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Önkormányzati tájékoztató
Tájékoztató a
Képviselõ-testület
üléseirõl
A Képviselõ-testület június 21-i
ülésén az intézmény kérésére engedélyezte az óvodai kiscsoportban a
jogszabály által engedélyezhetõ maximális gyermeklétszámot, 30 fõt, így
az óvoda a szülõi kérelmeknek eleget
tudott tenni.
A Testület a gyöngyösi Andezit
Kft.-t bízta meg a helyi közutak
kátyúzási munkáival, 3,8 millió forint
értékben. Az utak kijavítása szeptember hónapban befejezõdött. A javítás
során a legszükségesebb, balesetveszélyt elhárító feladatokat rendelte meg az Önkormányzat, az út
eredetileg kiépített minõsége azonban sok esetben olyan gyenge, hogy
azon a kátyúzás sem sokat segít.
A Képviselõ-testület üléseinek
jegyzõkönyvei elolvashatók a Polgármesteri Hivatalban.

Kitüntetés
adományozása
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 59/2012. (VI. 21.)
számú határozata Gyöngyöstarján Községért emlékérem adományozásáról
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
díszpolgári cím, a Gyöngyöstarján
Községért emlékérem, valamint a kiemelkedõ társadalmi tevékenységért
díszoklevél alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló 7/2010.
(IV. 23.) önkormányzati rendelet 4. §a alapján az alábbi határozatot hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a község egészségügyi szolgálatában teljesített munkájáért
Gyöngyöstarján Községért emlékérmet adományoz Sankovics János
Ferencné részére.
A Képviselõ-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az emlék2

érmet ünnepélyes keretek között az
Önkormányzat rendezvényén nyilvánosan adja át és az adományozásról a
Gyöngyöstarjáni Hírmondó következõ
számában tájékoztassa a lakosságot.
Felelõs: Nagy Károly polgármester
Határidõ: 2012. augusztus 31.
A kitüntetést a polgármester a falunap megnyitóján Dr. Petrovics Antal
háziorvossal és Szamosvölgyi Péter
volt polgármesterrel együtt adta át.

Megszûnt a
méltányossági
ápolási díj
A Képviselõ-testület módosította a
szociális ellátásokról szóló rendeletét.
Községünkben megszûnt az ún.
méltányossági ápolási díj. A jogosultak 2012. szeptember 30-ig kapják az
ellátást, ezt követõen - állapotváltozás
esetén megtartott orvosi felülvizsgálat
és kérelem benyújtása után - alanyi
jogon állapítható meg ápolási díj.
A szociális törvény alapján a méltányossági ápolási díj nem kötelezõ
ellátás.

A családi napközit
érintõ változások
Szeptember 6-i ülésén módosította a Képviselõ-testület a gyermekvédelmi rendeletét. Ebben a családi
napközi felvételének rendjét a következõk szerint állapította meg:
A családi napközi felvételi körzete
Gyöngyöstarján község közigazgatási
területe.

Az Önkormányzat a családi napközit az ÁMK Süni Családi Napközi
intézményegységében szervezi meg.
A családi napköziben elhelyezésre
irányuló kérelem az ÁMK igazgatójánál nyújtható be. Az ÁMK igazgatója az elhelyezésre irányuló kérelmeket a jelentkezés sorrendjében
bírálja el, a gyermekek a jelentkezés
sorrendjében vehetõk fel.
A gyermekgondozási segélyen
(GYES-en) lévõ, illetve a gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben)
részesülõ szülõ gyermeke kizárólag a
szülõ munkavégzése esetén a munkavégzéshez szükséges idõtartamra
vehetõ fel a családi napközibe.
A családi napközi igénybevételéért
térítési díjat kell fizetni. A térítési díj
mértéke jelenleg 240 Ft/nap (ezt akkor is meg kell fizetni, ha a beíratott
gyermek az ellátást nem veszi
igénybe), ezen felül kell az étkezést
megfizetni. A befizetett gondozási díj
azonban csak a költségek 10-15 %-át
fedezik, ezért a Képviselõ-testület a
jövõ évi költségvetési koncepció
megalkotásakor a díjat felülvizsgálja.
Jelenleg a családi napközi hét
gyermek befogadására alkalmas.

Változások a
temetõ rendjében
A temetõben végzendõ engedélyhez kötött tevékenységek a síremlékek felállítása, átépítése, a sírkeretezés
és a sírok oldaltávolságainak lebetonozása. Ezeket a munkákat a polgármester engedélyezi. A kérelemhez
csatolni kell síremlék és tartozékai,
valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát).
A sírok oldaltávolságainak lebetonozása esetén az engedélyben meg
kell határozni a járda kivitelezésének
(szintezésének) módját.
A sírbolt építést az érvényben lévõ
építési szabályok alapján lehet
végezni.
Folytatás a 3. oldalon
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Építési engedély vagy bejelentés
köteles tevékenység esetén az építési
engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetõõrnek be kell
mutatni.
A munkák befejezését követõen, 5
napon belül a föld, beton és egyéb
törmelékek elszállításáról a kérelmezõ köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetõõrtõl megkérni, majd azt bemutatni a
polgármesternek.
A síremlékek és sírboltok készítése
esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerûen az úton
végezhetõ. A munka befejezése után
az építtetõ köteles az eredeti állapotot
visszaállítani.

Felhívás hozzátartozók részére a
temetõ sírhelyeinek
megváltásáról
A köztemetõben a sírhelyek feletti rendelkezési jog idõtartama
egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év,
sírbolt (kripta) esetén 60 év.
Amennyiben az utolsó rátemetéstõl a fenti idõ eltelt, a sírhelyet meg
kell váltani. Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella,
sírsor és sírhely száma). A megváltás
elmaradása esetén a sírhely ismételten
értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyrõl lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
idõben személyesen vagy a 37/372025 telefonon ad.

Meghívó falugyûlésre
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a
Képviselõ-testület munkaterve szerint a falugyûlés - közmeghallgatás
2012. november 12-én hétfõn, 18
órakor kerül megrendezésre a Mûvelõdési Ház nagytermében.
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Ismét üzemel a
hangos hírmondó
rendszer
LEADER pályázatból valósult meg
a hangos hírmondó rendszer részleges
korszerûsítése, bõvítése. A központ és
a vezetékek nagy részének cseréje
megtörtént, viszont valamennyi hangszórót új, nagyobb teljesítményûre
forráshiány miatt az Önkormányzat
kicserélni nem tudta.
Kérjük, figyeljék a közérdekû közleményeket és amennyiben a hangosításban hibát észlelnek, jelezzék a
Polgármesteri Hivatalban.
Sajnos a széljárás, a hangszórók
irányítása miatt a lefedettség nem teljes, elõfordul, hogy egyes részeken
nem hallani a bemondott szöveget
vagy visszhangzik. Ezek nem kiküszöbölhetõek a jelenlegi technikával,
ezért a Lakosság megértését kérjük.

Ismét a kerti avar
és gazégetés
szabályairól
A helyi környezet védelmérõl szóló
önkormányzati rendelet az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:
A kerti hulladék ártalmatlanítása
elsõsorban komposztálással történhet.
Elszáradt avart és kerti hulladékot
hétfõi napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között
csak szélcsendes idõszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon belül jól kialakított tûzrakó
helyen szabad égetni úgy, hogy az
emberi egészséget és a környezetet ne
károsítsa, valamint az égetés hõsugárzása és füstje kárt ne okozzon.
Égetni csak megfelelõen kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetõ módon
lehet. A tûz õrzésérõl és veszély esetén
annak eloltásáról a tûz gyújtója köteles
gondoskodni. A tûz helyszínén olyan
eszközöket, illetõleg felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel
a tûz terjedése megakadályozható,

illetõleg a tûz eloltható.
A hulladék égetését végzõ személynek ügyelnie kell arra, hogy az
égetésbõl parázs õrizetlenül ne maradjon. Az égetést követõen a parazsat
vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
Félig elégett, illetve el nem égett
égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezésérõl az égetést
végzõ személy köteles gondoskodni.
Az országos vagy Heves megye
területére vonatkozó tûzgyújtási tilalom idõtartama alatt a település teljes
közigazgatási területén tilos az avar és
kerti hulladék égetése.
Aki az avar és kerti hulladék égetésre vonatkozó szabályokat megszegi, 50 000 forintig terjedõ helyszíni
bírsággal vagy 150 000 forintig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható.

Tiltott, közösségellenes magatartások
bírságolásáról
A Gyöngyöstarjáni Hírmondó elõzõ számában közzétettük a tiltott, közösségellenes magatartások önkormányzati rendeletben megállapított
tényállásait. Törvényváltozás következtében a bírságolás rendje módosult:
Az elkövetõt tiltott, közösségellenes magatartás miatt 50 000 forintig
terjedõ helyszíni bírsággal sújthatja a
jegyzõ vagy a Polgármesteri Hivatal
megbízott köztisztviselõje. A helyszíni bírság kiszabása ellen fellebbezésnek helye nincs.
Ha az elkövetést nem ismeri el az
ügyfél, közigazgatási eljárás keretében
150 000 forintig terjedõ közigazgatási
bírsággal sújtható.

Önkormányzati
rendeletek változtak
13/2012. (VI. 22.) rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
12/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról,
14/2012. (VI. 22.) rendelet a hivatali
Folytatás a 4. oldalon
3
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helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidõn kívül történõ házasságkötés engedélyezésének szabályairól és
díjairól, továbbá az anyakönyvvezetõ
részére fizetendõ díj mértékérõl szóló
10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról,
15/2012. (VI. 22.) rendelet a közmûvesítési hozzájárulásról szóló
6/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról,
16/2012. (IX. 7.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 1/2012. (II. 3.) rendelet
módosításáról,
17/2012. (IX. 7.) rendelet a temetõ
használatáról, kezelésérõl és rendjérõl
szóló, többször módosított 3/2004.
(II. 20.) rendelet módosításáról,
18/2012. (IX. 7.) rendelet a gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2006.
(V. 12.) rendelet módosításáról,
19/2012. (IX. 7.) rendelet az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésérõl szóló 11/2010. (IX.
10.) rendelet módosításáról,
20/2012. (IX. 7.) rendelet a tiltott,
közösségellenes magatartások eljárási
szabályairól és tiltott, közösségellenes
magatartásokat tartalmazó tényállások
módosításáról.
A kihirdetett rendeletek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatalban
és egységes szerkezetû szövegük
megtalálható a www.gyongyostarjan.hu internetoldalon.
A Megyei Területfejlesztési Kon-

Gyöngyöstarjánba
látogatott a Heves
Megyei Közgyûlés
elnöke
zultáció állomásaként július 19-én községünkbe látogatott Szabó Róbert, a
Heves Megyei Közgyûlés elnöke és
stábja. A Polgármesteri Hivatalban
megtartott tájékoztató után a delegáció
ellátogatott az IKSZT Közösségi Házba, a falumúzeumba és két helyi
pincészetbe is.
4
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A megyei önkormányzat kérdõívek útján és a személyes konzultációk során méri fel a helyi gazdasági
szereplõk fejlesztési, területfejlesztési
elképzeléseit. A helyi vállalkozók és a
település vezetõinek részvételével lezajlott konzultáción elsõsorban a
megvalósult fejlesztéseket, hatékony
pályázati aktivitást ismertették Szabó
Róberttel. Mint elhangzott, megoldásra váró kérdés a termõterületek
õrzése, esetlegesen mezõõr alkalmazásával is, amelynek finanszírozási
lehetõségeit keresik.

Szépkorú köszöntése
Ismét szépkorút köszönthettünk:
Dr. Kázmér Sándor 90. születésnapja
alkalmából Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke és Gyöngyöstarján Község Önkormányzata jókívánságait adta át Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyzõ és
Kovács Karolina anyakönyvvezetõ.
A szépkorúak köszöntésérõl szóló
jogszabály szerint A Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a 90., 95. és
100. életév betöltését megelõzõen
legalább 60 nappal írásban keresi meg
a szépkorú személyt, hogy a KEKKH
által e célra rendszeresített és megküldött ûrlapon jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés
céljából elérhetõ, vagy amelyre ennek

hiányában az okirat elküldhetõ; jelentse be azt a lakcímet vagy fizetési
számlaszámot, amelyre a jubileumi
juttatás folyósítását kéri; adja írásbeli
hozzájárulását adatai kezeléséhez.
A jegyzõ az adatátvételt követõ 15
napon belül jelzi a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságnak, hogy a szépkorú személlyel egyeztetett idõpontban gondoskodik-e a személyes köszöntésrõl,
és ennek keretében az Igazgatóság által
a részére megküldött okirat átadásáról.
Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart igényt, adatainak a
jegyzõ által történõ kezeléséhez nem
járul hozzá, vagy a jegyzõ határidõben
nem jelzi, hogy gondoskodik a szépkorú személy személyes köszöntésérõl, az
okiratot az Igazgatóság postai úton
küldi meg a szépkorú személynek.

Megváltozott az
állatvédelmi bírságolás rendszere
2012. augusztus 1-jétõl megváltoztak a jegyzõ és egyéb állatvédelmi
hatóságok által kiszabható állatvédelmi bírságok mértékei. A bírság alapösszege 15 000 forint, a bírság konkrét összegét szorzószámok segítségével kell megállapítani.
Tájékoztatásul egyes tényállásokhoz tartozó bírságösszegek magánszemély esetén:
Ha a kötelezõen elõírt dokumentációt, adatszolgáltatást, adatrögzítést,
adatregisztrációt nem, vagy nem a
jogszabályban elõírtaknak megfelelõen
teljesítette: 30 000 - 90 000 Ft.
Ha az állat kötelezõ egyedi jelölését
nem végezte el: 45 000 - 135 000 Ft.
Ha az állat szökésének megakadáFolytatás az 5. oldalon
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lyozásáról nem, vagy nem megfelelõen gondoskodott vagy biztonságos
elhelyezésérõl nem gondoskodott:
90 000 - 270 000 Ft.
Ha az állat tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot elûzte, elhagyta, kitette: 150 000 - 450 000 Ft.
Az észlelt állatvédelmi jogszabálysértés esetén a bírság kiszabása a hatóságok részérõl nem lehetõség, hanem
kötelezettség!
A bírságoláson kívül állatvédelmi eljárást is kell indítani, mely keretében
akár az állattartástól is eltiltható az elkövetõ és ezzel párhuzamosan szabálysértési vagy büntetõeljárás is indul.

Komposzt kisokos
Pimasz csimasz
Mivel úgy gondolom, a csimaszt,
azaz a cserebogárpajort nem lenne
célszerû szétteríteni a komposzttal
együtt a növények között, mit lehet
kezdeni, ha a komposzt tele van vele?
Mint köztudott, az utóbbi években
jelentõsen megváltozott az úgynevezett kártevõkkel kapcsolatos álláspont.
A természeti rendszerek legfontosabb
sajátossága ugyanis éppen az, hogy a
rendszer alanyai - példánkban az úgynevezett kártevõk - egyenrangú szereplõként együttmûködõ partnerei a
többi résztvevõnek. A rendszer bármelyik tagja elleni küzdelem az egész
rendszer felborulását okozhatja. Ennek
a folyamatnak vagyunk tanúi, amikor
például a klímaváltozás tüneteivel, az
egyre szélsõségesebb idõjárási jelenségekkel, a sorra megdõlõ melegrekordokkal szembesülünk. A Csimasz, azaz
a cserebogárpajor a gyökerekkel táplálkozik, a kifejlett bogár pedig a növények leveleivel. Ugyanakkor a madarak, a sündisznó, a vakond pedig többek között a pajorokat kedveli. Ha a
komposztot felhasználás elõtt kiterítjük a talajra, a madarak kicsemegézik
a számunkra olyannyira kellemetlen
élõlényeket. Régen Kukori és Kotkoda
játszotta el ezt a szerepet. Ha mindenekelõtt az érett komposztot a még el
nem bomlott anyagok elkülönítése érdekében egy körülbelül 5 milliméter
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sûrûségû rostán átrostáljuk, a fennakadó pajorokból terített asztalt teremthetünk a madaraknak. Ugyanakkor, ha a
sündisznót és a vakondokat sem üldözzük el a kertünkbõl, hasonlóan jó

szolgálatot tesznek nekünk.
Jó komposztálást, jó biokertészkedést!
Forrás: http://www.szike.zpok.hu/
kerdezz-felelek

A Heves Megyei
Rendõrfõkapitányság
bûnmegelõzési tájékoztatója
Elõzzük meg a bajt !
A bûncselekmények többsége
megelõzhetõ, engedje meg, hogy
segítsünk!
Házunk védelme = nyugalmunk
védelme
A személyi tulajdon védelme
elsõsorban a tulajdonosra tartozik,
tehát Ön az elsõ számú felelõse vagyona, értékei védelmének. Öntõl
függ az, hogy lakása, lakáson kívüli
értékei, hétvégi háza mennyire válik
betörõk célpontjává.
Gondolja át, mit tett eddig ezek
védelmébe?
Mi az alábbiakat javasoljuk:
Magatartási és taktikai védelem:
A lakást, kaput akkor is tartsák
zárva, amikor otthon tartózkodnak.
Minden esetben használják a biztonsági láncot, ugyanis a lakás ajtaja
belülrõl csak akkor van bezárva, ha a
biztonsági láncot is beakasztotta!
Lakótársaival gondoskodjon a
helyiségek megfelelõ zárásáról, az
illetéktelenek ott tartozódásának
megakadályozásáról.
Végzettségét, címeit ne tüntesse
fel névtábláján, ha nem feltétlenül
szükséges, mert ebbõl vagyoni helyzetére lehet következtetni!
Egyedül élõ nõk - saját biztonságuk érdekében - elég, ha csak
vezetéknevüket tüntetik fel!
Idõnként vizsgálják át a bejárati
ajtót és környékét, hogy nincsenek-e
számok, jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe dugva, cellux-csík

felragasztva. Ezeket azonnal távolítsa
el, mivel az Ön távollétei idõpontjainak megfigyelését szolgálják!
Ajtónyitás elõtt minden esetben
gyõzõdjön meg - pl.: az optikai kitekintõ igénybevételével - az Önhöz
érkezõ személy kilétérõl!
Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be
õket lakásába. A "hivatalos személyektõl" is kérje el igazolványukat!
Ha ismeretlen személyeket látnak
csomagokkal (doboz, bõrönd, nagytáska, televízió, képek, bútorok, stb.)
közlekedni, figyeljék meg, hogy melyik lakásból jöttek ki. Próbálják meg
személyleírásukat megjegyezni, az
általuk használt jármû típusát, rendszámát írják fel!
Nyaralás elõtt szóljanak a szomszédjuknak, rokonuknak, hogy meddig lesznek távol, és kérjék meg õket
a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbeszedõ cédulák bevételére!
Távollétük idejére célszerû a csengõt
kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága
ne legyen könnyen ellenõrizhetõ!
Idegenekkel ne közöljék, hogy
mikor nincsenek otthon, de rokonainak, jó szomszédaiknak mindig hagyják meg elérhetõségüket (cím, telefonszám)!
Ne tüntesse fel címét kulcstartóján!
Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található "biztos rejtekhelyre"
(lábtörlõ, villanyóraszekrény stb.)!
Ha a biztonsági zárat nem tudja
bezárni, ne menjen el hazulról,
mert lehet, hogy a bûnözõk a lakást
betörésre "elõkészítették". GonFolytatás a 6. oldalon
5

XV. évfolyam 3. szám
Folytatás az 5. oldalról
doskodjon zárcserérõl, de ne hagyja felügyelet nélkül a lakást!
Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy
helyen, mert ellopásuk esetén "kulcsrakész" segítséget ad pontos lakcímével,
autórendszámával a betörõknek!
Figyeljen arra, hogy hazaérkezéskor, vagy eltávozáskor ne legyen idegen a lakásajtó közelében!
Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan mûszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát
keltik, pl.: idõkapcsolóval ellátott véletlenszerû fény- és hanghatásokat
produkáló berendezések!
"Ki mint veszi zárát, úgy alussza
álmát!"
Mechanikai védelem:
A legtöbb betörõ, tolvaj az ajtón, ablakon áthatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt.
Áthatolhatatlan ajtó, ablak még nem
készült, amit ember bezárhat, azt ki is
tudja nyitni.
De nem mindegy, hogy milyen
áron és mennyi idõ alatt!
A lakások behatolás elleni védelme
kettõs célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörõ számára, hogy nem lesz könnyû
dolga, tehát megelõzési funkciója van,
másrészt feltartja a betörõt, esetenként
olyan hosszú idõre, ami már elegendõ
arra, hogy leleplezzék, tetten érjék õt.
Milyen követelményeknek feleljenek
meg az ajtók:
A bejárati ajtó keményfából, vagy
fémbõl készüljön; az ajtólap legyen tö-
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mör, 40-50 mm vastagságú; csak optikai kitekintõ legyen rajta (ablak nem
indokolt); az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja meg a 2 mm-t; az
ajtólap zárását minimum 2 db biztonsági zár biztosítsa (még hatékonyabbak a
több ponton záródó ajtózárak, vagy az
ún. biztonsági ajtók);
az ajtókat kiemelés és feszítés ellen
is biztosítani kell; cilinderbetéteket,
mágnesbetéteket védõpajzzsal kell
ellátni, így megakadályozhatjuk azok
mechanikai feszítését, törését.
Milyen követelményeknek feleljenek
meg az ablakok, kémények, szellõzõk:
Biztonságunk érdekében célszerû
mechanikai védelemmel ellátni minden olyan nyílást amelynek, nagysága
akkora, hogy egy vékonyabb testalkatú
ember átfér rajta. Egy jól elkészített,
szakszerûen beépített rács megfelelõ
mechanikai védelmet nyújt, de a fémredõnyök, valamint már a modern
technika képviseletében a törés gátló
fóliák is jól szolgálatot tehetnek. Esztétikai szempontból nem mindenki törekszik arra, hogy lakását mindenhol
berácsoztassa. Nekik ajánlanánk az
elektronikai eszközök alkalmazását.
Elektronikai védelem:
Az elektronikai védelem a mechanikai védelem és a személyi õrzés fontos kiegészítõje, de kerülhet önállóan
is alkalmazásra. Míg a hívatlan látogató
szorgosan keresi záraink kinyitásának
lehetõségeit fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul be
akar hatolni otthonunkba. Egyik lehetõségként felszerelhetünk helyi riasztású hang- és fényjelzõ készülékeket, melyekre hívjuk fel a szomszédban lakók figyelmét.

Másik megoldás az ún. távriasztás,
távfelügyelet. Ennek lényege, hogy
szinte attól a pillanattól kezdve, hogy a
betörõ "dolgozni" kezd, otthonunktól
távolabb, egy erre szakosodott központ,
észleli az eseményt és ún. kivonuló szolgálatot, "elfogókat" küld a helyszínre.
Civil szervezõdések:
Szomszédok Egymásért
Mozgalom
A Szomszédok Egymásért
Mozgalom (továbbiakban: SZEM)
olyan társadalmi bûnmegelõzési program, amelynek célja a lakóközösségben elõforduló bûncselekmények
megelõzése, korlátozása, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása. A
mozgalom lényege, hogy az egymás
szomszédságában lakók az átlagosnál
sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre. Felelõsséget éreznek saját és
mások személye, tárgyi értékei iránt. A
mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a családnak akkor is, ha bármennyi
idõre elhagyja otthonát. Nagyobb biztonságot nyújt az otthonlévõknek is, elsõsorban a környezet részére adott riasztással. Egy adott közösségi területen
kialakított jelzõriasztó rendszer szükség
esetén történõ mûködtetése az azonnali
segítségnyújtást biztosítja.
SZEM elõnyei:
csökkenti a bûncselekmények elkövetését lehetõvé tevõ körülményeket; a
kialakított kölcsönös együttmûködés, a
folyamatos párbeszéd segíti kialakítani
a közösségi szellemet, így mindenki
hozzájárulhat a saját és mások tulajdonának védelméhez; a mozgalomban
résztvevõk az általuk észlelt gyanús
Folytatás a 7. oldalon
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személyekrõl és tevékenységekrõl tájékoztatják azokat az "aktivistákat",
együttmûködõ embereket, akik a rendõrséggel, polgárõrökkel stb., közvetlenül tartják a kapcsolatot; általános
segítségnyújtás ad.
A szervezõdési forma lehet informális (nem hoz létre önálló jogi
személyiséggel bíró egyesületet), vagy
formális (egyesület létrehozása, mely
törvényileg szabályozott).
Mi a teendõ baj esetén?
1. Betörés észlelésekor:
Ha hazaérkezéskor betörés nyomait

észleli, ne menjen be a lakásba!
Ennek két oka is van:
a./ A betörõ még mindig a lakásban
lehet és nem kizárt, hogy menekülése
érdekében Önnel szemben fizikai
erõszakot fog alkalmazni.
b./ Ha nem megy be a lakásba,
akkor a betörõ által hátrahagyott
nyomokat nem változtatja meg, így
megkönnyíti a rendõrség szakembereinek munkáját.
2. Értesítse a rendõrséget (A
lehetõ legrövidebb idõn belül!)
Ha mód van rá a szomszédokkal
együtt, tartsa szemmel lakását, hogy

az esetlegesen ott tartózkodó betörõ
ne tudjon észrevétlenül távozni!
Ha a rendõrség kiérkezése elõtt a
betörõ mégis megpróbálna elmenekülni,
lehetõség szerint akadályozzák meg azt!
Ha ez nem meg oldható vagy nem
jár sikerrel, alaposan figyeljék meg az
illetõ személyt és ruházatát, az általa
használt jármû ismertetõjegyeit,
menekülési útvonalát.
A témával kapcsolatban felmerült kérdésekre a lakóhely szerint
illetékes Rendõr-fõkapitányságok
Bûnmegelõzési Osztályain kaphatnak választ.

Idõsek Világnapja október 1.
"Száguldva vágtat, rohan az idõ,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az elõzõ,
Az idõnek nem mondhatsz" állj meg"-et..."
(Zsoldos Imre)
Az ENSZ Közgyûlésének határozata alapján elõször 1991-ben rendezték meg az idõsek világnapját. Az
intézkedés célja, hogy középpontba
helyezzék a méltóságteljes öregkort,
valamint felhívni a figyelmet az idõskorúak elmagányosodása ellen.
Népszámlálási adatok szerint ma

Magyarországon minden ötödik ember idõskorúnak számít, vagyis már
betöltötte a hatvanadik életévet. Területi elosztásban Budapesten, illetve
kistelepüléseken élnek a legtöbben,
nemek közötti arány pedig igen
egyenletlen: az idõsek 61%-a a nõ. Az
idõsek többsége egyedül, vagy másik
idõssel él együtt.
Önkormányzatunk az eddigi hagyományokat megõrizve ünnepséggel, kis ajándékkal kedveskedik a rendezvényen résztvevõknek.
A közöttünk élõ "szép korúak"

igen tevékenyek. Egymást segítve,
családjaikat támogatva nem is vetõdik
fel bennük, hogy õk maguk is igénylik a gondos figyelmet.
Ne feledkezzünk meg róluk,
tegyünk együtt azért, hogy méltó
módon, boldogan teljenek közöttünk hétköznapjaik. Az Idõsek Világnapja alkalmából jó egészséget
és sok erõt kívánok az önkormányzat nevében Szeretettel:
Nagy Károly polgármester

Az ÁMK hírei
Köszönetnyilvánítás
Gyöngyöstarján
Község
Képviselõ Testülete és a gyöngyöstarjáni ÁMK Általános Iskolája
köszönetét fejezi ki az alábbi személyeknek az 5. osztály termének
újraburkolási munkáiban nyújtott
segítségért: Kis László kõmûves,
Gémesi Péter vállalkozó (StoneParkett Kft), Rádli István vállalkozó,
iskolai SZMK, Benedek János,
Benedek Jánosné, Kissné Mácsár
Piroska.

Becsöngettek...
" Itt van az õsz, itt van újra...". Így
köszöntötte a szeptembert közel 170
esztendõvel ezelõtt Petõfi. Mostanság viszont a még mindig nyári melegben sétálgatva, látván a még "lakott" gólyafészkeket, a zöldben és
sárgában pompázó faleveleket, talán
csak a szüret folyamata idézi az említett évszakot.
Van azonban egy csalhatatlan jele
az õsznek. Az iskolakezdés. A gyerekszobák sarkaiból elõkerülnek a júniusban jó alaposan elrejtett iskolatáskák, felvinnyetázódnak a tankönyvek

és füzetek, a diákok- nem mellékesen
a pedagógusok is - pedig megkezdik
közel tíz hónapos tiszteletreméltó
küzdelmüket a tudás elsajátításáért.
A gyöngyöstarjáni ÁMK Általános
Iskolájának szeptember 3-i tanévnyitóján 150 tanuló köszöntötte az új
évet. Voltak, akik már alig várták a
kezdést, voltak, akik még szívesen
elodázták volna néhány nappal (héttel) a pillanatot. Így aztán egyesek izgatottan, mások bölcs nyugalommal, a
megszokott, többször átélt eseméFolytatás a 8. oldalon
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nyek okozta magabiztossággal várták
az iskolát. Két osztály azonban feszültebbnek látszott a többieknél. A
nyolcadikosok utolsó, az elsõsök elsõ
általános iskolai tanévükre készülõdtek. Az elõbbieknek a gyermekkor
végét, az utóbbiaknak pedig a már
sokat emlegetett, most még csodákkal
telinek tûnõ iskoláskor kezdetét
jelentette a tanévnyitó ünnepség.
A legkisebbek egy rövid mûsor
keretében - igaz még egy kissé elfogódottan, de annál ügyesebben - azonnal tanúbizonyságát is adták a "tanulás
melletti elkötelezettségüknek."
Egy mindenki számára példaképül szolgáló gyémántdiplomás
pedagógus köszöntése, és az igazgatói
megnyitó után a diákok birtokukba
vették a jövõ júniusig "második
otthonukként" szolgáló intézményt.
Új tanév, új tanárok, új osztálytársak, (egyes osztályoknál) új (vagy
legalább részben felújított) tantermek, új remények. No, meg természetesen nagy fogadkozások, hogy
idén senkivel nem fordul elõ olyan
csúfság, mint ami néhány tanulóval
megesett.
A pedagógusok pedig abban reménykedhetnek, hogy mindenkire
igaz lesz, miszerint "megint egy évvel
öregebb lettél, s bölcsebb is talán".
A nyárias meleg még a szabadba
csábít, s játékra ösztönöz, a tények
azonban már megváltoztathatatlanok.
Itt van az õsz.
Becsöngettek.
Zsidai László
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Óvodánk életébõl
"Elmúlt a nyár itt az õsz,
Szõlõt õriz már csõsz."
A nyár folyamán óvodánk is elcsendesedett, alig egy csoportnyi gyermek
járt óvodába. De Tündike óvó néni hívó szavára a néptáncos gyermekek
gyorsan összegyûltek és rövid próbák
után a nyárbúcsúztató rendezvényen
õk is a színpadon ropták a táncot. Apró
meglepetések mellett a megérdemelt
tapsot is begyûjtötték a nézõktõl.

néptáncolni, ovi-focira járni, kézmûvesedni és szeretetpercre is járhatnak.
Ezen foglalkozások októbertõl heti egy
alkalommal indulnak.
Szeptemberben megünnepeljük
hagyományainkhoz híven a szüretet,
várjuk a Galagonya bábszínházat, megyünk múzeumba és amíg az idõ engedi sokat sétálunk, kirándulunk falunkban és környékén.
Reméljük idén is sok élményben

Amint dróton a kisfecskék, a mi
óvodásaink is gyülekeztek szeptember
elsõ hétfõjén.
Régi óvodásaink sok élménnyel,
mesélni valóval érkeztek, Jó volt látni
mennyit nõttek, ahogy társaikat keresték, és ahogy örültek egymásnak.
Új óvodásaink augusztus közepétõl
folyamatosan érkeztek óvodánkba. Ki
könnyebben ki nehezebben vette az
akadályokat, de mára már jó kis csapattá kovácsolódtak. Ma már 71 gyermek
jár óvodába és remélhetõleg az év végére ez a létszám még nõni fog.
Nagycsoportosaink közé érkezett
egy új kislány, így õk 23-an, a középsõ
és a kiscsoportosak 24-24-en indultak
neki ennek a tanévnek.
Igyekszünk minél tartalmasabb, érdekesebb programokat biztosítani a
gyermekeknek ebben a tanévben is.
Idén is külön lehetõséget biztosítunk
azoknak gyermekek akik valamely tevékenységet szívesen végeznek akár
több alkalommal is. Így van lehetõség

lesz részük falunk apróságainak és idén
is sokat ügyesednek, okosodnak.
Szecskõ Tiborné

Süni családi
napközi
2010. szeptember 14-én az ÁMK
óvoda épületén belül megnyitotta
kapuját a "SÜNI" Családi napközi.
A Családi napközi 20 hónapos
kortól 3 év közötti gyermekek elhelyezését biztosítja, segítve azon szülõknek, akik munkába szeretnének
állni, és nem tudják gyermeküket napközben hol elhelyezni. Elsõ lépésben
öt kisgyermek vehette birtokba a napközit, egy gondozóval. A legkisebbeket életkoruknak megfelelõ bútorok,
játékok várják, ami biztosítja számukra
a nyugodt, kényelmes, hangulatos családias légkört.
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Ismét Népzenei Gála Egerben
Egerben 2012. augusztus 26-án
rendezték meg a XVI. Egri Népzenei
Gála és Aranypáva Nagydíjas Versenyt
a Bartalkovics Béla Közösségi
Házban.

sek erre a díjra. Ezen a versenyen a
Gyöngyöstarjáni Pávakör képviselte
falunkat és a sikeres szereplésért a
csoport elnyerte az Aranypáva
nagydíjat.

A gálahangversenyen sok színvonalas produkciót láthatott, hallhatott a közönség, amiket neves
nagytekintéjû, országosan elismert
népzenei szakemberekbõl álló öt fõs
zsûri kísért figyelemmel, és az õ értékeléseik alapján dõlt el kik érdeme-

Ezt a díjat, amely díszes oklevél és
népi iparmûvész által tervezett plakett, ünnepélyes eredményhirdetés
keretében Dr. Alfödy Boruss István a
Magyar Rádió Zenei Együtteseinek
igazgatója adta át a csoportnak.
Nádasdi Lászlóné, csoportvezetõ

Nagyik és az unokák
Akik a községünk kulturális rendezvényeit látogatják, ismerik a Nagyi
Énekkart. Négy éve alakultunk a helyi
dalok ápolása, továbbadása, s az énekelni szeretõ emberek szórakoztatására.

Örülünk, hogy a régi dalok megismeréshez, megõrzéséhez vidám, lelkes
gyerekeket is találtunk. Õk Bakos Liza,
Füleki Levente, Lengyel Bianka, Nagy
Bálint, Felsõbányai Csenge, Varbai

Nagyi Klub
hírei
A nyári szünet után újra találkoztunk a Falumúzeum udvarán szeptember elsõ keddjén. A nyársalással
egybekötött klubgyûlésen elhangzott a
második félévi program egyeztetése is.
Októberben részt veszünk az
Október 23-i községi ünnepségen
(okt. 19. péntek 17 óra), és az Idõsek
Világnapján (okt. 14. vasárnap).
Megbeszéltük, hogy november
hónapban színházba megyünk, újra
összejövünk keddenként a nagyi
kézmûveskedésen, ahol a Luca napi vásárba készítünk majd apróságokat.
Klubgyûlések idõpontjai: Október 4. kedd 17 óra: Közösségi Ház
November 6. 17 óra
December 4. kedd 17 óra
Újra indul a Nagyi torna november 8-án csütörtökön 16 órától a
Közösségi Házban, nem csak nagyisoknak!!
Minden hét csütörtökén 16 órától
tartja Huszár Józsefné Melinda fél
órában, könnyített, játékos formában. Várunk mindenkit aki szeretne
kicsit mozogni, társaságba menni a
hosszú téli estéken.
Pálosiné Borik Erzsébet

Péter. Köszönet a szülõknek, hogy engedik és segítik a gyerekeket! Reméljük
az iskola is értékeli a gyerekek ezen
tevékenységét is.
Ez évi föllépéseink közül a gyöngyösi "Nyugdíjas Ki-Mit-Tud" és a monori Nyugdíjas Találkozó volt kiemelkedõ, ahol dobogós helyezés, pénz, okFolytatás a 10. oldalon
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Folytatás a 9. oldalról
levél sok-sok taps volt a csoport jutalma. A zenei kíséretet kiváló harmonikásunk Busa Imre adja.
Vannak meghívásaink jelenleg is,
ezért jól jönne néha egy kis támogatás, hiszen a községünk hírnevét,
jókedvét visszük az ország különbözõ településeire.
Kovácsné Majoros Etelka
Szomorúság, fájdalom is sújtotta a
csoportot, sajnos Dudásné Magdika
itt hagyott bennünket. Emlékét
megõrizzük.
Nagyi Énekkar

III. Palóc Parasztolimpia
Vályogvetés, szalmazsáktömés, karikahajtás, szénahordás petrencés rúddal, gombvarrás, tragacsos vízhordás.
Ezek és ehhez hasonló feladatok várták
a csapatokat a 2012. augusztus 18-án
megrendezésre került III. Palóc Parasztolimpián, Nagyrédén. A feladatok
a falusi élet mindennapjaiból kerültek
összeállításra, a megoldáshoz szükséges eszközök a hagyományos porta tárgyai. A rendezvény az olimpiai láng
meggyújtásával kezdõdött, melyet egy

olajlámpással hoztak a helyszínre. A
rendezvény résztvevõi paraszt-totót
tölthettek ki, majd a kitöltõk között
kisorsolásra kerültek a csapatok által
nevezési díjként leadott helyi termékek.
A térség településeit egy-egy csapat képviselte. A szervezõk között ott
volt a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület is, akik közül többen a kisbírók szerepébe bújtak. A
gyöngyöstarjáni csapat tagjai: Varnyú

Miért is a helyi piac?
Mi lehet a célja?
A vidéki kiskert tulajdonosok,
valódi õstermelõk, kistermelõk, családi gazdaságok minõségi agrár termékeinek helybéli értékesítése. Ezáltal a piac vonzáskörében élõk város, vagy falu lakók - jó minõségû,
hazai agrár termékekkel láthatók el,
kedvezõ árakon. A haszon marad a
gazdáknál, akik így munkahelyet
tudnak teremteni.
Belegondolt már, hogy az élelmiszerek szállításakor a levegõbe kerülõ
szén-dioxid és egyéb gázok globális éghajlatváltozást okozó és egészségkárosító hatása mára ijesztõ méreteket
mutat? Merthogy a helyi áruk szállítása
elhanyagolható mértékben szennyezi a
10

környezetet, szemben a globalizált tömegkereskedelemmel.
Belegondolt már, hogy a távoli
élelmiszerek mennyire lehetnek táplálóak a magyar ember számára? Hosszú
idõk alatt a mindenkori ember hozzászokott a klímáján és égtáján növõ ill.
termelt növényekhez, táplálálékokhoz.
Nincs annál egészségesebb - legyen az
akármilyen bio - mint ami helyben
terem.
Belegondolt már, hogy a nagyáruházak polcain sosincs ténylegesen
érett gyümölcs? Egyszerûen lehetetlen
érett gyümölcsöt egy másik földrészrõl
épen, egészségesen a polcra tenni.
Belegondolt már, hogyan lehet
szezonon kívül friss gyümölcsöt a polc-

Rita, Ozsvári Dénes, Benchea Grátzy, dr. Lipovszky András, Zarnóczky
Attila (Indy), Szabó Gergõ.
vr
ra tenni? Ismeretlen hatású, teszteletlen
tartósítószerek garmadájától hemzseg az
idényen kívül termék. Ne legyünk türelmetlenek, akkor vegyük, amikor a
szezonja van.
Belegondolt már, hogy a szupermarketek milyen mértékben károsítják
a hazai gazdaságot? Mennyire etikus
kereskedelmet folytatnak? Mennyire
használják ki a fejlõdõ országok kizsákmányolhatóságát?
Szóval, ha tehetem azért, ha nem
tehetem, meg azért megyek a helyi
piacra.
Vásárlási segédként fogadják meg az
alábbi pontokat:
A tudatos vásárló 12 pontja
1. A pénzeddel szavazol!
A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem.
Folytatás a 11. oldalon
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Folytatás a 10. oldalról
Nem kell támogatnod a környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges dolgok tömeges gyártását.
2. A szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen pénzkidobás
Neked és terhelés a környezetnek:
mindig gondold végig, mennyit dobsz
majd ki abból, amit megveszel.
3. Cetli
Vásárlás elõtt írd össze, mire van
szükséged. A nagy üzletek profi módszerekkel csábítanak felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz 'polctrükkökre'.
4. Helyben
A nagy bevásárlóközpontok helyett
vásárolj piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó helyeket.
5. Mennyi mûanyagot viszel haza?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne
fogadj el zacskót mindenhol. Válaszd
az egyszerûen csomagolt árukat. Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást.
6. Keresd az eredetit!
Ne dõlj be a szép külsõnek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes alapanyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag elõállított ételeket.
7. Olvasd el a címkéket!
Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges)

2012. október
anyagot tartalmazhatnak. Ne kezeld
magad vegyszerrel, se kívülrõl, se belülrõl, ha vegyszer nélkülit is kaphatsz.
8. Erõszakmentes szépség
Válassz olyan kozmetikumokat,
amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati
eredetû anyagokat.
9. Tartós használat!
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek
tömeges elõállítása és kidobása energiapazarlással és környezetszennyezéssel jár.
10. Frisset
Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert utaztatott, mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett.
11. Helyi termékeket vegyél
Keresd a lakóhelyed közelében készülõ dolgokat. Így a helyi
környezetedet támogathatod, valamint kevésbé járulsz hozzá a
szállítással járó környezetterheléshez.
12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos:
járj utána, hogy ki állítja elõ, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül.
Forrás: www.tve.hu
Ozsvári Dénes

Gazdálkodók figyelmébe
Az országgyûlés 2012. július 12-én
elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-tõl hatályos
törvény kötelezõ tagságot ír elõ az
agrárszektor és azt élelmiszeripar
valamennyi piaci szereplõje számára a közeljövõben kiírandó országos
kamarai választások nyomán létrejövõ
új Agrárkamarában. Ezáltal minden
olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik a nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra.

Regisztrációra kötelezettek
köre:
-természetes személyként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy
-gazdálkodó szervezetként agrárgazdasági tevékenységet fõtevékenységként folytat.
Bejelentkezés módja:
A bejelentkezés kizárólag az
online regisztrációs felületen
(www.agrarkamara.hz) történhet,
határideje: 2012. november 30.
Tisztelt Gazdálkodók!
A Gyöngyöstarjánban élõ gazdálkodók regisztrációját Péter
Zoltán falugazdász segítségével lehet elvégezni csütörtök délután és
pénteken délelõtt a falugazdászi

Vár áll ott,
nem kõhalom!
Falunk életében mindig jelentõs
esemény, amikor civil kezdeményezésre nagyszabású dolgok valósulnak meg.
A Pajtaszínház építése különösen
rendkívüli, mivel nem csak az alapötletet adták a civilek, hanem kétkezi
munkájukat és építõanyagokat.
A Falumúzeum udvara adta tér
kiváló alkalmat ad nemcsak a fizikai,
hanem a szellemi épülésre is: itt
minden önkéntes átérezheti a közös
munka szépségét, és a csapat összetartó erejét. Sok küzdelmes órán, és
örömteli napon vagyunk túl. Takarékos szemléletünknek köszönhetõen
az elõzetes költségvetés szerint tudunk haladni.
Ehhez azonban sokak hozzájárulása szükséges volt. Mivel a színház
tetõszerkezetének építése még csak
ezután következik, a hozzájárulók
teljes névsorát a végsõ átadás után
fogjuk leközölni. Továbbra is várjuk
a lelkes jelentkezõket Bodó Gézánál
vagy Ozsvári Dénesnél.
Ozsvári Dénes
fogadó órákban a Közösségi Házban. Kérjük vigyék magukkal:
- az õstermelõi igazolványt
- adószámos nyomtatványt
- gazdasági okiratszám (származási igazoláson található)
- gazdálkodó e-mail címét
Falugazdász telefonszáma: 0630/4455564
A regisztrációs ügyfélszolgálat
elérhetõ a 80/911-078-as zöld számon hétfõtõl csütörtökig 8.0016.30, pénteken 8.00-14.30 óra között. Kérdését írásban is elküldheti
a regisztracio@agrarkamara.hu email címre, valamint segítséget
kérhet a kamarai tanácsadótól is
(elérhetõségi lista: umvp.agrarkamara.hu).
Székely Zoltán, átmeneti elnök
201/351-63-91
11

XV. évfolyam 3. szám

2012. október

Mátrai Randevú és Mátrai Múzeumok Éjszakája
A rendezvény csütörtöki napon
(jún. 21-én, mely a Zene Napja is)
kezdõdött a Mátrai Randevú nevû
programmal.
Id. Nagy Karcsi bácsi a közeli
"jáspis dombon" tájékoztatta az
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érdeklõdõket a hely felfedezésérõl, a
jáspisról, mely egy féldrágakõnek
számító ásvány.
Este a gyöngyösi Empty Pubs
zenekar zenélt a Falumúzeum udvarán, miközben a gyerekek Porkoláb
Imi fa körhintáján szórakozhattak.
Molnár Ibolya segítségével edényeket korongozhattak, Pete Zsolt
kosárfonóval pedig egyszerû kosárfonási technikákat próbálhattak ki a
látogatók. Kellemes délután volt, aki
eljött nagyon jól érezte magát.
Községünk ismét bekapcsolódott
a Mátrai Múzeumok Éjszakája
programba. Ezen a napon (június 23-

án), a fõvárosból több buszt indítanak azzal a céllal, hogy megismertessék a turistákat a mátrai falvak
nevezetességeivel, illetve a településen található épített és kulturális értékekkel, egy-egy jellegzetes helyi étellel. Egyre több mátraaljai település
kapcsolódik a programba, vannak
akik a templomukra, a tájházukra
vagy a várukra a büszkék és szívesen
mutatják be a vendégeknek.
Gyöngyöstarján mint minden évben, a Falumúzeumban fogadja az
idelátogatókat, borral pogácsával,
szörppel kedveskedve a fáradt venFolytatás a 13. oldalon
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Folytatás a 12. oldalról
dégeknek. Idén egy pályázat segítségével ezen a napon szerveztük meg
az Utcaszínház és Utcazene Fesztivált azzal a céllal, hogy a vendégeken
kívül a helyi lakosok is egy kellemes
délutánt tölthessenek el a Falumúzeum udvarán. A rendezvényben
partnerünk volt Ludányi András
borász, akinek ezúton is nagyon köszönjük a lehetõséget és a támogatást! A kettõ órakor kezdõdõ programok között volt népi komédia,
magyar írók által írt rövid jelenetek,
gyermekelõadás, majd a napot a
GYUTACS által elõadott 15. sz.-i
ismeretlen szerzõ mûve zárta. Természetesen a Szent Iván éjjeléhez
kapcsolódó "mágikus" népszokás, a
tûzugrás sem maradhatott el.
Szeretnénk ezt a programot a következõ évben újra megrendezni, annál is inkább, mivel lassan elkészül a
fészerszínház, ahol reményeink szerint nagyon sok jó elõadást tekinthetünk meg.
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Nyárbúcsúztató
Az idei nyár másik nagy rendezvényére augusztus végén került sor.
A program a Gyöngyöstarjáni
Rockfesztivállal kezdõdött szombaton,
ahol 6 amatõr, zenekar mutatkozott be
a közönségnek.
Másnap a Nyárbúcsúztató rendezvényünk délelõttje az egészségrõl, mozgásról szólt. Aki még nem próbálta a
Közösségi Házban heti rendszerességgel mûködõ Zumba és Jóga foglalkozásokat, most megtehette. A Gyöngyszem
zenekart Nádudvari Péter zeneterapeuta vezeti. Az értelmi fogyatékosokból álló együttes ismert slágereket dolgoz fel,
elõadásuk katartikus élmény volt a jelenlévõknek.
A falunap immár állandó része az 50
éves házasságok fogadalmának megerõsítése. Ezzel folytatódott délután a program. Helyi csoportjaink (Pávakör, Nagyi Klub, óvodás és iskolás néptánc csoport) évrõl évre színvonalas mûsorokkal

szórakoztatják a közönséget. Talált
programot az is, aki a musicalt, és az is
aki a nótákat kedveli, a Hangvarázs
Stúdió és Kis Anna elõadásán. Róka
Szabolcs interaktív gyermek elõadása ismét nagyon élvezetes volt, színes ötleteivel mindenkinek mosolyt csalt az arcára. Kicsik és nagyok egyaránt lelkesen
mozogtak a Varnyú Rita által vezetett
táncházban. A nap fénypontja volt a két
világhírû, nagyon színvonalas zenét játszó zenekar, a Ferenczi György és a
Rackajam, illetve a Cimbaliband. A felfokozott hangulatot tovább fokozta az
éjfélig tartó utcabál.
Köszönjük a támogatók segítségét:
Méra Húsbolt Kft., Kedvenc JM Kft.,
Tóth László baromfi-feldolgozó
Gyöngyösoroszi, Pro Cent Agro Kft.,
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet,
Hódút Freeway Fft. Kõbánya, Ingyen
Piac, Mátra Volán Gyöngyös, Benedek
János borász, Niki pizzéria.
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Állandó programok
Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Idõközönként

16.00-18.00
Pávakör próba

Nagyi net
Filmklub
Nagyi énekkar
próba
Nagyi klub

10.00
Logopédus
8.00
Logopédus

15.00-16.00
Gyermek néptánc
(ÁMK)
16.00-18.00
Nagyi
kézmûves
foglalkozás
18.45-19.45
Zumba (ÁMK)

9.30-10.15
Csiribiri torna

Kéthetente
10.00
Baba-mama
klub
13.00-16.00
Falugazdász

8.00-12.00
Falugazdász

14.00-17.00
15.00-16.30
Angol kezdõ
Fonó kézmûves
Angol haladó
szakkör
tanfolyam

17.00-19.00
15.00-16.00
Kosárfonó tanDráma szakkör
folyam
16.00-16.30
Nagyi torna

ÚMVP
tanfolyamok

18.00-19.00
Hatha jóga

Újra Csendül a nóta Gyöngyöstarjánban

A tavalyi sikeres nótás találkozó után
október 20-án sokak kívánságára ismét
megrendezzük a nótaénekesek és nótabarátok összejövetelét kis falunk Mûvelõdési Házában.
Hagyományt teremtve immár harmadik alkalommal gyûlünk össze, hogy
újra örömteli és feledhetetlen órákat
töltsünk együtt nótaszeretõ barátainkkal.
Mostani nótamûsorunk sztárvendége B. Tóth Magda lesz Budapestrõl,
aki 40 éves sikeres nótaénekesi pályafutással és életmûdíjjal rendelkezik.
Katonadalokkal lép fel Kapi Gábor
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"nótáskapitány" Szentendrérõl, újra tapsolhat majd a közönség Koltai László
"Nótasztár"-nak, valamint Nagy Anikónak, az ungvári Filharmónia énekesének és Szabó Szilviának, aki évek óta a
budapesti nótaszeretõ közönség kedvence. Gyönyörû magyar nóták hangoznak
majd fel Bányai Márton budapesti, Kádár Zsuzsa kisvárdai, Kisnémedi Varga
Pál budapesti, Hlavátsch László szintén
budapesti énekesek mûsorában. Határokon túlról érkezik Visser Ágnes, aki családjával együtt látogat el községünkbe,
mert elmondása szerint szép élményekkel tért haza egy évvel ezelõtt is.

Felvidékrõl jön el hozzánk Szitás Ida és
Lichtmanegger Tibor énekesek, Kolozsvárról Bajkó Kinga, Marosvásárhelyrõl
Kali Margit énekesnõ.
A helyi Pávakör és Nagyi Klub mûsora nagy sikert aratott az elmúlt évben,
most társul hozzájuk egy domonyi aszszonykórus is, akik szintén nagy örömmel látogatnak el falunkba.
Jön még énekes Komárnóból, Szolnokról, Gyõr mellõl, Gyuláról, Egerbõl
és Adácsról is.
Szeretnénk, ha a helyi közönség
megtisztelné a találkozó énekeseit részvételével, hálából õk a legszebb magyar
nóták eléneklésével melengetik majd
szívünket-lelkünket.
A Nótagála énekeseit a budapesti
fiatal és tehetséges prímás, Oláh Attila
és öttagú zenekara fogja kísérni.
A Találkozó szervezõje Kiss Anna
szintén énekel kedves közönségének és
hívja-várja a nótaszeretõ embereket a
méltán híressé vált rendezvényre.
Viszontlátásra október 20-án!
Gyöngyösi Kiss Anna
nótaénekes, szervezõ
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Szakkörök a Közösségi
Házban
Dráma szakkör
A szakkör nem csak a színjátszásról szól, a drámapedagógia segíti az
önismeretet, az improvizatív készséget, a társas kapcsolatokat. A résztvevõk rávezetõ játékokon keresztül
tanulják meg a drámai kifejezésformákat, a színpadi játékot.
A szakkör idõpontja: csütörtök 15.00-16.00
Néptánc szakkör
A gyerekek körjátékokon, körtáncokon, játékfûzéseken keresztül tanulhatják a tánc alapjait. Megismerkednek
a táncos alaplépésekkel, (csárdás, cifra,
lengetõk stb.), egyszerû koreográfiákkal. Népdalokat tanulnak, ha mód
van rá, élõ hangszeres kísérettel. A
mozgás, a ritmus- és zenei érzék
fejlesztése mellett fontos cél a hagyományõrzés, mely programjainkkal új
hagyományokat teremtünk a faluban.
(Lucázás, Kiszézés stb.)
A szakkör idõpontja: kedd
15.00-16.00
Fonó szakkör
A tanulók megismerkedhetnek a
népi kismesterségekkel (szövés, kosárfonás, bõrözés, nemezelés, papírmerítés, agyagozás, gyertyamártás, rézdomborítás, kötélverés, csomózás stb.)
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan minden gyermek elkészítheti
saját betlehemét. Ahogy a régi paraszti
kultúrában, mi is természetes anyagokat használunk. Minden elkészült tárgyat hazavihetnek a gyerekek.
Természetesen itt is megismer-

Betlehem
Adventi idõszakban sokan szívesen
körbesétálják a falut megnézni a házak
elé kihelyezett Betlehemeket. Ha Ön is
helyez ki Betlehemet, kérjük, értesítsen
Bennünket, hogy felkerülhessen a falu
Betlehem-térképére!
Pálosi Gyögyné: 30/815 21 73,
Varnyú Rita 30/ 573 6958

kedhetnek a néphagyományokkal, és
ahogyan ez a régi fonóban is szokás
volt, énekelünk, mesét mondunk.
A szakkör idõpontja péntek
15.00-16.30
Angol tanfolyam gyerekeknek
és felnõtteknek
A nagy sikere volt tavaly a Progress
Nyelviskola tanárai által tartott kezdõ
és haladó angol csoportnak. Ebben a
tanévben igény szerint indítanánk
gyermek csoportot is, illetve folytatjuk a felnõtt képzéseket kezdõ,
újrakezdõ és haladó szinten, illetve
megfelelõ létszám esetén nyelvvizsgára felkészítõ tanfolyamot is.
Tollaslabda szakkör Szõke
György tollaslabda edzõ tarja az edzéseket. Idõpont még egyeztetés alatt.
Zumba: Vérpezsdítõ latin zene,
tánc és torna ötvözete.
Keddenként 18.45-tõl az ÁMKban.
Jóga: Új idõpontban, péntekenként 19 órától!
Kreatív rajzszakkör
A szakkörön a gyerekek különbözõ
izgalmas és látványos képalkotó technikák alkalmazását tanulhatják meg a
mesebeli témák feldolgozása során.
A munkához nagyon jó minõségû,
változatos anyagokat és eszközöket
használhatnak. (Például: vízfesték,
anilines festék, tusok, tempera, porpasztell, olajpasztell, zsírkréta, színes
ceruza, filctoll, alkoholos filc, lakkfilc,
ragasztó, olló, akrilspray, akrilfesték,
ecsetek, szivacshenger, rajzlapok,
színes papírok, karton, fotópapír stb.)
Helyszín: Gyöngyöstarjáni Közösségi Ház alsó terme.
Idõpont: minden héten szerdán, 14.30 - 16-ig.
Kosárfonó tanfolyam: Pete
Zsolt kosárfonó vezetésével mindenki elsajátíthatja a kosárfonás fortélyait
péntekenként (kéthetente) 17 órától.
A szakkörökkel kapcsolatban
érdeklõdni, jelentkezni: 30/573
6958

Nyári
kézmûves
tábor
Az idén, a tavalyihoz hasonlóan,
ismét kézmûves napközis tábort
szerveztünk a falu gyermekei számára. A különbség annyi volt, hogy a
tavalyihoz képest majd' kétszer annyi
gyermek jelentkezett.

A résztvevõk amellett, hogy megismerkedhettek különbözõ népi kismesterségekkel (kötélverés, fémdomborítás, agyagozás, batikolás stb.), ismeretet
szerezhettek a népi hagyományokról.
Miután a tábor a nyár legnagyobb kánikula hetére esett, nehéz volt kimozdulni az ÁMK nagytermébõl. Ennek ellenére mégis tettünk egy kis kirándulást a
Mulatóhoz illetve a Völgyi tóhoz. A
népi játékok közül a Méta tetszett leginkább a gyermekeknek. Ez a hagyományos magyar népi játék leginkább a
baseball-hoz hasonlít, és egész kicsiktõl
a felnõttekig mindenki szívesen játssza.
Bízom benne, hogy jövõ nyáron
is ilyen lelkes csapat jön össze, és
marad ez a tendencia, miszerint kétszerezõdik az elõzõ évi létszám!
Varnyú Rita
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Lakossági tájékoztató a kerti és háztartási hulladékégetés egészség- és környezetkárosító
következményeirõl
Manapság a takarékoskodás jegyében egyre többen állítjuk vissza a régi
kályháinkat, és fûtünk szénnel, fával és
egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal. Így égetésre kerülnek a kiürült
mûanyag palackok és zacskók, a vegyszerek göngyölegei, ruhák és a kerti
hulladékok is. A hulladékok megsemmisítésének ezen formája egyszerûnek
és gazdaságosnak tûnik, de mind környezetünket, mind saját egészségünket
fokozott veszélynek tesszük ki a háztartási és kerti hulladékok eltüzelésekor.
A hulladékok égetésekor keletkezõ füst igen nagymértékben
egészség- és környezetkárosító!
Az otthoni hulladékok (mûanyag
flakonok, mûanyag zacskók, használt
ruhák, egyéb textíliák, gumiabroncs,
kábelek, papír hulladékok, kerti hulladékok) égetése során keletkezõ füst, az
abban lévõ gázok és gõzök (szénmonoxid, széndioxid, hidrogén-klorid,
hidrogén-fluorid, arzén, higany, ólom,
kadmium és egyéb nehézfém tartalmú
gázok, szállópor)

– súlyosan veszélyeztetik egészségünket:
– irritáló (szemkönnyezést, orrfolyást, köhögést, tüsszentést okozó) hatást fejthetnek ki,
– daganatkeltõk lehetnek (pl. légzõszervi rákok, leukémia),
– károsíthatják a tüdõt (segítik az
asztma és más tüdõbetegségek kialakulását), az immunrendszert és a vérképzõ rendszert.
– károsítják környezetünket, hozzájárulnak a savas esõk kialakulásához, az
ózonréteg vékonyodásához és az üvegházhatás erõsödéséhez.
Ön tudta?
Egy átlagos kerti tûz, melyben vegyesen égetünk avart, fûnyesedéket és
gallyakat, hatalmas légszennyezést
okoz. Egy nagyobb kupac avar 6 órás
égésével annyi szállópor keletkezik,
mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos
közlekedése során. A háztartási hulladékok égetését a levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet is tiltja!

Programok községünkben év
végéig
Október 12. UMVP tájékoztató
az induló OKJ- tanfolyamokról
Október 14. Köszöntés az
Idõsek Világnapja alkalmából
Október 19. Községi megemlékezés október 23-ról
Október 20. Kis Anna Nemzetközi Nótás Találkozója

Október 28. Tökös buli
November 12. Falugyûlés
November 16. Márton-napi rajz-,
vers- és prózamondó verseny
December 15. Luca nap
December 20. ÁMK Karácsony
December 31. Szilveszter

Mit tegyünk az égetés helyett?
Gyûjtsük átgondoltan a hulladékot!
Egyre több településen van lehetõség
a szelektív hulladékgyûjtésre, amelynek
keretében a hulladéknak anyagfajtánként külön gyûjtõkonténere van. A hulladékok szelektív gyûjtése odafigyelést és
egy kis fáradtságot igényel, de mindenképpen hasznos egészségünk és környezetünk védelme érdekében.
Biztos, hogy minden hulladék, ami
számunkra feleslegessé válik?
Ha megununk egy cipõt, vagy egy
ruhát, ne a kályhába dobjuk. Biztosan
találunk lakóhelyünkön olyan szervezetet vagy személyt, aki örülne az öszszegyûjtött, még használható ruhákból
álló adománynak.
Komposztáljunk!
Valamennyi kerti hulladék és avar
komposztálható. A komposztálás során elkerüljük a hatalmas légszenynyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához jutunk.
Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

2012. október 19-én
pénteken 17 órára
az 1956-os forradalom és szabadságharc
valamint
a köztársaság kikiáltásának alkalmából
rendezett ünnepi megemlékezésre
az ÁMK nagytermébe.
Az ünnepség után közös koszorúzás
a forradalmak áldozatainak
tiszteletére felállított kopjafánál.

EMLÉKEZZÜNK
EGYÜTT!
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