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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

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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Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy szíveskedjenek fokozott figyelmet

fordítani a mindenkor hatályos szabályozások betartására, nyomatékosan

kérjük Önöket, hogy az intézményeink esetében a személyes megjelenést

szíveskedjenek kerülni, lehetőség szerint telefonon, e-mail-ben vagy

elektronikus felületen intézzék ügyeiket!

Hivatalos ügyeiket elektronikusan az onkormanyzat@felsotarkany.hu e-mail

címen; az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL-on, az https://elugy.hu/felsotarkany

felületen, vagy E-PAPÍR-on keresztül szíveskedjenek intézni.

Megkereséseiket papíralapon, vagy postai úton a 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.

címre, elektronikus levél formájában az onkormanyzat@felsotarkany.hu e-mail
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címre és/vagy telefonon a +36 36 534 010 telefonszámra szíveskedjenek

megtenni.

Az indokolt, halasztást nem tűrő esetekben – ügyfélfogadási időben -

előzetes időpont egyeztetésre van lehetőség, a személyes megjelenésre szóló

idézés esetén a megjelenés továbbra is kötelező!

A személyes megjelenés során az orrot és a szájat eltakaró maszk hordása

kötelező, valamint ügyelni kell a távolságtartásra és a kihelyezett

kézfertőtlenítők rendszeres használatára.

Tisztelettel,

Szántósi Rafael dr. Márton Erik György

polgármester jegyző 6



FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

Tisztelt Lakosság!

A járvány elleni hatékony védekezés kapcsán fontos, hogy figyeljünk

egymásra, tartsuk be a szabályokat és továbbra is vigyázzunk a

szociálisan hátrányos helyzetű és az idős állampolgárokra. Azok akik a

COVID helyzet alatt önmaguk ellátásában segítségre szorulnak, szükség

esetén forduljanak az önkormányzathoz segítségért.

Tisztelettel:

Szántósi Rafael dr. Márton Erik György

Polgármester Jegyző
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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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Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Fogadóóra: Hétfő: 8-10, 13-15,

Kedd – csütörtök: 8-10

Péntek: nincs fogadóóra

A szolgáltatás igénybevételéhez TAJ

kártya szükséges!
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Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

3324 Felsőtárkány, Rákóczi u. 53. szám

Idősek Nappali ellátása

Tel: +36-36/782-576

E-mail: idosellatas@felsotarkany.hu

Nyitva tartás:

Hétfő - csütörtök: 7:30-15:30

Péntek: 7:30-13:30
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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

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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FELSŐTÁRKÁNYI HÍRMONDÓ

RENDELÉSI IDŐ 

Gyermekorvos: Dr. Chikán Gábor

Tel.: 36/367-458

Hétfő: 09.00 – 11.00

15.30 – 16.30

Kedd: 14.30 – 16.30

Szerda: 09.00 – 11.00

Csütörtök: 09.00 – 11.00

Péntek: 09.00 – 11.00
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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

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

FALUGAZDÁSZ

Fónagy Annamária

Tel.: 30/699-2771

Ügyfélfogadás:

Minden héten SZERDÁN 1230-1600

Helye: Faluház (Fő út 350.)

Előzetes időpontegyeztetés ajánlott a várakozási idő 

csökkentése céljából.
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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 20
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HÁZIORVOSI HIRDETMÉNY

A COVID-19 járványügyi helyzet kedvező alakulására 

tekintettel a háziorvosi rendelőben a betegellátás rendje  

2020.06.15-TŐL az alábbiak szerint alakul: 

Sürgős ellátások kivételével (sürgős, életveszélyes állapotban

mentő hívandó 112) valamennyi egészségügyi ellátás

biztosítása kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban

történhet. 21



Az előtérben, váróban, kartonozóban egyszerre csak 2-2 beteg

várakozhat, szigorúan betartva a 2 méter távolságot!

Receptet a továbbiakban is csak e- receptként írunk fel.

Elérhetőségek:

Dr. Szilágyi Erika 06 36 434 244, 06 20 9424 509

Dr. Szőke Attila 06 36 534 032, 06 30 9636 734
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Nem lakóhelyén tartózkodó személy egészségügyi ellátása

Az NNK által kiadott aktuális ellátási rend szerint 

Covid-19 tüneteket észlelő személy – tekintettel arra, hogy 

háziorvosát nem tudja felkeresni – az adott településen működő 

központi háziorvosi ügyeletet, vagy a legközelebbi kórház 

sürgősségi betegellátó osztályát (SBO) keresse fel.  Lehetőleg 

tömegközlekedés igénybevétele nélkül!
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Ambulans betegellátásra a háziorvosi rendelőben, csak

előzetes telefonon történt egyeztetés, időpontkérés után

jelenhet meg.

Elérhetőségek: 

Központi háziorvosi ügyelet: 36 314 104

Markhot Ferenc Kórház SBO 36 411 444
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A RENDELŐ ÉPÜLETÉBE 

KIZÁRÓLAG KÉZFERTŐTLENÍTÉS UTÁN, 

ORR-SZÁJMASZKBAN 

LEHET BELÉPNI ÉS TARTÓZKODNI!

A MASZKNAK TAKARNIA KELL AZ ORROT ÉS A 

SZÁJAT IS!
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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 

Március 12. Kedd – köznap

12:30 Temetés: +Vizkeleti László

27



HIRDETÉSEK 1/4

1./ Dr. Ternyák Csaba a következő közleményt adta az Egri

Főegyházmegyére vonatkozólag:

Az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány

magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett

veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek

életbe:
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HIRDETÉSEK 2/4

A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is

fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és

körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021.

március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek.

Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden,

maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok

ennél kisebb létszámot nem írnak elő. A vasárnapi szentmisén való

részvétel kötelezettsége alóli felmentés jelen rendelkezéssel minden

hívőnek megadatik, egészen visszavonásig.
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HIRDETÉSEK 3/4

A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti, húsvéti szertartásokról később

történik intézkedés országosan és az Egri Főegyházmegyében is.

A szentmiséket, egyéb liturgikus alkalmakat a Szent István Rádió

élőben közvetíti, illetve azok többségét a Szent István Televízió

Youtube-cstornáján is nyomon lehet követni.

2./ A héten van a Caritas tartós élelmiszergyűjtése is, délelőttönként 10-

12 óra között be lehet vinni a templomba, ahonnan hétvégén majd

eljuttatjuk a Caritas központba.

30



HIRDETÉSEK 4/4

3./ Felsőtárkányban Nagyböjt Péntekjein a templomi keresztúti

ájtatosságok mostantól szintén szünetelnek, illetve a jegyes kurzust sem

áll módomban még elkezdeni.

4./ A felvett miseszándékokat természetesen magánmisében felajánlom,

de ezeket nem kell sem most, sem a későbbiekben kifizetni, illetve

áthelyezhetők más időpontra.

5./ Az időpont szintén még bizonytalan, de akik idén szeretnének

elsőáldozni, bérmálkozni, jelentkezzenek a Kakuk Veronika

hitoktatónál, illetve nálam személyesen vagy telefonon . 31
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Czibere Zsolt plébániai kormányzó

E-mail:  cziberezsolt77@gmail.com; 

Tel: 06-30-332-61-58 

Sekrestyés-harangozó :

Osváth Anna (Ancika) 

Telefon: 06-30-564-43-67

Irodai ügyintézési időpontok a plébánossal: előzetes telefonos egyeztetéssel!

32
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A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések:

• Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe,

mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom

alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban

igazolni szükséges.

• Minden gyülekezés tilos.
33



• Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel

elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz szállítás adminisztratív

terheit a Kormány csökkenti, és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat

ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

• Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7

óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát

leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem

említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr,

személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom

szabályai mellett.
34



• A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási

célból érkezett vendégeket fogadhatnak.

• Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális

eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási

közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint

tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy

a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános

szabályokkal összhangban határozzák meg.
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• A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.

• Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A 

vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e 

tevékenységükben nem korlátozhatóak.

• A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve 

különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, 

könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.
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• A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a

megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi

intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú

oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú

intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

• Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási

intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat

meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a

hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára

engedélyezhető. 37



• Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig

megtarthatóak.

• Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

• Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen

csak meghatározott személyek vehetnek részt.

• Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális

intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak

szerint – hetente tesztelni kell.
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• A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett

szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb

település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek

kijelölése a polgármester feladata.

• Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken

a maszk viselése továbbra sem kötelező.

A RENDELET RÉSZLETESEN KIFEJTI A FENTI

FŐSZABÁLYOKAT.
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Értesítés

A Heves Megyei Bv. Intézet személyi állománya 

2021. 05. 26-27-28-án 07.00-tól 15.00-ig

a Felsőtárkányi BM. Lőtéren 

ÉLES-LŐGYAKORLATOT hajt végre.

Felhívjuk a község lakosságát az éles lövészettel összefüggő 

biztonsági szabályok betartására! 40


