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Felsőtárkány Község Önkormányzat 

Elérhetőségei

Cím: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.

Tel.: 36/534-010

E-mail: onkormanyzat@felsotarkany.hu

Honlap: www.felsotarkany.hu
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Elérhetőségei:

Cím: 3324 Felsőtárkány, Rákóczi u. 53.

Tel.: 70/683-3100

E-mail: gyermekvedelem@felsotarkany.hu

Idősek Nappali ellátása: Tel.: 36/782-576

E-mail: idosellatas@felsotarkany.hu
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Védőnők Elérhetőségei:

Rázsiné Mata Ildikó

Tel.: 70/902-7745

Polán Mónika

Tel.: 70/797-9237
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Körzeti megbízott

Elérhetősége

Orosz Gábor

r.főtörzsőrmester

Tel.: 20/776-8059
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Gyógyszertár nyitva tartása

A Tárkányi Főnix Patika 2020.03.30-tól határozatlan ideig 

az alábbi nyitva tartással áll a betegek rendelkezésére:

Hétfő: 8 - 14

Kedd: 8 - 15

Szerda: 8 -14

Csütörtök: 8 - 15

Péntek: 8 - 12
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

RENDELÉSI IDŐ

Gyermekorvos: Dr. Chikán Gábor

Tel.: 36/367-458

Hétfő: 08.00 – 11.00

15.30 – 16.30

Kedd: 14.30 – 16.30

Szerda: 08.00 – 11.00

Csütörtök: 08.00 – 11.00

Péntek: 08.00 – 11.00
9



FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

RENDELÉSI IDŐ

I. felnőtt orvosi körzet: Dr. Szőke Attila

Tel.: 36/534-032

Hétfő: 08.00 – 12.00

Kedd: 13.00 – 17.00

Szerda: 08.00 – 12.00

Csütörtök: 13.00 – 17.00

Péntek: 08.00 – 12.00
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

RENDELÉSI IDŐ

II. felnőtt orvosi körzet: Dr. Szilágyi Erika

Tel.: 36/434-244

Hétfő: 13.00 – 16.00

Kedd: 08.00 – 12.00

Szerda: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 10.00 – 12.00
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

RENDELÉSI IDŐ

Fogorvos: Dr. Sebestyén András

Tel.: 36/434-826

Hétfő: 13.00 – 18.00

Kedd: 08.00 – 12.00

Szerda: 13.00 – 18.00

Csütörtök: iskolafogászat

Péntek: 08.00 – 12.00
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

3300 Eger, Szálloda utca 2/A

Tel.: 36/314-104

FOGÁSZATI ÜGYELET

3300 Eger, Klapka György út 1.

Tel.: 36/788-322
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

VÉRVÉTEL TÁJÉKOZTATÓ

Felsőtárkányban a vérvétel szünetel, kivéve onkológiai és

vérhígítót szedő betegeknek és kismamáknak érhető el a

vérvétel helyben.
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Településünkön az önkormányzattal szerződésben álló 

magánállatorvosok:

Dr. Légrády András

Tel.: 30/699-2782

Dr. Szarka Szilárd

Tel.: 70/275-2694

Központi telefonszámuk: 70/623-1235

Csütörtök Körnap – kiszállási díj nélkül
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet alatt sem állnak le

a községben tervezett beruházások. A Magyar Falu Program keretében

megnyert pályázat alapján a Felsőtárkány, II. Rákóczi Ferenc út I.

üteme szerinti belterületi útszakasz felújítását a kivitelező

2020. április 17. dátummal megkezdi, a munkaterület átadása

2020. április 20. történik, a kivitelezés várható befejezésének dátuma

2020. augusztus 31. A felújítás során az érintett útszakasz új

aszfaltburkolatot kap, közműaknák szintbeemelése, padkarendezés,16



az út vízelvezetésének felújítása történik meg. A II. Rákóczi Ferenc utca

felújítással érintett része: Ady Endre utca és Szabó András utca közötti

szakasza (Ady-Szabó A. u.; 235 és 870 hrsz.).

A munkálatok végzésének időszakában forgalomkorlátozás várható,

amelyekkel kapcsolatos szükséges jelzéseket a kivitelező

(BÓDI MŰVEK Kft.) fogja kihelyezni.

Ezúton kérjük türelmüket és szíves megértésüket az esetleges

kellemetlenségekért.

Tisztelettel:

Szántósi Rafael dr. Márton Erik György

Polgármester Jegyző
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet alatt sem állnak

le a községben tervezett beruházások. A Magyar Falu Program

keretében megnyert pályázat alapján a Felsőtárkány, Fő út 2. sz. és

Várhegy út 2. sz. közötti szakaszon a járda építését a kivitelező

Felsőtárkány Nonprofit Kft., 2020. április 27. dátummal megkezdi.

A kivitelezés várható befejezésének dátuma 2020. július 31.

A felújítás során az érintett szakasz új térkőburkolatot kap.
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Kérdéseikkel a szükséges egyeztetések érdekében forduljanak

munkaidőben (hétköznap 6:00-14:00) a Felsőtárkány Nonprofit Kft.

községüzemeltetési csoportvezetőjéhez! Elérhetőségek:

Juhász György, tel.: +36-70-902-7744, e-mail,

kft.titkarsag@felsotarkany.hu. Ezúton kérjük türelmüket és szíves

megértésüket az esetleges kellemetlenségekért.

Tisztelettel:

Szántósi Rafael dr. Márton Erik György

Polgármester Jegyző
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

FELHÍVÁS

A melegebb idő beköszöntével egyre többen indulnak el főleg

hétvégenként sétálni, kirándulni, túrázni, sportolni.

A járványügyi helyzetre való tekintettel, a megelőzés érdekében

felhívjuk a szabadban kikapcsolódni vágyók figyelmét néhány

szempontra:

• lehetőleg kerüljék el a csoportosulásra alkalmat adó

rendezvénytereket, közterületeket
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• ne használják a játszótereket, a szabadtéri sportlétesítményeket

• tartsák be az 1-2 m távolságot egymástól - ha nem családtagok -,

illetve más társaságoktól

• a lakhelyüket csak indokolt esetben hagyják el

Az elmúlt hétvégék tapasztalatai alapján és a közelgő tanítási

szünet, húsvéti ünnepek miatt kérjük a fentiek fokozott

figyelembevételét, betartását.

A szabálysértőket a rendvédelmi szervek megbüntethetik!

Szántósi Rafael dr Márton Erik György

polgármester jegyző
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

6/2020. (IV.09.) önkormányzati rendelet a közterületen történő 

szeszesital fogyasztás tilalmáról 

Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy a 6/2020. (IV.9.)

önkormányzati rendelet alapján a község közterületein

szeszesital fogyasztása tilos. A teljes rendeletet a

www.felsotarkany.hu honlapon olvashatják.

Szántósi Rafael dr Márton Erik György

polgármester jegyző 22



FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

FIGYELEM

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm. rendeletnek

a 2020. május 04. (hétfő) napjától hatályos legfontosabb szabályai

Magyarország területére – Budapest főváros és Pest megye kivételével:

• A kijárási korlátozás megszűnik.

• Mindenki köteles más emberekkel szociális érintkezést a lehető

legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint

legalább 1,5 méter távolságot tartani.
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• Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési

eszközön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró

eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

• A legalább 1,5 méter védőtávolság megtartása mellett a

közterületek, parkok látogathatók.

• 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát,

gyógyszertárat, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet

9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Tájékoztatás

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári

táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V.20.)

Korm.rendelet fontosabb pontjairól ezúton tájékoztatjuk

Önöket:
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• 2020. május 25-től az óvodák és bölcsődék (Budapest

kivételével) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben

működnek. A gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a

bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei

szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. Ez

alapján a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde is hétfőtől

újra várja a gyermekeket.

• Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig

legfeljebb két hétre zárhatnak be.
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Önkormányzati intézkedések, tájékoztatók a 

koronavírus terjedésének megelőzése céljából

• ügyfeleink és munkatársaink egészségének megóvása érdekében 

kérjük, hogy elsősorban elektronikusan, postai úton és/vagy 

telefonon szíveskedjenek megkeresni intézményeinket és a közös 

önkormányzati hivatalt, lehetőség szerint szíveskedjenek kerülni 

a személyes megjelenést és ügyintézést!
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• ha információt szeretne, hívhatja központi

telefonszámunkat +36 (36) 534-010 és munkaidőben

kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére!

• lehetőség van elektronikus levélben is érdeklődni, az itt

feltett kérdésekre néhány napon belül választ kap az

érintett. E-mail cím: onkormanyzat@felsotarkany.hu
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Tájékoztatás 70 év feletti idősek részére 

Ha a 70. életévét betöltött személy önként vállalja, hogy

lakóhelyét, vagy tartózkodási helyét nem hagyja el, és erről

az önkormányzatot, vagy a szociális intézményt

tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési

önkormányzat polgármesterének feladata.
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Felsőtárkány Község Önkormányzata ezen feladatának a

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel

közösen tesz eleget.

A feladat ellátásában a Felsőtárkányi Polgárőr egyesület is

részt vesz.

Hogyan működik:

• Az idősek telefonon jelezzék, kérjék, ha bevásárlásban,

gyógyszerbeszerzésben segítségre van szükségük
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• Bevásárlást, (alapvető élelmiszerek, higiéniai termékek)

gyógyszerbeszerzést, egy héten, egy napon kérhetnek!

• Bevásárlás esetén minden héten hétfőn 14 óráig telefonon

jelezzék, hogy mire van szükségük, s az a keddi napon

kiszállításra kerül.

• Gyógyszerbeszerzés esetén a háziorvos felé kell jelezni

azokat a gyógyszereket, amire szükségük van.
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• Gyógyszerbeszerzés esetén minden héten kedden 14

óráig telefonon jelezzék ezt a kérésüket, a háziorvos és az

önkormányzat vagy az intézmény felé.

• Friss kenyér beszerzésére még a pénteki napon van

lehetőség, melyet csütörtökön 14 óráig kell telefonon

jelezni.
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A vásárolt áru, gyógyszer árát a kiszállításkor blokk

ellenében kell kifizetni!

Telefon:

Felsőtárkány Község Önkormányzata:

36/534-010

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény:

70/683-3100, 36/782-576
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Az érintetteken kívül családtagok, ismerősök, akár

szomszédok is jelezhetik elektronikusan a "Segítségre

szoruló idős bejelentése" űrlap segítségével az önkormányzat

felé, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

Online kitöltésre az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon van

lehetőség, illetve a kérelem PDF formátumban a

www.felsotarkany.hu honlapon is megtalálható.

34
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Tájékoztatás a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

eljárásrendjéről, elérhetőségéről

• A szolgálat, hétfőtől-csütörtökig 7.30-16:00 között,

pénteken: 7:30-13:30 között telefonon: 06-70/683-3100,

emailen: gyermekvedelem@felsotarkany.hu elérhető.
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• A gondozásban lévő családokkal a továbbiakban

telefonon, elektronikus formában tartja a kapcsolatot,

kérjük, hogy probléma esetén telefonon, vagy emailen

jelezzenek. Előzetes időpont egyeztetéssel csak indokolt

esetben van lehetőség személyes találkozásra.
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

37

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése

alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.

napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020.

szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre

kötelezett.
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A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt

a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások

során az Oktatási Hivatal az alábbiakra kérte a szülőket az

óvodákkal egyeztetve:

A Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 2020. április 21-ig

hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel

kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda

felvette.
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„A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek

első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a

gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt

biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az

óvoda felé.

Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy

e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen

esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes

óvodába kívánják beíratni gyermeküket.”
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A fentiek értelmében szeretnénk tájékoztatni a tisztelt Szülőket,

hogy a gyermekek beiratkozásának lebonyolításához a kialakult

járványhelyzetre tekintettel nem szükséges személyesen

megjelenni.

Várjuk azoknak a Szülőknek a jelentkezését is, akiknek gyermeke 

2021. május 31-ig betölti 3. életévét!

Emailben, vagy telefonon a következő adatokat kérnénk:

Gyermek neve, születési helye, ideje, szülők neve, lakcíme, TAJ 

száma
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Bármilyen kérdés esetén, kérjük, forduljanak az intézményhez 

bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde

E-mail: ovoda@felsotarkany.hu

Telefonon munkanapokon 8-12 óráig: 06-70/489-5597

Tisztelettel:

Holló Anita

Intézményvezető

mailto:ovoda@felsotarkany.hu


FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

2020.05.04. Hétfő

Érvényes miniszteri rendelet.

Háziorvosi ellátás

A háziorvosi alapellátáshoz is TELEFONON KELL

IDŐPONTOT KÉRNI.

A rendelőkben be kell tartani a 1,5 méteres távolságot.
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A telefonos egyeztetés utáni orvos-beteg találkozásnak

ELŐJEGYZÉS szerint kell történnie.

Óránként maximum 4 beteget szabad megvizsgálni.

Láz, köhögés, esetén a rendelő továbbra sem látogatható!!!

DR. SZŐKE ATTILA 06 36 534 - 032.

DR. SZILÁGYI ERIKA 06 36 434 - 244.
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Járóbetegek szakellátása

Itt is csak telefonos egyeztetés után lehet megjelenni, és be kell

tartani a 1,5 méteres távolság.

Emellett „meg kell teremteni egy olyan elektronikus egészségügyi

szolgáltatást, amely lehetővé teszi a személyes találkozás nélküli

kapcsolattartást, a pácienssel való kommunikációt, telefonos vizit

lebonyolítását"

MARKHOT FEREN KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Telefonszám: 06 36 411-444 és kérni a megfelelő szakrendelést.
45



FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Tisztelt Betegeink!

Telefonon történő recept, beutaló, táppénzes papír, igazolás,

utazási papír megírását csak a következő napra áll

módunkban megírni!

Megértésüket köszönjük!

Dr. Szőke Attila
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

SZENTMISÉK RENDJE

Húsvét 7. vasárnapja - Urunk Mennybemenetelének ünnepén

2020.  május 24-31.

1./ A héten még nem tartunk hétköznapokon szentmisét, de már

lesz szombaton is szentmise 17:30 -tól.

2./ A vasárnapi miserend is fél órával feljebb csúszik, aminek

az oka, hogy a Szarvaskői délutáni szentmise, ami eddig 15:30

kor kezdődött, az délelőttre beférjen.

Felsőtárkány: 2020. május 31. (vasárnap) 1130
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3./ Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Szűcs

Gyuláné Marika néni szolgálatáért, amelyet sekrestyés-

harangozóként, lelkiismeretesen templomunkban eddig ellátott.

Isten fizesse meg százszorosan jó egészséggel és sok-sok

örömmel mindenért, amiben Isten nagyobb dicsőségéért

munkálkodott.

Egyúttal szeretettel köszöntöm új sekrestyésünket: Osváth

Ancikát, akinek szolgálatához sok kegyelmet, erőt és türelmet

kívánok. Bízom benne, hogy a kedves hívek részéről is, bizalmat

és támogatást fog kapni. Elérhetősége: 06-30-564-43-67
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4./ Végezetül hálát adunk Egyházmegyénknek, hogy áprilisban

elkezdődtek a plébánia felújítás munkálatai, ami akár június végéig

be is fejeződhet. Egy második ütemben, ha sikerül a pályázatunk,

ősszel sor kerülhet a hátsó gazdasági épület rendbetételére is.

A plébánia kerítés mielőbbi rendbetétele önerő révén lehetséges,

ezért gyűjtést szervezünk. Az ajánlatkérések ugyan még zajlanak,

de nagyságrendileg, legkevesebb 1,5 millió forintos a beruházás.

Mivel a plébánia felújításához nem kellett ez idáig anyagilag

hozzájárulnunk, a gyűjtés révén, minden Felsőtárkány-i hívő

büszkén tekinthet majd úgy a plébániára, hogy annak

megújulásához, szépségéhez és egységéhez, - a kerítés révén -, nem

csak látható, de méltó áldozatot hoztunk mindannyian.
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Az erre a célra szánt összeget, elhelyezhetik jövő szombaton

és vasárnap is, egy erre kijelölt dobozba, odaadhatják

plébánosuknak valamint az egyháztanács tagok

valamelyikének.

Amennyiben utalni szeretnének, a Takarékbankos számlánkra 

van erre lehetőség:

Római Katolikus Plébánia 62800266-10000283. A

közleményben feltüntethetik jelzésként: „kerítésre”.

Áldott hetet kívánok szeretettel mindannyiuknak!
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Czibere Zsolt plébániai kormányzó

E-mail:  cziberezsolt77@gmail.com; 

Tel: 06-30-332-61-58 

Sekrestyés-harangozó :

Osváth Anna (Ancika) 

Felsőtárkány, Fő út 120.   

Telefon: 06-30-564-43-67

Irodai ügyintézési időpontok a plébánossal: előzetes 

telefonos egyeztetéssel!!!
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