéklerakók felszámolását végzi. 

A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program az 
egyik legsikeresebb program Mezőtárkányon. Az ezen belül 
működő varroda, drótfonó, szőnyegszövő műhelyek 11 dolgo-
zója minőségi alapanyagokból igényes kivitelezéssel előállított 
termékeken keresztül igyekszik elnyerni a vásárlók bizalmát. 
Új terméktípusként jelent meg a tavalyi évben a papírfonás. 
Az itt előállított termékeket részben saját felhasználásra, rész-
ben pedig eladásra készítik. A termékek nagy részét piacokon, 
illetve a helyi kézműves boltunkban árusítjuk. Nagy segítséget 
nyújtanak az óvoda, illetve az iskola számára is az itt elkészült 
termékek.

A helyi tudást és erőforrásokat párosítjuk az igényekkel, így 
kedvező áron juthatnak hozzá vásárlóink az előállított termé-
kekhez. Sok esetben megrendelésre egyedi tárgyak és eszközök 
készítését is vállaljuk. folytatás a következő oldalon Æ
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Az idei évben 9 fő végzett tanfolyamot, további 12 fő a 
szociális feladatellátásban, 1 fő pedig köznevelési intéz-
ményben van foglalkoztatva. Az intézményeinkben rend-
kívül hasznos, értékes kisegítő munkát végeznek a közfog-
lalkoztatási program keretében.

Bizonyára sokan nem tudják, ezért szeretném kihangsú-
lyozni, hogy a mezőtárkányi közfoglalkoztatási program-
elemek között a mezőgazdasági és a helyi sajátosságok 
projektek értékteremtő programok, melyben az előállí-
tott termékek értékesítéséből 2019-ben nettó 10 millió Ft 
bevétele származott Önkormányzatunknak. Köszönöm 
mindazon dolgozók munkáját, akik az értékteremtő tevé-
kenységeket végzik, s akiknek keze munkája nyomán ter-
melődött ki ez a bevétel. Természetesen értéket teremteni a 
többi projektben is lehet, hiszen nagy érték a közterületek, 
a temető tisztasága, a közutak javítása, a kerítések, utcabú-
torok, épületek, takarítása, festése, virágosítás, parkosítás, 
drótfonatkészítés is. Ez ugyan nem bevételben mérhető, 
de minden mezőtárkányi lakos vagy ide látogató személy 
észleli, ha rendben van minden, vagy éppen szóvá teszi, 
ha problémát tapasztal. Tehát ezek a feladatok is mérlegre 
vannak téve nap mint nap. Igyekeztünk ezekkel a felada-
tokkal is a lehetőségekhez képest megbírkózni, összessé-
gében egy folyamatosan tisztán tartott, rendezett telepü-
lésképet megtartani. Köszönöm a közfoglalkoztatásban 
becsületesen dolgozók munkáját.

Szeretném megköszönni Pásztor István Alpolgármester 
Úrnak, hogy a közfoglalkoztatási program irányításában 
nagy segítséget nyújt, valamint az intézményvezetőknek, 
minden dolgozónak, a munkairányítóknak, hogy nap mint 
nap helytállnak ebben a programban. Nem egyszerű és nem 
könnyű emberekkel bánni, ráadásul ilyen sajátos és összetett 
programot irányítani. 

Jelenleg már a jövő évi pályázaton dolgozunk annak érdeké-
ben, hogy az idei évhez hasonló létszámú foglalkoztatást tudjunk 

bEszámoló A KoronAvírus-járvány miAtt 
mEghozott intézKEdésEKrõl

megvalósítani, hiszen úgy vélem, hogy a legnagyobb segítség a 
családok számára a munkalehetőség, a megélhetés lehetőségé-
nek biztosítása.

Tóthné Szabó Anita  
polgármester

Az élet- és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve követ-
kezményeinek elhárítása érdekében 
Önkormányzatunk azonnal megkezdte a 
szükséges intézkedéseket.

A 2020. március 13-án megalakult a 
Mezőtárkányi Operatív Bizottság, mely 
folyamatosan működik és meghozza a 
szükséges döntéseket településünk lakos-
sága érdekében. A védekezés költségei-
nek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletében átcsoportosí-
tással került biztosításra.

Intézményeinket megfelelő fertőtle-
nítőszerekkel láttuk el. Haladéktalanul 
megrendelésre kerültek a dolgozók és 
a mezőtárkányi polgárok részére mos-
ható szájmaszkok, illetve megkezdtük 
a maszkok gyártását a saját közfog-
lalkoztatási programban működtetett 
varrodánkban. Szintén haladéktalanul 
megrendelésre kerültek háztartási fer-
tőtlenítőszerek, gumikesztyűk, melyet a 

szájmaszkokkal együtt a lakosság részé-
re tavasszal eljuttattunk.

2020. március 16-tól kormányzati dön-
tés értelmében a diákok nem mehettek 
be az iskolába. Új oktatási munkarend 
lépett életbe tantermen kívüli, digitális 
munkarend formájában. A megváltozott 
munkarend zökkenőmentes gyakorla-
ti kivitelezése érdekében az Általános 
Iskola Intézményvezetője és pedagógu-
sai mindent megtettek. Természetesen az 
új helyzet nagy terhet rótt a szülőkre is.

Az óvodai neveléssel kapcsolatban 
rendkívüli szünet elrendelésére került sor 
a veszélyhelyzetre vonatkozóan kihirde-
tett kormányrendelet értelmében. Szülői 
igény alapján, kivételesen gyermekfel-
ügyeletet kellett biztosítanunk.

A járványveszély tavaszi időszaká-
ban a higiénia biztosítása miatt mind 
a gyermek- mind a szociális étkezte-
tésben egyszer használatos, eldobható 
ételdobozban történt a meleg étel átadá-
sa. A szociális étkeztetésben részt vevő 

valamennyi gondozott részére kiszállí-
tásra került az ebéd.

Önkormányzatunk a településünkön 
élő 70 éven felüli, helyben lakó hozzá-
tartozóval nem rendelkező lakosokat 
megnyilatkoztatta, hogy szükség esetén 
kérnek-e ellátást napi életvitelük biztosí-
tásában (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, 
közüzemi csekkek befizetése).

Megkezdtük önkéntes segítők bevo-
nását a veszélyhelyzet miatt esetlegesen 

Æ folytatás az előző oldalról
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kialakuló, sürgős intézkedést kívánó 
helyzetek megoldásához. Itt is szeret-
ném megköszönni az önkéntes segítők 
lelkiismeretes munkáját. Az Önkor-
mányzatunknál dolgozó munkavállalók 
részére, ahol a kiskorú gyermek(ek) ott-
honi felügyelete, ellátása másképp nem 
volt megoldható, otthoni munkavégzést 
engedélyeztünk.

A járványveszély tavaszi és őszi idő-
szakában egyaránt a Mezőtárkányi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőtár-
kány Község Önkormányzatával közös 
együttműködésben a település forgalmas 
pontjain heti rendszerességgel felületfer-
tőtlenítést végzett, ill. folyamatosan is 
végez. Jelenleg is minden héten elvégzik 
a fertőtlenítést a kiemelt közterülete-
ken, a nagyobb forgalmú középületek-
nél: vasútállomás, buszmegállók, óvoda, 
általános iskola, polgármesteri hivatal, 
orvosi rendelő, konyha, művelődési ház, 
szociális intézmény, védőnői szolgálat, 
posta, élelmiszert forgalmazó üzletek. A 
vásárolt vegyszer elpusztít mindennemű 
baktériumot, vírust és gombát, ugyan-
is baktericid, virucid és fungicid hatás-
spektrummal rendelkezik.

Községünkben a jelenlegi járvány-
ügyi készenlét idején is minden intéz-
ményünk, feladatellátásunk zavartalanul 
működik. 

Felkészültünk a COVID helyzet újabb 
hullámára, a fertőtlenítőszereket, gumi-
kesztyűket, maszkokat beszereztük, 
illetve maszkokat a saját közfoglalkozta-
tási programban működtetett varrodánk-
ban folyamatosan varrják. Ezeket szük-
ség esetén vagy igény szerint a lakosság 
számára biztosítani tudjuk, a járvány első 

hullámához hasonlóan. 
Ezeket a védőfelszerelé-
seket jelenleg az intéz-
ményeink, dolgozóink és 
a hatósági házi karantén-
ban lévők számára folya-
matosan rendelkezésre 
bocsájtjuk. 

A Mesevár Óvodánk-
ban az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által 
kiadott Intézkedési Terv-
vel összhangban szept-
ember 14-től a gyermek 
érkezésekor és távozása-
kor a szülők az épületbe 
nem léphetnek be, szá-
mukra az óvodaudvaron 
szájmaszk használata és 
a 1,5 méteres védőtávol-
ság betartása kötelező. 
Beteg gyermeket nem 
szabad az intézménybe 
bevinni, amennyiben az 
óvodában tartózkodás 
ideje alatt a gyermek betegség tüneteit 
mutatja, azonnal el kell különíteni óvo-
dás társaitól és haladéktalanul értesítik a 
szülőt. Az épületben folyamatos fertőtle-
nítés zajlik a csoportszobákban, öltözők-
ben, mosdókban, valamint a gyermekek 
játékeszközeit illetően is.

A Mezőtárkányi Általános Iskolában 
az Igazgató Asszony tájékoztatása sze-
rint az iskola területére csak a tanköteles 
korú tanuló léphet, a szülő csak a kapuig 
kísérheti gyermekét. Minden bejáratnál 
fertőtlenítő automata van elhelyezve, 
melyet a tanulók és a dolgozók egy-
aránt nagyon fegyelmezetten folyama-

tosan használnak. 
Bevezetésre került 
az iskolába lépő 
gyermekek és dol-
gozók napi hőmé-
rőzése. Az óraközi 
szünetekben folya-
matos felületfertőt-
lenítés zajlik. Az 
osztályokat a szü-
netekben és a dél-
utáni időszakban is 
az udvar különböző 
részein különítik el, 
minden osztály más-
más bejáraton köz-
lekedik. A tízórai és 
uzsonna elfogyasz-
tása a saját osztály-
termükben történik,  
az ebédelni is külön 
osztályonként men-
nek az ebédlőbe, itt 
is figyelve a köte-
lező védőtávolság 
betartására.

Semmilyen ren-
dezvény nem 

kerülhet megrendezésre, a pedagógusok-
nak is kerülni kell a tömegrendezvénye-
ken való részvételt az esetleges megfer-
tőződés elkerülése érdekében.

A szociális intézményünk működé-
se zavartalanul folyik. A gondozónők a 
megállapított szükségletnek megfelelő-
en, védőfelszerelést használva látogatják 
az időseket, és végzik a napi gondozási 
tevékenységüket.

A család- és gyermekjóléti szolgá-
lat szintén fogad ügyfeleket, az irodába 
történő belépés előzetes kézfertőtlenítés 
után történhet, szájmaszk használata és a 
védőtávolság betartása kötelező.

A védőnői szolgálatunk működése is 
folyamatos. Egyszerre csak egy gyer-
mek és kísérője, vagy egy kismama tar-
tózkodhat a váró helyiségben, illetve a 
védőnő irodájában. Minden ellátás után 
teljeskörű fertőtlenítés történik.

A polgármesteri hivatal előzetes beje-
lentkezés alapján a megszokott rend sze-
rint fogadja az ügyfeleket. A bejáratnál 
kézfertőtlenítő automata van felszerelve, 
a kézfertőtlenítés és szájmaszk használa-
ta kötelező. Folyamatosan végzünk felü-
letfertőtlenítést is. Önkormányzatunk 
mindent megtesz településünk lakossága 
érdekében. 

A SARS -2 – COVID-19 járvány 
kapcsán elrendelt veszélyhelyzet miatti 
védekezés eddigi költségei meghaladják 
az 5 millió Ft-ot. A védekezés költségei-
nek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletében átcsoportosí-
tással került biztosításra.

A járványt megelőző intézkedéseknek 
és a lakosság fegyelmezett magatartá-
sának is köszönhetően Mezőtárkány-
ban még nincs nagyobb számú COVID 
fertőzött személy. Mindösszesen 3 

folytatás a következő oldalon Æ
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szociális célú 
tüzElõAnyAg-támogAtás

Településünk önkormányzata sikeresen pályázott szociális célú tüzelőanyag 
támogatására, a Belügyminisztérium 839 q szén beszerzésére 3.196.590 Ft 
támogatásban részesítette Mezőtárkány önkormányzatát.

Mezőtárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális 
célú tüzelőanyag-támogatásáról szóló 11/2020.(XI:30.) számú Önkormány-
zati rendeletének értelmében Mezőtárkány Községi Önkormányzat a rászo-
ruló kérelmezők részére 20-40 mm átmérőjű barnakőszén formájában szoci-
ális célú tüzelőanyag-támogatást nyújtott. A beérkezett kérelmek elbírálását 
követően önkormányzatunk 124 fő kérelmező részére 6,8 q szenet szállítta-
tott ki fejenként a támogatottak ingatlanához 2020. december 16-17-én.

Hosszú évek óta sikeresen pályázunk a Belügyminisztérium tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatási kiírására, az idei évben is nagy öröm 
volt számunkra, hogy jelentős támogatást tudtunk nyújtani a lakosság részé-
re a téli hónapokban.

Tóthné Szabó Anita  
polgármester

lakosról van tudomásom, akik igazol-
tan COVID fertőzöttek voltak, de már 
mindhárman jól vannak.

Szeretném megköszönni telepü-
lésünk lakossága nevében minden 
dolgozónknak, önkéntes segítőnek, 
a Képviselő-testület tagjainak, az 
egészségügyben dolgozóknak, a köz-
étkeztetést biztosító partnerünknek és 
a főzőkonyhán dolgozóknak, a nép-
konyha üzemeltetőjének és valameny-
nyi támogatónknak a lelkiismeretes, 
önzetlen helytállást. A továbbiakban 
is kérem az intézményeink dolgozói-
nak és községünk lakosságának fele-
lős közreműködését a járvány leküz-
dése érdekében. Fontos, hogy kellő 
súllyal kezeljük a veszélyhelyzetet.

Az elsődleges cél továbbra is a 
megelőzés.

Az elkövetkezendő időben elsődle-
gesen az alábbiak betartása szükséges 
a megelőzés érdekében:

• Igyekezzünk a lehető legkevesebb 
emberrel kapcsolatba kerülni.

• Az idősek a lehető legritkábban 
menjenek boltba, közösségbe.

• Az idősebb családtagok számára 
segítség nyújtása bevásárlás, gyógy-
szerbeszerzés esetén.

• A rendszeres kézmosás szappan-
nal és vízzel, alkalmanként legalább 
20 másodpercig.

• Minél gyakoribb szellőztetés.
• Szabad levegőn sétálni javasolt, 

csak ne csoportosan történjen.
• Tervezett utazásainkat lehetőség 

szerint mondjuk le, halasszuk el.
• A hivatalos ügyeinket – a halaszt-

hatatlan és személyes megjelenés-
hez kötött ügyintézés kivételével 

– telefonon vagy 
elektronikus úton 
intézzük.

• A családi, bará-
ti összejövetele-
ket, találkozókat 
is lehetőség sze-
rint halasszuk el.

Fontos a tünetek 
korai felismerése, 
amelyek:

• COVID-19 
jellemző tünetei: 
láz, köhögés, lég-
szomj, ízlés, szag-
lás elvesztése

• ritkábban 
jelentkező tüne-
tek: izomfájdalom, 
orrdugulás, orrfo-
lyás, torokfájás, 
hasmenés, fáradt-
ság, zavartság, mellkasi fájdalom.

Ha a fenti tünetek közül valamelyik 
igazolódik Önnél, vegye fel a kap-
csolatot háziorvosával, telefonon (ne 
menjen be a rendelőbe), vagy hívja 
a zöld számok (06 80 277 455 vagy 
06 80 277 456) valamelyikét további 
segítségért.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, 
hogy a kormány mindig rendszere-
zetten a közvélemény és a sajtó ren-
delkezésére bocsátja a megbízható 
híreket, naponta egyértelmű eliga-
zodást kínál azzal, hogy a szakértők 
az országos operatív törzs ülései után 
kiállnak a sajtó elé és tájékoztatást 
adnak a rendelkezésre álló informá-
ciókról, amelyet a lakosságnak is 
folyamatosan figyelemmel kell kísér-
nie. A meghozott intézkedések mind 

az egészség és az emberi élet védel-
mét szolgálják.

Kérem, hogy minden mezőtárkányi 
polgár tudatosítsa magában: a jár-
ványügyi helyzetben mindannyian 
döntéshozók vagyunk, és felelős-
séggel tartozunk nem csak a saját, 
hanem a közösség egészségéért is! 
A járványügyi intézkedések csak 
annyira hatékonyak, amennyire azo-
kat az egyén követi, jelen helyzetben 
a közösség sikeres védekezése múlik 
minden egyes polgáron!

Óvjuk egymás egészségét, vigyáz-
zunk magunkra és egymásra is!

Tóthné Szabó Anita 
polgármester

Æ folytatás az előző oldalról

mEzõtárKány Község 
önKormányzAtánAK 

vEzEtõ  
tisztségvisElõi

Polgármester: Tóthné Szabó Anita

Jegyző: Dr. Kovács András

Alpolgármester: Pásztor István

Önkormányzati képviselők:

Besenyei Barbara, Halászné Tóth 

Mónika, Kriston Jánosné, Nagy 

Géza, Szaniszló Péterné
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A mEzõtárKányi romA nEmzEtiségi 
önKormányzAt mûKödésE 2020-bAn

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020-ban 1.040.000 
Ft-ból gazdálkodott. Képviselőként a 2019-es megválasz-
tásunkat követően döntöttünk arról, hogy képviselői tisz-
teletdíjunkat nem vesszük fel, az éves támogatás teljes 
összegét a mezőtárkányi lakosság javára, a gyermekek és a 
felnőttek támogatására fordítjuk, az előző évek hagyomá-
nyait folytatva. Ugyan a jogszabályok nem teszik lehetővé 
a nemzetiségi önkormányzatnak segélyek osztását, de ter-
mészetbeni juttatásokkal igyekeztünk támogatást nyújtani 
az év során.

Március 8-án Mezőtárkány Község Önkormányzatával 
közös szervezésben nőnapi ünnepségen köszöntöttük és 
megvendégeltük az Önkormányzat intézményeinek dolgo-
zóit és a közfoglalkoztatási programban részt vevő foglal-
koztatottakat. Hangulatos délután részesei lehettünk.

Augusztus 2-án hagyományteremtő céllal Holokauszt 
megemlékezést tartottunk a főtéren. Köszönjük az ünnep-
ségen közreműködők munkáját.

Az iskolakezdéshez füzetcsomagokat vásároltunk min-
den iskolás korú mezőtárkányi gyermeknek. Mikulás 
alkalmából pedig valamennyi óvodás és iskolás gyer-
meknek mikulás csomagot osztottunk, de jutott csomag a 
Gézengúz Gyerekház legapróbb kis látogatóinak is.

Bízunk abban, hogy a 
forrásaink felhasználása a 
lehető leghasznosabb célo-
kat szolgálta és örömmel 
fogadták a családok a segít-
ségnyújtást. A jövő évben 
is hasonló támogatásokkal 
szeretnénk segíteni a tele-
pülésünkön élő gyermekek-
nek, családoknak. 

Mindenkinek áldott Kará-
csonyt és egészségben teli 
boldog új évet kívánunk!
Mezőtárkányi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat tagjai

Mezőtárkányi 
Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Elnök:  

Farkas István

tagok:  

Csóka Angéla,  

ifj. Csóka Angéla, 

Nagy Julianna, 

Balogh Sándor
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A mEsEvár óvodA hírEi
Idén is az óvodások kezdték a télbúcsúz-
tatást a hagyományos óvodai farsanggal, 
melyet a Művelődési Házban tartottunk 
február 7-én délután. A farsangi jelme-
zek körüli sürgés-forgás nagyon izgalmas 
elfoglaltság volt nem csak a gyerekek, 
hanem a szülők számára is. Az épület a 
délután folyamán megtelt királykisasz-
szonyokkal, tündérekkel, mese- és szu-
perhősökkel. A jelmezesek felvonulását 
követően lufibohócok teljesítették a gye-
rekek kívánságait. A rendezvényt a tom-
bolahúzás zárta, ahol a támogatóknak 
köszönhetően értékes nyeremények talál-
tak gazdára. 

Ekkor még az óvodai hírekben beszá-
moltunk arról, hogy terveink szerint 2020-
ban is számos eseménnyel szeretnénk 
színesíteni óvodásaink hétköznapjait. Az 
önkormányzat és az óvoda által elnyert 
pályázatoknak köszönhetően ugyanis 
több ingyenes programon vehettek vol-
na részt óvodásaink. Terveztünk családi 
napokat, kirándulásokat, gyermekelőadá-
sokat, nem sejtve, hogy a farsangunk lesz 
az év első és egyetlen közösségi rendez-
vénye, mivel néhány hét múlva a korona-
vírus miatt kialakult veszélyhelyzet meg-
változtatja óvodánk működését is.

 A 2020. március 14-én megjelent Kor-
mányrendelet felhatalmazta az óvodák 
fenntartóit, hogy a koronavírus járvány 
miatti veszélyhelyzetben rendkívüli szü-
net elrendeléséről dönthetnek.

Tóthné Szabó Anita Polgármester 
Asszony – 2020.március 14-én tartott 
rendkívüli testületi ülésen –  a Mezőtár-
kányi Mesevár Óvodában rendkívüli szü-
netet rendelt el március 16-tól. Ettől az 
időponttól ügyeletet igényelhettek azok a 
szülők akik dolgoztak és  gyermekük fel-
ügyeletét más módon nem tudták megol-
dani. Április közepéig nem jeleztek ügye-
leti igényt a szülők, április közepétől 6-8 
gyermeknek vettek igénybe óvodai ügye-
letet. A rendkívüli szünet teljes időtartama 
alatt a helyi önkormányzat a gyerekeknek 

napi háromszori ingyenes 
étkezést biztosított, melyet 
a főzőkonyhán vehettek át a 
családok, egyszer használa-
tos ételdobozokban. 

Az óvodák újra nyitásáról 
a Kormány döntött, május 
25-én nyitott óvodánk szi-
gorú járványügyi szabályok 
betartása mellett.

A nyári időszakban átlago-
san 40 kisgyerek járt óvodá-
ba. A vírushelyzetben hozott 
szigorítások nyári enyhítésé-
nek köszönhetően augusztus-
ban Bekölcén erdei táborban 
vehettek részt nagycsopor-
tosaink közül néhányan és 
szintén augusztus végén 
szűk körben elbúcsúztattuk 
iskolába induló 
gyermekeinket is. 
Augusztus máso-
dik felében zárva 
voltunk, ekkor 
elvégeztük a 
fertőtlentő nagy-
takarítást, az éves 
karbantartásokat, 
és sor került az 
intézmény játszó-
udvarát határoló 
drótkerítés cseré-
jére is.

A 2020-2021-
es nevelési évet 
szeptember 1-én 
kezdtük 69 kis-
gyermekkel, 6 
óvodapedagógussal és 4 nevelőmunkát 
közvetlenül segítő dolgozóval. Jelenleg az 
óvodában a gyerekek fejlesztése, nevelése  
zavartalanul folyik a szigorú járványügyi 
intézkedések betartása mellett. Továbbra 
sem tartunk a szülők bevonásával óvodai 
rendezvényeket, naponta többször fertőt-
lenítünk, a betegség miatt hiányzó gyere-
kek csak orvosi igazolással látogathatják 

újra az intézményt, a szülők reggel a 
bejárati ajtóban adják át gyermeküket az 
óvoda dolgozóinak, lázmérést és kézfer-
tőtlenítést követően léphetnek a gyere-
kek a csoportszobába, délután a szülők a 
teraszon várakozhatnak szájmaszkban, a 
védőtávolság betartásával. Idén már két 
alkalommal végeztettünk az épületben 
teljeskörű, műszeres öko fertőtlenítést, 
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mely - az emberi szervezetre ártalmatlan - 
gomba-baktérium és vírusölő hatású.

November 23-án és 30-án az óvoda 
valamennyi dolgozója kérte a közneve-
lési intézmények dolgozóinak biztosított 
koronavírus tesztet, az eredmény negatív 
volt minden esetben.

December 4-én ellátogatott hozzánk 
a Mikulás, akit nagy izgalommal vártak 
a gyerekek. A csomagokat a helyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat biztosította.

A karácsonyi ünnepségünket szintén 
szűk óvodai körben tervezzük megtar-
tani meghívott vendégek nélkül. A téli 
szünet december 18-tól január 4-ig tart 
az intézményben. Reméljük hogy az új 
év kedvező változásokat hoz és mielőbb 
a régi, megszokott rendben végezhetjük 
nevelőmunkánkat.

Rektori Ottília 
intézményvezető

Sportpálya kivitelezése az Irány a Pálya 
Program keretében Mezőtárkány község-
ben. BMSK beruházási, Műszaki fejlesz-
tési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zrt vel kötött együttműködési megállapo-
dás alapján.
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A mEzõtárKányi áltAlános 
isKolA 2020-bAn

Az iskola a harmadik tanévet kezdte meg 
2019. szeptemberében a 2017-ben kiala-
kított szervezeti keretben. Mezőtárkányon 
van az intézmény székhely iskolája nyolc 
osztállyal,  Mezőszemerén nyolc évfo-
lyamon hatosztályos  tagiskola működik, 
Egerfarmoson pedig 1-4. évfolyamos 
összevont osztállyal telephely. Mezőtár-
kányon 148, Mezőszemerén 65, Egerfar-
moson 15 gyermek tanult az előző tanév-
ben és a jelenleg is.

 Az iskola 2019-2020-as tanéve a meg-
szokott módon kezdődött és a hagyomá-
nyos oktatásban a munkaterv szerinti 
feladatokkal telt egészen 2020. március 
15-ig. Ettől a naptól egy egészen más élet 
szabályai szerint szerveződött az iskolai 
oktatás. A koronavírus-járvány miatt az 
ország összes iskolája digitális oktatásra 
tért át a Kormány rendelkezése szerint. Az 
átállás váratlanul ért mindenkit. A peda-
gógusok szakmai és technikai szempont-
ból felkészülten láttak hozzá a feladathoz, 
azonban sok családban nem voltak meg a 
kellő feltételek a tanulók számára. Főleg 
azokban a családokban volt nehéz a hely-
zet, ahol több iskolás gyermek él. A digitá-
lis oktatáshoz nélkülözhetetlen  az otthoni 
számítógép, laptop, tablet, vagy minimá-
lisan egy okostelefon és az internet. Ezen 
kívül szükséges volt a digitális platformok 
alapos ismerete.  Nem volt időnk arra, 
hogy a gyerekeket és a szülőket megtanít-
suk mindezek használatára és kialakítsunk 
egy egységes oktatási rendszert. Minden 
osztályban igyekeztünk megtalálni a meg-
felelő módot a tananyagok továbbítására. 
Használtuk a Kréta házi feladat modul-
ját, Google Classroom-ot, Facebook-ot, 
e-mailt, Learning Apps-et és még sokféle 
egyéb alkalmazást. Az alsó tagozatos gye-
rekek nem nélkülözhették a szülői segít-
séget a tanuláshoz, de a felső tagozatosok 
munkájához is sok figyelem kellett. A szü-
lők többsége nagyon igyekezett a munka 
mellett is ellátni a gyerekek támogatását 
a tanulásban. Lelkesen küldték az elsős 
gyermekük hangos olvasásáról készült 
videót a tanító néninek és várták az érté-
kelést. Tudjuk, hogy  a szülők számára is 
váratlan és nagy teher volt a digitális idő-
szak, reméljük, hogy nem követi újabb.

Azonban nem minden családban volt 
sikertörténet  a digitális oktatás. A gyere-
kek harmada otthoni eszköz és/vagy inter-
net hiányában egyáltalán nem, vagy csak 
néha tudott digitálisan új ismereteket elsa-
játítani és feladatokat készíteni,  küldeni. 
Ők papíron kapták meg a tananyagot min-
den hétfőn. A tanév utolsó két hetében volt 
lehetőségünk behívni az iskolába azokat 
a gyerekeket, akik nem tudták az év végi 

osztályzatot megszerezni a digitális okta-
tás időszakában, mert nem volt elegendő 
értékelhető leadott munkájuk. Mezőtárká-
nyon 148 tanulóból a jelenléti oktatás 64 
tanulót érintett. Ez magas aránynak szá-
mított országos viszonylatban.

Örömünkre szolgált, hogy a nehéz 
körülmények közötti tanulás a tanév végi 
eredményekben nem mutatkozott meg 
számottevően. A tanulók az előző évek-
hez hasonlóan teljesítettek összességében. 

A 2020/2021-es tanév feladata, hogy 
pótoljuk az előző tanévi hiányosságokat, 
kiegészítsük, átismételjük a digitális okta-
tás alatti időszak tananyagát. 

Ugyanilyen fontos feladatunk, hogy a 
tanulók digitális oktatáshoz szükséges 

kompetenciáit fejlesszük. Mindezzel már 
nem csak az a célunk, hogy egy esetleges 
következő digitális munkarendben felké-
szültebbek legyenek a diákjaink, hanem 
főként az, hogy a mai kor elvárásaihoz 
illeszkedő módon tanulhassak. Hozzáte-
szem, hogy a gyerekek szinte „beleszület-
nek” a digitális korba és nagyon szeretnek 
így tanulni. A tanuláshoz szükséges esz-
közök tekintetében segítséget kapnak a 
hátrányos helyzetű településeken tanuló 
iskolák. A tabletek és LEGO-robotok tan-
órai használatához a pedagógusok képzé-
seken vesznek részt.

A koronavírus-járvány sajnos megál-
líthatatlanul terjed, de az iskolai élet nem 
áll meg. Igyekszünk mindazt megadni a 
gyerekeknek, amit eddig megszoktak az 
iskolai életben. Maszkot viselünk, távol-
ságot tartunk, testhőmérséklet-mérés van 
és kézfertőtlenítés, de nem maradhat el 
a gyerekkel való törődés. A gyerekek 

2020. március 15. – iskolások műsora

Meseterápiás foglalkozás
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igénylik a beszélgetést a pedagógusokkal, várják a dicsérő 
szavakat, fejsimogatást, vállveregetést egy-egy jól végzett 
munka után. Egy vigasztaló ölelést sem törölhet el egy jár-
vány, ha egy gyermeknek szüksége van rá.

Az iskola hagyományos programjai nem maradnak el 
teljesen, legfeljebb változtatunk a szervezésen a jelenlegi 
szabályok szerint. 2020-ban is volt ballagás, tanévnyitó, 
jött a Mikulás és lesz Karácsony is. 

A tanévkezdéshez minden évben nagy segítség a csa-
ládoknak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által biz-
tosított tanszercsomag. A Mikulástól a gyerekek kezébe 
szintén az ő ajándékukként kerül a csomag, ahogyan a 
karácsonyi szaloncukor csomagokat is ők biztosítják a 
gyerekeknek. Nagyon szép felajánlás részükről, melyet 
ezúton is köszönünk! A hátrányos helyzetű gyerekeknek 
az állam is tanszertámogatást nyújtott, melyet szeptember 
elsején osztottunk ki.

A pályázataink is folytatódnak, illetve lassan a befe-
jezésükhöz közelednek. A gyerekek nagyon sok érdekes 
programon vehettek részt az EFOP 3.11.1 Szülő-Suli 
pályázat, az EFOP 3.9.2-16-2017-00012 ÉPÍTS JÖVŐT! 
- Új esély program Füzesabony és térsége c. projekt és 
az EFOP-1.6.2-16-2017-00080 „Szegregált élethelyze-
tek felszámolása Mezőtárkány községben” pályázatok, 
valamint a Harlekin Bábszínházzal kötött együttműködés 
keretén belül.

Személyi változás is történt az iskola életében. Forgács-
né Bársony Mária matematika-fizika-kémia szakos tanár-
nő 40 évet töltött el pedagógusként a mezőtárkányi iskola 
falai között. 2020. december 31-ig felmentési idejét tölti, 
ezt követően nyugdíjba vonul és megérdemelt pihenését 
kezdi meg. A mindennapjainkból nagyon hiányzik rend-
kívül lelkiismeretes, kiváló szakmai munkája és  csendes, 
mindig segítőkész személyisége. Ezúton is kívánunk neki 
jó egészséget és családja körében eltöltött, örömökben 
gazdag, hosszú évtizedeket!

Az iskolai felújítások, fejlesztések is folytatódnak leg-
nagyobb örömünkre.

• Az iskola főbejárata előtti vízelvezetést sikerült végre 
megoldanunk a Németh út Kft. segítségével. Köszönjük 
a céget vezető Németh Róbert Úr nagylelkű támogatását!

• A hátsó és oldalsó balesetveszélyes feltöredezett lép-
csők javítását Tarsoly Judit egyéni vállalkozó végezte el, 
aki munkáját ajándékozta az iskolának. Köszönet érte!

• A tankerületünktől kapott forrásból kavicsos aljzat 
készül a biciklitároló alá és az udvari eszközök tárolására 
egy mobilgarázst vásárolunk. 

• Tavasszal a nagyiskola épületében fűtéskorszerűsítés 
lesz, amely során gazdaságosan üzemeltethető központi 
fűtés kerül kiépítésre a földszinten és az első emeleten a 
„Magyar falu” program keretében.

• Szintén tankerületi forrásból a kisiskola épületében a 
lány mosdó teljes felújítása és a nagyiskola épületében a 
fölszinti ablakok cseréje fog megtörténni.

• A legnagyobb volumenű projekt természetesen a 
nyertes tornaszoba pályázatunk, amely a konkrét terve-
zés időszakába lépett. Kíváncsian várjuk a kész terveket!  
Tóthné Szabó Anita polgármester asszony sok munkát, 
időt és energiát áldozott már a tornaszoba megvalósításá-
ra, hiszen több évtizede vártunk erre a lehetőségre. 

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik az 
iskolás gyermekek nevelésében-oktatásában támogatnak 
bennünket. Az iskola dolgozói nevében köszönöm a szülők-
nek, Mezőtárkány Község Önkormányzatának, a fenntartó 
Egri Tankerületi Központnak, a települési Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatnak,  a helyi gyermekjóléti szolgálatnak, az óvo-
dának az együttműködést és a támogatást. 

Kívánok minden diáknak, szülőnek, iskolai dolgozónak, 
mezőtárkányi lakosnak,  az újság olvasóinak jó egészséget, szép 
ünnepet és eredményes, örömökben gazdag új esztendőt!

Mezőtárkány, 2020. december 07-én
Gál Viktória  

igazgató

Ballagás

A Harlekin Bábszínházban

Egészségnapi projektmunka
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A lAsKó – rimA mEnti 
szociális Ellátó- és 

gyErmEKjóléti intézmény 
mûKödésE - 2020

2020 március 1-től  Egerfarmos és 
Mezőszemere a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatellátást már a Füzes-
abony-Szihalom Társuláshoz csatlakozva 
biztosítja.

Az intézménynél  jelenleg az alábbi 
ellátások elérhetőek:

• család- és  gyermekjóléti szolgáltatás 
• házi segítségnyújtás 
• szociális étkeztetés 
Jelenleg 29 fő közalkalmazott, 1 rész-

munkaidős, 1 fő bértámogatott, 12 fő 
közfoglalkoztatott  munkavállaló van 
alkalmazásban. GYED -en 2 anyuka 
van otthon  és hamarosan érkezik a leg-
újabb Laskó baba. A társulás biztosítja 
számunkra a hatékony munkavégzéshez 
szükséges tárgyi   feltételeket.

A szolgáltatások igénybevételének 
módja:

A személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tások igénybevétele önkéntes, és az ellá-
tást igénylő kérelmére történik. A család- 
és a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe 
vétele térítésmentes.

A szociális ellátásokért a jövedelmi 
viszonyok függvényében, és az igé-
nyelt ellátásoktól függően térítési díjat 
kell fizetni (1993. évi III. tv., illetve a 
mikrotársulásban részt vevő települések 
önkormányzatai Képviselő-testületeinek 
rendeletei alapján), kivéve a házi segít-
ségnyújtást, melyet Egerfarmos kivételé-
vel  minden település ingyenesen biztosít 
ellátottjainak.

Az intézmény alaptevékenységei
Szociális étkeztetés:

Napi egyszeri meleg étkeztetés bizto-
sítását jelenti azoknak a személyeknek, 
akik azt önmaguknak és eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani. Intézményünk 
étkeztetésben részesíti azt az igénylőt is, 
illetve azt az általa eltartott gondozottat, 
aki életkora vagy egészségi állapota miatt 
nem képes étkeztetéséről más módon 
gondoskodni. Az étkeztetés kiszállítással 
(gondozónő kiviszi) és elvitellel (ellátott 
vagy megbízottja viszi el az ebédet) törté-
nik, Egerfarmoson lehetőség van az ebéd 
helyben való elfogyasztására is. Dormánd 
községben a Hungastvital Kft, Bese-
nyőtelken az  önkormányzat által üze-
meltetett helyi konyha, Mezőtárkányon, 

Egerfarmoson és Mezőszemerén a Juven-
tus- Panoráma Kft. biztosítja az ebédet.

556/2020(XII.4.) kormányrendelet sze-
rint étkeztetés esetében - a népkonyha 
kivételével - a napi egyszeri meleg étel 
csak kiszállítással biztosítható.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás olyan gondozási 

forma, amely az igénybe vevő önálló élet-
vitelének fenntartását – szükségleteinek 
megfelelően – lakásán, lakókörnyezeté-
ben biztosítja, és a többször módosított 
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szerinti 
szolgáltatásokat nyújtja.

Intézményi szinten jelenleg 166 fő 
részesül személyi gondozásban, 102 fő 
pedig szociális segítésben.

A házi segítségnyújtásban 2020. 12. 
07-től az ellátottnak nem kell a gondozási 
naplót aláírnia.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Célja az anyagi, lakhatási,  szociális, 

életviteli és/ vagy mentális eredetű prob-
lémák, és egyéb krízishelyzetek miatt 
segítséget igénylő családok számára az 
ilyen helyzetekhez vezető okok megelő-
zése, a helyzetek megszüntetése, az élet-
vezetési képesség megőrzése. Alapvető 
módszere az egyéni esetkezelés, 
amely a segítséget kérők lakóhe-
lyén található irodai helyiségek-
ben történik, mely a személyes 
meghallgatást,  a problémák 
feltárását, ügyintézés segítését, 
segítő beszélgetést, tanácsadást 
foglalja magában. A családsegí-
tést az emberek általában anyagi 
gondjaik, munkakeresési problé-
máik miatt keressék fel.

Jelenleg 2 főállású családse-
gítő munkatárs dolgozik a az 
intézményegységnél, és pályá-
zati lehetőséget kihasználva 1 fő 
asszisztenst alkalmazunk.

Problémák típusai, amelyek-
kel a Szolgálathoz fordulnak a 
kliensek:

• életviteli, családi 
konfliktusok,

• anyagi gondok,
• lelki-mentális problémák,
• egészségkárosodás és 

annak következményei,

• információkérés,
• érdekérvényesítés,
• lelki-fizikai bántalmazás
• iskolai hiányzás
• lakhatási problémák

A gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a család- és gyer-
mekjóléti szolgálatnak nagyon fontos fel-
adata a gyermekvédelmi  jelzőrendszerrel 
való szoros kapcsolattartás.

A jelzőrendszer tagjai a védőnők, házi-
orvos, egészségügyi szolgáltatók, óvodák, 
általános iskolák, középiskolák, rendőr-
ség, gyámhivatalok, kórházak, bíróság, 
ügyészség, pártfogói szolgálat. Fő felada-
ta a prevenció. Mindezt személyes kap-
csolatok létrehozásával és annak fenntar-
tásával végezzük, törekszünk arra, hogy a 
gyermekkel, vagy családdal kapcsolatos 
feladatokat összehangoljuk.



17

A gondozásunkban álló családok több-
sége súlyos anyagi, megélhetési problé-
mákkal küzd, és ezek a problémák gyak-
ran vezetnek családi konfliktusokhoz.  A 
szegénység, az ingerszegény környezet 
pszichoszociális fejlődésében akadályoz-
za a gyermeket.   A szegénységen kívül 
veszélyt jelent a családok életére az  erköl-
csi meggyengülés, a szexuális szabados-
ság, az internet adta könnyű kapcsolatte-
remtési módok, a függőségek, a családban 
előforduló pszichiátriai betegségek.

2016 január 1 óta a Család-és Gyermek-
jóléti Szolgálatunk az alapellátást biztosít-
ja, hatósági intézkedést igénylő ügyekben 
együttműködünk a Füzesabony-Szihalom 
Szociális, Család-és Gyermekjóléti Köz-
ponttal. Mindennapi munkánk során mint-
egy 61 család 89 gyermekével   vagyunk  
napi kapcsolatban.

Sajnos az idén márciusban kialakult 
járványhelyzet miatt 2020-ban a társult 
Önkormányzatok, együttműködő szer-
vezeteink  és saját programjaink is nagy 
részben elmaradtak.

A COVID-helyzet kapcsán a fenntar-
tó folyamatosan biztosítja számunkra 
a védekezéshez szükséges eszközöket: 
maszk, gumikesztyű, kéz- és felület-fer-
tőtlenítőszerek. Fokozottan ügyelünk az 
Intézmény tisztaságára, fogadóóráinkon 
kötelező a maszk használata a kliensek 
és a dolgozók rézére is. Gondozónőink az 
ellátotthoz maszkban mennek ki és igye-
keznek a védőtávolság megtartásában is, 
amely ebben a szférában nem könnyű fel-
adat. Ügyfélfogadásunk nem szünetel, de 
minden igénybe vevő után fertőtlenítünk. 
Rendelkezünk érintésmentes kézfertőtle-
nítő eszközzel is, amelynek a használata 

kötelező a belépő személyek számára. 
Bízunk benne, hogy veszteségek nélkül 
túljutunk a járványon és az élet vissza tud 
állni a megszokott medrébe. Be tudjuk 
pótolni elmaradt közösségi programja-
inkat, ahol újra feléledhetnek az emberi, 
baráti kapcsolataink, a közösségi együttlét 
öröme.  Fontos, hogy ebben a helyzetben 
forduljunk családtagjaink felé, találjuk 
meg a mindennapok apró örömeit. Idős 
hozzátartozóinkra különös figyelemmel 
legyünk. Lehetőség szerint sokat pihen-
jünk. Pótoljuk a szervezet vitaminkész-
leteit, együnk sok gyümölcsöt, zöldséget.  
Figyeljünk a  hatékony  védekezésre, a 
szociális távolságtartásra.

Vigyázzunk egymásra és  
magunkra is!

Mátyus Piroska 
Intézményvezető

mEzõtárKányi önKéntEs 
tûzoltó EgyEsülEt

2020 nyarán új tűzoltó parancsnokot neveztek ki az Egyesületben: Forgács Györgyöt 
váltotta Nagy Tamás, aki a Mezőtárkányi Polgárőrség oszlopos tagja, 2010 óta pedig 
teljeskörű aktív tagja a Tűzoltó Egyesületnek is. „Köszönöm 
szépen Forgács Györgynek a felkérést, hogy átvegyem a 
stafétabotot, remélem, hogy méltó utódja leszek és mindent 
megteszek azért, hogy helytálljak.” – mondta Nagy Tamás. 
Forgács György nem távozott, a mai napig aktív tagja maradt 
a Tűzoltóságnak. 

A Mezőtárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 16 kivo-
nulása volt a 2019-es évben, míg idén ez a szám 26-ra nőtt. 
Tavasszal megkezdtük a településen a koronavírus elleni 
védekezés részeként a felületfertőtlenítést, ahol több héten 
keresztül minden másnap végeztük ezt el, és a mai napig 
minden héten fertőtlenítjük a frekventáltabb helyeket. 

Az Egyesület sok szeretettel várja azokat, akik szeretnének 
önkéntes tűzoltóként tenni településünkért!
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hírEK A „gézEngúz”  
biztos KEzdEt gyErEKházból 

Idén szeptemberben végleges helyére köl-
tözött a településünkön két éve működő 
„Gézengúz” Biztos Kezdet Gyerekház. 
A Kossuth úti „kisiskola”régi szolgálati 
lakása került átalakításra. A Biztos Kezdet 
Gyerekházak hazai működését az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma rendelet-
ben szabályozza. Ennek megfelelően az 
épületben játszószoba, szülői foglalkoz-
tató, fogadótér, konyha, iroda, mosdó és 
zuhanyzó, valamint mosókonyha került 
kialakításra, a szintén megújult mellék-
épületben raktár és babakocsi tároló kapott 
helyet. Az átalakítás során teljekörű fizi-
kai akadálymentesítés is megvalósult. A 
helyiségekbe új bútorok, játékok valamint 
a kisgyerekek készségeit és képességeit 
fejlesztő egyéb eszközök kerültek beszer-
zésre. Mezőtárkány Község Önkormány-
zata a Gyerekház végleges kialakítását 
15 millió forintos pályázati támogatás-
ból valósította meg 
az EFOP-2.1.2-16-
2018-00098 azono-
sítószámú, „Biztos 
Kezdet Gyerekház 
infrastrukturális hát-
terének kialakítása 
Mezőtárkány Köz-
ségben” című pro-
jekt keretében. Az új 
Gyerekházat öröm-
mel vették birtokba 
gyerekek és szülők 
egyaránt. Az eszté-
tikusan kialakított 
környezetbe napon-
ta 8 és 13 óra között 
várjuk a településen 

élő 0-3 éves korú kisgyerekeket szüleik-
kel együtt. Változatos, tartalmas foglal-
koztatási formákat kínálunk számukra a 
gyerekek életkori sajátoságainak meg-
felelő, sokoldalú fejlődésének elősegí-
tése érdekében. A gyerekek naponta tíz-
órait kapnak, heti rendszerességgel - az 
anyák bevonásával - főzőklubot tartunk, 
közösségi rendezvényeket szervezünk, 

tisztálkodási és 
mosási lehetőséget 
biztosítunk.

A koronavírus 
miatt kialakult jár-
ványhelyzet a Gye-
rekház idei műkö-
désére is rányomta 
bélyegét. Március 
16-tól június 2-ig 
rendkívüli szünet 
miatt zárva tartot-
tunk. A rendszere-
sen igénybe vevő 
kisgyerekeket és 
családjaikat azon-
ban ez idő alatt sem 
hagytuk segítség 
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nélkül. A zárva tartás alatt négy alkalom-
mal kaptak – házhozszállítással - ruha, 
játék, gyümölcs és tartós élelmiszer cso-
magot. Jelenleg is a járványügyi előírások 
betartása mellett működik az intézmény: 
kézfertőtlenítést és lázmérést követően 
lehet belépni az épületbe, a felnőtteknek 
szájmaszkot kell viselniük, naponta több-
ször felületfertőtlenítést végzünk. Sajnos 
elmaradtak a népszerű rendezvények, 
mint a gyerekek születésnapjainak meg-
ünneplése és a Mikulás érkezése. Idén a 
Mikulás „elküldte” a csomagokat a gye-
rekeknek, a helyi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat jóvoltából.

A járványügyi veszélyhelyzetet követő-
en a Gyerekház működése is a régi rend 
szerint folytatódik. Reméljük, hogy a 
tavaszi jó idő beköszöntével már óvintéz-
kedések nélkül vehetik birtokba a gyere-
kek az új játszóudvart.

Rektori Ottília 
szakmai vezető
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gyöngyvirág nyugdíjAs Klub
Az 2020-as év pótszilveszterrel indult a klubtagok részére, amit 
január végén tartottak meg a szokásos „Nyugdíjas Ülés” alkalmá-
ból. Ahogy minden évben, úgy most is részt vettek az óvoda-és 
iskolai farsangi bálokon, ahol kis ajándékokkal kedveskedtünk a 
gyerekek számára. 

A Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Tánccsoportja sikeresen sze-
repelt február végén Egerben a Hontravel Kft. által megrendezett 
X. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud és X. Országos Népek Tánca-
Népek Zenéje fesztivál elődöntőjén.  

Március 2-án kapták az örvendetes hírt, hogy a zsűri döntése 
alapján továbbjutottak és meghívást kaptak a rendezvény közép-
döntőjére Hajdúszoboszlóra. Azonban a járványveszély miatt a 
középdöntőre már nem mentek el.

Szintén a hagyományokhoz híven februárban megtartották az 
általuk szervezett Nyugdíjas Farsangi bált is, melyre a fiatalok is 
nagy szeretettel szoktak elmenni, ezen alkalomból pedig megtelt 
a Művelődési ház bálterme. A klubtagok és a fiatalok is egyaránt 
beöltöztek, a tánccsoport nyitotta meg az estét a „Kellene ma 
éjjel egy kis haccáré” című táncukkal, az est folyamán pedig több 
klubtag is fellépett különböző előadásokban. Tóthné Szabó Anita 
polgármester asszony apró ajándékokkal köszönte meg a klubta-
goknak a színvonalas estét. 

Márciusban részt vettek a megyei közgyűlésen, beszámol-
tak a 2019. évi programokról, tiszteletüket tették a Március 15-i 
ünnepségen, melyen 
koszorúztak a Temp-
lomkertben. Ebben a 
hónapban a hagyo-
mányaikhoz híven 
megsütötték a farsan-
gi fánkot is. Május-
ban születésnapja 
alkalmából köszön-
tötték Tóthné Szabó 
Anita polgármes-
ter asszonyt. Aktív 
részesei voltak a júli-
usban tartott kézmű-
ves tábornak is: főztek paprikás krumplit és sütöttek palacsintát. 

Augusztus elején egy könnyed délután keretein belül a Tájház-
nál sütöttek krumplis kalácsot, krumpli pannát és mackot, miköz-
ben élvezték egymás társaságát és jókat beszélgettek. A klubtagok 
résztvettek augusztus 20-án az I. Tóth Imre emléktornán, október 
23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emléknapi koszo-
rúzáson, illetve az önkormányzat éves Mindenszentek alkalmából 
megtartott gyertyagyújtásán a sírkertekben. 

A járványhelyzet miatti korlátozások feloldását követően több-
ször tudtak tánc-és énekpróbákat is tartani, mert egy kicsit vissza-
tért a nyár folyamán az élet a régi kerékvágásba. 
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tóth imrE 
EmléKtornA

A tornát megelőzően 2020.08.20-án 9 órakor sokan gyülekeztek 
a mezőtárkányi temetőben Tóth Imre sírjánál, ahol a megem-
lékezés keretein belül a mezőtárkányi SE elnöke, Ajtai Sándor 
beszédet mondott. Koszorúkat, virágokat helyeztek el a civil 
szervezetek, családtagok, barátok és tisztelői.

A mezőtárkányi pályán már javában tartott az előkészület, 
mikor tíz órakor a felsorakozott négy futballcsapatot - Porosz-
ló SE U 19, Maklár SE U 19, Retró Bt. Besenyőtelek, Mező-
tárkányi SE - és a megjelenteket köszöntötte Pásztor István 
alpolgármester.

Elmondta, hogy Imre nem mezőtárkányi születésű, aznap lenne 
52 éves, halálának az évfordulója pedig pár nap múlva lesz. Sze-
relme, szíve vezette községünkbe, itt alapított családot Anitával, 
született két gyermekük Martin és Csongor. 25 éven át tanított, 
nevelte a gyermekeket a helyi általános iskolában. Mint testneve-
lő tanár, sportember, sokat tett azért, hogy húsz év után újra bein-
duljon a labdarúgás községünkben, eredményesen és sikeresen. 
A család, a pedagógusi munka mellett jutott ideje zenélni a Kilenc-
től Délig zenekarban, ahol számtalan próba, fellépés áll mögötte. 
Szeretett főzni és a hívó szóra mindig megjelent csapatával verse-
nyeken, rendezvényeken. Még 2019. június 8-án Magyar Rekor-
dot főztek, 512 adag hagymás vért a fogathajtó verseny keretében. 
Imre szerepet vállalt az egyesület vezetésében, ezért rendez-
zük emlékére ezt a napot, mindenki Imre tanár bácsijáért. 
Szót kapott Imre özvegye, Tóthné Szabó Anita polgármester 
asszony, aki megköszönte az ötletgazdának, Németh Róbertnek 
a Németh Út Kft. tulajdonosának a teljes körű támogatást a nap-
pal kapcsolatban.

A sorsolás után útjára indult a labda, a kezdőrúgást Imre fiai, 
Martin és Csongor végezték. Élvezetes körmérkőzéseken alakult 
ki a végeredmény:

I. Mezőtárkányi SE 
II. Maklár SE U 19 
III. Poroszló SE U 19 
IV. Retró Bt. Besenyőtelek 
Gólkirály: Kovács Zoltán / Maklár SE U19 / 3 góllal
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Polgárõrség
Az Egyesület aktívan működik, melynek célja a közterü-
leti bűnelkövetés mérséklése-visszaszorítása, a személy és 
vagyonbiztonság megteremtése, a település területén vala-
mint a gyermek és ifjúság védelem, a lakosság biztonság 
érzetének fokozása, javítása.

A kijárási korlátozások betartatásában is segítenek a pol-
gárőrök este 20:00 órától hajnal 5:00-ig tartó időinterval-
lumban. A járványra való tekintettel fontos, hogy odafigyel-
jünk egymásra, különösképpen az idősekre. 

A polgárőr munkája önkéntes alapú, a tagok nem kapnak 
anyagi juttatást a szolgálataikért. Szeretném megköszönni 
minden polgárőr éves munkáját, és mindenkinek kellemes 
ünnepeket kívánok!

Nagy Géza, 
elnök

sPortEgyEsülEt

A Tóthné Szabó Anita és fiai 
által felajánlott értékes díjakat, 
érmeket, személyesen ők adták 
át a versenyzőknek, vezetőknek. 
A verseny után a szervezők ebéd-
del és hideg itallal kedveskedtek 
minden résztvevő csapatnak, 
érdeklődőnek.

Beszélgetés közben Varga Ist-
ván a Poroszló SE U 19 csapa-
tának vezetője mondta el, hogy 
nívós, jól szervezett, követen-
dő megemlékezésnek lehetett 
részese, amit csapata nevében is 
köszön. Amennyiben folytatása 
lesz, úgy azon szeretnének ismé-
telten részt venni.

Év elejétől új elnökség kezébe került az 
egyesület irányítása. Ajtai Sándor már 
nem csak az edzői feladatokat látja el, 
hanem az elnöki posztot is Ő tölti be. 
Tóth János alelnök, Erdősi Gyula, Gecse 
Ferenc, és Hegedűs Lajos elnökségi 
tagok segítik a munkáját. A 2019/2020-
as tavaszi szezonra való felkészülés 
közepette törölte az MLSZ. Végered-
ményt nem hirdettek, de a csonka bajno-
ki évet csapatunk a 3. helyen zárta. Az 
egyesület háza táján így is voltak pályán 
kívüli történések. Tavasszal egy vihar 
megrongálta a főépületünket, ledön-
tötte a kapuk mögötti labdafogó hálót, 
valamint összetörte a kispadokat. Az 
önkormányzat segítségével, és az elnök-
ség aktív részvételével a kispadok, és a 
főépület helyreállítása megtörtént, így a 
pálya hitelesítése is gond nélkül lezaj-
lott a 2020/21-es szezonra. A pálya körül 
komoly munkálatok folynak. A Németh 
Út Kft. és az önkormányzat támogatásá-
val a sporttelep bekerítése elkezdődött, 
remélve, hogy így megakadályozható az 
ismétlődő értelmetlen vandalizmus és 
szemetelés. 

Már július elején megkezdtük a fel-
készülést a 2020/2021-es szezonra. Az 
edzések, edzőmérkőzések után az első 
igazi erőmérő a Magyar Kupa volt. Csa-
patunk egyedüli megyei III. osztályú csa-
patként indult a sorozatban. Hazai pályán 
fogadtuk a megyei I. osztályú Energia 
SC Gyöngyös csapatát. A mérkőzésen a 
tisztes helytállás volt a cél, aminek sike-
rült megfelelnünk. A játékoskeretben 
történtek változások. A csapatból távo-
zott Gyöngyösi Márk – Hevesvezekény, 
Suha Ákos – Abasár, Szabó Szilárd – 
Hevesvezekény, Tóth Gábor – Tenk, Tóth 
István – Hevesvezekény, Váradi Péter 
- Tarnaméra), valamint tartós sérülések 
miatt többen leálltak. A távozók helyére 
10 „újonc” érkezett. Az érkezők: Ara-
nyosi Csaba /Poroszló SE/ Kállai Máté /
Füzesabony SC/, Kovács Botond Bence /
Maklár SE/ Lólé Zsolt /Besenyőtelek SC/, 
Mortzi Barna/Poroszló SE/, Penti Zsolt /
Heves LSC/, Rézműves Csaba /Hevesi 
LSC/, Tóth József /Maklár SE/, Csajbók 
Tamás /Borsodszentgyörgy SE/, valamint 
bajnokság közben csatlakozott hozzánk 
régi-új futballistánk Kriston Ádám. A 

szezon eleje nagyon rosszul indult, amit 
később valamelyest sikerült kozmetikáz-
nunk. Összességében inkább csalódás 
keltő a csapat elfoglalt helye a tabellán, 
amin nyilván szeretnénk javítani. Az őszi 
szezonból elmaradt egy mérkőzésünk, 
amit tavasszal pótolunk. A vírushelyzet 
miatt még kérdéses a tavaszkezdés ideje, 
de őszintén bízunk benne, hogy minden 
visszatér a normális kerékvágásba, és újra 
találkozhatunk sport-barátainkkal.

A tavaly elhunyt egyesületi elnökhe-
lyettesünk Tóth Imre emlékének adózva 
nyáron megrendezésre került az I. Tóth 
Imre futball emléktorna 4 csapat rész-
vételével. Csapatunk megnyerte a helyi 
Önkormányzat és sportegyesület által 
szervezett megmérettetést. Jóhangulatú, 
sportszerű mérkőzéseket láthatott a szép-
számú közönség, reméljük minden méltó 
volt Imre emlékéhez.

Fő támogatóink Tóthné Szabó Anita 
polgármester és Pásztor István alpolgár-
mester vezette Önkormányzat, a Németh 
Róbert vezette Németh Út Kft, Nagy 
Géza vállalkozó.

Ajtai Sándor 
Sportegyesület Elnöke

Forrás: Heol sport
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fAlu KArácsonyA 
2019

A falu karácsonya c. rendezvényünk 2007 óta immár 13. alka-
lommal került megrendezésre. Mindig meghitt és közösségi, 
mindig tartalmas és magas színvonalú volt, és mindig megtelt 
a művelődési ház nagyterme. Az önkormányzat Tóthné Szabó 
Anita polgármesterrel és Pásztor István alpolgármesterrel az 
élen mindig gondosan tervezte a rendezvényt. Minden korosz-
tály képviseltette magát a produkciókban, mindenki igyekezett a 
maga szeretet csomagját átadni!

A Gyöngyvirág Nyugdíjasklub énekkara a polgármesteri 
köszöntő és Farkas Attila, a Heves Megyei Nyugdíjasok Szö-
vetsége elnöke ünnepi gondolatai után 6 egyházi vallásos töltetű 
adventi éneket adott elő Kissné Bozó Sarolta vezényletével, míg 
a legfiatalabb fellépők, az ált. iskola tanulói klasszikus karácso-
nyi színpadi jelenetét táncos produkciók, karácsonyi dalok is 
színesítették. 

A nap sztárvendége a kétszeres Emerton-díjas női etalon, Ger-
gely Róbert volt, aki nagyszerű hangulatot varázsolt műsorával 
a sokat megélt mezőtárkányi színpadra!

Sipos Attila
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mEzõtárKányi 
disznótoros  

2019.
70 kg hurka, 50 kg sütőkolbász, házi abárolt szalonna várta az 
érdeklődőket az idei mezőtárkányi Disznótoros rendezvényün-
kön, melyet ez alkalommal a piactéren tartottunk meg. Reggel 
9 órára kisült a 80 literes üstben a tepertő, melyet a látogatók 
még melegen kóstolhattak. A röpködő mínuszokban „lélekme-
legítő” teát és forraltbort osztottunk a résztvevőknek, aki pedig 
desszertre vágyott az választhatott diós bejgli, mákos bejgli és 
a fahéjas tekercs kínálatból. A gyerekeknek csokimikulással 
kedveskedtünk.

A programra közel kétszázan látogattak ki reggel nyolc óra 
és dél között. A kiszolgálásnál az önkormányzati képviselők 

vállalták a szere-
pet és a nap folya-
mán Tóthné Szabó 
Anita polgármester 
asszony jó hangu-
latú beszélgetést 
folytatott az ott 
megjelentekkel . 
Köszönjük szépen 
az érdeklődők-
nek a részvételt, 
reméljük sikerült 
feleleveníteni rövid 
időre a régi idők 

disznó vágásának hangulatát, a 
régi idők ízeit. Továbbá köszön-
jük szépen a szervezőknek, akik 
megszervezték és lebonyolítot-
ták ezt a kis rendezvényt, illet-
ve mindazoknak a segítőknek, 
akik közreműködtek a program 
megvalósításában.

A rendezvény Mezőtárkány 
Község Önkormányzata és a 
Mezőtárkányi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület közös szervezésében 
valósult meg.

Projektazonosító: 
EFOP-1.3.5-16-2016-00659
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KArácsonyi 
éjféli 

szEntmisE 2019

nõnAP 2020
Idén is Nőnapot szervezett településünk önkormányzata a Roma 
Nemzetiségi Kisebbségi Települési Önkormányzattal közösen 
2020. március 6-án a Művelődési Házban.

A rendezvényre meghívást kaptak azon hölgy dolgozók, akik 
az önkormányzat intézményeiben és a közfoglalkoztatásban 
dolgoznak, valamint a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub tagjait is 
szeretettel várták a szervezők. Érkezésükkor még a szép, terített 
asztalokkal zsúfolt nagyterembe lépés előtt Nagy Géza képvi-
selő úr és Farkas István, a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
virággal fogadta az érkezőket.

Délután kettőkor a teremben 120 hölgyet köszönthetett Pász-
tor István alpolgármester úr: köszöntötte Tóthné Szabó Anita 
polgármester asszonyt, településünk díszpolgárát, képviselő 
társait, Siska Jánosné díszpolgárt, az intézmények vezetőit, 
dolgozóit, a közfoglalkoztatásban dolgozókat és minden meg-
jelent meghívottat. Sipos Attila megható beszéde után a délután 
további részében Várhegyi Gábor koncertjén az énekes pörgős 
dalai táncparkettre invitálták az ünnepelteket. Az előadó nagy 
lelke, a község, közösség iránti szeretete olyan délutánt vará-
zsolt, amire sokáig emlékezhetnek a pénteken Mezőtárkányban 
ünnepeltek.

Hosszú idő után, Papler Pál plébánosnak köszönhetően Mező-
tárkányban Szenteste (december 24-én) újra éjfélkor kezdődött 
az éjféli mise a katolikus templomban. A misét Főtisztelendő 
Czapkó Mihály prefektus atya celebrálta, a kántor pedig Sza-
bó Tamás az egri Andrássy György Katolikus Szakközépiskola 
tanulója volt. A mise előtt a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub ének-
kara adta elő karácsonyi dalcsokrát.
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KézmûvEs tábor
Július 13-án kezdődött el a három hetes kézműves tábor nyertes 
pályázatnak köszönhetően, melynek helyet a mezőtárkányi Táj-
ház udvara adott. Minden hétköznap 9 órától vártuk az érdeklő-
dőket a kézműves foglalkozásra, ahol a részvétel ingyenes volt. A 
program az EFOP-1.5.3-16-2017-00051 "Építsünk együtt jövőt! 
- Közösségerősítés Füzesabony térségében" c. projekt keretében 
valósult meg.

úr nAPi KörmEnEt és 
KálváriA búcsú
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nyári táborozás 
büKKszéKEn

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00080 azonosító számú „Szegregált 
élethelyzetek felszámolása Mezőtárkány községben” című 
projekt keretében ingyenes nyári táborozást hirdettünk a 
mezőtárkányi lakosok, családok részére. 70 fő jelentkezőt vit-
tünk el egy hétre nyaralni a Bükkszéki Ifjúsági Táborba.

Gyönyörű környezetben, színes programokkal megtűzdelve 
tölthettek el a jelentkezők egy hetet augusztusban. Gyönyörű idő 
és remek hangulat jellemezte ezt a rendkívüli programot. Már a 
tavalyi hasonló bogácsi családi nyaralás is megmutatta, hogy a 
pályázati támogatásnak köszönhetően nagyon jó lehetőség nyí-
lik a közösségépítésre, a családok kellemes kikapcsolódására, 
pihenésre, szórakozásra. Változatos, tartalmas programokon 
vehettek részt a gyermekek és a felnőttek egyaránt. A strand és 
gyógyfürdő látogatása mellett volt túrázás, kirándulás a siroki 
várba, zumba edzés az érdeklődőknek, valamint a Mobil Ifjúsági 
Szolgálat által rendezett ismerkedési délután és záró buli.

A nyaraláson résztvevők kellemes élményekkel feltöltődve 
tértek haza.
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triAnon
A Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója, a nemzeti összetartozás napja alkalmából csendes ünnepi megemléke-
zést tartottak 2020. június 4-én, 17 órakor Mezőtárkány település vezetői. Az Önkormányzat által 2010-ben állított Nemzeti 
Összetartozás Emlékműnél emlékező beszédet mondott Tóthné Szabó Anita, a település polgármestere, majd a Képviselő-tes-
tület tagjai és a település jegyzője közösen koszorúztak és mécseseket helyeztek el az emlékmű talapzatán.
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Xii. tEmPlomi 
hAngvErsEny

2009-ben hagyományteremtő szándékkal indult a Tavaszkö-
szöntő Templomi Hangverseny, mely idén 12. alkalommal került 
megrendezésre, azonban a járványügyi helyzet miatt elhalasztott 
koncert ezúttal őszköszöntő, szeptemberi lett. A természet színe-
inek kavalkádja ilyenkor ugyanolyan nyugalmat és meghittséget 
tud teremteni, mint a tavasz zöldellő varázsa.

A templom egyszerre lehet a hit bástyája, az elesett ember 
védelmezője és lelki vigasza, a kultúra és műveltség terjesztője, 
közösségi élmény színtere. Papler Pál plébános úr köszöntője 
után Dr. Simicskó István tolmácsolta fővédnökként ünnepi gon-
dolatait, majd elkezdődött Tamás Gábor koncertje.
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mindEnszEntEK
Hagyományainkhoz híven Mindenszentek alkalmából 
Mezőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármester Asszony vezetésével és a civil 
szervezetek vezetőivel kegyeletteljes megemlékezést 
tartott azon elhunytak sírjánál, akik a közszférában 
tevékenykedtek és sokat tettek községünk fejlődésé-
ért, haladásáért. 

Ezen felül tiszteletüket tették az I. és II. világhábo-
rús magyar hősök, ismeretlen katonák sírjánál. 

Egerben és Mezőtárkányban idén több, mint húsz 
helyre látogattunk el. Sajnos évről évre nő a kihelye-
zett koszorúk és meggyújtott mécsesek száma.

Akikre hálával és kegyelettel emlékezünk:
Boda Ráfaelné óvodavezető
Császár Valéria kultúrház igazgató
Cseh József tanácselnök
Csirke József kisbíró
Dudás Ferenc iskolaigazgató, posztumusz díszpolgár
dr.Geng Tibor alpolgármester
dr. Tóth Ferenc alapítványunk alapító tagja
dr. Tóth Péter háziorvos
Halász Józsefné iskolatitkár
Jászberényi Miklós jegyző, tűzoltóparancsnok
Kiss Andor jegyző
Kriston Endre alpolgármester
Németh Béláné vezető gondozónő
Németh Béláné dajka
Németh Ervinné alpolgármester
Perge Lukács iskolaigazgató
Sz. Kovács János tanácselnök
Szabó Andrásné dajka
Tárkányi Ráfael c. kanonok lelkész
Tóth Imre pedagógus, sportegyesület alelnöke
Váradi Tamásné hivatalsegéd

AdvEnti 
gyErtyAgyújtás

Advent első vasárnapján meggyújtottuk az első gyertyát a község 
adventi koszorúján. Kívánom, hogy e gyertya fénye melegítse át 
mindannyiuk szívét, s kezdődjön meg a szeretetteljes ünnepvárás.

Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, úgy érezzük, hogy 
varázslata van a szív szeretetének. Talán még soha nem volt ilyen 

nagy szükség 
arra, hogy sze-
r e t e t t e l j e s e n 
odafigyeljünk egymásra, mint most, a járványveszély idején. Mindenkit 
arra kérek, hogy óvja a saját és családtagjai, embertársai egészségét, betart-
va minden óvintézkedést, útmutatást. A szerető gondoskodás csodáját éljük 
meg közösen, hogy egészségben, örömteli várakozással készülhessünk a 
karácsonyi ünnepekre!

Sajnos az idei évben nem lehet a település többi lakójával közösen meg-
tartanunk a hagyományos adventi gyertyagyújtást, amelyre 2019-ben is 
sokan eljöttek minden vasárnap késő délután. 

Mezőtárkány község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 
áldott Adventet kívánok minden kedves mezőtárkányi lakosnak és minden 
kedves Olvasónak!

Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány község polgármestere

Mindenszentek, 2019

Advent, 2019

Advent, 2019

Mindenszentek, 2020
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