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Reviczky
Gyula:

Tavaszodik...
Tavaszodik már az idő,
Beköszönt a napsugár.
Lelkem édes gondolatja
Fönt, a felleg-honba' jár.
Nem tudom, de olyan édes
Még a bánat is nekem,
Kék egével, napsugárral
A tavasz ha megjelen.
Kedves ábránd langy fuvalma
Vonul át a lelkemen.
Szép világ van, azt regéli,
Messze, túl a tengeren.
S hallgatom, bár ismerem jól,
Milyen az a szebb haza.
Halkan intek: Voltam én már,
Voltam én ott valaha!
Az a súgár, az az illat
Nem idegen énnekem;
Ha sivár az élet útja:
Gyönyörűnek képzelem!
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Polgármesteri
beszámoló
Kedves Mezőtárkányiak!
Kedves Olvasók!
Köszöntöm a kedves Olvasókat. A Mezőtárkányi Hírek most
megjelenő számában szeretnék átfogó tájékoztatást nyújtani a
2021-es év eseményeiről.
Az elhúzódó világjárvány az elmúlt évünket is nagyban befolyásolta. A veszélyhelyzet szinte minden területen megnehezítette működésünket. Nem tudtuk megrendezni a szokásos eseményeinket, a kisebb és nagyobb rendezvényeink többségét,
elmaradtak a szakkörök, a különböző kisebb csoportok működése is minimálisra korlátozódott. Az önkormányzati intézményekben folyamatosan végeztük a fertőtlenítéseket, maradéktalanul betartottuk és betartattuk a megelőző óvintézkedéseket. A
Kormányhivatallal együttműködve oltási kampányokat szerveztünk. A 65 év feletti, járvány által veszélyeztetett korosztályhoz
tartozóknak, a hátrányos helyzetű, illetve hátrányos helyzetű
kisgyermekes vagy nagycsaládos személyek részére fertőtlenítő
szerekből álló adomány csomagok kerültek kiosztásra.
Településünk lakossága fegyelmezetten tett eleget a járványügyi felhívásoknak, saját és embertársai biztonsága érdekében
betartva a különböző korlátozó előírásokat.
Köszönöm mindazok munkáját, akik intézményeink alkalmazottjaiként, illetve önkéntesen részt vettek a vírus terjedésének
megelőzésében.
A koronavírus járvány okozta nehézségek ellenére azonban
2021-ben is aktív munka folyt településünkön. Számos fejlesztési elképzelésünk megvalósult. Folyamatosan tájékozódtunk az
aktuális pályázati lehetőségekről, hiszen számtalan kiírás látott
napvilágot a közelmúltban. A Képviselő-testület tagjaival egyeztetve választjuk ki mindig, hogy mire szeretnénk anyagi támogatást elnyerni.
A település vezetőjeként tisztában vagyok azzal, hogy a legégetőbb problémánk és a leginkább fejlesztésre szoruló terület
az utak és a járdák állapota községünkben. Ezért az összes pályázati lehetőség közül prioritást élvez számunkra az út- és járdafelújítást érintő pályázatok benyújtása. Önkormányzatunk természetesen csak a saját tulajdonában lévő bel- és külterületi utak
felújítására nyújthat be pályázatot. Ezért nem áll módunkban a
Mezőtárkányt Füzesabonnyal összekötő, illetve a 33-as főútra
kivezető útszakaszokra pályáznunk.

A TARTALOMBÓL
Mesevár Óvoda hírei
Gézengúz Biztos Kezdet Gyerekház
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub
Sportegyesület
Jó ütemben halad a csatornaépítés
Gondoltunk a legkisebbekre is
Megújul a temetõnk ravatalozója
Mezõtárkányi Családi Nap
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Örömteli esemény azonban, hogy 2021-ben több pályázatot
sikerült elnyernünk, melyeknek köszönhetően jelentős út- és
járdafelújításokat tudunk elvégezni a szennyvízberuházást
követően:
Jelentős forrást nyert el településünk a közelmúltban külterületi helyi közutak fejlesztésére a Vidékfejlesztési Program keretén belül. Közel 300 millió Ft-ból újulhat meg a Mezőtárkány
– Egerfarmos közötti közút, továbbá 4,5 km hosszúságban külterületi földút stabilizálása valósul meg.
75 millió forintos kormányzati támogatásból még az idén
megvalósul a Széchenyi út teljes hosszának, a Móra, a Mikszáth,
a Petőfi és az Ady utak esetében a legkritikusabb szakaszok felújítása, összesen 935 fm hosszúságban.
Két járdaszakasz is megújul: a Gárdonyi úti járda 300 fm-en, a
Liszt Ferenc úti pedig 220 fm-en.
A település tervei között további út- és járdaszakaszok felújítása is szerepel. Ennek érdekében idén februárban a Magyar Falu
Program keretében már benyújtásra is kerültek újabb pályázatok.
Bízom abban, hogy a következő években önkormányzatunknak módjában áll a legkritikusabb állapotban lévő, nem szilárd
burkolatú útjaink fejlesztésére is forrást találnunk, hogy minden
utcára aszfalt burkolat kerüljön. Jelenleg a szennyvíz kivitelezési munkálatok miatt ezek az útszakaszok a korábbitól is rosszabb
állapotba kerültek, főleg az esősebb időszakokban, sok nehézséget és kellemetlenséget okozva az ott élők számára. Épp ezért
nyomatékosan kértem a kivitelezőket, hogy ezeken az útszakaszokon a lehető legrövidebb időn belül végezzék el a szükséges
munkafolyamatokat, és fokozottan ügyeljenek az utak letakarítására. Szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy a szennyvízberuházás végén a kivitelező megkezdi az utak helyreállítását,
az eredeti állapotba történő visszajavítását.
A 2021-es év során számos, több éven át futó pályázatunk is
lezárult. Ezeknek a lezárása, az irányító hatóságok ellenőrzéseinek való megfelelés jelentős adminisztratív munkát kívánt. Az
elmúlt években ezen lezárt pályázataink által reményeink szerint hozzájárultunk minden korosztály szabadidejének tartalmas,
hasznos eltöltéséhez, Mezőtárkány település élhetőbbé tételéhez.
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2021-ben lezárult pályázatok:
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 javítása
Mezőtárkány községben
EFOP-1.3.5: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével – a Mezőtárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a
Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány megvalósításában.
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00031: A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása
Nemzeti Művelődési Intézet: Mezőtárkányi Családi Nap
hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítása
BM:
Közfoglalkoztatási
programok
(2020.03.01.
– 2021.02.28.)
Elnyert, megvalósítás alatt lévő pályázataink:
Pályázat
megnevezése:
KEHOP-2.2.2-15-2016-00122
„Mezőtárkány központú agglomeráció szennyvízelvezetése és
tisztítása”.
Elnyert támogatás összege: 2.878.929.837 Ft
Pályázat megnevezése: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00036:
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése „Új mini bölcsőde
építése Mezőtárkányon”.
Elnyert támogatás összege: 99.932.591 Ft
Pályázat megnevezése: BM 1746/2020. (XI.11.) Korm.hat.:
Út- és járdafelújítás Mezőtárkányban
Támogatási összeg: 55.000.000 Ft
Pályázat megnevezése: EFOP-1.4.3-16-2017-0081: „Gézengúz Gyerekház kialakítása Mezőtárkány községben”
Elnyert támogatás összege: 40.000.000 Ft
Pályázat megnevezése: VP6-19.2.1-86-4-17: „Szent István tér kialakítása a Kálvária előtt” Vidékfejlesztési program
(LEADER)
Elnyert támogatás összege: 9.907.441 Ft
Pályázat megnevezése: Magyar Falu Program: Szolgálati
lakás („Szolgálati lakás felújítása Mezőtárkányban”)
Igényelt támogatás összege: 17.959.760 Ft
Pályázat megnevezése: Magyar Falu Program: Közösségi tér ki/átalakítása és foglalkoztatás – 2020. Projekt címe: „A
mezőtárkányi Művelődési Központ felújítása”
Elnyert támogatási összeg: 16.108.418 Ft
Pályázat megnevezése: Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 (Ravatalozó
felújítása)
Elnyert támogatási összeg: 21.999.240 Ft
Pályázat megnevezése: Magyar Falu Program: Óvodai játszóudvar és közterületi játszóudvar fejlesztése – 2021 (Játszótér
kialakítása a Laskó patak előtt)
Elnyert támogatási összeg: 4.922.160 Ft
Pályázat megnevezése: Magyar Falu Program: Kommunális
eszközök beszerzése – 2021
Elnyert támogatási összeg: 5.556.935 Ft
Pályázat megnevezése: BM: Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása
Elnyert támogatási összeg: 20.000.000 Ft
Pályázat megnevezése: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 298.999.989 Ft
Pályázat megnevezése: BM: Közfoglalkoztatási program
támogatása
Elnyert támogatási összeg: 47.875.008 Ft

Kormányzati fejlesztések, beruházások településünkön:
Tornaszoba építése: A tornaszoba az 1306/2020. (VI.12.) Kormány Határozat Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program III. ütemének keretében megvalósuló beruházás. Jelenleg készül az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció.
Óvodai rekortán sportpálya épült, műszaki átadás időpontja:
2021.11.04. A Kormány az 1646/2019. (XI.19) Korm. határozata értelmében a Magyar Falu Program óvodai sport alprogramja
keretében „Irány a pálya Program” elnevezéssel óvodai sportpályák épülnek. A Modern Települések Fejlesztéséért felelős
kormánybiztos támogató döntése értelmében Mezőtárkányon
is megépült az óvodai rekortán sportpálya, melynek bekerülési
értéke: 28 millió Ft.
Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázataink:
Pályázati program
Pályázott
Projekt címe
neve
összeg
Belterületi csapadékTOP_ PLUSZ-1.2.1- víz elvezető árkok
400.000.000 Ft
21-HE1-2022-00028 mederrehabilitációja
Mezőtárkányon
Mezőtárkányi közTOP_PLUSZ-2.1.1épületek épületener- 172.271.435 Ft
21-HE1-2022-00013
getikai korszerűsítése
Magyar Falu Program:
Belterületi utak
Út, híd, kerékpárforfelújítása Mezőtár- 44.845.482 Ft
galmi létesítmény épíkányon
tése/felújítása
Magyar Falu Program:
Önkormányzati járda- Járdahálózat felújítá9.991.406 Ft
építés/felújítás támo- sa Mezőtárkányon
gatása
Magyar Falu Program: KözösségszerKözösségszervező
vezéshez kapcsolódó
foglalkoztatása Me- 5.500.020 Ft
eszközbeszerzés
és
zőtárkányon
közösségszervező bértámogatása
2021-ben is kiemelt célunk volt a közfoglalkoztatási program által segíteni a tartós munkanélkülieknek a megélhetésben.
4 programban összesen 40 fő foglalkoztatása valósult meg. A
mezőgazdasági projekt keretében működött a sertéstelepünk, a
helyi sajátosság programban szőnyegszövő üzem és varroda üzemelt, a szociális programunkban pedig az illegális hulladék felszámolása valósult meg. A hagyományos közfoglalkoztatás tette
lehetővé a közterület tisztán tartását, környezetünk szépítését.
Az idei évben is sikeresen pályáztunk 38 fő foglalkoztatására 3 programban. 47.875.008 Ft támogatást kaptunk a Belügyminisztériumtól. Sajnos a mezőgazdasági program keretében
működő sertéstelepünket be kellett zárni, mivel nem tudjuk
saját magunknak megtermelni az állattartáshoz szükséges takarmányt. A takarmányárak nagymértékű emelkedése miatt veszteségesen tudnánk csak működtetni ezt a projektelemet. A sertéstelepen dolgozó közfoglalkoztatottak részére önkormányzatunk
felajánlotta a tovább foglalkoztatást más projektek keretében. 2
fő nem élt ezzel a lehetőséggel.
Gazdasági Programunk főbb célkitűzései között szerepel a
széleskörű foglalkoztatás megteremtése mellett az intézményeink stabil működtetése. Ehhez a jó szakmai vezetés mellett anyagi stabilitásra is szükség van. Önkormányzatunk nincs könnyű
helyzetben, mivel saját bevételeink nem jelentősek, forrásnövelésre pedig nincs kilátás. Egyedül a pályázatok nyújtotta lehetőség kínálkozik a fejlesztések megvalósítására.
folytatás a következő oldalon Æ
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Æ folytatás az előző oldalról

Az éves működésünket jól szemléltetik az alábbi számadatok:
Mezőtárkány Községi Önkormányzatának
költségvetési bevétel-kiadás összegei
ÉV

BEVÉTEL

KIADÁS

2021

1 574 965 000 Ft

1 167 487 000 Ft

Az év végi maradvány összege azon nyertes pályázatoknak
köszönhető, amelyek megvalósítása még folyamatban van, ezért
ezek kötött felhasználású támogatások, melyeket csak az elnyert
pályázati célok megvalósítására lehet felhasználni.
Az önkormányzati feladatellátás során felelősséggel tartozunk
az Önkormányzat, vagyis a település vagyona iránt. Nem lehet
cél csupán a törzsvagyon megtartása, törekednünk kell annak
folyamatos gyarapítására. A szükség szerinti önerővel kiegészített pályázatok ezt a célt is szolgálták. Ez a vagyonmérleg adataiból is kitűnik.
Önkormányzatunk befektetett eszközei, „vagyona” 2021-ben:
1.319.366.000 Ft.
Gazdasági Programunk fontos eleme a hátrányos helyzetű családokra, idősekre való odafigyelés, a személyes segítés. Minden
létező eszközzel segíteni próbálunk a mindennapokban életminőségük javításában. Évek óta Népkonyha működik a településen, mely heti 6 napon átlagosan 250 fő részére ingyenesen
biztosít napi egyszeri meleg étkezést.
Minden évben sikeresen pályázunk a bölcsődés- és óvodáskorú, ill. az általános- és középiskolás gyerekek szünidei
étkeztetésére.
A tavalyi évben is jelentős támogatást nyertünk el a Belügyminisztériumtól a lakosság szociális tüzelőanyaggal történő
támogatására. A 3.364.230 Ft összegű minisztériumi támogatást
Önkormányzatunk 991.743 Ft önerővel egészítette ki, ennek
köszönhetően 103 fő részére fejenként 9 mázsa szenet tudtunk
kiosztani, egyenként 42.291 Ft értékben.
A néhány éve bevezetett új születési települési támogatás
összegét 2021. szeptemberétől gyermekenként 20.000 Ft-ra
emeltük, valamint a településen minden évben az első újszülött
további 20.000 Ft összegű természetben nyújtott támogatást kap.
Az elmúlt évben 130.000 Ft támogatás került kiosztásra településünk újszülöttei számára.
Jelentős mértékben emeltük a temetési költségek mérséklésére
nyújtott támogatás összegét is, 20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra, melyre az a személy jogosult, aki az elhunyt személy eltemettetéséről
gondoskodik. 2021-ben 1.200.000 Ft összegű temetési segélyt
folyósítottunk.
A nehéz anyagi helyzetbe került lakosaink részére 1.971.000
Ft rendkívüli települési támogatást fizettünk ki.
Karácsony közeledtével minden háztartást támogattunk
10.000 Ft készpénzzel, összesen 5.400.000 Ft értékben.
Fenti intézkedésekkel Önkormányzatunk Képviselő-testülete igyekezett segíteni településünk lakosságának, különösen a világjárvány okozta veszélyhelyzet miatti nehézségek
enyhítésében.
A Képviselő-testületünk évek óta pályázik a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatási rendszerébe, mellyel a felsőoktatásban
tanuló diákoknak nyújtunk havi rendszerességgel 10.000 Ft
összegű ösztöndíj támogatást felsőfokú tanulmányaik teljes ideje alatt. 8 fő pályázott, összesen 700.000 Ft került kifizetésre a
felsőoktatási intézmények hallgatói részére.
Az elmúlt években, így 2021-ben is pályázati forrásokból
módunkban állt az általános- és középiskolás, illetve a felsőoktatásban tanulóknak tanulmányi eredményük függvényében jelentős ösztöndíj támogatást adni. 19 fő mezőtárkányi diák részére
összesen 2.800.000 Ft támogatást fizettünk ki.

Remélem, hogy anyagi segítségünknek köszönhetően hozzájárultunk a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákjaink
sikeres előmeneteléhez.
Nem mehetek el szó nélkül a szomszédos országban, Ukrajnában dúló háború mellett. A napi híradásokból mindannyiunk
előtt ismeretes, hogy már több százezren menekültek hazánkba a háború elől, otthonaikat és szinte mindenüket hátrahagyva. Ebben a rendkívüli helyzetben településünk Önkormányzata
is úgy érezte, hogy segítséget kell nyújtanunk az Ukrajnából
érkező, segítségre szoruló embertársainknak. Helyi lakossági
kezdeményezés alapján két alkalommal küldtünk tartós élelmiszerekből, tisztálkodási szerekből, használati cikkekből álló
segélyszállítmányt a határmenti Tiszabecs településre. Továbbá Önkormányzatunk felkészült szükség esetén 10 fő menekült
státuszú személy fogadására két önkormányzati ingatlanban.
Községünk lakosságának segítőkészsége nagyban megnyilvánult a helyi általános iskolában rendezett adománygyűjtés során
is. Köszönöm Mezőtárkány azon lakosainak, akik részt vettek
a fenti karitatív tevékenységben. Napjainkban felértékelődik az
emberek egymás iránti segítőkészsége, az egymásra való odafigyelés, a tolerancia, a szeretet, a jó szándék, az önzetlenség.
Mindennapi rohanó életünkben eddig nem is éreztük igazán át,
hogy nyugodt, békés világunk micsoda érték!
Kívánom mindannyiunknak, hogy az előttünk álló időszakban
egyre inkább enyhüljön a két éve tartó világjárvány, megnyugtatóan rendeződjön a háborús konfliktus, s egész Európában sikerüljön megőriznünk a békét!
Tóthné Szabó Anita
Mezőtárkány polgármestere

Mezõtárkányi
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
2021
2019-es megválasztásunkat követően döntöttünk arról, hogy
képviselői tiszteletdíjunkat nem vesszük fel, az éves támogatás
teljes összegét a mezőtárkányi lakosság javára, a gyermekek és
a felnőttek támogatására fordítjuk, az előző évek hagyományait
folytatva. Ugyan a szabályok nem teszik lehetővé a nemzetiségi
önkormányzatnak segélyek osztását, de természetbeni juttatásokkal igyekeztünk támogatás nyújtani az évek során.
Nőnap alkalmából 2021. március 8-án a település önkormányzatával közösen köszöntöttük az önkormányzati intézményekben, valamint a közfoglalkoztatásban dolgozó hölgyeket. Május
végén az általános iskolai gyermeknapi délutánra tortafelajánlással kedveskedtünk az intézmény tanulóinak. Augusztusban az
államalapítás és a Családi nap alkalmából szervezett közösségi rendezvényen aktívan részt vettünk, továbbá a délután egyik
közkedvelt sztárfellépőjét, Dorinát a nemzetiségi önkormányzat
finanszírozta.
Minden évben az általános iskola tanévnyitó ünnepségét követően tanszer, füzet-és eszközcsomagok felajánlásával igyekszünk
segíteni minden mezőtárkányi általános iskolás kisgyermeknek,
bízva abban, hogy a forrásaink felhasználásával a családok
örömmel fogadják a segítségnyújtást az iskolakezdéshez.
Az önkormányzattal, az intézmények-és civil szervezetek
vezetőivel együtt minden évben részt veszünk az október 23-i
1956-os Forradalom és Szabadságharc alkalmából szervezett
ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson. December hónapban
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megérkezett a Mikulás az óvodába és az általános iskolába is,
Mezőtárkány Község Önkormányzatával közösen adtuk át az
intézményekbe járó gyerekek részére a Mikulás-csomagot, azonban 2021-ben az intézmények dolgozóit is meglepte a télapó.
Az idei évben is az önkormányzattal közösen folytattuk a
hagyományokhoz híven a nőnapi köszöntést ahogy fentebb
is említettük, továbbá március 11-én a Nemzeti Összetartozás Emlékművénél részt vettünk az 1848-49-es Forradalom
és Szabadságharc tiszteletteljes megemlékezésén, az ünnepi
koszorúzáson.
2022-ben szeretnénk a Roma Kultúra Világnapján egy hagyományőrző délutánt szervezni, amolyan

hagyományőrző jó hangulatú délutánt, ami helyi és térségi
tehetséges fiatalok találkozójaként funkcionál. Itt felléphetnek
és megmutathatják tehetségüket nagyobb közönség előtt is.
Május hónapra tervezünk egy Roma bált. Továbbá beadtunk
egy pályázatot is, amely remélhetőleg sikeres elbírálás alá
kerül: körülbelül egy hetes hajdúszoboszlói nyaralásról van szó,
amely legfeljebb 15 fő részére biztosít pihentető kikapcsolódást.
Reméljük, hogy hamarosan hírt adhatunk a sikeres pályázati elbírálásról és a jelentkezés feltételeiről. Továbbá a nyár folyamán
a Tájház udvarára szeretnénk egy több napos délutáni napközis
tábort is megvalósítani gyerekek, fiatalok számára, ahol tematikus roma hagyományőrző programokkal várjuk a résztvevőket.

Tisztelt

Mezõtárkányi lakosok!
Mezőtárkány, s az itt élők a szívemhez nőttek, megtapasztalhattam vendégszeretetüket, amivel a faluba érkezőket várják
ünnepeiken, rendezvényeiken.
Megtapasztaltam mennyire erős a falu közössége, men�nyire össze tudnak fogni településük érdekében, vagy ha
segíteni kell a bajba jutottakon.
Mezőtárkányi látogatásaim, illetve Tóthné Szabó Anita
polgármester asszonnyal folytatott egyeztető megbeszéléseim alkalmával megismertem a község helyzetét, azt, hogy
melyek azok a fejlesztések, amelyek leginkább hozzájárulnak az itt élő emberek mindennapjaihoz, élhetőbbé téve
lakóhelyüket.
A jelenleg folyamatban lévő szennyvízberuházással a
település minden lakója jól jár! Ingatlanaik értéke nő, mindennapi életük komfortosabbá válik, s akkor még nem szóltam a környezetre gyakorolt hatásról. Örömteli és a lakosság
számára nagy segítséget jelentett, hogy Magyarország Kormánya az egyébként 85 százalékos uniós pályázati támogatást a hazai központi költségvetés terhére 100 százalékra
egészítette ki. Ennek révén Mezőtárkányban minden lakóingatlanba a szennyvízcsonk kiépítése ingyenesen, lakossági
hozzájárulás megfizetése nélkül történik.
Mezőtárkány általam is támogatott fejlesztési elképzelései
között kiemelt helyen szerepel a csapadékvíz elvezető csatornarendszer, az átereszek kiépítése. A fejlesztés elsődleges
célja: a belvízzel, illetve a magas talajvíz miatt veszélyeztetett település-területrészek védelme. A szennyvízhálózat
kiépítését követően még inkább indokolt ez a beruházás,
hiszen a belvíz az utak és járdák állapotát is folyamatosan
rongálja. Mezőtárkány önkormányzata a TOP Plusz pályázati konstrukció keretében ez év januárjában már benyújtotta 400 millió forintos pályázati igényét, amelyet teljes mértékben támogatok, s bízom a kedvező elbírálásban.
Polgármester asszony az elmúlt években minden lehetséges fórumon hangsúlyozta Mezőtárkány legsúlyosabb problémáját: a bel- és külterületi utak, illetve járdák rendkívül
rossz állapotát. A jövőben magam is kiemelt ügynek fogom
tekinteni az út- és járdahálózat fejlesztését a településen.
Együtt örülök minden mezőtárkányival annak is, hogy a
település a közelmúltban jelentős forrást nyert el a Vidékfejlesztési Program keretén belül. Ennek révén közel 300 millió

forintból újulhat
meg a Mezőtárkány – Egerfarmos közötti
közút, továbbá
4,5 kilométer
hosszúságban a
külterületi földutak
újulnak
meg!
Az
elmúlt
évek
sikeres
pályázatainak
köszönhetően
egymás
után
valósultak meg
a település közintézményeinek energetikai korszerűsítései. Ezt a folyamatot
a TOP Plusz program segítségével tovább kívánják folytatni
az általános iskola két épületének felújításával.
Az energiával való hatékony gazdálkodáson túlmenően,
nem mindegy, hogy a felnövekvő nemzedék milyen környezetben tanulhat. És akkor még nem említettem, hogy a település egy régóta várt „kis tornacsarnokkal” fog gazdagodni,
köszönhetően képviselőtestületük, polgármester asszonyuk
állhatatosságának is!
Orván Viktor miniszterelnök úr nem hagyott kétséget afelől, hogy a polgári kormányzat az elkövetkező kormányzati
ciklusban meg kívánja háromszorozni a vidékfejlesztésre, a
vidék további felemelkedésére fordítandó forrásokat. Úgy
gondolom ezért, egy ilyen összetartó, települése iránt elkötelezett közösség mellett a település fejlődése a jövőben is
töretlen marad!
Amikor ezeket a sorokat írom, tart az orosz-ukrán háborús
konfliktus, s készülünk március 15. méltó megünneplésére.
Ezért talán nem is lehetne aktuálisabb az egykori márciusi 12
pont üzenete:
”Legyen szabadság és egyetértés!”
Bízom abban, hogy együtt dolgozhatom Önökkel egy még
élhetőbb Mezőtárkányért!
Dr. Pajtók Gábor
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A Mesevár Óvoda hírei
Januárban sajnos már tudtuk, hogy
2021-ben is csak úgy mint az élet minden területére óvodánk működésére is
rányomja bélyegét a koronavírus járvány. Ennek ellenére az aktuális járványügyi intézkedések betartása mellett
igyekeztünk úgy alakítani intézményünk hétköznapjait, hogy a gyerekek
számára színes, tartalmas óvodai életet
biztosítsunk.
Jeles napjaink közül az évben első
volt a februárban megrendezett Farsangolás. Hagyományainktól eltérően az
óvodában rendeztük meg, csak óvodásaink részvételével. A gyerekek így is
örömmel bújtak jelmezeikbe és vidáman búcsúztattuk a telet.
Március 08-tól a koronavírus járvány
újabb hulláma miatti országos intézkedések keretében az Emberi Erőforrások
Minisztere rendkívüli szünetet rendelt
el az ország óvodáiban. A rendkívüli
szünet idején ügyeleti rendben működtünk, a dolgozó szülők gyermekeinek a
teljes nyitvatartási idő alatt felügyeletet
biztosítottunk. A rendkívüli szünet után
április 19-én nyithattunk újra. A rendkívüli szünet teljes időtartama alatt a
helyi önkormányzat a gyerekeknek napi
háromszori ingyenes étkezést biztosított, melyet a főzőkonyhán eldobható
ételdobozokban vehettek át a családok.
Áprilisban két alkalommal is ellátogatott hozzánk a Galagonya Bábszínház, először a Három kismalac, majd a
Kecskegidák és a farkas történetét elevenítették meg gyermekeink számára.
Május 21-én Gyereknapot rendeztünk,
ahol délelőtt ismét sor került egy, az
óvodásaink által kedvelt bábelőadásra, ezúttal a Kiskakas gyémántfélkrajcárja
című mesét néztük meg, - ezt követően ugrálóvár, arcfestés és óriásbuborék
készítés várta őket.
Júniusban is változatos programokat
szerveztünk óvodásaink számára. A

hónap elején hagyományos Ballagási ünnepségünkön
elbúcsúztattuk iskolába induló
nagycsoportosainkat.
Ezt követően június
16-án
Szilvásváradra kirándultunk, majd
18-án
Füzesabonyba
játszótérre mentünk és
fagyiztunk, végül június 22-én planetáriumi
gyermekelőadást néztünk meg a helyi művelődési házban.
A fentiekben felsorolt összes programon
óvodásaink ingyenesen
vehettek részt, a költségeket minden esetben
Mezőtárkány Község
Önkormányzata pályázati forrásokból biztosította településünk
kisgyermekei számára.
Augusztusban
elvégeztük az intézményben az épület
teljeskörű fertőtlenítését, a nagytakarítást és
az éves karbantartási
munkálatokat.
A
2021-2022-es
nevelési évet szeptember 1-én kezdtük 3
gyermekcsoportban 64
kisgyermekkel. A gyerekek fejlesztése, nevelése zavartalanul folyt,
a szigorú járványügyi
intézkedések betartása
mellett.
Szeptember
és
október
hónapban nagy munkálatok folytak az óvoda
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szomszédságában lévő telken, melyet
Önkormányzatunk megvásárolt az
intézmény számára.
A Magyar Falu Program keretében
óvodai multifunkciós sportpálya épült.
A létesítményt Tóthné Szabó Anita
polgármester asszony 2021.november
4-én vette át a kivitelezőktől.
A sportpálya
építési
költsége
28 221 721Ft volt, mely állami beruházásként kizárólag központi költségvetési

forrásból került kifizetésre, az Önkormányzatnak önerőt nem kellett hozzá
biztosítania.
A projekt részeként a pályán kívül
az óvoda számára átadásra kerültek
mozgásfejlesztő eszközök is: különböző méretű és formájú labdák, focik,
egyensúlyérzéket, mozgáskoordinációt fejlesztő speciális eszközök további
1 250 000 Ft értékben.
A beruházással jelentősen gazdagodott az óvodás korban kiemelten fontos
mozgásfejlesztést szolgáló lehetőségek
színtere az intézményben.
December 6.-án mindenki kapott csomagot a Mikulástól, akit nagy izgalommal vártak a gyerekek, a csomagokért
cserébe dalokkal és versekkel kedveskedtek neki.
Az Adventi időszakban ünnepi díszbe öltöztettük az óvodát és a téli szünet

előtt december 21-én a nagycsoportosok Karácsonyi műsorával búcsúztattuk
az évet.
Búcsú Éva óvónénitől és
Erzsike nénitől
„Rohan az idő, fut minden tovább”
ezeket az örök érvényű gondolatokat
mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy az óvodánkban eltöltött hosszú,
dolgos évtizedek után két kolléganőnk
számára is elérkezett a megérdemelt
pihenés, a nyugdíjba vonulás.
Szabóné Ködmön Éva óvodapedagógusi hivatását 1982 szeptember
01-én kezdte a sarudi óvodában, ezt
követően 1991 nyarán került településünk óvodájába. Éva óvónéni 30 éven
át odaadással nevelte, féltő gonddal
óvta Mezőtárkány óvodás kisgyermekeit. Élményekben gazdag mesélése,
csengő hangú éneklése hiányozni fog
intézményünk falai közül.
Németh Lászlóné dajkaként 1996
októberében kezdett dolgozni óvodánkban. Erzsike néni 25 éven keresztül lelkiismeretesen, szeretetteljesen segítette az óvodapedagógusok
munkáját, hozzájárulva ezzel számos
mezőtárkányi kisgyermek sikeres óvodai beilleszkedéséhez és neveléséhez.
Derűs kacagását, jó hangulatú munkavégzését nehéz lesz pótolni.
Mindkettejük
gyermekközpontú
szemlélete, gyermekszeretete, kitartása és munkafegyelme méltán lehet példa a gyermekek nevelését hivatásként
választó új nemzedék számára.
Kedves Éva és Erzsike!
Az évtizedek alatt felnövekvő gyerekek, a szülők és a kollégák nevében
kívánok nektek minden jót és szépet,
teljenek boldogságban és egészségben
a hosszú nyugdíjas évek!
Köszönöm, hogy voltatok nekem és
mindig számíthattam a munkátokra!
Rektori Ottília
intézményvezető

8

A Mezõtárkányi Általános Iskola
élete 2021-ben
A Mezőtárkányi Általános Iskola szervezeti felépítésében nem hozott változást a
2021-es év. Mezőtárkányon, az úgynevezett székhely és telephely iskolaépületekben az 1-8. évfolyamokon folyik az oktatás. Az egerfarmosi és a mezőszemerei
iskola továbbra is tagiskolaként, illetve
telephelyként tartozik hozzánk. A 2020ban felmenő rendszerben bevezetett NAT
szerint tanulnak már a jelenlegi másodikosok és hatodikosok. Nekik átdolgozott, új
tankönyveik vannak minden tantárgyból.
Munkatervet minden tanév elején
készítünk, de a megvalósítás lehetőségei
az utóbbi időszakban már nem tervezhetők előre. Immár harmadik éve az iskolai
élet mindennapjait az Emberi Erőforrások
Minisztériumának a járványügyi vészhelyzet idején alkalmazandó épp érvényben lévő eljárásrendi intézkedési terve
határozza meg. Ezért 2021-ben az év első
jelentős programját, az iskolai farsangot
is csupán osztálykeretben tudtuk megrendezni, hiszen akkor nem tartózkodhatott nagy létszámú csoport zárt térben.
Az osztályok azonban így is megtalálták
a módját egy jó farsangi mulatságnak.
A hagyományos tavaszi programjaink
(húsvéti készülődés, március 15.) szintén
nagyon korlátozottan, vagy egyáltalán
nem valósulhattak meg a COVID-19 járvány miatt. Júniusban viszont már lehetőségünk nyílt egy nagyszerű gyermeknapi
program megszervezésére, amin mindenki jól szórakozhatott.
Az EMMI 2021. március 8-tól április
18-ig tantermen kívüli oktatást, digitális
munkarendet írt elő az általános iskolák számára. Ezek a hetek próbára tették ismét az oktatási-nevelési folyamat
valamennyi résztvevőjét: a családokat, a
tanulókat és a pedagógusokat egyaránt.
Az általunk használt elektronikus napló, a

Kréta fejlesztett egy
Digitális Kollaborációs Tér – röviden
DKT – elnevezésű
felületet, amelynek
a használatával egyszerűbb és sikeresebb lett az ismételt
digitális munkarend
időszaka. Örömünkre szolgált, hogy a
nehéz körülmények
közötti tanulás a tanév végi eredményekben nem mutatkozott
meg számottevően.
A tanulók összességében az előző
évekhez hasonlóan
teljesítettek.
A jelenléti oktatás a tavaszi szünetet követően, április
19-én csak az alsósok
számára indult újra.
Majd május 10-től
az 5-8. évfolyamok
is
visszatérhettek
az iskolába. Miután
újra összeszoktunk
és visszarázódtunk
a mindennapokba,
reménykedtünk
a
hagyományos ballagás megrendezésének lehetőségében.
Mindenki nagy örömére erre lehetőségünk adódott, hiszen
a korlátozások enyhítése miatt a nyolcadikosok még vendégeket is hívhattak

azon a bizonyos
júniusi ünnepen. A
nagylétszámú ballagó osztálytól rendhagyó műsort láthattunk. A Jerusalema
tánckihíváshoz csatlakoztak. Ennek az
üzenet
egyszerű:
az élet szép, még a
világjárvány idején
is. Az összetartozás
és az boldogság jelképévé vált csoportos tánc nagy sikert
aratott a ballagáson.

A nyári események közé tartozott az
iskola itthoni napközis és balatonfenyvesi
bentlakásos tábora, melyhez forrást a
nyertes Csodaszarvas pályázatunk biztosított. A gyerekeknek nagyon jó szórakozást és szép élményeket nyújtott mindkét
tábor. A pályázat kétéves, tehát az idén is
megszervezzük mindkettőt.
A nyár folyamán korszerűsítés zajlott
az iskolában. A Magyar Falu program
keretében 25 M Ft-ból új, korszerű és
energiatakarékos központi fűtést kapott
az nagyiskola épületében a földszint és az
1. emelet.
A 2021/2022-es tanévet nagy várakozással és tervekkel kezdtük, de a szép
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kis tanévnyitónk után hamarosan a járványügyi intézkedések irányították ismét
az életünket. Nagy segítséget jelentett a
családoknak az a tanszercsomag, melyet
a Települési Nemzetiségi Önkormányzat
biztosított minden Mezőtárkányon tanuló iskolás gyermeknek a tanévkezdéshez.
A diákok és a szülők nevében ezúton is
köszönjük a támogatásukat, mellyel évről
évre segítik a gyermekek iskoláztatását.
A hátrányos helyzetű családok ezen kívül
állami tanszercsomagot is átvehettek
szeptember 1-jén.
Szeptemberben
megünnepeltük
a
Magyar Diáksport Napját egy egésznapos
sportprogrammal,
melyet
Pelyhéné
Járdány Zsuzsanna testnevelő tanár vezetésével, szakmai ötleteivel gazdagítva
szerveztünk meg.
Az október 23-i nemzeti ünnepen szabadtéri műsorral és koszorúzással tisztelegtünk az 1956-os
események
hősei
előtt.
Szintén szabadtéri
programunk
volt a mezőtárkányi
Tájházban
a
Halloween-party,
melyet Berényi Beáta tanárnő szervezett
nagy lelkesedéssel
és
szorgalommal.
A programon részt
vehettek a szülők,
kisebb-nagyobb
testvérek és az iskola partnerei is, úgy
mint a Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klub és a
Települési Nemzetiségi Önkormányzat.
Sok segítséget kaptunk az iskolai Szülői Munkaközösség
tagjaitól, akik munkáját Mándics Krisztina
SZMK-elnök
szervezi lelkiismeretes munkájával időt
és fáradtságot nem
kímélve.
Ősszel
megtartottuk a rendszeres
pályaorientációs
foglalkozásainkat,
melyre előadókat hívtunk a gyerekek sikeres pályaválasztásának előkészítésére.
Decemberben
megérkezett
hozzánk a Mikulás, a
Mezőtárkányi Roma
Nemzetiségi Települési Önkormányzat
ajándékaként került
minden gyermek és

felnőtt kezébe a Mikulás-csomag, melyet
nagyon köszönünk most is, mint minden
évben. Az adventi készülődésünk osztálykeretben zajlott és nagy meglepetés
érte a gyerekeket a füzesabonyi Kis Bocs
Baba-Mama Közhasznú Egyesület jóvoltából, ugyanis minden gyermek egy nagy
doboz LEGO-t vihetett haza Karácsonyra
az ő támogatásukkal sok örömteli perceket szerezve a gyerekeknek. Nagyon
köszönjük az Egyesületnek és vezetőjének, Galyasné Dósa Katalinnak, hogy
gondoltak a mezőtárkányi gyerekekre is!
A személyi változások idén sem kerültek el bennünket. Takács Péter tanító-testnevelő tanár nyugdíjba vonulása miatt már
nem kezdte meg a 2021/2022-es tanévet.
A pedagógus pályáját 1975-ben kezdte.
A munkával töltött évtizedekből 21 évet
dolgozott pedagógusként a mezőtárkányi
iskola falai között. 2022. január 18. napjától kezdte el megérdemelt pihenését.
A mindennapjainkból nagyon hiányzik
rendkívül lelkiismeretes, kiváló szakmai
munkája. Ő igazi pedagógusként nemcsak tanította a gyerekeket, hanem nevelte is szépre, jóra, emberségre. Pályafutása során sok-sok gyermekkel szerettette
meg a mozgást és sok gyermeket segített
szép eredményekhez a versenysportban.
Ezúton is kívánunk neki jó egészséget
és családja körében eltöltött, örömökben
gazdag, hosszú évtizedeket!
Az iskolai felújítások, fejlesztések is
folytatódnak legnagyobb örömünkre.
A Digitális kompetencia fejlesztésére iskolánk LEGO-robotokat, humanoid
robotokat, drónokat és egy 3D nyomtatót kapott az Egri Tankerületi Központ
közreműködésében.
Mezőtárkány Község Önkormányzata pályázatot készített a „kisiskola” és
„nagyiskola” épületeinek energetikai korszerűsítésére. Reméljük, hogy a nyertes
pályázatok között lesz!
Tovább folytatódott a tornaszoba építésének előkészítése a 2021-es évben. A
tervezés folyamatában a tervek elkészítése mellett az önkormányzatra hárult a
legnagyobb feladat: a hely biztosítása
a leendő létesítménynek. Tóthné Szabó
Anita polgármester Asszony sok időt és
energiát fordít folyamatosan a tornaszoba
létesítésére, ezúton is köszönjük a támogatását, munkáját!
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik az iskolás gyermekek nevelésében-oktatásában támogatnak bennünket.
Az iskola dolgozói nevében köszönöm a
szülőknek, Mezőtárkány Község önkormányzatának, a fenntartó Egri Tankerületi Központnak, a települési Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak, a helyi
gyermekjóléti szolgálatnak, az óvodának
az együttműködést és a támogatást.
Mezőtárkány, 2021. március 16-án
Gál Viktória igazgató
Vasiszta Imre Tiborné igazgatóhelyettes
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Laskó–Rima Menti
Szociális Ellátó- És
Gyermekjóléti Intézmény
Intézményünk működése immár 13 éves
múltra tekinthet vissza, hiszen 2008 novemberében döntött úgy három település,
hogy új szociális mikrotársulást hoz létre.
Jelenleg három település, Mezőtárkány,
mint gesztor, Besenyőtelek és Dormánd
községek alkotják a társulást.
Az intézmény vezetője 2009. február
1-től Mátyus Piroska, intézményvezető-helyettes Ferenc Klára Luca, a házi
segítségnyújtás szakmai egység vezetője
Bozsik-Vasas Nóra, vezető gondozónők
Pappné Szabó Éva és Szaniszló Péterné.
A házi segítségnyújtás feladatellátását
Mezőtárkányon 6 gondozónő és 3 szociális segítő, Dormándon 3 fő gondozónő és
1 fő szociális segítő, Besenyőtelek településen 11 fő gondozónő és 5 fő szociális
segítő biztosítja. Adminisztratív és egyéb
jellegű feladatok ellátására további 5 fő áll
alkalmazásban. A szociális étkeztetés feladatellátásért felel Tóth Zoltán, a Családés Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői
Besenyőtelek községben Ferenc Klára
Luca, Mezőtárkány és Dormánd településeken Salamonné Kovács Nikolett.
Az intézménynél jelenleg az alábbi ellátásokat elérhetőek:
• család- és gyermekjóléti szolgáltatás
(Besenyőtelek, Mezőtárkány, Dormánd)
• házi segítségnyújtás (Besenyőtelek,
Mezőtárkány, Dormánd)
• szociális étkeztetés (Besenyőtelek,
Mezőtárkány, Dormánd)
A szervezeti egységekben dolgozó
munkavállalók az egymással összefüggő
feladatok végrehajtása során kölcsönösen segítik egymás munkáját. A társulás
biztosítja számunkra a hatékony munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételeket.
Valamennyi ellátottak számára nyitva
álló helyiségben elérhető a számítógép,
internethasználat. A székhelyen vonalas
telefonvonal is működik. A dolgozók egymás közötti kommunikációját szolgálati
mobiltelefonok biztosítják.
Jelenleg GYED -en 1 anyuka van otthon, 2022-ben 1 fő vonul nyugdíjba.
A szolgáltatások igénybevételének
módja
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, és az ellátást igénylő kérelmére történik. A családés a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe
vétele térítésmentes.

A szociális ellátásokért a jövedelmi
viszonyok függvényében, és az igényelt ellátásoktól függően térítési díjat
kell fizetni (1993. évi III. tv., illetve a
mikrotársulásban részt vevő települések
önkormányzatai Képviselő-testületeinek
rendeletei alapján), kivéve a házi segítségnyújtást, melyet minden település
ingyenesen biztosít ellátottjainak.
AZ INTÉZMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGEI
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:
Napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítását 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)
történik. Szolgáltatási szerződés alapján
Dormánd községben a Hungast Vital Kft,
Besenyőtelken az önkormányzat által
üzemeltetett helyi Bóbita Óvoda konyhája, Mezőtárkányon, a Juventus- Panoráma
Kft. biztosítja az ebédet.
2022. 02. 28-ai adatok szerint a szociális
étkezést igénybe vevők száma a nyilvántartás szerint Mezőtárkányon 35 fő, Dormándon 29 fő és Besenyőtelken 143 fő.

Gondozási és ápolási feladatok
körében:
• mosdatás
• fürdetés
• öltöztetés
• ágyazás, ágyneműcsere
• inkontinens beteg ellátása testfelület
tisztítása, kezelése
• haj, arcszőrzet ápolás
• körömápolás, bőrápolás
• folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
• mozgatás ágyban
• decubitus megelőzésében- felületi
sebkezelés
• sztómazsák cseréje
• gyógyszer adagolás, gyógyszerelés
monitorozása
• vérnyomás és vércukor mérés
• hely – és helyzetváltozás segítése
lakáson belül kívül
• kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
• kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása , karbantartásában való segítségnyújtás
• háziorvos írásos rendelésén alapuló
terápia követése ( a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig )
2022. 02. 28-ai adatok szerint a személyi gondozást igénybe vevők száma a
nyilvántartás szerint Mezőtárkányon 39
fő, Dormándon 19 fő és Besenyőtelken
62 fő.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A házi segítségnyújtás olyan gondozási
forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek
megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, és a többször módosított
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szerinti
szolgáltatásokat nyújtja.

Szociális segítés keretében
A lakókörnyezeti higiénia megtartásához való közreműködés körében:
• Takarítás a lakás életvitelszerűen
használt helységeiben ( Hálószoba, fürdőszobában, konyhában, és illemhelyiségben )
• mosás
• vasalás
• gyógyszer kiváltása

Személyi gondozás keretében:
Az ellátás igénybe vevővel segítővel
kapcsolat kialakítása fenntartása körében:
• információnyújtás, tanácsadás, és
mentális támogatás
• családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
• az egészség megőrzésére irányuló
aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés
• ügyintézés az ellátott érdekeinek
védelmében

A háztartási tevékenységben való
közreműködés körében:
• bevásárlás
• segítségnyújtás ételelkészítésében és
az étkezés előkészítésében
• mosogatás
• ruhajavítás
• közkútról, fúrt kútról vízhordás
• tüzelő behordása kályhához, egyedi
fűtés beindítása (kivéve , ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát
igényel)
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• télen hó takarítás és síkosság- mentesítés a lakás bejárata előtt
• kísérés
2022. 02. 28-ai adatok szerint a szociális segítést igénybe vevők száma a nyilvántartás szerint Mezőtárkányon 19 fő,
Dormándon 4 fő és Besenyőtelken 126 fő.
Intézményi szinten tehát jelenleg 120
fő részesül személyi gondozásban, 46 fő
pedig szociális segítésben.
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁS:
Célja az anyagi, lakhatási, szociális,
életviteli és/ vagy mentális eredetű problémák, és egyéb krízishelyzetek miatt
segítséget igénylő családok számára az
ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, a helyzetek megszüntetése, az életvezetési képesség megőrzése. Alapvető
módszere az egyéni esetkezelés, amely
a segítséget kérők lakóhelyén található
irodai helyiségekben történik, mely a személyes meghallgatást, a problémák feltárását, ügyintézés segítését, segítő beszélgetést, tanácsadást foglalja magában. A
családsegítést az emberek általában anyagi gondjaik, munkakeresési problémáik
miatt keressék fel.
Jelenleg 2 főállású családsegítő munkatárs dolgozik a az intézményegységnél.
Problémák típusai, amelyekkel 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 gyermekjóléti szolgálatnak nagyon fontos feladata a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel
való szoros kapcsolattartás.
A jelzőrendszer tagjai a védőnők, háziorvos, egészségügyi szolgáltatók, óvodák,
általános iskolák, középiskolák, rendőrség, gyámhivatalok, kórházak, bíróság,
ügyészség, pártfogói szolgálat. Fő feladata a prevenció. Mindezt személyes kapcsolatok létrehozásával és annak fenntartásával végezzük, törekszünk arra, hogy a
gyermekkel, vagy családdal kapcsolatos
feladatokat összehangoljuk.
A gondozásunkban álló családok többsége súlyos anyagi, megélhetési problémákkal küzd, és ezek a problémák

gyakran vezetnek családi konfliktusokhoz. A szegénység, az ingerszegény környezet pszichoszociális fejlődésében akadályozza a gyermeket. A szegénységen
kívül veszélyt jelent a családok életére az
erkölcsi meggyengülés, a szexuális szabadosság, az internet adta könnyű kapcsolatteremtési módok, a függőségek, a családban előforduló pszichiátriai betegségek.
2016 január 1 óta, a törvényi előírásoknak megfelelően a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunk az alapellátást biztosítja,
hatósági intézkedést igénylő ügyekben
együttműködünk a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család-és Gyermekjóléti
Központtal, és a Füzesabonyi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával.
Mindennapi munkánk során mintegy 64
család 211 gyermekével vagyunk napi
kapcsolatban.
Az elmúlt év különböző konferenciákon, előadásokon és továbbképzéseken
vettünk részt, új ún. online módon. Az
ehhez szükséges tárgyi feltételek, kamera,
online programok és felületek biztosítva
voltak. Szakmai ismereteinket bővítettük és felkészültségünket növeltük. Az
intézmény fenntartója és vezetése nagyon
fontosnak tartja a szakmai fejlődést, így
minden lehetséges támogatást megad a
dolgozók számára, hogy tudásukat növelje, a szakmai ismereteiket bővítse.
Intézményünk szakmai felügyeleti
szerve a Heves Megyei Kormányhivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztálya. 2020
szeptemberében a Heves Megyei Kormányhivatal ellenőrizte az intézmény
működését. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tárt fel.
2021 július 1-től bevetetésre került a
gyermekvédelemben az ún. GYVR rendszer. Ennek működtetéséhez pályázati
forrást nyertünk 493 000 Ft összegben.
Együttműködő partnerként élő kapcsolatot ápolunk a füzesabonyi kistérségben működő Kis Bocs Baba Mama
Egyesülettel.
2022-ben is érvényes együttműködési
megállapodásunk van több középiskolával. Az együttműködés keretében a társult települések középiskolás diákjainak
önkéntes munkavégzésére adunk lehetőséget. Az alábbi iskolák ezek: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,
Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Mezőkövesdi Szent István Katolikus
Középiskola, Neumann János Középiskola és Kollégium, Andrássy György katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium; FM AszK- Mátra
Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és Kollégiuma,

Debreceni Egyetem Balásházy János
Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma, Egri Pásztorvölgyi
Általános Iskola és Gimnázium, Egri
Dobó István Gimnázium, Egri Kossuth
Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium, Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, füzesabonyi Remenyik Zsigmond
Szakgimnázium.
2021 őszén is a járványhelyzet miatt
elmaradt a Szociális Munka Napja. c.
rendezvényünk. A karácsonyvárás időszakában 2018-ban életre hívtuk az „Adni
öröm” tartós élelmiszer gyűjtő akciónkat.
Az idei évben mindenképpen pótoljuk
ezt a rászoruló családok számára. Kérem
figyeljék ezzel kapcsolatos felhívásunkat!
A tavalyi év során is sajnos elmaradtak
a társult Önkormányzatok rendezvényei,
amelyeken egyébként mindig képviseltettük magunkat. Reméljük az idei év ebből
a szempontból is mozgalmasabb lesz, és
kulturális és egyéb programon is részt
tudunk venni.
A COVID-helyzet kapcsán a fenntartó
továbbra is folyamatosan biztosítja számunkra a védekezéshez szükséges eszközöket: maszk, gumikesztyű, kéz- és
felület-fertőtlenítőszerek.
Fokozottan
ügyelünk az Intézmény tisztaságára, fogadóóráinkon továbbra is kötelező a maszk
használata a kliensek és a dolgozók részére is. Ügygélfogadásunk nem szünetel, de
minden igénybe vevő után fertőtlenítünk.
Rendelkezünk érintésmentes kézfertőtlenítő eszközzel is, amelynek a használata
kötelező a belépő személyek számára.
Mátyus Piroska
Intézményvezető
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Gézengúz Biztos
Kezdet Gyerekház
mûködése 2021-ben

Településünkön 2018 november 5-én nyitott a Gézengúz Gyerekház az
EFOP-1.4.3. pályázati konstrukció keretében.
A gyerekházat a településen élő, 0-3 év közötti kisgyermekek szüleikkel együtt látogathatják. Munkanapokon 8-13 óra között tart nyitva.
Kialakult napirenddel, heti és havi tervek alapján folyik a programok
megvalósítása. A napirendben a reggeli érkezést követően szabad
játékra van lehetőség, majd a szülőkkel közösen elkészített tízórai után
naponta más terület fejlesztését célzó játékos foglalkozásra kerül sor,
előtérbe helyezve a szülők bevonását a gyermekükkel közösen végzett
tevékenységekbe. A házat látogatók számára mosási, tisztálkodási lehetőséget is biztosítunk, megkönnyítve ezzel a hátrányos helyzetű családok mindennapi életét.
A 2021-es évben a Gyerekház életét is befolyásolta a koronavírus járvány. A pandémiában az országos, illetve a helyi vírushelyzet függvényében különböző óvintézkedések mellett működött.
Március 08-tól-május 10-ig rendkívüli zárva tartás mellett ügyeleti
rendben működött a Gyerekház. Az anyák a mosási, tisztálkodási lehetőséget ez idő alatt is igénybe vehették.
A zárva tartás alatt heti rendszerességgel adománycsomagok kerültek kiszállításra a házat rendszeresen igénybe vevő családok számára. A
csomagok gyümölcsöt és tartós élelmiszert tartalmaztak.
A Gyerekház szervezésében június 18-án a helyi Művelődési Házban
került sor az Aba és Lana című utazóplanetáriumi gyermekelőadásra,
melyre meghívást kaptak a településen élő 2 évet betöltött kisgyerekek
és családjaik.
Október 27-én a Galagonya Bábszínház "Kismackó első napja az
állatóvodában" című bábelőadásra került sor, melyet szintén a Gyerekház szervezett. A rendezvényre szintén a településen élő 2 évet betöltött
gyermekek és családjaik vettek részt. A fordulatos mesét a gyerekek és
felnőttek egyaránt érdeklődve nézték.
A Társadalmi Esélyteremtő Főigazgatóság a koronavírus járvány
újabb hulláma miatt decemberben a hazai Gyerekházaknak újra zárva
tartást javasolt. Ezen időszak alatt is támogattuk a házba járó családokat, Mikuláscsomagot, valamint karácsony előtt adomány csomagot
kaptak a családok.
A Gyerekház működését 2018-tól biztosító pályázati időszak idén
májusban lezárul. A további működéshez lehetősége van az önkormányzatnak évente újabb pályázatot benyújtani. Az idei év hátralévő
részére megtörtént a pályázat benyújtása, ezáltal biztosított lesz a ház
folyamatos működése.
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Mezõtárkányi
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub
2021-ben ünnepelte fennállásának 20.
évfordulóját a Gyöngyvirág Nyugdíjas
Klub, mely alkalomból a Nyugdíjasok
Heves Megyei Szövetsége Díszoklevelet
adományozott részükre.
A koronavírus helyzet 2021-ben is nagy
mértékben befolyásolta a klubban folyó
intenzív közösségi életet. Ennek ellenére
– a járványügyi intézkedések függvényében – mozgalmas évet tudhattak maguk
mögött a klubtagok.
A májusi korlátozó intézkedések feloldását követően több színes programon
vehettek részt.
Befőzőautomatákat és aszalógépeket adott át májusban Noszvajon a Civil
Összefogás Fórum – Civil Összefogás
Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA)
és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége. Fenti szervezetek a kisközösségek
fenntarthatóságának növeléséhez szeretnének hozzájárulni, így nagycsaládoknak, kisvállalkozóknak, civil szervezeteknek, szociális intézményeknek
adományoztak befőző automatákat, akik
a gépek segítségével helyi alapanyagokból egészséges termékeket készíthetnek.
A Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjas
Klubot is az a megtiszteltetés érte, hogy
a több évtizedes példaértékű működése
miatt bekerült az adományozottak sorába. A befőzőautomatát Szabó Istvánné,
a Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjasklub elnökhelyettese vette át, a klub
pedig ősszel már fel is avatta a készüléket.
Saját termesztésű szilvából szilvalekvárt
készítettek.
A nyár folyamán a klubtagok a település
fiatalabb generációival közösen két alkalommal is részt vettek az Önkormányzat
által szervezett kiránduláson. Júliusban
Szilvásváradra kirándultak, augusztusban
pedig Jászapátin strandoltak.
Az augusztusban megrendezett települési családi napon hagyományaikhoz
híven a klubtagok aktívan jelen voltak.

Beneveztek a főzőversenyre, a kórus fellépett a délutáni kulturális műsoron, ezt
követően a helyi önkormányzat köszöntötte a tagokat a klub 20 éves fennállásának alkalmából és gratuláltak a két évtized alatt elért sikerekhez.
Mezőtárkány Község Önkormányzata a
jeles alkalomból a „Mezőtárkányért” elismerő címet adományozta a klub, a tánccsoport és a kórus részére egyaránt.
A kórus meghívást kapott a környékbeli települések rendezvényeire, felléptek az egerfarmosi családi napon és a
mezőszemerei görhe napon.
A nyarat augusztus végén jó hangulatú
lecsó partival búcsúztatták.
Szeptember végén az Idősek Világnapja
alkalmából köszöntötte a szépkorúakat,
illetve az ötven, hatvan és hetven éves
házasokat az egri Kemény Ferenc Sportcsarnokban a Nyugdíjasok Heves Megyei
Szövetsége, a Heves megyei és az egri
önkormányzat, valamint a Heves Megyei
Kormányhivatal. Közel 500 idős gyűlt
össze az ünnepségen. Az eseményen a
Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének elnöke, Farkas Attila kiemelte – az
ilyen jeles napok is arra emlékeztetnek,
hogy az idősek is társadalmunk hasznos
tagjai, megbecsülés és szeretet illeti őket.
Az ünnepségen köszöntötték az 50. és
60. házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárokat, a mezőtárkányiak közül:
60 éves házasok: Siska János és Siska
Jánosné, 50 éves házasok: Kiss László
és Kiss Lászlóné, továbbá Németh Géza
és Németh Gézáné. Tóthné Szabó Anita polgármester asszony szintén ezen az
ünnepségen vehette át immáron harmadik
alkalommal az "Idősbarát polgármester"
kitüntető oklevelet.
Az Idősek Világnapja alkalmából a
fent nevesített 50 és 60 éves házasokat
Mezőtárkány Község Önkormányzata is
köszöntötte a klubtársakkal együtt egy jó
hangulatú klubgyűlés keretében.

Októberben a klub tagjai rémisztő
maskarákba bújva az általános iskolások Halloween partiján vettek részt a
Tájházban.
November 2-án a kórus tagjai a XIII.
templomi hangversenyen Homonyik
Sándor akusztikus műsora keretében két
ismert dalt adtak elő a művésszel együtt.
A kórus tagjainak és a hallgatóságnak
egyaránt felemelő zenei élményt nyújtott
a produkció.
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Mezõtárkányi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

Immár két éve Nagy Tamás az egyesület parancsnoka, aki a helyi polgárőrség oszlopos tagja is.
Az Egyesületnek 2020-ban 26 kivonulása volt, míg 2021-re ez a szám 33-ra nőtt.
Tavaly nyár végén kigyulladt egy helyi betonfalú gabonatároló is, melyben a takarmány izzott be. Az oltásban a tűzoltóinkon kívül a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a füzesabonyi, mezőkövesdi és az egri hivatásos tűzoltók is részt
vettek. Rakodógép segítségével termelték ki a tárolóból a takarmányt és terítették ki a
földre, melyet vízsugárral hűtöttek. Novemberben teljes terjedelmében gyulladt ki egy
családi házzal egybeépített melléképület a Gárdonyi Géza úton, amely kis területen
átterjedt a lakóépület tetőszerkezére is. A 25 négyzetméteres melléképület átvizsgálása
során senkit nem találtak bent, vízsugarakkal körbehatárolták a tűzoltók a lángokat és
eloltották azt – az eset során senki nem sérült meg.
Idén januárban huszonöt hektáron égett száraz fű, nádas és bozótos terület, melyet
az egyesületünk a füzesabonyi hivatásos tűzoltókkal együtt fékezték meg, azonban
márciusban is volt teendőjük hasonló bozóttűzzel.
A tavalyi évben is tevékenyen segítettek a koronavírus elleni védekezésben, melynek részeként több héten keresztül minden másnap elvégezték a felületfertőtlenítést
községünk frekventáltabb pontjain.
Az Egyesület évek óta aktív közreműködője a település közösségi rendezvényeinek
is. Tagjai minden
alkalommal
a
szervezők kérésére tűzoltó bemutatókat tartanak
és
látványos,
élményszerű
ügyességi versenyeket bonyolítanak le a gyerekek
nagy örömére.
Az Egyesület
szeretettel várja
azokat, akik szeretnének önkéntes tűzoltóként
részt venni nem
csak a saját, de a
környékbeli településeken történő
tűzesetek elhárításában is.

Polgárõrség

Az Egyesület aktívan működik, melynek célja a közterületi bűnelkövetés mérséklése-visszaszorítása, a személy és vagyonbiztonság megteremtése a település területén, valamint a gyermek és ifjúság védelem, a lakosság biztonságérzetének fokozása,
javítása. A polgárőrök ezért nem csak az éjszakai járőrözések alkalmával, hanem a nagyobb rendezvényeken való aktív jelenléttel, a rendőrséggel együttműködve biztosítják a közösségi programokat.
Egyesületünknek jelenleg három nyertes pályázata van. LEADER pályázati kiíráson 4.888.417 Ft-ot nyertünk térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére, melynek kivitelezését az idei évben kívánjuk megvalósítani. A „Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.) című pályázaton 4.096.000 Ft-ot nyertünk
ingatlanvásárlásra. A 100%-os támogatásból megvásároltuk a vízház épületét, amely felújítást követően a Polgárőrség irodája,
telephelye lesz. Az épület felújítására további 2 millió Ft támogatást kaptunk a Miniszterelnökségtől.
Ezúton szeretném megköszönni Tóthné Szabó Anita polgármester asszonynak a fent felsorolt sikeres pályázatok benyújtását.
A polgárőr munkája önkéntes alapú, a tagok nem kapnak anyagi juttatást a szolgálataikért. Ezúton szeretném megköszönni
minden polgárőr munkáját, akik jelen vannak településünk életében!
Nagy Géza
elnök
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Sportegyesület
A tél folyamán csapatunk kerete rengeteg átalakításon ment át. A cél az, hogy
tavasszal egy látványos, és eredményes
futballt játszó együttes képviselje a falunkat a pályán. Az átigazolási határidő
lejárta előtt néhány órával sikerült vissza
igazolnunk Penti Zsoltot Füzesabonyból,
aki nagyon komoly erősítést jelent majd
a középpályán, és reményeink szerint
játéka fazont fog szabni a csapat stílusának. Mivel több csapat is kizárásra került
egyéb bajnokságokból, így sok játékos
szabadon igazolhatóvá vált. Közülük
Váradi Szabolcs (19) már biztosan a keret
tagja lesz. Őt a megye I.-es Felsőtárkányból hoztuk el. A többi szabadon igazolható játékos igazolásának véglegesítésére a
Vécs elleni hazai felkészülési mérkőzés
után kerül sor. (Mezőtárkány - Vécs 2022.
március 20. 14:00)
A csapat már túl van két idegenbeli felkészülési mérkőzésen, ahol előbb a Demjént vertük 5-1-re, majd Egerben nyertünk
5-2-re. Mindkét mérkőzésen elsődlegesen
az új játékrendszer gyakorlása, és az új
játékosok beilleszkedése volt a cél. Az
külön öröm, hogy emellett ez remek eredményekkel is párosult. A két mérkőzésen
látottak alapján Danyi István, és Rézműves Sándor nyújtott ígéreteset, ha így
folytatják, akkor komoly erősítést hoznak
majd.
A kispadon is történt változás. Ajtai Sándor már nem tudta tovább vállalni a csapat
felkészítését. Természetesen ahogy ideje
engedi játékosként, és az Egyesület elnökeként továbbra is segíti majd a fejlődésünket. Az edzői feladatokat Burai Csaba
látja majd el, mint játékos edző. Munkáját
Bécsi Balázs, és Tóth János fogja segíteni.
Természetesen tudjuk, hogy nagyon sokat
kell még dolgozni, hogy visszacsábítsuk
szurkolóinkat a pálya szélére, de az eddig
látottak reményt keltőek. Az elnökség a
tavaszi szezonra azt a célt tűzte ki, hogy
alakuljon ki a csapat gerince, ami képes
látványos és eredményes játékra. Ez egy
nehéz folyamat és biztos, hogy lesznek
kudarcok, de az eredmény most mellékes.
A csapatépítés a cél.

Vajon hogyan látja mindezt a csapat új
játékos edzője, és régi-új játékosa?
- Mezőtárkányi Hírek: Egy nehéz örökséget vettél át, hogyan látod a csapat
jövőjét?
- Burai Csaba: Mindenféleképpen pozitívan, mivel sikerült komolyan erősítenünk.
Remélem ki tudom hozni a csapatból,
ami bennük van. A megye III-as szinthez
képest erős keretünk van, és ennek megfelelően próbáljuk majd a legjobb formánkat
nyújtani.
Mezőtárkányi Hírek: Sok új játékost hoztál a csapatba. Nyilván idő kell, hogy összeérjen a társaság. Mit vársz a tavasztól?
- Burai Csaba: Eredményben kifejezhető
konkrét célok nincsenek. Cél a csapat felépítése, hogy ősztől komolyabb eredményeket érhessünk el.
- Mezőtárkányi Hírek: Fél év szünet után
milyen érzésekkel tértél vissza hozzánk?
- Penti Zsolt: Elsősorban a társaság miatt
jöttem vissza, szeretek ebben a csapatban
játszani.
- Mezőtárkányi Hírek: Mit vársz a
tavasztól?
Penti Zsolt: A dobogó már elérhetetlen,
de a legjobb 5-be mindenképpen fel szeretnénk zárkózni. Szeretnénk jó játékkal meghálálni a kitartó közönségünk bizalmát.
A bajnoki mérkőzésekre a belépőjegyek
ára változatlanul 300 Ft/fő marad, a nőknek és a 14 év alatti gyerekeknek ingyenes. Az első mérkőzés: Mezőtárkányi SE MSE-Recsk U21 2022. március 27. 15:00.
Nem csak a pályán, de a pálya szélén
is zajlott az élet. Az Önkormányzat, és a
Németh Út Kft. támogatásával elkészült
a pálya körüli kerítés, a kis híd felújítása,
valamint az öltözőhöz vezető út térkövezése. Ezen kívül hamarosan megérkezik az
automata öntöző rendszer, aminek segítségével újra széppé tudjuk majd varázsolni
a katasztrofális állapotban lévő pályatestet
is. A teljes felújítására várhatóan a nyáron
kerül majd sor.
2022 DÁTUMOK
Március 27.
Április 3.
Április 10
Április 17.
Április 23.
Május 1.
Május 8.
Május 15.
Május 21.
Május 29.
Június 5.

IDŐPONT
15:00
15:30
15:30
16:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

A mérkőzéseken kívül is lesz az Egyesületnek rendezvénye. Májusban Sportbál
kerül megrendezésre, ahova szeretettel várjuk a szimpatizánsainkat, és a sport kedvelőket. A részleteket az Önkormányzat és az
Egyesület facebook oldalán tesszük majd
közzé.
Ezúton is köszönjük fő támogatóink
(Önkormányzat, Németh Út Kft, Németh
Géza) segítségét, nélkülük nem lehetne
sportélet a faluban.
Meccsnaptár (az időpontok tájékoztató jellegűek, a jövőben ezek még
változhatnak!)
CSAPATOK
Mezőtárkány – Recsk
Bélkő-Mikófalva – Mezőtárkány
Mezőtárkány – Váraszó
Mezőtárkány – Szihalom
Novaj – Mezőtárkány
Mezőtárkány – Egercsehi
Balaton – Mezőtárkány
Mezőtárkány – Egerszólát
Istenmezeje – Mezőtárkány
Mezőtárkány – Egri sportcentrum
Demjén – Mezőtárkány
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Hol tart településünkön a
szennyvízhálózat kiépítése?

A „Mezőtárkány központú agglomeráció szennyvízelvezetése és –tisztítása”
(KEHOP-2.2.2-15-2016-00122) projekt
keretében Mezőtárkány, Mezőszemere,
Egerlövő és Egerfarmos községekben
szállítóvezeték és csatornahálózat kiépítése valósul meg új szennyvíztisztító telep
létrehozásával.

A 85%-os uniós támogatási összeget,
mely 2.878.929.837 Ft, a Magyar Állam
508.046.442 Ft-os hazai támogatással egészítette ki. Ennek köszönhetően uniós és
hazai forrásokból összesen 100 %-os támogatást kaptunk a szennyvíztisztítás kiépítésére, a lakosságnak nem kell önerővel
hozzájárulni e közműberuházáshoz. Ezáltal
Mezőtárkányban minden – a pályázati feltételnek megfelelő – lakóingatlanba a szennyvízcsonk kiépítése ingyenesen, lakossági
hozzájárulás megfizetése nélkül történik.

A kivitelezés 2021. nyár
elején kezdődött, jelenleg településünkön 65%-os
készültségi fokon áll. A hálózat kiépítésének és a szennyvíztisztító telep megépítésének tervezett befejezése:
2022 nyarára várható. Ezt
követően nyílik
lehetőség a lakosság számára a
közüzemi szennyvízhálózatra való
rákötésre.
A projekt keretében ingyenesen
bekötött szennyvízcsonktól
a
saját telken történő házi hálózat kiépítése az
ingatlan tulajdonosának
a
feladata és költsége. Ezen
munkálatok kivitelezőjére
nincs semmilyen megkötés,
azt a tulajdonosok szabadon
választhatják meg.
A közüzemi szennyvízhálózatra rákötni csak a közüzemi hálózat kivitelezőjének engedélyével az írásos
kiértesítést követően szabad.
Ezt az értesítést akkor kapják
meg a fogyasztók, amikor a
közüzemi hálózat
és a szennyvíztisztító telep a szennyvíz
fogadására
alkalmas.
A házi rákötéseket követően 6
hónapos
próbaüzem kezdődik meg, mely időszak alatt szennyvízdíjat nem
kell fizetni. A 6 hónapos próbaüzem után hatósági ármegállapítás alapján kell majd a szennyvízdíjat fizetni.

A szennyvízhálózat kiépítése során
lakosságunknak sok nehézséggel kellett szembenéznie és még kell az
elkövekezendőkben is. Problémáikkal a
lakosok gyakran fordultak és fordulnak
önkormányzatunkhoz, melyet minden
esetben továbbítottunk
a kivitelező felé, akivel
közösen a lehetőségekhez mérten igyekeztünk
a legrövidebb időn belül
megoldást találni.
Köszönöm
Mezőtárkány
lakosságának eddigi türelmét
és a továbbiakban is
kérem megértésüket és
toleranciájukat.
Tóthné Szabó Anita
polgármester
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Jó ütemben halad a csatornaépítés
Igazi rezsicsökkentés: a beruházással négy faluban felére csökkennek a közüzemi díjak

Régi álom válik valóra négy településen azzal, hogy várhatóan határidő előtt
elkészül Mezőtárkány, Mezőszemere,
Egerlövő és Egerfarmos szennyvízhálózata. Ezáltal – túl azon, hogy mennyire
fontos ez környezetvédelmi szempontból
- várhatóan kevesebb, mint a felére csökken lakosainak közüzemi díja. Eddig az itt
élők önálló derítőket használtak, amelyek
ürítése köbméterenként 4318 forintba
került, a KEHOP keretében megvalósuló
beruházás átadását követően azonban a
víz- és csatornadíj együttes összege várhatóan 800-1000 forint lesz majd.
Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány
polgármestere elmondta: még 2017-ben
lépett hatályba az a támogatási szerződés, amely 85 százalékos mértékben
finanszírozza Mezőtárkány, Mezőszemere, Egerlövő és Egerfarmos községek szennyvízhálózatának kiépítését.
A hárommilliárd forint feletti összköltségű beruházás önkormányzatokra eső
15 százalékos önerejét az állam magára
vállalta, így a településen élőknek nem
kerül pénzébe, hogy korszerű, a mai kor
igényeit kielégítő szennyvízhálózatot
létesítsenek.
A projekt keretében 39 kilométer gerincvezetéket fektetnek le, 25 házi átemelő és
18 közterületi átemelő épül, ezen felül
Mezőtárkányban, mint az agglomeráció
központjában szennyvíztelepet is létesítenek. A négy településen összesen 1864
darab bekötés valósul meg. A kivitelező
vállalta, hogy minden háztartásba a kerítésen belül egy méterrel bevezetik a tisztítónyílást. Innen már a tulajdonosoknak
kell megoldaniuk a rákötéseket.
- Nagy öröm számunkra, hogy több
évtizedes próbálkozás után végre sikerült
forrást szerezni erre a projektre – mondta a polgármester. - Amellett, hogy az
érintett településeken lakók életminősége jelentősen javul, a közüzemi díjaik csökkennek, a beruházás hozzájárul
Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez is. A korábban
használt régi derítők ugyanis óhatatlanul
szivárogni kezdenek egy idő után, ami
környezetvédelmi szempontból aggályos.
A kivitelezés 2021 májusában kezdődött
és ha minden jól halad, akkor idén nyáron elindulhat a próbaüzem. Ennek ideje
alatt megkezdődhet az út helyreállítása
is. A projekt lezárásának határideje 2023.
szeptember eleje, de ha a változatlanul
ilyen jó ütemben halad a munka, akkor
már 2023. elején pontot tehetünk a beruházás végére.

Dr.
Pajtók
Gábor kormánymegbízott, a térség kormánypárti
országgyűlési
képviselőjelöltje
ehhez hozzátette:
időközben az állami támogatás 100
százalékos
lett,
mert a 15 százalék
önerőt, sőt, még az
áfát is a Magyar
kormány átvállalta. Az életminőség
javulása
mellett
ezzel az ingatlanárak is emelkednek az érintett településeken – mondta Pajtók Gábor. – Példaértékű

volt az összefogás, így lehet igazán lakosságbarát egy ilyen jellegű beruházás.
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Mezõtárkány Község Önkormányzata és
a Heves Megyei Vízmû Zrt. tájékoztatója
a szennyvíz bekötés igénylés, átvétel és a
belsõ hálózat kiépítésérõl
A házi hálózat kiépítése a fogyasztó,
ill. az ingatlan tulajdonosának a feladata.
A közüzemi szennyvízhálózatra
rákötni csak a közüzemi hálózat kivitelezőjének engedélyével a kiértesítés
után szabad. Ezt az értesítést akkor kapják meg a fogyasztók, amikor a közüzemi hálózat és szennyvíztiszttó telep a
szennyvíz fogadására alkalmas. Ennek
tervezett ideje: 2022. nyara.
A közüzemi hálózatra rákötés
folyamata:
1./ A rákötni szándékozó fogyasztó a Polgármesteri Hivatalban kér egy
igénybejelentő lapot.
2./ Az igénybejelentő lapot kitöltve
akkor viszi vissza a Hivatalba, amikor a
rákötés megtörtént.
3./ A Heves Megyei Vízmű Zrt. minden héten a Hivataltól megkapja az
igénybejelentő lapokat és a fogyasztó
értesítése után a helyszínen átveszik a
rákötést, melynek szakfelügyeleti díját
(3.970 Ft) a helyszínen kell fizetni.

A házi hálózat kiépítésének a kivitelezőjére nincs semmilyen megkötés, azt a
fogyasztó szabadon választhatja meg. Átvétel idejéig a házi hálózat belső csatlakozási
pontjainál az árkot nyitottan kell hagyni.
Javasoljuk, hogy a házi hálózatot a narancssárga színű KG PVC csőből építsék ki.
A házi hálózatra csapadékvíz, állati eredetű szennyvíz és a derítő nem köthető rá,
amennyiben ez mégis megtörténne, a szolgáltató jogosult a bekötés megszüntetésére
is.
Intézmények, vállalkozások esetén, ha
olyan tevékenységet is folytatnak, amely
zsíros szennyvizet bocsájt ki (pl. konyha stb.), akkor egy előtisztító művet un.
zsírfogót kell kiépíteni, mely után egy
300/160-as tisztító idomot kell beépíteni.
Vagy ha olajos tevékenységet folytatnak
(pl. autómosó, szerviz stb.), akkor olajfogót kell kiépíteni, mely után szintén egy
300/160-as tisztító idomot kell beépíteni.
A házi szennyvízhálózat működtetéséről,
fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának,

használójának kell gondoskodni. Azon
keletkezett hibákat, dugulásokat a
fogyasztó köteles elhárítani.
A közüzemi hálózat (ide tartozik a
bekötő vezeték is) üzemeltetése a szolgáltató feladata. A házi és a közüzemi
szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont
választja el egymástól. A szolgáltatási
pont a bekötő tisztító idom kimeneti
pontja, mely a telekhatáron belül legfeljebb 1 m-re helyezkedik, ennek híján
az ingatlan határvonala, zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkja. Házi
átemelő esetén a beemelő szivattyú
szívócsonkja.
A 6 hónap próbaüzem ideje alatt
szennyvíz díjat nem kell fizetni. A próbaüzem után hatósági ármegállapítás
alapján kell a díjat fizetni.
Aki nem köt rá a közüzemi hálózatra, annak kötelezően talajterhelési díjat
kell fizetnie, melynek összege jelenleg
3.600 Ft/m3 a kiszámlázott vízmennyiség alapján.

Tornaszoba is épül hamarosan
településünkön
Magyarország Kormánya a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program III. ütemének keretében Mezőtárkányon tornaszoba építéséről döntött. A Kormány egyúttal kijelölte a beruházás előkészítésért felelős kormányzati felelőst, valamint meghatározta a beruházás előkészítéséhez kapcsolódó forrást is.
Mezőtárkány Község Önkormányzata örömmel vette a döntést
tekintettel arra, hogy településünkön még soha nem volt tornaterem, erre a célra a Művelődési Ház nagyterme szolgál.
Az általános iskola területe a létesítmény nagysága miatt nem
teszi lehetővé annak megépítését, ezért szükség van a szomszédos
telek megvásárlására. A telek megvásárlása azonban Mezőtárkány
Község Önkormányzatának nem állt módjában forráshiány miatt.
Tóthné Szabó Anita polgármester asszony ingatlanvásárlási
támogatásért dr. Dukai Miklós
önkormányzati helyettes államtitkárhoz fordult, aki támogatta
a megkeresést, melynek köszönhetően a Kormány a telek teljes
vételárát is biztosítja a beruházás megvalósítása érdekében.
Régi nagy álom válik ezzel valóra Mezőtárkányban. A tervezetekből már jól látszik, hogy egy impozáns, szép nagy épületkomplexum valósul meg: 12x24 méteres tornaterem zuhanyozókkal,
öltözőkkel, s természetesen egyéb kiszolgálóhelyiségekkel.
Reményeink szerint ezt a kormányzati beruházást a
mezőtárkányiak 2023-ban birtokba vehetik.
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Gondoltunk a legkisebbekre is
Közterületi játszótér létesül településünk kisgyermekei számára

A Magyar Falu Program keretében elnyert
4.922.160 Ft pályázati
támogatásból
közterületi játszótér
kialakítása is megtörténik
településünkön 2022-ben a
Laskó patak előtti
artézi kút mellett lévő
zöldterületen.
Az épülő játszótérre 4 kültéri játékeszköz kerül telepítésre:
Duó mászóka, kétüléses rugós játék, láncos egyensúlyozó, mókuskerék. A Duó
mászóka esésterébe ütéscsillapító talajtakarás is kiépítésre kerül. a játékeszközökön kívül 2 db fedeles hulladékgyűjtő és
egy kültéri pad is elhelyezésre kerül.
A kisgyermekek biztonsága érdekében
a játszótér területét kerítéssel vesszük
körbe. Zöldterületfejlesztés is megvalósul
a beruházással.
Bízom benne, hogy a játszóteret az eszközök teherbírásának megfelelően csak
a kisgyermekek fogják használni. Így a
kicsik hosszú távon biztonságosan, örömmel játszhatnak az új játszótéren.

Sajnálatos módon a Kossuth
úton található játszóterünk már
jó ideje zárva tart. A bezárásához a játékeszközök nem
rendeltetésszerű használatából
adódó, illetve szándékosan okozott súlyos rongálások vezettek.
A játszótér teljes mértékben
balesetveszélyessé vált és nem
felel meg a játszótéri eszközök
biztos üzemeltetéséről szóló
jogszabályoknak. A játékeszközök javítása több mint 1 millió forintba kerülne, mely nem
áll jelenleg rendelkezésre, és
pályázati forrás sem támogatja
a javítási költségeket. Természetesen folyamatosan keressük
a megoldást annak
érdekében, hogy
ezt a játszóteret is
újra biztonságosan
birtokba vehessék
a gyermekek.
Tóthné Szabó Anita
polgármester Mezőtárkány Község Önkormányzata közel 100 millió forint
támogatást nyert a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00036 azonosítószámon, „Új mini bölcsőde építése Mezőtárkányon” címmel benyújtott pályázatán.

Mini bölcsõde épül
településünkön

A nyertes pályázatnak köszönhetően a helyi óvoda épületéhez 7 kisgyermek fogadására alkalmas új mini bölcsődei
csoportszoba épül a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel
együtt. Az elnyert támogatási összeg magában foglalja a bölcsőde berendezési tárgyainak, fejlesztőeszközeinek, játékainak és játszóudvara kialakításának költségeit is.
Az építkezéshez szükséges szakhatósági engedélyek már
rendelkezésünkre állnak. Jelenleg a kiviteli tervek készítése folyik. Ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás
lefolytatására, melyen kiválasztásra kerül a kivitelező. Reméljük, hogy a kötelező eljárások minél előbb sikeresen lezárulnak és még idén elkezdődhetnek az építési munkálatok.
A bölcsőde létesítésével a településünkön élő, olyan kisgyermekes családok anyagi helyzetének javításához szeretnénk hozzájárulni, ahol az anyák a gyermek 3 éves kora előtt
munkába szeretnének állni.
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Szent István tér kialakítása
a Kálvária elõtt
A Vidékfejlesztési Program (LEADER) keretében benyújtott nyertes pályázatunknak köszönhetően a Kálvária előtti téren kialakításra kerül településünk első tere, mely államalapító királyunk emléke előtt tisztelegve a Szent István nevet kapja.
Az elnyert támogatás összege 9.907.441 Ft, melyet 521.445 Ft önerővel egészít ki
önkormányzatunk.
A folyamatban lévő beruházás keretén belül megvalósul: belső forgalmi gyalogos utak kiépítése, pázsit, virágok és fák ültetése, elhelyezésre került a magyar koronát szimbolizáló pavilon,
a pavilon köré kültéri padok és kandeláberek kerültek kiépítésre, melyeknek elektromos rendszere földkábelekkel történt kiépítésre.
A pavilonban kap helyet Kiss István népi iparművész tölgyfából készült Szent István mellszobra. A szobrot néhai Herman István országgyűlési képviselő úr adományozta a településünk iránti
elkötelezettsége és szeretete jeléül 2021. júliusában.
Önkormányzatunk 2021. augusztusában Herman
István volt országgyűlési képviselő részére településünkért végzett munkája elismeréseként a „Mezőtárkány fejlődéséért, haladásáért” kitüntető címet
adományozta. Hermann István emlékét tisztelettel
és szeretettel őrizzük.

HERMAN ISTVÁN
(1947-2021)

Megújul a temetõnk ravatalozója
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című pályázati kiírásra. Az elnyert 21.999.240 Ft-os 100%-os intenzitású támogatásból felújításra
kerül a temetőnk ravatalozója.
A beruházás során újjáépül a megrepedezett urnafal, felújításra kerül a tetőhéjazat, az ereszcsatorna, megvalósul a villamos
hálózat cseréje, az épület külső és belső vakolatának javítása, a külső homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, meglévő
aljzatbeton felújítása, kerámia- és térkőburkolatok cseréje,
festés, elektromos üzemű hűtő-fűtő klímaberendezés és napelem kerül elhelyezésre.
A ravatalozó felújítása az idei évben megvalósul.
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Közfoglalkoztatásban dolgozók napja

Ízlésesen berendezett sportpálya várta a közfoglalkoztatásban
dolgozókat augusztus végén, egy pénteki napon a községben.
Az érkező dolgozókat finom illatok és Tóth Róbert zenész kellemes dalai fogadták.
Ezen a napon köszönte meg az Önkormányzat, Tóthné Szabó
Anita vezetésével a jelenleg dolgozóknak a munkájukat és feledtette a hétköznapok gondjait, nehézségeit.
A szervezők örömére megteltek a padok az asztalok mellett,
ahol vendégmarasztaló teríték várta a meghívottakat.
A vegetáriánus emberek itt nem laktak volna jól, hisz az egyik
üstben babgulyás, a másikban pedig körmös csülökpörkölt főtt,
amit jóízűen fogyasztottak el.
Az Önkormányzat a megjelent dolgozóknak tartós élelmiszer
csomaggal kedveskedett, amit örömmel vettek át.
Sokan táncra perdültek, hisz a ritmusos zene mozgásba hozta a
táncos lábakat. Jó hangulatban, örömmel nyugtázták a dolgozók,
hogy ez a délután Nekik szólt!
Pásztor István alpolgármester

XIX. Tárkányok
Találkozója,
Felsõtárkány

A koronavírusjárvány miatt 2020-ban elmaradt a Tárkányok
Találkozója című rendezvény.
Felsőtárkány, mint a soron következő házigazda 2021. október 9-10-én rendezte meg a 2020-ban elmaradt XIX. Tárkányok Találkozóját. A járvány miatt szűkebb delegáció, 6-8 fő
képviselte az egyes testvértelepüléseket. Rendhagyó módon az
első napon a községek képviselői bemutatták településükről
készített prezentációikat, tanácskoztak az elmúlt évek fejlesztéseiről. A konferenciát kulturális
műsor követte.
Vasárnap a reggeli után aláírtuk
a testvértelepülési
megállapodást,
majd a Nemzeti
Összetartozás
Terén a testvértelepülések elhelyezték
emlékszalagjaikat.
Az
ünnepséget szentmise követte a
helyi
katolikus
templomban.2022ben Szlovákiában
Nagytárkány
ad
helyet a Tárkányok XX. Találkozójának, ahol 15
fős delegációval
vesznek részt a
,,Tárkányok”.
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Különleges programokat kínált a
Mezõtárkányi Családi Nap
Jó hangulatban telt a családi nap augusztus 20-án: főzőversennyel kezdődött, s
sztárfellépők következtek. A résztvevők
tapsolhattak a Romantic együttesnek
Győzikével, Dorinának, Bunyós Pityunak. A településért dolgozók önkormányzati elismeréseket kaptak.
A családi nap a paraszti ételek főzőversenyével kezdődött kora délelőtt.
Az önkormányzat, az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület és a helyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat szervezték meg a fakanalas megméretést, amire tizenegy csapat
nevezett. A kondérok körül sürgölődők
egyike úgy fogalmazott: az ételnek nemcsak hangzatos nevet illik adni, de ügyelni kell arra is, hogy finomra sikerüljön.
Ennek legjobban az először induló Mangalica nevű társaság felelt meg. Csülkös
pacaljukkal ők lettek az elsők. A főzőverseny nem csak a jó hangulatot alapozta
meg, az elkészült ételek mind el is fogytak
Idén másodszor volt a nap része a Tóth
Imre kispályás labdarúgó emléktorna.
Kezdésekor Pásztor István alpolgármester megköszönte Németh Róbert munkáját, aki sokat tett azért, hogy ilyen szép és
színvonalas sporttelepe legyen a községnek. Öt csapat nevezett, s az első helyet
Maklár U19-eseké érdemelte ki.
Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja ünnepi
beszédében méltatta Szent István munkáját, szólt az államalapító üzenetéről a mai
ember számára: erős nemzet, erős ország
csak akkor épülhet, ha az erős alapokon
áll. A településért végzett munkáért az
önkormányzat által megítélt elismeréseket Tóthné Szabó Anita polgármester és
Pásztor István alpolgármester adták át.
Herman István volt országgyűlési képviselő a Mezőtárkány fejlődéséért, haladásáért címet érdemelte ki. Tóthné Szabó Anita polgármester a Mezőtárkány
Község közneveléséért, közoktatásáért
és közművelődéséért végzett harmincéves munkájának elismeréseként kapott
díszoklevelet és emlékplakettet. Forgács
György és Ragó Zsigmond a Mezőtárkányért elismerést kapták meg, hasonlóan
a most 20 éves Gyöngyvirág Nyugdíjas
Klubhoz, s a klub kórusához és tánccsoportjához. Polgármesteri elismerő oklevelet Ludvig Oszkárné, Táboros Sándor,
Molnár József, Szilágyi Levente, Geda
Sándor és Piller Lajos vehetett át.
Az ünnepi megemlékezés után a felhőtlen szórakozásé volt a főszerep. Kirakodóvásár, tűzoltó-bemutató színesítette a
napot. De külső segítői is voltak az eseménynek: Füzesabonyból az egészségfejlesztési iroda végzett méréseket és a

kertbarátkör kínált egészséges ételeket. Lázár László felsőtárkányi amatőr festő alkotásait is sokan láthatták.
A jó ebédhez Bokor János szolgáltatta a nótát Johan János cigányzenekara kíséretében. A fiataloknak
Dorina jelentette a kikapcsolódást,
az autentikus cigányzenét kedvelőknek a Budapestről érkező Romano
Glaszo együttes, Lakatos György
vezetésével. Az újjászerveződött
helyi Kilenctől délig zenekar műsorával nagy sikert aratott, mivel több
korosztály zenei ízlésének is megfeleltek az általuk előadott retro dallamok és rockzenei slágerek.
A Romantic zenekar fellépésére
hatalmas tömeg gyűlt össze a színpad előtt: Győzike és a lányok fergeteges bulit csaptak. Este Bunyós
Pityuban se kellett csalódniuk a
mulatni vágyóknak.
A napot a tombolahúzás utáni utcabál zárta, melyet látványos
lézershow színesített.
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Mindenszentek

Mindenszentek alkalmából hagyományainkhoz híven Mezőtárkány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének delegációja Tóthné Szabó Anita polgármester asszony vezetésével koszorúzást és kegyeletteljes megemlékezést
tartott 2021-ben is azon elhunytak sírjánál, akik a közszférában tevékenykedtek, sokat tettek községünk
fejlődéséért, haladásáért.
Tisztelettel
őrizzük emléküket: Boda
Ráfaelné, Császár Valéria,
Cseh József, Csirke József,
Dudás Ferenc, Dr. Geng
Tibor, Dr. Tóth Ferenc,
Dr. Tóth Péter, Fazekas
Mihályné, Halász Józsefné, Jászberényi Miklós,
Kiss Andor, Kriston Endre,
Németh Béláné (Kobolák
Zsuzsanna), Németh Béláné (Pók Mária), Németh
Ervinné, Perge Lukács,
Szabó Andrásné, Sz.
Kovács János, Takács
Emilné, Tárkányi Ráfael,
Tóth Imre, Váradi Tamásné, Veresné Tóth Ágnes.
Elhelyezték az emlékezés koszorúit még: a
névtelen katonák sírjainál,
az I. és II. világháborús
magyar hősök emlékművénél, a nemzeti összetartozás emlékmű előtt és az
’56-os kopjafánál.

XIII. Templomi Hangverseny
2021. november 02-án ismét megteltek a község katolikus templomának padsorai
az immár tizenharmadik alkalommal megrendezett koncerten.
A világjárvány miatt a szokásos tavaszi időpontot őszre tették át a szervezők,
de ez az érdeklődésen mit sem változtatott.
Az est fővédnöke, dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott köszöntője után fel is
csendültek az első dallamok: a vendégművészként fellépő Homonyik Sándor
Bölcsőtől a sírig című akusztikus műsorát hallhatta a közönség. A művész saját
dalai mellett két Illés Lajos szerzeményt is előadott. a jelenlévők szerint különös
hangulatot teremtettek a templom falai között a vonósokra áthangszerelt ismert
dallamok.
Nagy meglepetést jelentett a hallgatóság számára amikor a helyi Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klub énekkarát szólította a művész és közösen adták elő a Bölcsőtől a
sírig és a Sose búcsúzz el című dalokat.
Az est végén nem maradt el az előadókat megillető köszönet: a hallgatóság
felállva,
vastapssal hálálta meg a
produkciót.
Tóthné Szabó Anita polgármester asszony az esemény kapcsán a
Heves Megyei Hírlapnak elmondta:”tizenhárom éve Pásztor István
alpolgármester úr tett javaslatot a hangversenysorozat elindítására, mely
kezdeményezése elfogadásra került. Az eltelt években minden alkalommal a magyar zenei élet kiemelkedő előadóit sikerült megnyernie a településünk életében jelentős szerepet betöltő kulturális eseményre.”
A 2021-ben megrendezett hangversenyt az Emberi Erőforrások
Minisztériumán, a megyei önkormányzaton, a település polgármesterén,
alpolgármesterén és önkormányzati képviselőin kívül helyi, illetve környékbeli vállalkozók és magánszemélyek egyaránt támogatták.
Pásztor István alpolgármester
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Ünnepi
megemlékezés
A Nemzeti Összetartozás Emlékművénél tartottunk tiszteletteljes megemlékezést az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 174. évfordulója alkalmából 2022. március
11-én. Ünnepi köszöntőt mondott Tóthné Szabó
Anita polgármester asszony, megtekinthettük az
általános iskolások műsorát, a rendezvényt pedig
ünnepi koszorúzás zárta.
,,Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!"
- (Petőfi Sándor: 15-DIK MÁRCIUS, 1848)

Mátravíz Horgásztó
Településünk határában elterülő csendes,
zöld környezetben lévő Mátravíz horgásztavat 2019 decembere óta új tulajdonos
üzemelteti, Forgács Péter besenyőtelki
vállalkozó.
A tó területét számos nagyobb testű amur,
ponty, süllő és harcsa gazdagítja. Minden 10
kg felett kifogott halat chippel jelölnek és a
horgász tetszése szerint elnevezheti fogását.
Eddig 210 darab 10kg feletti hal kapott már
nevet. A legnagyobb harcsa 39kg, az amúr
19kg, a ponty pedig 28kg volt eddig.
A sátorozás mellett, hűtővel felszerelt tó
közeli faházak, apartmanok és a tóra néző
VIP helyiség várja a kikapcsolódni vágyókat. Főzési lehetőség adott, mind bel-és
kültérben, ha éppen bográcsozni, vagy grillezni támad kedve az embernek. Parkoló;

eszközök szállítására alkalmas kézikocsi
biztosított. A nyári melegben pedig frissítő
italokkal, kávékülönlegességekkel és péksüteményekkel várja a Csali büfé a vendégeket. A szállóvendégek a horgászati élmények mellett a medencét is igénybe vehetik,
billiárdozhatnak, tollas- vagy röplabdázhatnak, melyet kicsik és nagyok egyaránt
élvezhetnek.
Forgács Péter és családtagjai nagy lendülettel fogtak a tó és környezetének csinosításához, komfortosabbá tételéhez, 2021 tavaszára a tizenöt esőbeálló mellé megépítettek
további tízet, valamint a korábbi szálláslehetőségek két, egyaránt négyszemélyes tóparti
faházzal és három lakókocsival bővültek. A
körbekerített területen belül található egy
mesterséges fürdőmedence, amit a környezetével együtt teljesen felújítottak. A gyerekek örömére vadonatúj játszótér készült a
minifocipálya mellett. Teljesen megújult a
VIP-beálló és a tóhoz vezető út.
Forgács Péter úgy fogalmazott: szép
örökséget vettek át az előző tulajdonostól,
Nemes Istvántól, aki maga is szépítette, fejlesztette a természetes víz környékét.
A nagy tó teljes területén körbe, minden
horgászhelyállásnál áramvételezési lehetőséget is kialakítottak, mely a mai világban
már szinte elengedhetetlen, hiszen sokan
több napra érkeznek a horgászhelyhez.
Nyáron megrendezésre került a 72 órás

II. Mátravíz horgásztó bojlis vándorkupa
verseny. Ezen a háromnapos eseményen
kilenc háromfős csapat mérhette össze tudását. Az időjárás is kedvezett a versenynek,
hiszen szikrázó napsütésben rendezték meg
azt. A résztvevők beszámolója szerint már
a horgászhelyek sorsolása is sportszerűen
zajlott, hiszen még azt is a szerencsére bízták, hogy ki végzi és milyen sorrendben a
helyek kiosztására irányuló sorshúzást.
A 72 óra leforgása alatt nem tétlenkedtek
a hitelesítők sem, hiszen állandóan értesítették őket a fogott halakról, azok méréséről. A
három napot kitevő verseny idején a csapatok zsákmánya meghaladta a 750 kilogrammot, s 31 tíz kilónál nehezebb pikkelyest
fogtak ki a versenyzők.
2021-ben többször is telepítettek halat
mindkét tóba, továbbá új tórekord is született októberben, mikor a ,,Magyar" névre
hallgató pontyot több mint 28 kilogrammnak mérlegelték a halőrök.

30

TÁJÉKOZTATÓ

A kóbor állatok befogásával kapcsolatban - 2022. január 1. napjától bekövetkezett jogszabályi változásokról
Magyarország Kormánya 2021. december 27. napján hirdette ki a kóbor állat
befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos
feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) rendeletét, amelynek főbb rendelkezései a
következők:
2. § a) ebrendész: állatgondozásban jártas természetes személy, aki
ebrendészeti, állategészségügyi, állatvédelmi és higiéniai tevékenységet lát el;
b) ebrendészeti tevékenység: a település belterületén a kóbor állat befogása, gondozása, nyilvántartása, továbbá
a kóbor állat örökbeadása, valamint a
kóbor állat életének kioltása;
3. § (1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátását az önkormányzat,
a) ha rendelkezik ebrendészeti teleppel, akkor saját szervezeti keretei között
vagy önkormányzati társulás keretében,
illetve
b) ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében biztosítja
10. § (1) Az ebrendész feladata az
ebrendészeti tevékenység ellátása és a
település belterületének szükség szerinti rendszeres, de legalább kéthetenkénti
rendszerességgel történő bejárása az
ott található kóbor állatok felderítése
érdekében.
A fent idézett jogszabályi előírások
alapján – mivel Mezőtárkány nem rendelkezik ebrendésszel sem ebrendészeti
teleppel – Önkormányzatunk 2022.
január 1-jei hatállyal elsőként a körzetben, szerződést kötött a hevesi
ebrendészeti teleppel, illetve annak
vezetőjével, hogy a településünkön
hosszú évek óta fennálló kóbor kutyák
okozta problémát kezelni tudja. Ettől az
időponttól kezdve kizárólag a megfelelő

végzettséggel és valamennyi tárgyi feltétellel rendelkező ebrendész végezheti el
a kóbor állatok befogását. Ez azt jelenti, hogy se a Képviselő-testület tagjai,
se a Polgármester, se a Jegyző, illetve
hivatali munkatársai nem járhatnak el
ebrendészeti ügyekben.
Kóbor állat befogására intézkedési lehetősége és egyben kötelezettsége
kizárólag a hevesi ebrendészeti telep
vezetőjének és munkatársainak van.
Amennyiben tehát valaki kóbor állattal találkozik településünk közterületein,
az jelentse be ezt az Önkormányzatnál
írásban, amit a Hivatal haladéktalanul
eljuttat a hevesi ebrendésznek intézkedés céljából.
Ezúton hívjuk fel a figyelmet ismételten a következőkre is:
Mezőtárkány Község belterületi közterületén kutyát csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására,
kezelésére és féken tartására képes.
E körben fontos azt is megjegyezni,
hogy legyen a kutya bármilyen jól nevelt
és szófogadó, az állatvédelmi jogszabályok a póráz használatát közterületen
kötelezővé teszik,
melynek be nem
tartása
szankciót
(bírságot) von maga
után.

a) a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás)
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést
követ el.”
Ezen szabálysértés miatt az eljáró
hatóság a Rendőrség és nem a Jegyző.
Végül tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy ha valakit, illetve valakinek az
állatát más állat megtámadja, esetleg
fizikai sérülést is okoz, azt haladéktalanul jelentse be a járási főállatorvosnak
(Füzesabonyi Járási Hivatal), továbbá –
sérülés esetén - forduljon a háziorvosához, illetve ha a háziorvosa nem elérhető, a sürgősségi betegellátó osztályhoz
(Eger, Markhot Ferenc Kórház), valamint értesítse a Rendőrséget a szükséges eljárás megindítása céljából.
A leírtakat betartva, közös együttműködéssel érhetünk el jó irányban történő
változást és eredményeket e téren, illetve
előzhetjük meg a bajt!
Mezőtárkány Község Önkormányzata

Lakossági

A szabálysértésekről szóló 2012.
évi II. törvény 193.
§ (1) bekezdés a)
pontja, valamint a
(2) bekezdés szerint:
„(1) Aki a felügyelete alatt álló
kutyát

ÉRTESÍTÉS
A Heves Megyei Vízmű Zrt. füzesabonyi üzemegysége
tájékoztatja a település lakosságát, hogy 2022. április 04-én
7:00 órától április 07. 16:00 óráig zavaros, üledékes víz,
adott esetben vízhiány várható. Kérjük, hogy az ivóvízkészletet előre biztosítani szíveskedjenek!

szelektív
hulladékgyûjtés

2021 augusztusában kiosztásra kerültek a lakosság számára
az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. által biztosított szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló kukák.
A sárga színű 240 literes hulladékgyűjtő edények a csomagolási hulladék, a zöld 120 literes edények pedig a csomagolási üveg szelektív módon történő gyűjtését teszik
lehetővé.
Az edények átvételére ingyenesen volt jogosult minden
ingatlantulajdonos, aki Mezőtárkányon állandó lakóhellyel
rendelkezik.
A szelektív gyűjtőedényekben összegyűjtött háztartási
csomagolási hulladék elszállítását az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. az általuk meghatározott időpontokban végzi.
Kérjük a lakosságot, hogy minél többen éljenek a szelektív hulladék gyűjtésének lehetőségével, ezzel is hozzájárulva környezetünk védelméhez.
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