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Rövidesen megkezdõdik a Pol-
gárõrség által LEADER támogatás-
ból megvalósuló térfigyelõ kamera-
rendszer kiépítése. Egyelõre négy
kamera és a központ telepítése törté-
nik meg, de a rendszer a késõbbiek-
ben bõvíthetõ. Október 18-i ülésén a
Képviselõ-testület döntött arról, hogy
a 4,5 millió forintos utófinanszíro-
zású pályázathoz fedezetet biztosít a
támogatási összeg átutalásáig.

Idén is kiírta az Önkormányzat a
Bursa Hungarica pályázatot a szociá-
lisan rászoruló felsõoktatási hallgatók
részére. Az elbírálással a Képviselõ-
testület a Pénzügyi és Szociális Bi-
zottságot bízta meg.

A Képviselõ-testület több ülésén
is foglalkozott az eddig gyöngyösi kis-
térséggel elláttatott feladatok jövõjé-
vel. Gyöngyössolymos kezdeménye-
zésével szociális és gyermekjóléti fel-
adatok ellátására társulás jön létre
2013. január 1-jével. Gyöngyöstarján
a házi segítségnyújtás, a családsegítés
és a gyermekjóléti szolgálat feladatait
az új társulás keretében kívánja ellátni
– az Önkormányzat reményei szerint
gazdaságosabban és az eddig is jó
színvonalú szolgáltatást fejlesztve. 

Október 18-i ülésén Gyöngyös-
tarján Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete is jóváhagyta a
járási megállapodás kormányrende-
lettel megállapított szövegét, mely
része volt a gyöngyösi járási hivatal
kialakításának. Ennek keretén belül

informatikai eszközök és egy üres
álláshely került átadásra. 

A járási hivatal a gyöngyösi polgár-
mesteri hivatalban és a földhivatal
épületében lesz kialakítva, de ezentúl
a járáshoz tartozik majd az okmány-
iroda is.

Várhatóan a hatáskörök egy része a
városi és községi önkormányzatok
jegyzõjétõl is a járási kormányhivatal-
hoz kerülnek át. Többek között jövõ-
re Gyöngyösön lesz a lakcímek nyil-
vántartása, az idõskorúak járadéká-
nak, a normatív alapon megállapított
ápolási díjaknak és közgyógyellátás-
nak az ügyintézése, a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény és az óvo-
dáztatási támogatás kivételével vala-
mennyi gyámhatósági ügy.

Január 1-jétõl a kedvtelésbõl tartott
állatok tartásáról szóló kormányren-
delet alapján valamennyi négyhóna-
posnál idõsebb eb csak transzponder-
rel, azaz az azonosítását szolgáló elek-
tronikus eszköz beültetésével tartható.

A jelölés megtörténtét a jegyzõ és
a járási állategészségügyi hivatal állat-
védelmi hatóságként ellenõrzi. Aki az
egyedi jelölési kötelezettségének nem
tesz eleget, legalább 45 000 forint
összegû állatvédelmi bírsággal kell
sújtani.

Felhívom az ebtartók figyelmét,
hogy amennyiben az azonosító esz-
köz beültetése megtörtént, azt az ön-
kormányzat ebnyilvántartása részére
jelentsék be a beültetésrõl szóló do-
kumentumok bemutatásával.

Az állatvédelmi törvény és vég-
rehajtási rendeletei az alábbi szabá-
lyokat tartalmazzák:

Az állattartó köteles a jó gazda gon-
dosságával eljárni, az állat fajának, faj-
tájának és élettani szükségleteinek meg-
felelõ életfeltételekrõl gondoskodni.

Az állattartó gondoskodni köteles
az állat megfelelõ és biztonságos elhe-
lyezésérõl, szakszerû gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.

A kedvtelésbõl tartott állat ürü-
lékét az állattartó a közterületrõl köte-
les eltávolítani.

Belterület közterületén – kivéve
az ebek futtatására kijelölt területet –
ebet csak pórázon lehet vezetni. Köz-
területen ebet csak olyan személy ve-
zethet, aki az eb irányítására, kezelé-
sére és féken tartására képes.

Ha a kóbor állat tulajdonosa is-
mertté válik, a tulajdonos köteles az
állatot visszavenni, valamint a befogá-
sával és elhelyezésével kapcsolatos
költségeket megtéríteni.

21/2012. (X. 19.) rendelet a köz-
mûvesítési hozzájárulás fizetésérõl
szóló önkormányzati rendeletek ha-
tályon kívül helyezésérõl,

22/2012. (XI. 9.) rendelet önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló 9/2011.
(III. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

A kihirdetett rendeletek megte-
kinthetõk a Polgármesteri Hivatalban
és egységes szerkezetû szövegük
megtalálható a www.gyongyostar-
jan.hu internetoldalon.

Dr. Jakab Csaba jegyzõ
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Önkormányzati információk

Tájékoztató a
Képviselõ-testület

üléseirõl

Szolgáltatóváltás

„Csip, csip…” –
kutya!

Önkormányzati
rendeletek változtak

A járások
kialakításáról

Az állattartó
kötelességei

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ: 7:30 - 17:30
Szerda: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 12:00 



Gallyazásnak nevezzük a szabad-
vezeték-hálózatok mentén lévõ fák és
bokrok ágainak, gallyainak eltávolítá-
sát, mely a hálózat biztonságos üze-
meltetése érdekében elkerülhetetlen
feladat. Azért van rá szükség, mert a
vezetéket megközelítõ hajtások bale-
setet (áramütést), illetve hosszabb-
rövidebb szolgáltatás-kiesést okoz-
hatnak.

A GKM 122/2004. (X. 15.) ren-
delete szerint a biztonsági övezet
környezetében levõ fák, bokrok ágait
az ingatlan tulajdonosa (kezelõje)
köteles rendszeresen eltávolítani, ha
azok a szabadvezeték biztonsági
övezet határát elérik.

A vezetékek biztonsági
övezetének terjedelme 

– Kisfeszültségû (0,4 kV-os) csu-
pasz hálózat esetén: a vezetéktõl mért
1 méteres távolság.

– Középfeszültségû (1-35 kV-os)
hálózat esetén: a szélsõ vezetõtõl
oldalirányban mért 5-5 méter, ill. 2,5-
2,5 méter, belterületre, ha a vezeték
fokozott biztonsági elõírások betar-
tásával létesült.

– Nagyfeszültségû (120 kV-os) há-
lózat esetén a nyugalomban lévõ szélsõ
fázisvezetõk függõleges vetületétõl
számított 13-13 méteres távolság.

Amennyiben szükségét érzi a mun-
kálatokkal kapcsolatos megbeszélésnek
(feszültségmentesítés, felügyelet kérése
stb.), készséggel állunk rendelkezésre.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha az
ingatlan tulajdonosa gallyazási köteles-
ségét nem teljesíti, az elosztói engedé-
lyes a közcélú hálózat mûködtetésének
törvényben elõírt kötelezettsége miatt
(2007. évi LXXXVI. törvény) a veszélyt
saját költségén el kell, hogy hárítsa,
amely munkálatok elvégzését az ingat-
lan tulajdonosa (kezelõje) elviselni
köteles.

A gallyazási munkát az elosztói en-
gedélyes rendszerint vállalkozóval vé-
gezteti el. Kertészettel, parképítéssel
foglalkozó szakértõ cégek kapnak meg-

bízást, melyek rendelkeznek kellõ gya-
korlattal, szaktudással (kertészeti, bota-
nikai ismeretekkel) és a szükséges fel-
szereltséggel. A végeredmény azonban
nem feltétlenül ugyanaz, mintha azt a
fa tulajdonosa végezné el, hiszen az el-
osztói engedélyesnek érthetõ módon a
biztonságos üzemeltetés és a legkisebb
költségráfordítás az érdeke. A gallyazás
csak a védõtávolságban benõtt ágak el-
távolítására terjed ki, a fa többi részé-
nek egyébként indokolt metszésére,
ritkítására nem. Ezért célszerû, ha a
gallyazási munkát a fa tulajdonosa
végzi el.

Közterületen a jegyzõ a fás szárú
növénnyel rendelkezni jogosultat a
fás szárú növény kivágására kötelezi,
ha a fás szárú növény az élet- vagy
vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e
veszély másként nem hárítható el.

A közterületen lévõ fás szárú nö-
vény kivágását követõ 1 éven belül a
használó köteles gondoskodni a nö-
vény helyben történõ szakszerû pótlá-
sáról. A telepítendõ cserje esetében 3
éven belül kell biztosítani a legalább
azonos területi borítást. A pótlás cél-
jából történõ telepítést meg kell ismé-
telni, ha a telepítést követõ vegetációs
idõszak kezdetén a fás szárú növény
nem ered meg. A szakszerû pótlás tel-
jesítését a jegyzõ ellenõrzi.

Szabadvezeték alá ültetésre
javasolható, alacsony koronama-
gasságú díszfafajták 

– Acer campestre „Nana” – gömb-
koronájú mezei juhar

– Acer platanoides „Globosum” –
gömbjuhar

– Catalpa bignoides „Nana” – er-
nyõskoronájú szivarfa

– Crataegus laevigata „Paul's
Scarlet” – pirosvirágú galagonya

– Fraxinus excelsior „Nana” –
gömbkõris

– Fraxinus ornus „Mecsek” –
mecseki virágos kõris

– Malus x adstringens „Hopa” –
díszalma

– Malus baccata „Street Parade” –
bogyós díszalma

– Malus x purpurea „Eleyi” –
pirosvirágú díszalma

– Morus alba „Nana” – törpe eperfa
– Prunus cerasus „Umbraculifera”

– gömbmeggy
– Prunus fructicosa „Globosa” –

gömb-csepleszmeggy
– Sorbus aria – lisztes berkenye
– Sorbus borbásii – Borbás-

berkenye
– Tilia tomentosa „Bori” – kisko-

ronájú ezüst hárs
– Tilia tomentosa „Teri” – kisko-

ronájú ezüst hárs
Kontakt Center (helyi tarifá-

val hívható telefonszám): 06 40
28-28-28

ÉMÁSZ Nyrt.
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Gallyazás

Közérdekû információk

NNiikkii  ÉÉtttteerreemm,,  PPiizzzzéérriiaa
ééss  KKlluubbhháázz

A hét minden napján
szeretettel várjuk

kedves vendégeinket.

- pizzákkal
- olasz tésztákkal
- frissensültekkel

Családi, baráti, céges
rendezvények lebonyolítása.

Mérsékelt áron,
házhoz szállítással.

Szilveszteri vacsoráról
érdeklõdni

Tel: 0637/372-407



Gyöngyöstarjánban jelenleg az
Általános Mûvelõdési Központ része
az iskola, az óvoda, a konyha és a
közmûvelõdés. A 2012. évi új közok-
ta-tási törvény alapján eldöntöttnek
te-kinthetõ, hogy az általános iskolai
oktatás állami kézbe kerül. Mit jelent
ez a mi esetünkben?

A legutóbb megjelent végrehajtási
tervezet utasítása alapján ÁMK for-
mában mûködõ szervezetbõl 2012.
december 31-ig ki kell venni a köz-
oktatási tevékenységet. Az ÁMK
többi része, az óvodai oktatás, a
konyha, a közmûvelõdési tevékeny-
ség változatlan formában marad az
önkormányzat irányítása alatt. Ez azt
jelenti, 2013. január 1. után az önkor-
mányzatoknak, nem lesz ráhatása az
iskolai nevelõ munkára. A pedagógu-
sok bérét az állam fogja közvetlenül
fizetni, és a munkáltatói jogkört sem
az önkormányzat gyakorolja. Mellé-
kesen megjegyzem, ez is számos kér-
dést vet fel, például hogyan veszik fi-
gyelembe a szülõi igényeket, vagy
különbözõ községi rendezvényekbe
hogyan lehet bevonni az iskolát, a pe-
dagógust. De tegyük fel, ezeket vala-
mi módon megoldjuk. Anyagi szem-
pontból önkormányzatunknak sú-
lyosabb kérdés az iskola épületének
mûködtetése.

Az iskola épülete marad önkor-
mányzati tulajdonban, viszont a 3000
fõ alatti településeknél a mûködteté-
sét az állam átveszi.

De hagytak egy kiskaput, amely
lehetõvé teszi a 3000 fõ alatti telepü-
léseknek az iskola épületének a mû-
ködtetését, amennyiben az önkor-
mányzat felvállalja a saját bevételei-
nek a terhére a költségeket. Durva
számításaink alapján a mi esetünkben
évente 15-18 millió Ft a mûködtetés.

Ha nagyon leegyszerûsítem, ak-
kor kifizethetem a villanyt, gázt, a vi-
zet, de az állam semmilyen hozzá-
járulást nem ad. Ismételten hangsú-
lyozom, ha az önkormányzat tudná

vállalni a mûködést, akkor sem lenne
semmiféle beleszólása az iskolai ok-
tatási tevékenységbe. Itt jegyzem
meg, hogy többen polgármesterek
megkérdeztük az illetékes minisz-
tériumot, hogy amennyiben mi
kierõltetnénk a mûködési költsé-
geket a település költségvetésébõl, az
milyen elõnyöket vagy garanciát je-
lentene az iskolával kapcsolatban az
önkormányzatnak? E kérdéssel meg
akartuk tudni, hogy biztosabb-e az
iskola hosszú távú mûködése, ha mi
vállaljuk a költségeket.

A válasz az volt, hogy nincsenek
iskolabezárások tervezve, ráadásul
nem befolyásol semmit a mûködtetés
felvállalása. Ezek után szintén csak
mellékesen jegyzem meg, hogy
amennyiben mindezek ellenére
mégis szeretnénk felvállalni az iskola
mûködtetését, november 15-ig, tehát
3 nap alatt egy olyan táblázatot kell

kitölteni, amelyben annak is szere-
pelni kell, hogy az önkormányzat
milyen forrásból fogja biztosítani a
mûködtetést. Nekünk nincs több
milliós bankbetétünk, a jövõ évi költ-
ségvetést pedig nem ismerjük.

Amennyiben mégis kérnénk az
üzemeltetést, de nem látja az állam a
mögötte álló anyagi fedezetet, eluta-
sításra számíthatnánk.

A 2012. november 14-i rendkívüli
testületi ülésen a képviselõ-testület
nem tudott felelõs döntést hozni az
iskola mûködtetésének ügyében a
jövõ évi költségvetés ismerete nélkül.

Nagy Károly
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Mindannyian igyekszünk a hozzá-
tartozóink nyughelyét rendbe tartani,
szépíteni. A Gyöngyöstarjánba látoga-
tók mindig megdicsérik a temetõnk
szépségét, rendezettségét. A lakosság-
gal közösen sok energiát fordítunk ar-
ra, hogy ez így legyen. Vannak idõsza-
kok, amikor megjelennek a kéretlen
látogatók, a vadak, és feldúlják a síro-
kat, lelegelik a virágokat, nem kis
bosszúságot okozva ezzel mindannyi-

unknak. Védekezésül megvásároltuk a
legmodernebb elektromos vadriasztót
(hatástalan), és kihelyezzük a hagyo-
mányos módszer kellékeit (használt-
ruha, harisnyába rakott haj). A hátsó
kerítést jelenleg is foltozgatjuk, bár a
szarvasfélék egy szökkenéssel átugor-
ják azt. Mégis azt kérem, hogy ameny-
nyiben pusztítást tapasztalnak, jelezzék
nekünk, és frissítjük a kellékeket.

Nagy Károly

Vadkárok a temetõben

Köszönet!
Akik a Mindenszentek alkalmával a

temetõben jártak, minden bizonnyal
észrevették az alsó kapu bejáratánál
felállított helyi, több tonnás gyönyörû
sziklába állított keresztet. E szikla, a
különleges faragott kereszt és a mellet-
te elhelyezett faragott pad Dudás Jó-

zsef gyöngyöstarjáni születésû honfi-
társunk adománya. Ezennel köszöne-
temet fejezem ki Dudás József úrnak
az egész lakosság nevében. Az amúgy
is szép temetõnk ezáltal még szebb,
még különlegesebb lett.

Nagy Károly

Rövid részlet az ÁMK-t érintõ 2012. november
12-i falugyûlésrõl



November 16-án péntek délután,
gyerekzsivajtól volt hangos a Mûvelõ-
dési Ház nagyterme és iskolánk. Itt
azonban nem a libák gágogtak, hanem
17 település (Boconád, Kápolna,
Gyöngyöspata, Domoszló, Halmaj-
ugra, Visonta, Gyöngyös, Karácsond,
Kál, Csány, Szücsi, Adács, Vámos-
györk, Heréd, Hort, Kompolt, Gyön-
gyöstarján), 19 iskolájának 82 tanulója
gyûlt össze tanítóival, szüleivel, nagy-
szüleivel, hogy részt vegyen a már ha-
gyományosnak mondható, Márton na-
pi vers-, próza- és rajzversenyünkön.

Jó volt látni, a sok izgatott, csillo-
gó szemû, várakozással teli gyerme-
ket, kísérõiket akik felkészítették
õket erre az alkalomra. Szorongással
várták, hogy elõadhassák kiválasztott
mûveiket. Libákkal és más mada-
rakkal kapcsolatos verseket, prózákat
lehetett elmondani, rajzolni. Az ün-
nepséget az Óvoda nagycsoportosai
nyitották meg. Libás dalokat énekel-
tek, verseket mondtak, melyet na-
gyon aranyosan és talpraesetten adtak
elõ. Köszönöm nektek gyerekek, és
óvó néniteknek a felkészítõ munkát. 

Ezután következett a rajzverseny
eredményhirdetése, elõször az óvo-
dásoké, majd az alsós kisdiákoké. 

Rajzokból több száz érkezett az is-
kolába. Remek munkák voltak, nehéz
volt a zsûri dolga. Sajnos, a határidõn
túl beérkezett munkákat nem tudtuk
elfogadni. Osztályonként bíráltuk el a
beérkezett mûveket. A mi iskoláink
tanulói is nívós rajzokat készítettek:

1. o.-ból 1. helyezett lett: Cade-
nazzi Vittorio, különdíjat kapott:
Lipovszky Márton

2. o.-ból 2. helyezett lett: Nagy
Gergõ, különdíjas: Bakos Liza 

4. o.-ból 1. helyezett lett:
Molnár Rebeka.

Gratulálunk nektek, nagyon ügye-
sek voltatok!

Ezután következett a vers- és
prózamondó verseny, amely hat
helyszínen került lebonyolításra, 18
zsûritag jelenlétében. (A zsûri mun-
kájában részt vettek: Heréd, Szücsi,
Hort, Nagyréde, Kompolt, Adács,
Boconád, Visonta és Gyöngyös (Kál-
váriapart, Egressy Béni) általános is-
koláinak tanítói, valamint Nelli óvó-
néni, Zsidai tanár úr, Juhászné Mari-
ka logopédus néni, Pálosi Györgyné

Erzsike néni és Dr. Szecskõ Tamás).
Értékelésükkor elmondták a zsû-

rielnökök, hogy az elõadott mûvek
színvonalasak voltak.

A gyöngyöstarjáni gyerekek itt is
nagyon jól teljesítettek:

1-2. o.-os vers kategóriában: az 1.
o.-os  Nagy Gergõ 3.

próza kategóriában:  a 2. o.-os
Bakos Liza 2.
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Folytatás a 6. oldalon

Az ÁMK hírei
Márton napi verseny ÁMK Általános

Iskolában!



Kõhegyi Vivien 3.
3-4. o-os vers kategóriában: a 3.

o.-os Varga Zsófi 2.
a 4. o.-os Darók Dézi 3. helyezést

ért el.
A 4. o.-os Molnár Rebeka külön-

díjat kapott. 
3. o.-os próza kategóriában:

Benchea Márton 2. helyezett lett.
Amíg a zsûri értekezett, addig

Varnyú Rita és Balog Edina kötötte le
a gyerekeket táncházzal, játékkal.
Köszönjük!

Nagyon ízléses volt a nagyterem
dekorációja is. A lufilibák, lufivirágok
nagy tetszést arattak és a gyerekek ki-
törõ örömmel fogadták õket. Kö-
szönjük Editke, hogy kitaláltátok és
elkészítettétek ezeket a varázslatokat!

Hálás köszönetünket fejezzük ki
az iskola SZMK segítõkészségéért, a
kedves szülõknek, nagyszülõknek,
akik szponzori ajándékaikkal, renge-
teg, finom házi süteménnyel, pogá-
csával, terítõvarázzsal járultak hozzá
rendezvényünk sikeréhez.

Külön köszönjük az Ingyen Piac, a
Benedek Pincészet, a Kovács Borház,

Csernyik Józsefné, Apáczai Kiadó, 8.
o.-os lányok, 85. sz. Merkúr Papír-
bolt, tantestület szponzorálását.

Bízunk abban, hogy iskolánk hír-
nevét, tenni akarását a résztvevõk
„szétkürtölik” az egész régióban és
még több iskola csatlakozik ehhez az
eseményhez.

Továbbra is szeretnénk ezt a ha-

gyományt ápolni. Reméljük az elkö-
vetkezõ évben is meg tudjuk rendez-
ni a találkozót, és szeretettel várunk
minden verset, prózát kedvelõ kis-
diákot Gyöngyöstarjánba, a Márton
napi megmérettetésre!

Fehér Ádámné
munkaközösség-vezetõ

Huszonegy lelkes kis elsõs kezdte
az ÁMK-ban az idén a tanévet. Kö-
zülük tizenöt vagány fiú.

A szülõk bevállalták, hogy gyerme-
keik sporttevékenységét maximálisan
segítik. Így kezdhettük el 11 tanulóval
az úszásoktatást, melyet lehetõleg min-
den hónapban 10 órában folytatunk. Év
végéig a gyorsúszást, valamint hátúszást
sajátíthatják el a gyerekek, természete-
sen a mély vízben. Egy-két segítõkész
szülõ minden alkalommal akad kísérõ-
nek. Õk segítenek a gyerekek öltözkö-
désében és a hosszú haj nagyon nehéz
szárításában.

Tervezzük még ebben az évben a
korcsolyázás és síelés tanulását is.

Pár hete kezdték még csak el a su-
lit, s máris rengeteg élményben volt
részük a legkisebbeknek. 

Szeptemberben a szülõk közre-
mûködésével elültethették az osztály

fáját az iskola udvarán. Késõbb az in-
tézmény könyvtárával ismerkedhet-
tek meg Erzsike néni segítségével, aki
egy nagyszerû könyvtári órát tartott
nekik.

Egy alkalommal 3 D-s moziba is
eljutottak, ahol a Semy nagy kalandja
címû filmet láthatták.

Novemberben részt vettek egy
múzeumpedagógiai órán a Mátra
Múzeumban, amelyet tárlatvezetés

követett.
A következõ héten a gyöngyösi

gyermekkönyvtárba, valamint a Tûz-
oltóságra látogatunk el.  Mindezeket
próbáljuk úgy megvalósítani, hogy a
tanítási órák ne nagyon csorbuljanak.

A tanórán kívüli ismeretszerzés
nagyon fontos a gyerekek számára.
Ezekkel a programokkal  szeretnénk
elõsegíteni ezt.   

Pongrácz Gáborné Ilike
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Folytatás az 5. oldalról

Krónika
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Szeptember 23-án a 4. és 5. osztály
egy közös túrával ünnepelte meg az új
tanévet. Ragyogó idõben egy szép dél-
elõtt részesei lehettek a túrázó gye-
rekek, akik kifogyhatatlan energiával
gyalogolták végig a több kilométeres
távot. A végállomás a Bacsó-kútnál
volt, de pihenés gyanánt megálltunk
Sósiréten, ahol elõkerültek a labdák és
a tollasfelszerelés is.

Október 1-jén ismét megren-
deztük a felsõ tagozatosok kupáját,
ahol az osztályok tanulóiból verbu-
válódott csapatok  szép számmal
megjelent szurkolóik elõtt játszottak
a vándorserlegért. 

A végeredmény: 1. hely: 8. osztály
2. hely: 7. osztály
3. hely: 6. osztály
4. hely: 5. osztály

Gólkirály: Péter Bence (8. osztály).
Szintén októberben II. korcso-

portosaink Bozsik-programos tornán
szerepeltek a gyöngyösi Energia SC
pályáján, ahol nagyszerû játékkal, a
13 résztvevõ iskolából az elõkelõ 5.
helyen végeztek. A csapat tagjai :
Tóth Ábris, Jakab Jordán, Varga
Mátyás, Ludányi Gábor, Kecskés
Szebasztián, Gerold Máté, Gerold
Dániel, Nagy Bálint.

Barna Tibor
testnevelõ

Sport

Túra

Labdarúgás

Az idei évben Batyus Suli Buli né-
ven került megrendezésre az iskolai
SZMK jótékonysági rendezvénye. Már
a belépõként szolgáló piros alapon fe-
hér pöttyös szalag is jelezte, hogy ez a
buli szakít a hagyományokkal, és valami
új van születõben. Az ÁMK termét
Szalmási Edith és Csontos László gyö-
nyörû, piros-fehér-fekete színekbe öl-
töztette, a mennyezetrõl bakelitleme-
zeket lelógatva jelezték, hogy nagy retro
partyba csöppentünk. Szabó Béla Dj
napjaink, valamint fiatalságunk zenéi-
bõl választva repített bennünket vissza
egy kicsit az idõben. A hangulat fer-
geteges volt, hiszen velünk bulizott az
iskola igazgatónõje, Szántó Mariann,
Szecskõ Tiborné Nellike, az ovi veze-
tõje, Nagy Károly polgármester, Jenei
Károly alpolgármester úr, Bálint Ira
képviselõ asszony, valamint a helyi ön-
kéntes tûzoltóság vezetõje, Benedek
János nejével, Lidikével.

A nagy vidámság pár perc erejéig
azonban sírásba „csapott át”, mert elbú-
csúztunk, és megköszöntük az SZMK
vezetõjének áldozatos munkáját, hiszen
ebben az évben utoljára bulizott velünk
Péterné Irénke, aki tíz éven át mindent
beleadva dolgozott az iskolás gyermeke-
kért, és fogta össze a szülõi munkakö-
zösséget. Köszönjük Irénke! Kicsit pi-
tyeregtünk, azután, ismét a táncé, majd a
tombolahúzásé volt a fõszerep. Ezúton
szeretnénk megköszönni minden támo-
gatónknak a tombolaajándékokat, a tá-
mogatói jegyek vásárlását, és a résztve-
võknek azt, hogy idén is bizalmat sza-
vazva az újdonságnak megtiszteltek ben-
nünket, és csörögtek egy jót velünk!

Egy percet sem pihentünk, hajnali
három óráig roptuk a táncot. Az igaz,
hogy másnap a sok tánctól fájós lábbal,
bicegve mentünk rendet rakni, de már
most várjuk, hogy ismét együtt buliz-

hassunk. Reméljük, hogy mindenki
annyira jól érezte magát, mint mi, és a
következõ tanévben rendezendõ bulira
is velünk tartanak! Jövõre veletek
ugyanitt!

Már Ágnes, Tóthné Zsuzsi
SZMK tagok

Batyus Suli Buli

Köszönetemet szeretném kifejez-
ni mindazoknak, akik a Gyöngyös-
tarjáni Általános Mûvelõdési Köz-
pont Általános Iskolája alapítványá-
nak a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyer-
mekekért Alapítványnak ajánlották
fel adójuk 1%-át! A jövõben is kérem
a támogatásukat! 

Egyben tájékoztatom Önöket,
hogy alapítványunk megújult és folya-
matban van az alapítvány céljai közé
olyan lehetõségeket is felvenni, me-
lyek az iskola valamennyi tanulójának
a javát szolgálják, mint például az isko-
laudvar felszereltségének javítása.

Szántó Marianna
elnök

Tisztelt
Szülõk!

Szülõk az
iskolában

Iskolánk lelkes szülõi elhatározták,
hogy segítenek az osztálytermek csino-
sításában. Így történt az meg, hogy az
elsõ és ötödik osztályban vállalták a
szekrények és egyéb kiegészítõk lefes-
tését. Nagyon szép lett minden. Kö-
szönjük azoknak, akik ebben részt vet-
tek. Az elsõ osztályban Cadenazzi Vit-
torio, Dobre Hanna és Ozsvárt Bence,
az ötödikben pedig Nagy Bálint,
Sramkó Dávid, valamint Szecskõ Ad-
rienn szüleinek. 

A szülõk a többi osztályban is sokat
tettek már azért, hogy iskolánk eszté-
tikusabb, élhetõbb legyen. Ismételten
csak köszönet illeti õket!
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A Népmese Napja (szeptember
30. Benedek Elek születésnapja) al-
kalmából mesemondó és rajzver-
senyt tartottunk az ÁMK tanulói ré-
szére. A cél nem annyira a gyerme-
kek versenyeztetése volt, inkább egy
kellemesen eltöltött közös délután a
népmesék bûvöletében.

A rajzokat elõzetesen kellett elké-
szíteni és leadni a Közösségi Házba,
amit zsûrizés után a könyvtárban és a
Mûvelõdési Ház elõterében állítot-
tunk ki.

A mesemondó versenyen min-
denki a legjobb tudása szerint szere-
pelt, nagyon szépen és érthetõen ad-
ták elõ a meséket a gyerekek. A zsûri
döntése alapján minden kisdiák em-
léklapot, kabalát és csokit kapott ju-
talmul. A délután vidáman telt, és
minden résztvevõ gyermek azzal az
ígérettel tért haza, hogy még felnõtt
korában is megõrzi a mese szeretetét.

Az elmúlt évekhez hasonlóan,
ebben az évben is megrendeztük a
Tök jó buli rendezvényünket az
ÁMK nagytermében. Ez alkalommal
is szebbnél szebb faragott töklámpá-
sok készültek.

Balog Edina és barátai húzták a tal-
palávalót a táncházhoz, a helyszínen
verbuvált csapatok megmérethették
magukat az ügyességi vetélkedõn. Ké-
szült arcfestés, csillámtetkó, lehetett
gyöngyöt fûzni, rajzolni.

A büfében a Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület tagjai
finom sütiket, szörpöt és sült tököt
kínáltak a gyereknek. 

Nagyon örülünk, hogy sokan el-
jöttek, és aki ott volt, az biztos, hogy
"tök jól" érezte magát!

Mesemondó verseny Tök jó buli

Megérkezett az új szállítmány a
Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtárból. 

Néhány cím ízelítõül, a kölc-
sönözhetõ könyvek közül: 

Nemere István: Történelmi
rejtélyek

Joseph Conrad: A titkosügynök
Richard Blake: Az összeesküvés
Henning Mankell: A gyilkosnak

nincs arca
Reisz Tamás: Csákányozok

Jane Austen: Meggyõzõ érvek
Szabó Sándorné: Sütés nélküli

édességek
Bartos Erika: Bogyó és Babóca

süteményei
Folyóiratok 2013-ban: A mi

otthonunk, Családi Lap, Diéta és fit-
nesz, Ezermester 2000, IM, Nõk
Lapja, Praktika, Tapsi, Szitakötõ.

Szeretettel várunk minden olvas-
ni vágyót a Közösségi Házban mû-
ködõ mozgókönyvtárban.

Mozgókönyvtári információ
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Állandó programok

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Idõ-

közönként

9.30-10.15
Csiribiri

torna

9.00 
Baba-mama

klub/Kerekítõ

8.00-12.00
Falugazdász

15.00-16.00
Gyermek
néptánc
(ÁMK)

14.30-16.00
Kreatív

rajz szakkör

13.00-16.00
Falugazdász

15.00-16.30
Fonó

kézmûves
szakkör

18.00-20.00
Tollaslabda

ÁMK

16.00-18.00
Nagyi

kézmûves
foglalkozás

15.00-16.00
Dráma szak-

kör

17.00
ÚMVP tan-

folyam

18.00-20.00
Tollaslabda

ÁMK

8.30
ÚMVP

Tanfolyam
Aranykalászos

gazda,
ökogazda

16.00-18.00
Pávakör
próba

Nagyi net
Filmklub

Nagyi
énekkar próba

Nagyi klub

18.45-19.45
Zumba
(ÁMK)

17.30-18.30
Fitt ball
ÁMK

16-16.30
Nagyi torna

19.00-20.00
Hatha jóga

2013. január 8. kedd 17 óra:
Batyus újévköszöntés és koccintás
(Közösségi Ház)

2013. január 19. szombat:
Részvétel a Magyar Kultúra Napján
és a Pávakör nyílt napján (ÁMK)

2013. február 5. kedd 17 óra:
Klubgyûlés - nagyis bál megbeszélése
- fellépõk-próbák megbeszélése

2013. március 5. kedd 18 óra:
Nõk köszöntése - névnapozás

2013. március 14.: Részvétel a
március 15-i ünnepségen

2013. április 6. szombat 16 óra:
Tavaszváró Nagyis bál nem csak
nagyiknak (ÁMK)

2013. május 1. szerda: Részvétel a
falumajálison a Völgyi-tónál

2013. május 7. Kirándulás
2013. június 4. kedd: Klubgyûlés,

névnapozás

A Nagyi Klub tagjai november 15-
én színházlátogatáson vettek részt
Budapesten a József Attila Színházban.

A Mici néni két élete címû zenés
darab már a televízióból ismerõs volt
sokaknak, de az élõ színielõadás, a
remek szereposztás feledhetetlen
élményt nyújtott. Fõbb szerepekben
láthattuk Esztergályos Cecíliát,
Bodrogi Gyulát, Galambos Erzsit és
Vándor Évát.

Nagyi klub 2013. évi I. félévi
programtervezete

Színházban voltunk

Sajtos tallér
Tészta: 50 dkg liszt, 25 dkg mar-

garin, 2 dl tejföl. 2 kávéskanál só 1/2
sütõpor.

Krém: 2o dkg margarin, 3o dkg
reszelt sajt  /fele lehet füstölt/

Elkészítés: A krémhez a margarint
a sajttal és pici sóval kikeverjük.

A tésztához valókat összegyúrjuk,
4 részre osztjuk, és mint a levestésztát
olyan vékonyra nyújtjuk  egyenként,
és rákenjük a négy részre osztott
krémet, és mint a bejglit feltekerjük.

A négy rudat másnapig hûtõszek-
rénybe tesszük, másnap 3 mm vastag
szeletekre vágva elõmelegített sütõben
szép világosra sütjük.

Karácsonyi mézes
3 db egész tojás
25 dkg cukor
1 cs. vaníliás cukor
3 evõkanál hideg vagy 6 evõkanál

Ünnepi
receptek a
Nagyiktól

Folytatás a 10. oldalon
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A Gyöngyöstarjáni Pávakör ismét
nyílt napot tart a Magyar Kultúra
Napjával egybekötött program
keretében 2013. január 19-én az
ÁMK-ban, melyre szeretettel várjuk
a lakosságot és a támogatókat.

Részletes programról a ren-
dezvény elõtt megjelenõ plakátokról
tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Pávakör tagsága

A rendelés zavartalan mûködése
érdekében kérjük Önöktõl, hogy te-
lefonhívással ne zavarják a munkán-
kat, csak sürgõs és indokolt esetben
telefonáljanak.

Receptigény leadása, laborered-
mény beolvasása nem telefonon törté-
nik, kérjük személyesen megjelenni!

Laboreredmények kiadása a követ-
kezõ vérvételes napon 10 órától történik

(keddi vérvételi eredmény csütörtökön
a csütörtöki kedden érkezik meg).

A szakrendelésekre a várakozási idõ
akár több hónap is lehet, ezért aki-nek
szakorvosi javaslat szükséges bár-mely
gyógyszer felírásához, az leg-alább
három hónappal a szakorvosi javalat
lejárta elõtt kérjen idõpontot és beu-
talót az adott rendelésre.

Dr. Petrovics Antal háziorvos

Tisztelt
Gyöngyös-
tarjániak!

Kedves Betegeink!

langyos méz
10 dkg langyos margarin
1/2 cs. mézes fûszerkeverék
1 kávéskanál szódabikarbóna
5 evõkanál darált dió
Mindezeket habosra keverjük,

majd 45 dkg liszttel összegyúrjuk. Elég
lágy tészta lesz, de nem kell megijedni,
másnap jól lehet vele dolgozni! Éjsza-
kára hûtõszekrénybe tesszük, másnap
1 cm-esre nyújtjuk, kerek kiszúróval
kiszaggatjuk, tetejét tojással megken-
jük, fél dióval díszítjük. Elõmelegített

sütõben sütjük.
Lehet vékony korongokat kiszúr-

ni, fanyar lekvárral összeragasztani,
csokoládé bevonóval áthúzni.

Halászlé Szentestére
Hozzávalók:
1 db (kb. 2 kg-os ) ponty
1 nagy fej vöröshagyma
só, pirospaprika, 1-2 zöldpaprika,

1 paradicsom
halászlé kocka
A halat alaposan megtisztítjuk és fel-

szeleteljük. A vöröshagymát a papriká-

val, a paradicsommal megdinszteljük,
rátesszük a pirospaprikát majd a fejet, a
farkat és egy-két halszeletet, és annyi
vízzel öntjük fel, ami ellepi.  A többi hal-
szeletet besózzuk. Felfõzzük addig, míg
a csont jól eltávolítható (kb. 1 óra).

Egy másik fazékban kb. 3 dl vízben
a halászlékockát feloldjuk, és ebbe
passzírozzuk bele a megfõtt halat és a
fõzõlevet. Ízlés szerint sózzuk.

A többi halszeletet beletesszük, és
kb. 30 percig fõzzük. Aki erõsen
szereti, tegyen bele csípõs paprikát,
úgy az igazi a halászlé.

Folytatás a 9. oldalról

Hozzávalók:
Tészta: kb. 60dkg liszt, 4 dl tej, 5

dkg élesztõ, 3 db tojás, 2 ek. olaj, 6
dkg kristálycukor.

Az élesztõt a tejben felfuttatjuk és
a többi hozzávalóval összedolgoz-
zuk. A tésztát 6 egyenlõ részre
(cipóra) osztjuk, majd 1/2 órát
pihentetjük.

Krém:
1 RAMA, 20 dkg porcukor, 3 ek.

kakaó, 3 sc. Vaníliás cukor ezeket jól
kikeverjük.

A cipókat vékonyra kinyújtjuk a
krémmel bekenjük és feltekerjük. A
feltekert rudakból hármat-hármat
összefonunk és a tetejét megkenjük
tojással. A kiolajozott tepsibe még
1/2 órát pihentetjük, majd
aranysárgára sütjük.

Ül a tél a hegy tetején.
Fehér kucsma van a fején.
A hátán meg fehér suba.
Készülõdik a faluba.
Tápászkodik, fölkel s jövet
fehér terveket szövöget.
Szórja, hinti, hol elhalad,
két marokkal a friss havat.
Fehéredik domb és lapály.
Olykor-olykor a tél megáll.
Gondos gazdaként széttekint,
aztán munkába fog megint.
Ahol kilátszik a vetés,
vet oda egy marokkal, és
mire a mi falunkba ér,
mögötte már minden fehér.
Egy kicsit még tipeg-topog,
befagyasztja a patakot.
Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget.

Kányádi Sándor

Ostoros rétes Ül a tél a hegy
tetején

Gyöngyöstarján
Önkormányzata

képviselõi és dolgozói
nevében

békés, boldog karácsonyt
és eredményekben

gazdag
új esztendõt kíván

Nagy Károly
polgármester
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