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A Képviselõ-testület 2013. évi
utolsó ülésén a következõ fontosabb
döntések születtek:

A helyi építési szabályzat és a tele-
pülésszerkezeti terv felülvizsgálata is-
mét napirenden volt: három kérelmet
vizsgált meg a testület, mely ezekkel
kapcsolatos ezt követõen pedig jóvá-
hagyta Gyöngyöstarján Község telepü-
lésfejlesztési koncepcióját, mely az
önkormányzat honlapján elérhetõ és a
Hivatalban megtekinthetõ.

A Képviselõ-testület elfogadta
2014. évi munkatervét, mely alapján
tervezetten 10 ülést fog tartani a
Testület, közmeghallgatás december
hónapban várható.

Az Országos Mentõszolgálat Alapít-
ványa 10 000 Ft-os, az Egészséges Jövõ-
ért Közalapítvány – bögrevásárlás útján
– 250 000 Ft-os támogatásban részesült.

A jogszabályi változások figyelem-
be vételével új szociális rendeletet fo-
gadott el a Testület: a 2014. január 1-
jétõl hatályba lépõ szabályozás rögzíti
az önkormányzati segély igénybe
vételének feltételeit. [22/2013. (XII.
30.) önkormányzati rendelet]

Pontosításra került az egyes helyi
közszolgáltatások kötelezõ igénybe-
vételérõl szóló önkormányzati ren-
delet is, melynek egységes szerkezetû
szövege elérhetõ a www.njt.hu olda-
lon, az önkormányzati rendeletek
között [23/2013. (XII. 30.) rendelet-
tel módosított 30/2004. (XII. 30.) ön-
kormányzati rendelet]

2013-ban Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete 8 munkaterv szerinti, 4 rendkí-
vüli és 1, Gyöngyösoroszi Önkor-
mányzatával közös testületi ülést tar-
tott. Valamennyi ülés határozatképes
volt, öt ülésen valamennyi, három
ülésen 6, négy ülésen 5 és egy ülésen
4 képviselõ vett részt.

Idei elsõ ülését a Testület február
3-án tartotta, melyen jóváhagyta az
Önkormányzat 2014. évi rendez-
vénytervét és pályázat benyújtását az
önkormányzati konyha felújítására.

A civil szervezetek 2014. évi támo-
gatását az alábbiak szerint fogadta el:

Világos Szándékkal Gyöngyöstar-
jánért Egyesület 900 000 Ft

Gyöngyöstarjáni Sportkör 400 000
Ft,

Gyöngyöstarján Polgárõrség 300 000
Ft,

Gyöngyöstarjáni Községi Tûzoltó
Egyesület 100 000 Ft,

Gyöngyöstarjáni Nagyik és Uno-
kák Hagyományõrzõ és Népdal
Egyesület 100 000 Ft.

Az Önkormányzat költségvetése
február 12-én lett kihirdetve [1/2014.
(II. 12.) önkormányzati rendelet], mely
alapján a bevételi és kiadási fõösszeg
248 millió 946 ezer forint. A költség-
vetésben jóváhagyták a Gyöngyöstar-
jáni Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselõi részére egységes, 10 %-
os illetménykiegészítését is [2/2014. (II.
12.) önkormányzati rendelet]. 

Február 18-án rendkívüli ülésen
döntött a Képviselõ-testület az iskola
udvarán mûfüves pálya létesítéséhez
pályázat benyújtásáról és az önrész
költségvetési fedezetének jóváhagyá-
sáról [3/2014. (II. 12.) önkormányza-
ti rendelet].

Március 6-án a Képviselõ-testület
kiírta az óvodavezetõi pályázatot,
melynek szövege a kozigallas.gov.hu
oldalon lesz elérhetõ.

Szintén ezen az ülésen fogadták el
óvodai beiratkozásra a május 5. és 9.
közötti idõszakot.

Lakossági kérésre a Képviselõ-tes-
tület megvizsgálja a víziközmû háló-
zat fejlesztési lehetõségeit a Széche-
nyi és Losonci utcákban. 

A közkifolyókról történõ lakossá-
gi vízvételezést az Önkormányzat
ezentúl negyedévente fogja kiszám-
lázni a vízhálózatra rá nem kötött
ingatlanok tulajdonosai részére.
[4/2014. (III. 10.) önkormányzati
rendelet]

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Választási tájékoztató
2014. március 6-i ülésén a Kép-

viselõ-testület a szavazatszámláló
bizottságok választott tagjainak név-
sorát a következõk szerint hagyta jóvá:

1. szavazókör - Jókai Mór tér 5.
(Könyvtár)

Szecskõ Mátyásné Rákóczi u. 37.
szavazatszámláló bizottsági tag

Tihanyi Katalin Deák F. u. 38.
szavazatszámláló bizottsági tag

Tõkésné Korponyi Krisztina
József A. u. 27 szavazatszámláló
bizottsági tag

A szavazókör  területe:
Ady Endre utca, Arany János utca,

Árpád utca, Deák Ferenc utca, Dobó
köz, Dobó István utca, Fajzat puszta,
Fajzati út, Hõsök utca, István utca, Jó-
kai Mór tér, Kassa utca, Klapka György
utca, Kossuth Lajos utca, Losonci utca,
Máriássi utca, Pozsonyi utca, Rákóczi
Ferenc utca, Segesvári utca, Tizeshon-
véd utca, Vág köz, Virág utca

2. szavazókör - Damjanich u. 1.
(Napköziotthonos Óvoda)

Nagyné Kiss Anna Petõfi S. u. 25.
szavazatszámláló bizottsági tag

Szecskõ Józsefné Harangozó Éva
Hõsök u. 19. szavazatszámláló
bizottsági tag

Szõke Lászlóné Kossuth u. 27.
szavazatszámláló bizottsági tag

A szavazókör  területe:
Aradi utca, Bocskai István utca,

Borhy tanya, Brassó utca, Damjanich
János utca, Fátra utca, Hóvirág utca,
József Attila utca, Máspataka puszta,
Nefelejcs utca, Petõfi Sándor utca,
Rózsa utca, Sósirét tanya,
Szabadhegyi utca, Szabadság utca,
Széchenyi István utca, Tûzoltó utca,
Vörösmarty Mihály utca

A szavazatszámláló bizottságok
póttagjai:

Kerekné Tóth Erika Hõsök u. 3.
szavazatszámláló bizottság 1. póttagja

Dr. Lipovszkyné Molnár
Zsuzsanna Deák F. u. 10. szavazat-
számláló bizottság 2. póttagja

Önkormányzatunk hírei
A Képviselõ-testület üléseirõl
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Szecskõ Ferencné Varga Anna
Ady E. u. 15. szavazatszámláló
bizottság 3. póttagja

Tóth Ferencné Barna Rozália
Dobó u. 42. szavazatszámláló
bizottság 4. póttagja

Mozgóurna iránti kérelmek rendje:
A választópolgár mozgóurna irán-

ti kérelmének
a) legkésõbb 2014. április 4-én 16.00

óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi
választási irodához, amelynek szavazó-
köri névjegyzékében szerepel vagy

b) 2014. április 6-án, legkésõbb
15.00 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz. 

A mozgóurna iránti kérelmet a
helyi választási iroda legkésõbb 2014.
április 4-én bírálja el.

Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi
Helyi Választási Iroda

A mezõ- és erdõgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013.

évi CXXII. törvénnyel összefüg-
gõ változásokról

Az ismertetett jogszabályok:
- Földforgalmi tv.: mezõ- és erdõ-

gazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény,

- Átmeneti tv.: a mezõ- és erdõ-
gazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel össze-
függõ egyes rendelkezésekrõl és át-
meneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény,

- Hirdetményi rendelet: az elõ-
vásárlási és elõhaszonbérleti jog gya-
korlása érdekében az adás-vételi és a
haszonbérleti szerzõdés hirdetményi
úton történõ közlésére vonatkozó
eljárási szabályokról szóló 474/2013.
(XII. 12.) Korm. rendelet.

2013. március 1-jétõl
Hatályát vesztette a termõföldre vo-

natkozó elõvásárlási és elõhaszonbér-
leti jog gyakorlásának részletes szabá-
lyairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm.
rendelet, valamint a termõföldre vo-
natkozó elõvásárlási és elõhaszonbérle-
ti jog gyakorlásával összefüggõ igazga-
tási szolgáltatási díjról szóló 55/2006.
(VII. 27.) FVM rendelet.

A Földforgalmi törvény alábbi
rendelkezései hatályba léptek:

18. § (1) A föld eladása esetén az
alábbi sorrendben elõvásárlási jog il-
leti meg:

a) az államot a Nemzeti Föld-
alapról szóló törvényben meghatáro-
zott földbirtok-politikai irányelvek
érvényesítése céljából, valamint köz-
foglalkoztatás, illetve más közérdekû
cél megvalósítása érdekében;

b) a földet használó olyan föld-
mûvest,

ba) aki helyben lakó szomszédnak
minõsül,

bb) aki helyben lakónak minõsül,
vagy

bc) akinek a lakóhelye vagy a mezõ-
gazdasági üzemközpontja legalább 3 éve
azon a településen van, amelynek köz-
igazgatási határa az adás-vétel tárgyát ké-
pezõ föld fekvése szerinti település köz-
igazgatási határától közúton vagy köz-
forgalom elõl el nem zárt magánúton
legfeljebb 20 km távolságra van;

c) az olyan földmûvest, aki hely-
ben lakó szomszédnak minõsül;

d) az olyan földmûvest, aki hely-
ben lakónak minõsül;

e) az olyan földmûvest, akinek a
lakóhelye vagy a mezõgazdasági
üzemközpontja legalább 3 éve azon a
településen van, amelynek közigazga-
tási határa az adás-vétel tárgyát képezõ
föld fekvése szerinti település közigaz-
gatási határától közúton vagy közfor-
galom elõl el nem zárt magánúton leg-
feljebb 20 km távolságra van.

(2) Az (1) bekezdés c)-e) pontjá-
ban meghatározott földmûvest – az
elõvásárlásra jogosultak sorrendjében
– megelõzi

a) a szántó, rét, legelõ (gyep), vagy
fásított terület mûvelési ágban nyilván-
tartott föld eladása esetén az a földmû-
ves, aki a föld fekvése szerinti telepü-
lésen az elõvásárlási joga gyakorlását
megelõzõen legalább 1 éve állattartó te-
lepet üzemeltet, és a tulajdonszerzésé-
nek a célja az állattartáshoz szükséges
takarmány-elõállítás biztosítása;

b) a szántó, kert, szõlõ, gyümöl-
csös mûvelési ágban nyilvántartott
föld eladása esetén az a földmûves,
aki számára a tulajdonszerzés célja

földrajzi árujelzéssel, továbbá eredet-
megjelöléssel ellátott termék elõál-
lítása és feldolgozása, vagy ökológiai
gazdálkodás folytatása.

(3) A közös tulajdonban álló föld
esetében a tulajdonostárs tulajdoni
hányadának harmadik személy javára
történõ eladása esetében az (1) be-
kezdés b)-e) pontjában, valamint a
(2) bekezdésben meghatározott föld-
mûveseket – az elõvásárlásra jogosul-
tak sorrendjében – megelõzi a föld-
mûves tulajdonostárs.

(4) Az (1) bekezdés c)-e) pont-
jában, valamint a (2) és (3) bekezdés-
ben meghatározott jogosulti csopor-
tokon belül az elõvásárlásra jogosul-
tak sorrendje a következõ

a) a családi gazdálkodó, illetve a
gazdálkodó család tagja,

b) fiatal földmûves,
c) pályakezdõ gazdálkodó.
19. § (1) Az államot megilletõ elõ-

vásárlási jogot a földalapkezelõ szerv
gyakorolja. […]

20. § E törvény szerinti elõvásár-
lási jog nem áll fenn

a) a közeli hozzátartozók közötti
adás-vétel,

b) a tulajdonostársak közötti, a
közös tulajdon megszüntetését ered-
ményezõ adás-vétel,

c) a földnek jogszabályban foglalt
módon, támogatás feltételeként más
földmûves részére való átadásával
megvalósuló adás-vétel […] esetén.

21. § (1) A föld eladása esetén a föld-
re vonatkozó, a tulajdonos által elfoga-
dott vételi ajánlatot egységes okiratba
foglalt szerzõdésbe (a továbbiakban:
adás-vételi szerzõdés) kell foglalni, és
azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától
számított 8 napon belül – közölnie kell
e törvényen, valamint más törvényen,
illetve a megállapodáson alapuló elõvá-
sárlási jog jogosultjaival. Az adás-vételi
szerzõdést […] az elõvásárlásra jogosul-
takkal a föld fekvése szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõje útján
hirdetményi úton kell közölni, azzal,
hogy a tulajdonosnak az adás-vételi
szerzõdést a más törvényen, és a megál-
lapodáson alapuló elõvásárlásra jogosul-
takkal közvetlenül is közölni kell. […]
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(2) Az adás-vételi szerzõdés hirdet-
ményi úton történõ közlése […] a
közös önkormányzati hivatal hirdetõ-
táblájára és a közös önkormányzati hi-
vatalhoz tartozó önkormányzat hirde-
tõtáblájára való kifüggesztéssel törté-
nik azzal, hogy a szerzõdésben felis-
merhetetlenné kell tenni az eladó és a
vevõ nevén, lakcímén vagy értesítési
címén, valamint állampolgárságán kí-
vül valamennyi természetes személy-
azonosító adatot.

(3) A közlés kezdõ napja az adás-
vételi szerzõdésnek a polgármesteri
hivatal hirdetõtábláján történõ kifüg-
gesztését követõ nap. Az elõvásárlási
jog jogosultja a közlés kezdõ napjától
számított 60 napos jogvesztõ határ-
idõn belül tehet az adás-vételi szer-
zõdésre elfogadó, vagy az elõvásárlási
jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az
elõvásárlásra jogosult – ide nem értve
a földalapkezelõ szervezetet – a jog-
nyilatkozatát a jegyzõ részére szemé-
lyesen adja át. A földalapkezelõ szer-
vezet a jognyilatkozatát a jegyzõnek
megküldi, vagy a földalapkezelõ szer-
vezet képviseletében eljáró személy
átadja a jegyzõnek. Az elõvásárlási
jogról való lemondásnak kell tekin-
teni, ha az elõvásárlásra jogosult az e
bekezdésben meghatározott határ-
napig nem nyilatkozik. […]

(5) Az elfogadó jognyilatkozatot
legalább teljes bizonyító erejû magán-
okiratba kell foglalni. Az elfogadó
jognyilatkozatban meg kell jelölni az
elõvásárlási jogosultság jogalapját, to-
vábbá ha az elõvásárlási jog törvényen
alapul, akkor azt is, hogy az elõvásárlás-
ra jogosult mely törvényen és az ott
meghatározott sorrend melyik ranghe-
lyén gyakorolja az elõvásárlási jogát. Az
elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaz-
nia kell a 13-15. §-ban foglalt esetekben
az ott elõírt nyilatkozatokat is, ennek
hiányában azokat a 13-15. §-ban elõírt
alakszerûségi elõírásoknak megfelelõen
a jognyilatkozathoz csatolni kell. Az
elfogadó jognyilatkozathoz – az e tör-
vény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározottak szerint – csatolni kell
az elõvásárlási jogosultságot bizonyító
okiratokat is. […]

(8) Az eladót az olyan elfogadó
jognyilatkozat köti, amelyet az elõvá-
sárlásra jogosult határidõn belül tesz
meg, és a jognyilatkozatában az adás-
vételi szerzõdést magára nézve teljes
körûen elfogadja.

(9) A (3)-(7) bekezdésben foglal-
tak megsértése esetén az elõvásárlási
jognyilatkozatot olyannak kell tekin-
teni, mintha az elõvásárlási jogát az
arra jogosult nem gyakorolta volna.

22. § (1) A jegyzõ a nyilatkozat-
tételre nyitva álló határidõ leteltét kö-
vetõ 8 napon belül a beérkezett […]
jognyilatkozatokról iratjegyzéket ké-
szít, és azt az adás-vételi szerzõdés
eredeti példányával, valamint a jog-
nyilatkozatokkal együtt megküldi

a) az eladó részére, ha az adás-vételi
szerzõdés mentes a mezõgazdasági
igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy

b) a mezõgazdasági igazgatási
szerv részére jóváhagyás céljából.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott esetben az adás-vételi
szerzõdés szerinti vevõ helyébe az
elõvásárlásra jogosult az elfogadó
jognyilatkozatának az eladóval tör-
tént közlése napján lép be. Több elõ-
vásárlásra jogosult elfogadó jognyi-
latkozata esetén az adás-vételi szer-
zõdés szerinti vevõ helyébe a sor-
rendben elõrébb álló elõvásárlásra jo-
gosult, több, azonos ranghelyen álló
elõvásárlásra jogosult esetén pedig az
eladó választása szerinti elõvásárlásra
jogosult lép.

A jegyzõ a nyilatkozattételre nyit-
va álló határidõ leteltét követõ 8 na-
pon belül a beérkezett […] jognyi-
latkozatokról iratjegyzéket készít, és
azt az adás-vételi szerzõdés eredeti
példányával, valamint a jognyilatko-
zatokkal együtt megküldi

a) az eladó részére, ha az adás-vételi
szerzõdés mentes a mezõgazdasági
igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy

b) a mezõgazdasági igazgatási szerv
részére jóváhagyás céljából.

A hirdetményi rendelet a követ-
kezõket tartalmazza:

A tulajdonosnak, mint eladónak a
föld fekvése szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat jegyzõje részére 8
napon belül kell benyújtani, a Föld-

forgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és
az Átmeneti tv.-ben meghatározott
egységes okiratba foglalt adás-vételi
szerzõdés hirdetményi úton történõ
közlése iránt. A közzétételi kérelmet
a földügyért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium honlapján
közzétett formanyomtatványon kell
benyújtani. A közzétételi kérelem
adattartalmát az 1. melléklet tartal-
mazza.

2014. május 1-jétõl
Hatályba lépnek a Földforgalmi

tv.-nek a föld tulajdonjogának meg-
szerzésére vonatkozó általános szabá-
lyai és a tulajdonszerzési jogosultság
feltételei.

Hatályba lépnek a Földforgalmi
tv.-nek az adásvételi szerzõdés ható-
sági jóváhagyására vonatkozó ren-
delkezései:

1. A mezõgazdasági igazgatási
szerv a részére jóváhagyás céljából
megküldött okiratok közül az adás-
vételi szerzõdést és az elfogadó jog-
nyilatkozatokat elõször – kizárólag
azok tartalma és alaki kellékei alapján
– az érvényességi és hatályosulási fel-
tételeknek való megfelelõség szem-
pontjából vizsgálja meg, illetve el-
lenõrzi.

2. A mezõgazdasági igazgatási
szerv, ha nem tagadja meg az adás-
vételi szerzõdés jóváhagyását, hala-
déktalanul megkeresi a helyi földbi-
zottságot az állásfoglalásának beszer-
zése céljából.

3. A helyi földbizottság – a mezõ-
gazdasági igazgatási szerv megkeresé-
sének a beérkezésétõl számított – 15
napon belül adja ki az adás-vételi
szerzõdés jóváhagyásának megtaga-
dásához, vagy a jóváhagyás megadá-
sához szükséges állásfoglalását.

A helyi földbizottságnak 2014.
május 1-jéig kell megalakulni, helyi
földbizottság tagjainak megválasztása
érdekében – az e törvény végrehaj-
tására kiadott, a cikk írásakor még
meg nem jelent rendeletben meg-
határozottak szerint – a települési
önkormányzat jegyzõje összehívja a
helyi gazdálkodói közösség köz-
gyûlését.
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Folytatás a 3. oldalról

Folytatás az 5. oldalon



A Földforgalmi tv. meghatározza,
mikor nem szükséges a mezõgazda-
sági igazgatási szerv jóváhagyása:

a) az állam tulajdonszerzéséhez;
b) az állam, illetve az önkor-

mányzat tulajdonában álló föld elide-
genítéséhez;

c) a föld tulajdonjogának ajándéko-
zás jogcímén történõ átruházásához;

d) a közeli hozzátartozók közötti
tulajdonjog átruházásához;

e) a tulajdonostársak közötti tulaj-
donjog átruházáshoz, ha ezzel a közös
tulajdon megszûntetésére kerül sor;

f) a földnek jogszabályban foglalt
módon, támogatás feltételeként más
földmûves részére való átadásával
megvalósuló adás-vételhez;

g) a telekalakítási engedélyezési
eljárás keretében történõ tulajdon-
szerzéshez;

h) a Földforgalmi tv. 11. § (2) be-
kezdésében meghatározott tulajdon-
szerzéshez.

A fenti jogszabálykivonatok csak
tájékoztató jellegû információkat tar-
talmaznak, teljes információ a fent
ismertetett jogszabályok www.njt.hu
oldalon elérhetõ szövegébõl kapható.

A földátruházási szerzõdések biz-
tonsági feltételeirõl a
http://www.foldhivatal.hu/content/vi
ew/233/1/ oldalon található a Földhi-
vatal tájékoztatása.

Az új jogszabályok alkalmazása a
hivatalok részérõl különleges figyel-
met igényel, az ebbõl fakadó nehézsé-
gek miatt az ügyfelek türelmét kérjük.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati
Hivatal

Tájékoztatás a szabadtéri égetés
szabályairól

A korábbi évek tapasztalatai alapján
a szabadtéren keletkezett tüzek jelen-
tõs része gaz, parlag és hulladék nem
megfelelõ égetése, felügyelet nélkül
hagyása miatt keletkezett, azokat túl-
nyomóan emberi felelõtlenség, gon-
datlanság okozta.

A tûz elleni védekezésrõl, a mû-
szaki mentésrõl és a tûzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-a

meghatározza a gazdálkodók tûzvé-
delmi és mûszaki mentéssel kapcso-
latos feladatait. E szerint:

18. § (1) A gazdálkodó tevé-
kenységet folytató magánszemé-
lyeknek, jogi személyeknek, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ szerve-
zeteknek a létesítmények, az építmé-
nyek, a technológiai rendszerek meg-
valósításával, üzemeltetésével, fej-
lesztésével összhangban gondoskod-
niuk kell a jogszabályokban megha-
tározott tûzvédelmi követelmények
megtartásáról, valamint a tevékeny-
ségi körükkel kapcsolatos veszély-
helyzetek megelõzésének és elhárítá-
sának feltételeirõl.

(2) Az (1) bekezdésben felso-
roltak kötelesek

c) a tevékenységi körükkel kap-
csolatos tûzesetek megelõzésének és
oltásának, valamint a mûszaki men-
tésnek jogszabályokban meghatáro-
zott feltételeit biztosítani;

(3) Az erdõ és a parlag tûz elleni
védelme – a tûzesetek megelõzése, a
tûzoltás feltételeinek biztosítása – a
tulajdonos, a kezelõ, illetve használó
feladata.

A levegõ védelmérõl szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
(OTSZ) alapján a lábon álló nö-
vényzet, tarló és növénytermesztés-
sel összefüggésben keletkezett hul-
ladék nyílt téri égetése tilos.

Az Országos Tûzvédelmi Sza-
bályzat elõírásai: 

569. § (1) A szabadban tüzet gyúj-
tani, tüzelõberendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környeze-
tére tûz- vagy robbanásveszélyt ne

jelenthessen.
(2) A szabadban a tüzet és az

üzemeltetett tüzelõberendezést õri-
zetlenül hagyni nem lehet. Veszély
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a
tüzet azonnal el kell oltani.

(3) Szabadban a tüzelés, a tüze-
lõberendezés használatának helyszí-
nén olyan eszközöket és felszerelé-
seket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tûz terjedése megakadályoz-
ható, illetõleg a tûz eloltható.

606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a
nád- és a növényi hulladékégetés –
amennyiben jogszabály e tevékenység
végzését megengedi – alkalomszerû
tûzveszélyes tevékenységnek minõsül.

2) A tervezett – az (1) bekezdés
szerinti tarló-, nád-, gyep- – égetés
helyét, idõpontját és terjedelmét a
megkezdés elõtt legalább 24 órával az
illetékes I. fokú tûzvédelmi hatóság-
nak írásban be kell jelenteni.

Az erdõtüzek megelõzése is ki-
emelt fontosságú, így a tûzgyújtási ti-
lalom területi hatálya kiterjed az
erdõterületekre, a fásításokra és az
ezektõl mért 200 méter távolságon
belüli területekre.

A 259/2011.(XII.7.) Korm. rende-
let értelmében, aki termõföld védel-
mérõl szóló törvényben elõírt hasz-
nosítási, vagy mellékhasznosítási kö-
telezettség elmulasztásával a tûzese-
tek megelõzésérõl nem gondoskodik
60-200 ezer forintig terjedõ pénz-
bírsággal sújtható.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati
Hivatal
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Folytatás a 4. oldalról

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ: 7:30 - 17:30

Szerda: 7:30 - 16:00

Péntek: 7:30 - 12:00 
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Iskolánk életébõl

2014. február 22-én megrendezésre
került az iskolai farsangi bál. Minden
osztály szép, színvonalas mûsort adott
elõ, amit nagy izgalommal és odaadás-
sal készítettek az osztályok tanulói.
Négy órára a Mûvelõdési Ház megtelt
emberekkel, akik kíváncsian várták,
hogy kezdõdjön az elõadás. 

A mûsort idén is, mint minden év-
ben a nyolcadik osztály kezdte a nyi-
tótánccal, ami a keringõ volt. A hosszú,
fáradalmas munka gyümölcse meglát-
szott, mert egy gyönyörû táncot láthat-
tunk. A lányok meseszép, fehér ruhá-
ban voltak, a fiúk pedig elegáns frakkot
viseltek.

A következõ mûsorszámot az elsõ
osztály adta elõ. Õk voltak az "igaziak",
a Pöttyös Túró Rudik. A mûsoruk vi-
dám és játékos volt. 

Utánuk a másodikosok jöttek, a
Hupikék Törpikék, és a gonosz Hó-
kuszpók. Bemutatták a törpök vidám
életét, és fehér sapkájukban egy játékos
táncot adtak elõ. 

A harmadik osztályosok a 30-as
évek amerikai táncát, a swinget táncol-
ták, ami nagyon jól ment nekik. A tánc-
parkett ördögei voltak.

A következõ mûsorban a struccok
lejtettek fergeteges táncot, amit nagyon
ötletesen oldottak meg a negyedikesek. 

Õket követték fûszoknyában az ötö-
dikesek, akik igen ritmikus táncot adtak
elõ, amit dobokkal és énekkel színe-
sítettek.

A hatodik osztály lányai Indiába repí-
tették el a közönséget, a fiúk pedig igazi
skót szoknyájukkal Skóciát idézték elõ.

Utánuk a múltból egybõl a 90-es
évek fergeteges diszkójába cseppentünk
bele, amit a hetedik osztály fergeteges
és színes elõadásának köszönhetünk,
akik felpezsdítették a hangulatot. 

Pár diák még a produkciók végén
beöltözött egyéni jelmezekbe, amelyek
szebbnél szebbek voltak. 

A mûsor után a parkett a táncé volt,
a zenét pedig Dj Mathias szolgáltatta,

volt habparti és lézershow. Aki meg-
éhezett vagy megszomjazott, a büfében
vásárolhatott, amit a hetedik osztálynak
köszönhetünk. 

A tombolán rengeteg szponzoraján-
dék gyûlt össze, és a szerencsés gyerekek
nagyon örültek a nyereményüknek.

Így telt hát a 2014-es farsangi bál,
amin remélhetõleg mindenki jól érezte
magát, és jövõre is ilyen jó hangulatban
fog telni.   Czinkóczi Elizabet - 7. osztály

Farsang 

Gyerekek az iskoláról
Zrínyi Ilona Országos

Matematikaverseny
Fehér Ádámné tanító néni készí-

tette fel a 3. osztály csapatát a Zrínyi
Ilona Országos Matematikaversenyre.
Nagyon sokat gyakoroltunk. A csapat
tagjai Tuza Bence, Király Krisztián Má-
té, Angyal Kincsõ és Bokros Veronika
voltak. A verseny Gyöngyösön, a Kál-
váriaparti Általános Iskolában volt.
Nagyon izgultunk, hogy milyen lesz,
de hamar túl voltunk rajta. Már csak az
eredményre várunk. Nagyon jó volt!

Bokros Veronika 3. osztályos tanuló

Mesevetélkedõ
December óta nagy izgalommal ké-

szültünk a Mesevetélkedõre. A 2. osz-
tályból 3 csapat, a mi osztályunkból – a
3. osztályból – 1 csapat indult a verse-
nyen.

Az elsõ és a második forduló az is-

kolában zajlott. A 2. osztályból az
"Oroszlánok", és a mi csapatunk, az
"Olvasni jó!" jutott tovább Hatvanba, a
körzeti vetélkedõre. Itt az "Olvasni jó!"
csapat a 4. helyezést érte el, így március
10-ére meghívtak minket a következõ
fordulóra, a hatvani könyvtárba. Itt már
16 mesébõl kell versenyeznünk.
Nagyon szeretjük csinálni. Reméljük,
sikerülni fog! A tovább jutó csapat tag-
jai: Angyal Kincsõ, Bakos Liza, Ga-
lambos Lívia, Kõhegyi Vivien és Nagy-
falusi Anna.

"Olvasni jó!" csapat

A korcsolyázás
Január 31-én és február 27-én kor-

csolyázni voltunk az 1. osztállyal. Sokat
estünk, és a végén készült mind a két
osztályról egy-egy csoportkép. Nagyon
jól éreztük magunkat!

Tuza Bence 3. osztályos tanuló



Korcsolyázás:
Decembertõl februárig iskolánk

tanulói több alkalommal is megláto-
gatták a gyöngyösi korcsolyapályát.
Komolyabb sérülés nélkül és nagyon
jó hangulatban teltek a mûjégen
töltött órák. Szemmel látható a
gyerekek fejlõdése, egyre bátrabbak,
ügyesebbek.

Labdarúgás:
A Bozsik Intézményi program

eredményei:
- 1-2. osztály, Nagyréde     2. hely
- 3-4. osztály, Nagyréde     1. hely
- 7-8. osztály, Nagyréde     1. hely
Farsang - kupa, Vámosgyörk:
Évek óta rendszeresen meghívást

kapunk a Vámosgyörkön rendezendõ
Farsang - kupára, ahová szívesen
utazunk, hiszen tornaterem
hiányában minden ilyen program,
megmérettetés ajándék számunkra.
Idén végre sikerült elhódítanunk 5
iskola csapata elõl 100%-os teljesít-
ménnyel a vándorserleget, amit
büszkén õrzünk a következõ évi
tornáig. Külön öröm, hogy Kondás
Marcellt választották a mezõny
legjobb kapusának. A gyõztes csapat
tagjai : Bóka Bence, Botos Dávid,
Farkas Gyula, Kis Dominik, Kiss
Martin, Kondás Marcell.

Úszás:
Az ez évi úszó diákolimpia

megyei döntõjében 3 tanulónk
képviselte iskolánkat. A 2. osztályos
Csernyik Lázár, Csernyik Olivér,
Ozsvárt Bence trió nagyon kitett
magáért és nagyszerûen versenyzett.

Eredmények : 
50 méter gyors
4. Csernyik Lázár Gyöngyöstar-

ján 41,67
6. Csernyik Olivér Gyöngyöstar-

ján 42,66
7. Ozsvárt Bence Gyöngyöstar-

ján 42,69
50 méter mell :
7. Csernyik Lázár Gyöngyöstar-

ján 58,95

50 méter hát:
6. Ozsvárt Bence Gyöngyöstarján

52,84

Asztalitenisz:
Bagi Kata 3. osztályos diákunk a

II. korcsoportos lány megyei diák-
olimpiát megnyerve, Heves megyei
bajnokként  jogot szerzett az orszá-

gos döntõn való szerepléshez. Kata a
20 fõt felvonultató mezõnyben (19
megyei és a budapesti gyõztes) a 14.
helyet szerezte meg. Szívbõl grat-
ulálunk Katának és köszönjük , hogy
iskolánk hírnevét öregbítette ezzel a
teljesítménnyel!!!!

Barna Tibor
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Testnevelés, sport



Itt a tél, hol a tél?
Bár a tél igazi hószakállát nem

tapasztalhattuk meg, mégis volt
varázslatos élményben részünk. A
karácsony titokzatos meghitt világá-
nak, méltó megünneplésének fény-
pontja, a nagycsoportosok betlehemi
játéka volt. Énekeikkel, verseikkel,
csillogó gyermeki tekintetükkel me-
legséget, szeretetet gyújtottak min-
den felnõtt szívében. Természetesen
mi is láttuk boldogságukat, amikor az
óvodánk titokzatos angyalkái meg-
hozták számukra a várva várt aján-
dékokat. Örömmel merültek el az új
játékok sokaságában.

A szülõi munkaközösségünk tag-
jainak talpraesettségét és jó szándékát
bizonyítja, hogy egy röpke hónap
alatt megszervezték az óévbúcsúztató
szilveszteri bált a Mûvelõdési Ház-
ban. Sok jókedvû, kedves vendég ér-
kezett, és mondott búcsút a 2013-as
évnek, tánccal és tûzijátékkal. 

Az új évben új gyermekek is ér-
keztek az óvodába. Mára már 70 kis
óvodásunk éli a mindennapokat a já-

ték világában, és a családi napkö-
zinkbe is érkeztek "új lakók".

Január végén összeszedtük min-
den varázserõnket, és igyekeztünk el-
ûzni a telet hagyományos farsangi
bálunkon. Minden csoport vidám kis
tánccal készült erre a napra. A kiscso-
portosak nyuszitánca után a középsõs
sünikék almát szüreteltek. Nagycso-
portosaink színes esernyõkkel esõ-
táncot jártak. Aki kedvet érzett hozzá,

jelmezbe bújhatott. Pár perc alatt
számtalan elvarázsolt királylány, pók-
ember, katica és bárány jelent meg a
nagyterem minden szegletében. Var-
nyú Rita és lelkes kis csapata táncház-
ba hívta a sok jelmezbe bújt gyer-
meket. Pihenésképpen jött a tombo-
la. A sok-sok nyereménynek és
ajándéknak eredménye, hogy senki
sem ment el üres kézzel a bálból.
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Immár negyedik évben rendeztük
meg iskolánkban a Rejtvényfejtõ baj-
nokságot. Február elején kerítettünk er-
re sort, mert ekkor van a Rejtvényfejtõk
Világnapja.  Alsó és felsõ tagozat külön
mérkõzött meg. Nyolcvannál több ta-
nuló csillogtatta meg logikáját. Sokféle
feladatot kellett megoldani a gyerekek-
nek. Volt számösszekötõs, betûrejtvény,
szókeresõ, keresztrejtvény, matema-
tikai-, logikai-, kombinatorikai feladat, s
a felsõben Sudoku is.

Osztályonként hirdettünk ered-
ményt, farsangkor.

Nagyon büszkék vagyunk a kö-
vetkezõ tanulókra:

1.osztály 1. helyezett. Sándor  Máté
2. helyezett: Galambos Eszter
3. helyezett: Rádli Flórián
2.osztály 1. helyezett: Tóth Bálint
2. helyezett: Erdõs Attila

3. helyezett: Csernyik Lázár
3.osztály 1. helyezett: Tuza Bence
2. helyezett: Kõhegyi Vivien
3. helyezett: Király Krisztián
4.osztály 1. helyezett: Gerold Máté
2. helyezett: Leskó Panna
3. helyezett: Kecskés Szebasztián

és Zámborszky Balázs
5.osztály 1. helyezett: Fehér

Fruzsina
2. helyezett: Kakas Krisztina
3. helyezett: Erdõs Zsófia,

Lengyel Bianka és Varbai Péter
6.osztály 1. helyezett: Szecskõ

Adrienn
2. helyezett: Dudás Letícia
3. helyezett: Jakab Kíra
7. osztály 1. helyezett: Kakas Bar-

bara és Bakos Dóra
2. helyezett: Szabolcsi Lilla
3. helyezett: Angyal Hunor

8. osztály 1. helyezett: Sütõ Dézi
2. helyezett: Fehér Franciska
3. helyezett: Csernyik Marcell
Külön dicséretet érdemel Tóth

Bálint 2. osztályos tanuló, aki az alsó-
sok közül a legjobb eredményt érte el
hibátlan munkájával. A felsõsök
között Szecskõ Adrienn 6. osztályos
tanuló ugyancsak kiemelkedett, hisz
a legtöbb pontot õ gyûjtötte. Kis
ajándékkal jutalmaztunk minden
részt vevõt.

Örülünk tanulóink lelkes munká-
jának. Arra biztatnánk õket, hogy for-
gassanak több rejtvényújságot, old-
janak meg fejtörõket, hisz ez nagyon
kellemes idõtöltés, jó szórakozás!

Várunk mindenkit jövõre!!!!

Pongrácz Gáborné és Pintér Zoltánné

Rejtvényfejtõ bajnokság 2014.

Óvodánk életébõl

Folytatás a 9. oldalon



Hosszú évek óta hagyomány,
hogy farsangkor az óvodás gyerme-
kek javára jótékonysági bált szervez-
nek a szülõk. Idén sem volt ez más-
ként. Újabb dolgos napok, szerve-
zések eredménye egy vidám farsangi
bál. A jó hangulatot Karcsi és Hege
talpalávalói biztosították. A finom
vacsora az önkormányzat konyháján
a konyhás nénik dolgos kezei között
készült. A nagyterem hangulatos de-
korációját az Edit Dekornak köszön-
hetjük. A legkitartóbbak hajnalig
ropták a táncot. Bízunk benne, hogy
mindenki jól érezte magát, és jövõre
is velünk ropják a táncot.

A szülõknek, óvodai dolgozónak,
konyhás néniknek és mindenkinek,
aki támogatta báljainkat, ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani. Segít-
ségük, munkájuk, támogatásuk mind
hozzájárult rendezvényeink sikeré-
hez! Köszönjük!

Óvodásaink sem unatkoztak feb-
ruárban. A középsõ és nagycsoportos
gyermekek egy interaktív bábszínházba
látogattak el Gyöngyösre a Mûvelõdési
Házba. Címe: Piroska és a farkas,
melyen a színészek igyekeztek bevonni
a gyermekeket a mese folyamatába.

A Galagonya Bábszínház is elláto-
gatott az óvodánkba. Erre meghívtuk
totyogósainkat is. A kiskakas gyémánt
félkrajcárjának fordulatai, a bábok
szépsége elvarázsolta a gyermekeket.

Szecskõ Tiborné
Mb. óvodavezetõ helyettes
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Maszkabál az óvoda javára
A szülõi közösség és az óvodai dol-

gozók közös szervezésében az idén is
megrendezésre került  február 15-én az
óvodai jótékonysági bál. A hangula-
tosan feldíszített Mûvelõdési Házba
szép számú bálozót sikerült összetobo-
rozni, akik azon kívül, hogy jól érezhet-
ték magukat, báli jegyeik megvásárlásá-
val hozzájárultak rendezvényünk sike-
rességéhez.

Nagy örömünkre Nagy Károly pol-
gármester úr is elfogadta meghívásun-
kat. Vendégeink voltak: Szecskõ Zsolt
képviselõ úr, Szalmásy Edith és Cson-
tos László is. Utóbbiak gondoskodtak a
terem hangulatos díszítésérõl és
segítettek a szervezésben is.

Szeretnénk köszönetet mondani
azoknak is, akik ugyan nem voltak ott a
bálban, de más módon támogatták
óvodánkat, illetve akik segítettek a ren-
dezvény szervezésében és sikeres
lebonyolításában.

A talpalávalót az idén is a Karcsi és
Hege zenekar húzta.

A vacsorát nagy örömünkre és ven-
dégeink megelégedésére az óvoda
konyhásai készítették el. A vacsora után
fergeteges hangulat kerekedett, és a
tánc meg sem állt éjfélig, ekkor kö-
vetkezett a tombolahúzás. A felajánlá-
sokat ezúton is köszönjük szponzora-
inknak. A tombolasorsolás után haj-
nalig tartott a mulatozás. Rendezvé-
nyünk idén is nagyon jól sikerült. Min-
denkit szeretettel várunk 2015-ben is!

A szilveszteri bál, mely ebben az év-
ben az óvodai szülõi közösség szerve-
zésében került megrendezésre, szintén
szép eredménnyel zárult. Szeretnénk
köszönetet mondani azoknak, akik báli
jegyeik megvásárlásával hozzájárultak a
rendezvény sikerességéhez. Minden
kedves vendégünknek köszönjük a
támogatást és a részvételt. Köszönetet
mondunk azoknak is, akik bármilyen
módon segítettek a rendezvény szerve-
zésében, lebonyolításában.

Az alapítványunk további támogatá-
sát remélve adjuk meg elérhetõségün-
ket, felajánlásaikat elõre is köszönjük!

Mosolyfalva Alapítvány
3036 Gyöngyöstarján, Damjanich út 1.
Adószám: 18580095-1-10
Tel.: 37/372-025/126
E-mail: gtarjan.ovi@freemail.hu
Számlaszám: 62000026-10000915

Korponyiné Gyöngyösi Anett
SZMK elnök

Folytatás a 8. oldalról



A Gyöngyöstarjáni Pávakör az el-
múlt évekhez hasonlóan már hagyo-
mányként 2014. február 1-jén megtar-
totta nagy sikerû nyílt énekpróbáját,
melyre szeretettel meghívtuk a község
minden lakóját. A jó hangulat megte-
remtésérõl már a bejáratnál gondos-
kodtak asszonyaink, házi pálinkával és
finom pogácsával kínálták az érkezõ
vendégeket. 

Nádasdi Lászlóné, a csoport veze-
tõje a meghívott vendégek és a megje-
lent közönség köszöntése után a Páva-
kör 2013. évben elért eredményeirõl,
munkájáról, és a 2014. év terveirõl tar-
tott beszámolót. Majd a Nagyi Klub
énekkara, Fehér László (fagott), Dö-
mény Krisztián (citera),Tóth Nóra
(ének), Fekete András (ének), "Tiszta
Korom Együttes" és a Pávakör adták
mûsoraikat nagy sikerrel.

Ezt megható pillanat követte. Nagy
Károly polgármester úr elismerõen
szólt a Pávakör munkájáról, eredmé-
nyeirõl és az ezen az estén nyújtott sze-
replésérõl, majd egy-egy csokor virág
átadásával köszönte meg Némethné
Süveges Zsuzsa mûvészeti vezetõnek
és Nádasdi Lászlóné csoportvezetõnek
a csoport munkáját. Az elismerõ szavak
nagyon jól estek a Pávakör minden
tagjának.

Eredményeinkrõl:
Több elismerés mellett a legna-

gyobbat, a nívódíjat, 2013. június 2-án,
Egerben a Ködellik a Mátra Regionális
Népzenei Fesztiválon kapta a csoport
az Aranypávás hangversenyen nyújtott
sikeres szerepléséért.

Terveink 2014-re:
Már most nagy izgalommal és oda-

adással készülünk a júniusban, Egerben
ismét megrendezendõ Ködellik a Mát-
ra országos minõsítõ hangversenyre,
ahol idén harmadik alkalommal kér
minõsítést a csoport. A jövõben is min-
den felkérést, meghívást örömmel fo-
gadunk és teljesítünk.

Célunk továbbra is népi hagyomá-
nyaink ápolása, továbbadása és a Páva-
kör további sikeres mûködtetése. 

Támogatóinknak ezúton is kö-

szönjük az adományokat, felajánlá-
sokat, anyagi segítséget.

Reméljük, akik jelen voltak ezen a

rendezvényen, jól érezték magukat,
jövõre is mindenkit szeretettel várunk!

Nádasdi Lászlóné, csoportvezetõ
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Ismét nyílt énekpróba

Fergeteges Nagyi Farsang
Március 1-jén, szombaton került

sor a nyugdíjas farsangra, melyet az
idén a Nagyik és Unokák nótacsoport-
ja rendezett.

A Mûvelõdési Ház, hála Istennek,
megtelt szórakozni szeretõ, vidám
emberekkel. 

A színpadon a helyi csoportokon
kívül, a jobbágyi, a gyöngyösoroszi, a
gyöngyöspatai nyugdíjasok énekeltek,
majd versek és vidám jelenetek is szí-
nesítették az estét. A mûsor végeztével
Busa Imre és zenekara zenéjére szinte
mindenki táncra perdült, és egészen
éjfélig ropták a táncot kicsik és nagyok
egyaránt. 

Köszönjük minden kedves vendé-
günknek, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték rendezvényünket. Köszönjük
szponzoraink támogatását, borászaink
finom borait, s a helyi focisták nagy-
lelkû adományát.

Köszönjük a sok-sok gratulációt, a
jövõben is igyekszünk mûsorainkkal
néha egy kis jókedvet, vidámságot
varázsolni a szürke hétköznapokba.

Kovácsné M Etelka
"Nagyik és Unokák" 



A gyöngyöstarjáni lucázás külön-
leges program a térségben, hiszen a tél
közepén szabadtéri rendezvény szer-
vezésére kevesen vállalkoznak. Az évek
során megbirkóztunk már hóval és
esõvel is, idén szerencsések voltunk,
hogy az idõjárás nem szólt bele a ren-
dezvény lefolyásába.

Évrõl évre igyekszünk olyan prog-
ramokkal elõállni, melyekben minden-
ki talál legalább egy kedvére valót. A
gyerekek a Mûvelõdési Házban han-
golódhattak az Adventre a Luca napi
varázsmûhelyben, ahol a kézmûves
foglalkozás után a Galagonya Bábszín-
ház elõadása szórakoztatta õket. Sze-
rencsés településünk, hiszen alkotók-
ban nincs hiány; Huszár Józsefné gyö-
nyörû csipkemunkáit és gyûjteményét
tekinthettük meg a Klubhelyiségben. 

A templomi hangversenyt a
Semmelweis Orvoszenekar adta,
melynek tagja a helyi érdekeltségû As-
bóth Richárd, aki a fajzati kastély egyik
tulajdonosa. 

Az utcai mulatság szokás szerint a
fáklyás felvonulással kezdõdött. A
polgármesteri köszöntõ után megkez-
dõdött, amire a legtöbben vártak: a
forralt bor osztása, mely fogyasztását
izgalmas koncertek kísérték. Az
Empty Pubs egyre otthonosabban
mozog nálunk, hiszen rendszeres fel-
lépõi programjainknak, Csobot Adél
sokakat meglepett swing dalaival, a
Rockin' Rock Cats pedig a Gyön-
gyöstarjánban igen kedvelt rockabilly
mûfajjal tarolt. 

Szeretnénk megköszönni szpon-
zoraink, borászaink támogatását,
segítségét.

Akiknek a bort köszönhetjük: Be-
nedek János, Csernyik István (Deák F.
u. 8.), Csernyik István (Gyöngyös),
Jekkel Tibor, Juhász René, Kiss Balázs,
Kovács László, Kovács Péter, Ludányi
András, Ludányi József, Dr. Németh
András, Nagy Sándor, Õzse János,
Szõke Mátyás.

További támogatóink voltak: 
Gyöngy Pékség (Gyöngyös), Eger-

tej (Eger), Pro Cent Agro Kft. (Gyön-
gyös), Molnár Sándor pék (Nagyréde),
Kedvenc JM Kft. (Gyöngyös), Niki
Pizzéria (Gyöngyöstarján). 

Idén jutott mindenkinek forralt
bor, aki pedig fázott, mert nem táncolt,
magára vessen!
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Lucázás, már nyolcadszor!



Nem az én fejembõl  pattant ki a
Nõi Klub gondolata. Szerdánként rajz-
szakkörön lévõ unokámra várva üldö-
géltem a Közösségi Házban, aztán az-
zal, aki betért ezidõtájt oda (fõleg isme-
rõsök: óvó nénik, egy-két zumbás társ)
beszélgettünk. Meg nevettünk. Meg
kicsit sírdogáltunk. Aztán megkérdez-
ték, nem vezetnék-e egy klubot, nõk-
nek? Gondolkodás nélkül mondtam
igent: szeretek közösségben mûködni,
új embereket  megismerni, meg mint
csak 3 éve ideköltözõ, szeretnék része
lenni ennek a falunak (már amennyire
lehetséges). A következõ szerdán már
arról beszélgettünk, milyen téma köré
szervezzük ezt a közösséget. Elsõre a
"fonó" ugrott be mindenkinek. Nem
annyira a fonás miatt – bár miért ne –,
hanem annak hangulata mentén. Azért
éppen ez jutott eszünkbe, mert ez is egy
természetesen szervezõdõ közösség le-
hetne, mint annak idején a fonó, amely
több generációt ölel fel, ahol az idõ-
sebbektõl tanulhatnak a fiatalok és for-
dítva. Minden családban vannak olyan
értékek, amiket nõk õriznek, vagy nõk
teremtettek vagy teremtenek, jó lenne
ezt megosztani egymással. Vannak
olyan személyiségek a faluban, akiket
érdemes lenne közelebbrõl is megis-
merni. Aztán néha csak úgy szívesen

beszélgetnénk, nevetgélnénk, szóra-
koznánk, fõzõcskéznénk. Hol csak úgy
magunk között, hol pedig hívnánk ven-
dégeket, olyanokat, akik érdekesek le-
hetnek számunkra, vagy segítenek
megoldani ilyen-olyan problémáinkat.
Hol meg mi mennénk ide-oda: szín-
házba, kirándulni, nézelõdni. Aztán a
gondolat meg is valósult: túlvagyunk az
elsõ találkozáson, ahol jól éreztük ma-
gunkat (én legalábbis). Úgy gondoltuk,
két-három hetente találkozunk – általá-
ban hétfõi napon – és már alakulgat az
ez évi program is. A klub nyitott, bár-
kit szívesen látunk és várunk. Az aktu-
ális klubfoglalkozásokról a hirdetõhe-
lyeken, valamint a Közösségi Ház face-
book oldaláról lehet tájékozódni.

Pintér Olga
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Dal! Dal! Dal! – "Zene nélkül lehet
élni, de nem érdemes!" 

"Tarján Hangja – 2014" a "Szü-
retkezdõ mulatságon"

Kedves gyöngyöstarjáni lakosok és
itt dolgozók!

Sokak kérésére – a 2005-ös népsze-
rû dalversenyünkhöz hasonlóan – idén,
az augusztus 22-23-i "Szüretkezdõ
mulatság" keretein belül újra megren-
dezzük a "Tarján Hangja" vetélkedõt.

Ideje: 2014. augusztus 22. (péntek)
18:30.

Helye: Gyöngyöstarján, Jókai tér
Szeretettel hívjuk-várjuk azokat a 16

évesnél idõsebb jelentkezõket, felnõt-

teket, akik szívesen elõadnának a világot
jelentõ deszkákon :) két könnyûzenei
vagy pop stílusú dalt – természetesen
zenekísérettel –, a szigorú zsûri és vi-
dám közönség elõtt. A dalválasztásban
segíthetünk, egyéni és közös próbákat
tartunk. Fellépõruha-szponzort, juta-
lomszponzorokat, fodrászokat, smin-
keseket, fotóst, videóst, színpad-deko-
ratõrt, a próbákhoz és a közös dal tanu-
lásához nem feltétlenül hivatásos zene-
szakértõt, a produkciókhoz háttértán-
cosokat, általános  és középiskolás tán-
cos vállalkozókat keresünk!

A született sztárokat a fergeteges
tapson kívül értékes jutalomban

részesítjük!
A szereplõk, segítõk és támogatók

jelentkezését április 22-ig, húsvét utáni
keddig szeretettel várjuk itt:

- személyesen:
IKSZT (Integrált Közösségi

Szolgáltató Tér), más néven Közösségi
Ház, Gyöngyöstarján Rákóczi u. 1.

- mobilon:
Pálosiné Borik Erzsébet 30/815-

2173 vagy Varnyú Rita 30/573-6958
- neten: tarjanhaz.ikszt@gmail.com

vagy fb: Közösségi Ház Gyöngyöstarján
- információ tõlem is: Bálint Ira

30/9-832-833 
Bulizzunk együtt egy jót!

Jelentkezés indul

Megalakult a Nõi Klub Gyöngyöstarjánban



Kedves Gyöngyöstarjániak,
Olvasóink!

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó
legutóbbi számában Cseh Balázst
ismerhettük meg fotói kapcsán. Ki-
adványunkban ezentúl sorozatként
mindig lesz egy portré, és természe-
tesen fotók is egy olyan emberrõl, aki
vagy gyöngyöstarjáni lakos, vagy köz-
ségünkben dolgozik, vagy már nem
itt él ugyan, de kötõdése van ide –
"arckép" egy olyan emberrõl, akit ér-
demes megismerni, vagy ha már is-
merjük, akkor is jó "hallani" róla.

Székely Lilla
- uszonyos- és búvárúszó, világel-

sõ 100 méteres uszonyos úszásban és
21 éves koráig itt élt Gyöngyöstar-
jánban.

Fogadjuk õt nagy szeretettel!
– Kedves Lilla! Nagyon örültünk,

hogy eljöttél a pároddal és édesapáddal a
Luca-napra. Sajnos akkor nem adódott
lehetõség arra, hogy a gyöngyöstarjániak
jobban megismerjenek. Most pótoljuk!

A 2013-as Kolumbiai Világjátékokon
uszonyos úszásban 100 méteren aranyér-
met szereztél. Amikor a dobogó tetején áll-
tál, nyakadban aranyéremmel és a magyar
himnusz neked szólt, a világverseny-
gyõztesnek – és általad nekünk is, magya-
roknak –, mire gondoltál? 

– Szerencsére többször is elõfor-
dult velem a sportpályafutásom so-
rán, hogy eljátszották nekem a him-
nuszt. Minden alkalommal elénekel-
tem, a szövegét csodálatosnak tar-
tom. Ilyenkor eszembe jutottak a
szüleim, hogy mennyi mindent tett
értem édesanyám és édesapám, hogy
mekkora szerepük van abban, hogy
idáig juthattam. Eszembe jutott a sok
edzés, az, hogy sokszor szenvedtem,
sok mindenrõl lemondtam, de meg-
lett az eredménye. Mindig is hittem
abban, hogy a kitartó munka meg
kell hogy térüljön egyszer, és nagyon
jó érzés, hogy megerõsítést nyerhe-
tek ebben a hitben. Eszembe jutott az
edzõm – aki egyben a párom is –, az,
hogy végig mellettem állt és támoga-

tott. Ugyanakkor nekem szükségem
volt 1-2 napra a versenyek után, hogy
feldolgozzam a sikereimet, és akkor
is egy különös kettõs érzés jellem-
zett. Egyrészt nagyon boldog voltam,
másrészt úgy éreztem, valami ezzel
most véget ért, de mi jön ezután? Ezt
az érzést leginkább Madách Imre
szavaival tudom érzékeltetni: "A cél
voltaképp mi is? A cél megszûnte a
dicsõ csatának, A cél a halál, az élet
küzdelem, S az ember célja a küzdés
maga." Szerencsére azonban mindig
jött egy újabb cél, mindig tudtam
valamiért küzdeni. A Világjátékokon
is pont így volt.

– Hány éves voltál, amikor elkezdtél
úszni? Hogy emlékszel a kezdetekre?

– 8-9 évesen tanultam meg úszni,
méghozzá nagyon nehezen. Ha anya
akkor nem erõlteti az úszást, biztos
nem így alakult volna az életem. A
kezdeti nehézségek ellenére egy idõ
után azonban megszerettem a vizet,
fõleg azért, mert a sima úszóktól át-
kerültem az uszonyos- és búvár-
úszókhoz.

– Hová jártál általános és középiskolá-
ba? Tanulás és edzés – a rendszeres edzé-
sekhez óriási akaraterõ és rendkívüli kitartás
kell. Mindez lemondást követel. Kis-
lányként, nagylányként sosem tiltakoztál?

– Az általános iskola elsõ 4 osztá-
lyát az Arany János Általános Isko-
lában végeztem Gyöngyösön, majd
utána a Berze Nagy János Gimná-
zium 8 osztályos tagozatára jártam.
Emlékszem, csak azért mentem el a
felvételire, mert a legjobb barátnõm
is jelentkezett, és apa megígérte,
hogy elvisz sütizni az akkori kedvenc
cukrászdánkba, ha jól sikerül a felvé-
teli. Jól sikerült, fel is vettek, és egyál-
talán nem bántam meg, mivel a 8 év
alatt nagyon jó osztályközösségünk
alakult ki.

Az edzések mindig jártak némi le-
mondással, de nekem ez soha nem
volt különösebb teher. Nem nagyon
jártam bulizni, az alkoholt és a cigit
soha nem szerettem, így nem éltem
meg csalódásként, hogy ezek a dolgok

kimaradtak az életembõl. Azt viszont
nagyon élveztem, hogy az osztálytár-
saim büszkék rám a sportsikereim
miatt, és elfogadtak úgy, mint
sportolót. Mindig támogattak, szorí-
tottak értem, ami nagyon jó érzés volt.

Az edzések nálunk soha nem
voltak monotonak, az uszony és a
többi eszköz használatának köszön-
hetõen én nagyon változatosnak és
élvezetesnek találtam az edzéseket.
Azonban ahogy elkezdtem serdülni,
és kezdett kialakulni a saját személyi-
ségem, volt olyan, hogy bejelentettem
az edzõmnek, hogy na jó, akkor ezt én
most abbahagyom, elegem van. De 1-
2 hétnél tovább egyszer sem bírtam ki.
Összesen talán 2 alkalommal fordul-
hatott ez elõ, de végül csak az uszo-
dában kötöttem ki, nem tudtam elsza-
kadni onnan. Szerencsére a nevelõ-
edzõm nagyon jól tudta kezelni eze-
ket a szituációkat.

– Volt akkoriban példaképed?
– Édesapámék négyen vannak test-

vérek, a húgával, Székely Andreával
nagyon sokáig uszonyosúsztam
együtt. Nekem Andi volt a legnagyobb
példaképem, és nagyon boldog vol-
tam, hogy együtt járhattunk edzésre. A
mai napig olyan jó érzés visszagondol-
ni, hogy mindig együtt mentünk
edzésre, és utána együtt is sétáltunk
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Portré

Folytatás a 14. oldalon



haza, miközben mindent meg tudtunk
beszélni. Õ mindig is nagyon kitartó-
an és céltudatosan edzett, ez pedig
nagyon jó példa volt elõttem.

– 16 évesen már a junior Európa-baj-
nokságon egy arany-, két ezüst- és három
bronzérmet nyertél, fõ versenyszámodban,
az 50 méteres uszonyos úszásban pedig új
junior világcsúcsot úsztál, a felnõtt
korosztályos világbajnokságról pedig egy
bronzérmet hoztál el. Egy évvel késõbb a
junior világbajnokságról két ezüst- és két
bronzéremmel tértél haza, a felnõtt EB-n
pedig 50 méteren és a 4X100-as váltó tag-
jaként aranyérmet szereztél. Hatalmas si-
kerek ezek a kemény munka után! Hogy
érezted magad? Közelgett az érettségi-fel-
vételi idõszak. Hogyan tovább?

– A 2002-es junior EB-n nem
csak magamat, de az edzõmet, Veress
Andrást is sikerült meglepnem, any-
nyira jól sikerült a verseny. Emlék-
szem, a junior világcsúcsot el sem
akartam hinni, azt hittem, ez csak va-
lami félreértés. Így utólag visszate-
kintve úgy vélem, Andris egy nagyon
jó felkészülést végeztetett el velem az
EB-re, én pedig a kezdõk nyugalmá-
val önfeledten, tét nélkül tudtam
versenyezni. Ez az EB nagyon nagy
lökést adott a késõbbiekre. 

Az érettségimre 2004-ban került
sor, szerencsére nem volt vele gon-
dom, a tanulás mindig jól ment. Ki-
tûnõ ugyan egyszer sem voltam, de a
4,5 körüli átlagot tudtam tartani,
köztársasági "Jó tanuló - jó sportoló"
is voltam.

2004 szeptemberétõl Egerben az
Eszterházy Károly Fõiskolán folytat-
tam a tanulmányaimat levelezõ sza-
kon, annak érdekében, hogy ne kell-
jen elhanyagolnom az edzéseket.
2009-ben szereztem meg itt az elsõ
diplomámat, történészként.

– 11 évig a Mátrai Erõmû Búvárklub
sportolója voltál. Aztán 2007-ben átiga-
zoltál a Kecskeméti VSC-be, ahol az
edzõd Juhos Gergely lett, és jöttek az új,
szebbnél szebb eredmények. 2009-ben a
tajvani világjátékokon bár nem sikerült
érmet szerezned, minden versenyszámban
országos csúcsot úsztál. 2012-ben a hazai
rendezésû világkupa fordulón aranyérmet

nyertél. Csúcspontot jelentett életedben az
olaszországi Lignanoban rendezett felnõtt
EB, ahol kétszeres Európa-bajnok lettél,
100 méteres uszonyos úszásban új Euró-
pa-csúcsot úsztál! A két arany mellé még
két bronzérmet is nyertél a nemzeti váltó
tagjaként. Aztán a legnagyobb eredmény:
2013-ban, alig 8 hónappal ezelõtt a ko-
lumbiai világjátékokon, Caliban megsze-
rezted az aranyérmet! Világjátékok-gyõz-
tes, világelsõ lettél!

Egy híres pszichológus szerint létezik
veleszületett tehetség, de a siker függhet
akár a születési dátumunktól is. (ezen jót
kuncogunk! – bár bizonyos esetekben va-
lóban létezik ilyen) Most komolyan, mi
kell jobban a sikerhez? Tehetség, szorga-
lom, gyakorlás, családi háttér, lehetõségek,
hit, emberség, jellem, testi és mentális
egészség, szerencse?

– Úgy gondolom, vannak olyan
adottságok, amik velünk születnek,
olyan lehetõségek, amiket készen
megkapunk, de vannak olyanok is,
amiket nekünk kell folyamatosan
alakítani, fejleszteni önmagunkban.
Mivel most már edzõként dolgozom
tovább a sportban, és egyre több ilyen
jellegû tapasztalatra teszek szert, el-
mondhatom, hogy az én sikereimhez
nagyon nagymértékben hozzájárul-
tak azok a dolgok, amiket a szüleim-
tõl kaptam. Nem csak a jó genetikai
adottságokra gondolok – azt mond-
ják, sprinternek születni kell – ha-
nem arra a lelki és anyagi támogatás-
ra is, ami példaértékû volt a szüleim
részérõl. Csak remélni tudom, hogy
képes leszek én is ekkora támogatást
adni egyszer a saját gyerekeimnek. 

Ezeken kívül vannak olyan tulaj-
donságok is, amiket folyamatosan fej-
leszteni kell önmagunkban, ebben tud
segítséget nyújtani az edzõ és a sport-
pszichológus. A sikerességhez szükség
van kellõ motivációra, intelligenciára és
egyfajta alázatra is, amit mindenkinek
saját magának kell kialakítani, persze ha
szükséges, akkor ehhez is kaphat segít-
séget. Végül, de nem utolsósorban sze-
retni és élvezni kell azt, amit csinálunk.
Szerintem ez a siker receptje.

– A szerelem "doppingol"? (összeneve-
tünk) Hiszen az edzõd, Juhos Gergely a
jegyesed.

– Igen, 2004-ben a kínai világbaj-
nokságon, Sanghajban kezdõdött a
kapcsolatunk Gergõvel, ami neki egy
nagyon sikeres verseny volt: két-
szeres világbajnok lett ezen a verse-
nyen. Sokáig távkapcsolatban éltünk,
majd 2007-ben költöztem hozzá
Kecskemétre, amikor már edzõ volt.
Ennek egyrészt az volt az oka, hogy
elérkezettnek láttuk az idõt az össze-
költözésre, másrészt pedig addigra
sajnos úgy megromlott a viszonyom
a nevelõedzõmmel, hogy éreztem,
mindenképpen váltanom kell, új in-
gerekre van szükségem az edzéseken.
Ez Kecskeméten meg is valósult, és
idõvel beérett a munkánk gyümöl-
cse. Azt azonban már a legelején
megbeszéltük, hogy nem hagyjuk,
hogy az edzések tönkretegyék a kap-
csolatunkat, így otthon nem is be-
széltünk sem az edzésekrõl, sem a
versenyekrõl. Ez egy szigorú szabály
volt, amire mindketten figyeltünk, és
be is tartottuk.

Azt nem mondanám, hogy dop-
pingolt a szerelem, mert Gergõnek
nem kellett bizonyítanom semmit
sem: õ akkor is szeretett, ha jól úsz-
tam, és akkor is, ha nem. Inkább
azért nevezném ideálisnak a mi
munkakapcsolatunkat, mert nagyon
jól ismert Gergõ, minden rezdülése-
met, fintoromat pontosan tudta ér-
telmezni, tisztában volt az életem
minden apró szegmensével, és emiatt
teljes mértékben olyan edzéseket tu-
dott nekem összeállítani, amik ne-
kem a legmegfelelõbbek voltak. To-
vábbá nagyon fontos volt, hogy bár-
mit meg tudtam vele beszélni, azt is
megengedte idõvel, hogy magamnak
írjak edzéseket. Sok edzõ nem akar,
vagy nem mer ekkora szabadságot és
beleszólást adni a versenyzõinek, ami
szerintem néhány esetben súlyos hi-
ba, fõleg felnõtt versenyzõk esetében.
Nekem szükségem volt arra, hogy
beleszólhassak abba, amit csinálok, és
Gergõ ezt biztosította nekem.

– Sikeres, profi sportoló lettél. Felértél
a csúcsra. Úgy döntöttél, hogy a cali világ-
játékok lesz az utolsó versenyed, befejezed
az élsportot. Elképzelem, hogy a szobád-
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ban a polcok tele vannak a tizenhét esz-
tendõ éremtermésével. (?)

– Egyetlen egy érem van kitéve a
lakásunkban, a világjátékok arany-
érem. Egyrészt azért, mert ez a leg-
értékesebb számomra, másrészt azért,
mert tudom, hogy ez volt a legutolsó.
Az összes többi érem el van téve
dobozokba, nem szeretem mutogatni
õket. Ne azért szeressenek, mert sok
érmem van, hanem azért, amilyen
ember vagyok.

– Szeptembertõl a KVSC edzõje vagy.
Így Gergõvel is megmaradt a munkakap-
csolatotok és azt csinálod, amit szeretsz.
Már az elõzõ két évben is foglalkoztál gye-
rekekkel, akik között sok a tehetség.
Ernest Hemingway-tõl származik az idé-
zet: "A sport megtanít becsületesen gyõzni
vagy emelt fõvel veszíteni. A sport tehát
mindenre megtanít." Mi mindenre tanít a
sport? Mit emelnél még ki? Milyen taná-
csot adsz fiatalnak, felnõttnek?

– A mai világban egyre kevesebb
valóban értékes dologgal ismertetik
meg a fiatalokat a szabadidejükben.
Úgy gondolom, hogy ennek az ûr-
nek a betöltésére kiváló lehetõség a
sport. Csapatjátékost nevel a gyere-
kekbõl, életre szóló barátokat lehet
szerezni, megtanít küzdeni, célt állít a
fiatalok elé. Emellett olyan személyi-
ségformáló eszköz, amibõl csakis pro-
fitálni lehet a jövõben: olyan tulajdon-
ságokat alakít ki, amikre késõbb mél-
tán lehetünk büszkék, és biztos, hogy
az elõnyünkre fognak válni. Ugyan-
akkor nem tartom szükségszerûnek
azt, hogy mindenki versenyszerûen
sportoljon: az a lényeg, hogy öröm-
mel sportoljunk, élvezzük, amit csi-
nálunk. Persze ha valakinek az okoz
örömet, hogy õ lehet a legjobb vala-
miben, akkor versenyezzen.

– Szigorú edzõnek tartod magad?
– Igen, szerintem alapvetõen szi-

gorú edzõ vagyok, ráadásul maxima-
lista is. Viszont nem csak a gyerekek-
kel szemben, hanem magammal is.
Illetve vannak olyan dolgok, amikbõl
nem engedek. Ilyen például a tiszte-
let megadása egymásnak, aminek
kölcsönösnek kell lennie: a tanítvá-
nyaim tiszteljenek engem, én pedig

õket. Ha ez bármelyik oldalról is hi-
ányzik, akkor nincs értelme erõltetni
a közös munkát, jobban járunk, ha
szétválnak az útjaink. Vagy például ha
keményen kell edzeni, akkor nincs
helye semmilyen lógásnak, vagy
egyezkedésnek, de ha épp olyan hely-
zet van, akkor elengedem a gyeplõt,
és szabadkezet kapnak a gyerekek.
Ezeket mindig elõre megbeszélem
velük, így soha nem volt ebbõl sem-
milyen probléma.

A legnehezebb talán az, hogy meg
kell találni egy határvonalat a gyere-
kekkel: bízzanak meg bennem, nyíl-
janak meg elõttem, fogadjanak el, de
ne tekintsenek a puszipajtásuknak.

Nagyon jó, hogy Gergõvel felvált-
va tartjuk az edzéseket, mert õ is más
és más dolgokat helyez elõtérbe, én
is, és így a gyerekek egy nagyon
átfogó, alapos tudást kapnak tõlünk.

– Jelenleg a második diplomádat szer-
zed a Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men, kommunikáció és médiatudomány
szakon. Edzõ vagy és az Észak-Bács-
Kiskun Megyei Szuperinfó irodavezetõje
és szerkesztõje. Milyen terveid, vágyaid
vannak a jövõre nézve?

– Szeretném minél hamarabb
megszerezni a marketing diplomá-
mat a Pázmányon, és a késõbbiekben
ezzel is foglalkoznék. Természetesen
az edzõsködést sem hanyagolnám el,
úgy gondolom, ez az életem fõ hiva-
tása. Szerencsére sok tehetséges gyer-
kõcöm van, akikkel foglalkozhatok,
és nagyon remélem, hogy majd egy-
szer velük is eljuthatok jó pár világ-
játékra. Az egyik versenyzõmmel,
Balogh Mátéval jelenleg a nyári juni-
or világbajnokságra készülünk, ahol a
célunk az, hogy a fõ számában dobo-
góra állhasson Máté. Sokat kell még
dolgoznunk ezért, de a bizalom
mindkét oldalról megvan, ami elen-
gedhetetlen a sikerhez.

– Megkérdezném, mit csinálsz a sza-
badidõdben, de ennyi minden mellett jut
idõd hobbira, kikapcsolódásra?

– Sajnos nincs sok szabadidõm.
Általában egy téli síelés, és egy nya-
ralás szokott beleférni az évembe,
másra nem nagyon jut idõ. Ugyan-
akkor szerencsés vagyok, mert a hob-

bim az egyik szakmám, az edzõs-
ködés, amit imádok!

– Gondolom, nem sûrûn tudsz haza-
jönni a szüleidhez Gyöngyöstarjánba. (?)

– Eleinte minden hétvégén haza-
jártam, most már csak általában havi
egyszer. Amikor viszont tudok, min-
dig jövök! Imádom a Mátrát, a domb-
vidéket, a természetes erdõket, az
egész tájat, és fõleg tavasszal! Magát a
falut is nagyon szeretem, csakis jó
emlékeim kötõdnek hozzá. Én is ha-
sonlóan szép helyen szeretnék majd
egyszer családot alapítani.

– Egy gyermek életének alakulásában
meghatározó a szülõi háttér, szeretet, gon-
doskodás, támogatás. Fontos, hogy milyen
eséllyel kap a gyermek különleges lehetõsé-
geket. A kezdeti elõnye akár hosszú évekig
is kitarthat, amely révén sikeressé válhat.
Hogyan látod ezt felnõttként visszatekint-
ve? Szeretnéd, ha majd gyereked lesz, ha õ
is élsportoló lenne?

– Az biztos, hogy nagyon sokat
számít a szülõk támogatása, ösztön-
zése, és fõleg a kezdetekkor. Enélkül
nem megy. Én egy gyerekrõl sem
tudom elképzelni, hogy önként és
dalolva eljár magától heti 5, majd 10
edzésre. Fütyörészve és boldogan kel
fel reggel 5-kor, hogy mehessen
edzeni. Ilyen nincs. Még ha akarja is
a gyerek, magától nem fogja megten-
ni az ehhez szükséges kezdõ lépése-
ket. Ha a szülõ nem segíti, magától
nem fogja ezt a látszólag nehezebb
utat választani.

Ha egyszer saját gyerekeim lesz-
nek, hasonlóan szeretném majd ne-
velni õket, mint engem a szüleim:
próbáljanak ki minél több sportot, és
válasszák ki azt, ami nekik leginkább
tetszik. Úgy gondolom, hogy 18 éves
koráig mindenkinek szüksége lenne
arra, hogy rendszeresen sportoljon és
edzéseken vegyen részt, így ezt biztos
el fogom várni a saját gyerekeimtõl
is. Természetesen örülnék neki, ha
víz közelben maradnának, de az sem
lenne gond, ha valami teljesen mást
választanak. Egy dolog a fontos:
élvezzék a sportolást.

– Székely Lilla, köszönjük szépen!

Bálint Ira, képviselõ
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A Közösségi Házban mûködõ
mozgókönyvárban a lakosság ren-
delkezésére ebben az évben az alábbi
folyóiratok állnak, melyek igény
szerint egy hétre kölcsönözhetõk.

Az Otthon, Dörmögõ Dömötör,
Joy, Diéta és Fitness, Nõk Lapja, Nõk
Lapja Psziché, Otthon és Kertek,
Praktika, Stahl Magazin, Kerti
Kalendárium, Autó Fórum Magazin.

Várunk mindenkit szeretettel!

A megyei könyvtárban voltunk!
A Bródy Sándor Megyei és Városi

Könyvtár, valamint a Közösségi Ház
közös szervezésében könyvtárláto-
gatáson vettünk részt az 5. és a 6.
osztályos gyerekekkel.

Már az odaúton  kérdezgették a
gyerekek, hogy mit fogunk ott "csi-
nálni", meddig leszünk. Úgy tûnt,
unalmasnak ígérkezik a délelõtt,  de
mivel nem kellett az iskolapadban
ülni, a gyerekek belenyugodtak, hogy
jöjjön, aminek jönnie kell.

A megyei könyvtár dolgozói az
aulában teával és pogácsával fogadtak
bennünket, majd rövid könyvtáris-
mertetõ után 4 fõs csapatokra osztot-
ták a tanulókat. A kollégák 14 állo-
mást jelöltek meg a könyvtár épüle-
tében és azon kívül is (a zenei könyv-
tárban, a közigazgatási könyvtárban a
megyeházán), ahol a gyerekeknek
különbözõ feladatokat kellett megol-
daniuk. Ezzel a módszerrel bejárták a
könyvtár minden részlegét, így játé-
kos formában ismerkedtek meg a
könyvtár részlegeivel, szolgáltatásai-
val. A több mint 2 óra játékos feladat-
megoldás hamar, szinte észrevétlenül
elröppent. A gyõztesek kis ajándékot
kaptak, és már "sejtik", mit lehet egy
könyvtárban 2 órán keresztül csinálni.

Köszönjük a megyei könyvtár ve-
zetõségének a lehetõséget, dolgozói-
nak a kedves fogadtatást!

Pálosiné Erzsi
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Mozgássérült sorstársaimat ezúton
szeretném tájékoztatni az egyesület tag-
jainak biztosított kedvezményekrõl, va-
lamint a megváltozott, hatályos jogsza-
bályokról. Egyesületünknek 2013 janu-
ár 1-tõl nincs fizetett alkalmazottja, az
ügyfélfogadást a volt dolgozók tartják
társadalmi munka keretében. Gyön-
gyösi tagtársaink továbbra is a Gyön-
gyös, Mérges u. 1. szám alatti helyisé-
günkben fordulhatnak kérdéseikkel
Hovanecz Józsefné csoportvezetõhöz,
vagy hívhatják a 37/311-979-es telefon-
számot. Ügyfélfogadási idõ minden
héten csütörtökön 12 órától 15 óráig.

A gyöngyösi és a környékbeli tele-
pülésen élõknek már nem kell Egerbe
fáradniuk, jogi tanácsot Gyöngyösön is
kaphatnak. Bodroginé Dr. Kósik Ildikó
ügyvédnõ készségesen ad jogi tájékoz-
tatást a 70/931-7179-es telefonszámon
történõ elõzetes bejelentkezést, egyez-
tetést követõen a hozzá forduló tagtár-
sainknak a Gyöngyös, Mátyás király út
2. szám alatti irodájában. Gyöngyösön
minden hónap 3. péntekén 9 és 13 óra
között ingyenes jogsegélyszolgálat mû-
ködik a Kõrösi Csoma Sándor út 1.
szám alatt. Itt várják a jogi problémával
hozzájuk forduló sérült embereket.
Mivel Egerbõl járnak ki, így az egri iro-
da számát kell hívni: 36/510-697.

Dr. Húsvéti Helga fogszakorvos az
Eger, Vörösmarty u. 43. szám alatt talál-
ható rendelõjében várja a mozgássérül-
teket. Az Egészségbiztosítási Pénztárral
kötött szerzõdése alapján a kezelések
ideje alatt minden kedvezményt bizto-
sítani tud. A rendelõ kerekes székkel is
megközelíthetõ. Felhívjuk tagjaink fi-
gyelmét, hogy az orvosi ellátás itt sem
ingyenes. Csupán a kedvezmények
igénybevételére van lehetõség. A ked-
vezmények igénybevételéhez a követ-
kezõ okmányok szükségesek: érvényes
egyesületi igazolvány, leszázalékolási
határozat, nyugdíjas igazolvány, ha van,
közgyógyellátási igazolvány, TAJ kártya,
személyi igazolvány. Bejelentkezni a
36/423-443-as telefonszámon lehet.
Gyöngyösön a Batthyány téri fogorvosi
centrum teljesen akadálymentesített.

A 2013. évi LXII. törvény a fogya-
tékos személyes jogairól és esélyegyen-
lõségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény módosításairól. A fogya-
tékossági támogatás havi összege 18 525
Ft, illetve 22 800 Ft, a fogyatékosság jel-
legétõl függõen, amely 2013. június 1-
tõl 19 500 Ft, illetve 24 000 Ft, utóbbi
esetben akkor, ha a súlyos fogyatékos
személynek az önkiszolgálási képessége
teljesen hiányzik. 2014. január 1-tõl a
társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló törvénynek a nyugellátások éven-
kénti rendszeres emelésére vonatkozó
szabályai szerint azzal megegyezõ mér-
tékben emelni kell, az újonnan megál-
lapításra kerülõ fogyatékossági támoga-
tást pedig ugyanilyen emelt összegben
kell megállapítani.

Változott a parkolási igazolvány
igénylésével kapcsolatos ügymenet
2013. október 1-tõl. Az igazolvány ki-
adására, meghosszabbítására, visszavo-
nására, cseréjére, pótlására, nyilvántar-
tására irányuló eljárásban elsõ fokon a
fõvárosi és megyei kormányhivatal járá-
si (fõvárosi kerületi) hivatala (a további-
akban: járási hivatal), valamint a Köz-
igazgatási és Elektronikus Közszolgálta-
tások Központi hivatala (KEK KH) jár
el. http://www.nyilvantarto.hu/hu/eler-
hetosegek A járások és járási kormány-
hivatalok a fõvárosi és megyei kor-
mányhivatalok szervezeti egységeiként
kerültek felállításra 2013. január 1-jén.
http://www.jaras.info.hu/jarasok-
terkepe.

Továbbá értesítem azokat a mozgás-
sérülteket, akiknek szüksége lenne se-
gédeszközökre (pl. motoros moped,
fürdõkád beemelõ, felfekvés elleni

kompressziós ágybetét, kerekesszék)
vagy bármilyen más eszközre, fordul-
jon bizalommal a területi képviselõhöz
Bágyi Imréhez a 20/286-9861-es tele-
fonszámon. A fürdõszoba átalakítási tá-
mogatást nem az egyesületnél, hanem a
gyöngyösi OTP-nél kell intézni.

Ha valaki be szeretne lépni az egye-
sületbe, a szükséges nyomtatványokat
nálam, Korponyi Antalnál lehet besze-
rezni, személyesen a Petõfi S. u. 33.
szám alatt. Bármilyen problémával for-
duljanak hozzám bizalommal szemé-
lyesen, vagy a 20/9381-229-es telefon-
számon.

Szeretnénk ezúton is megköszönni
Gyöngyöstarján polgárainak a decem-
ber 14-én megtartott "Szeretet ünne-
pét", melyen 118 sorstársunk örülhetett
a színvonalas mûsornak, melyet az ado-
mányozóknak köszönhetünk. Fellép-
tek: Gyöngyösi Kis Anna nótaénekes, a
nagyrédei asszonykórus, a gyöngyösi
Hastánc csoport, illetve két sorstársunk
saját versével szerzett örömet. A Moz-
gáskorlátozott Egyesület köszöni a tá-
mogatást Nagy Károly polgármester
úrnak és a képviselõ-testület tagjainak,
illetve falunk borászainak: Ludányi
András, Ludányi József, Benedek János,
Kovács László.

Itt mondunk köszönetet azoknak a
tagtársainknak és segítõinknek, akik a
személyi jövedelemadójuk 1%-át egye-
sületünknek ajánlották fel. Ezzel az ön-
zetlen felajánlásukkal az elõzõ évben
összesen 171 575 Ft-tal segítettek. Sze-
retettel fogadjuk 2014-ben is felajánlá-
saikat. 

Mozgássérültek Heves megyei Egye-
sületének adószáma: 19923985-1-10
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Mozgássérültek tájékoztatása

Tisztelt Lakosok!
Ismét eljött az idõ, amikor Ön rendelkezhet adójának 1%-ával. Maradjon ez

Gyöngyöstarjánban, ezzel segítheti a helyi civil szervezeteket, hiszen sokat tesznek a
faluért, Önökért, gyermekeikért, a közösségért. Kérjük, adja adója 1%-át a gyöngyös-

tarjáni közösségeknek.
Gyöngyöstarján Önkéntes Tûzoltó Egyesület 18585313-1-10

Gyöngyöstarjáni Polgárõr Egyesület 18586572-1-10
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 18591105-1-10

Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 19920164-1-10
Egészséges Jövõért Alapítvány 18587494-1-10

A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány 18574911-1-10
"Mosolyfalva" Alapítvány (óvoda) 18580095-1-10
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Hívunk mindenkit az erdõbe, fel-
nõtteket és gyerekeket, családokat
egyaránt, ahol jó társaságra, barátság-
ra találhat! A Príma Díjas "Muzsikál
az Erdõ" Mátrai Mûvészeti Napok
11. alkalommal hívjuk életre a Mát-
rában, mely mára a nógrádi térség
egy kiemelkedõ turisztikai, kulturális
és összmûvészeti rendezvényévé vált.
Ez egy olyan aktív szabadidõ eltöltési
mód, ahol az erdõ, a mûvészet és a
zene segítségével az embereket egy
környezettudatos életvitel irányába
mozdítja. Hosszú távon fenntartha-
tó, boldog emberi lét csak a termé-
szettel harmóniában képzelhetõ el.
Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat
meg, ha életünk négy legfontosabb
dimenzióját – társadalom, gazdaság,
környezet, mûvészetek – összehan-
goljuk, harmonizáljuk.

A rendezvényen erdei sétákon ve-
het részt hozzáértõ szakemberek ve-
zetésével, kiváló mûvészek komoly-
zenei koncertjeit hallgathatja a lomb-
korona árnyékában. Ismeretterjesztõ
elõadásokon szerezhet információt
az ember-erdõ kapcsolatról, képzõ-
mûvészeti kiállításokat tekinthet meg
díjtalanul. Az egészséges életmód is a
középpontba kerül. Civil szerveze-
tekkel együttmûködve több erdei
sportrendezvény is lesz: tájfutóver-
seny, teljesítménytúra, kerékpártúra,
lovastúra.

A mátrai települések lakói nagy
szeretettel várják az érkezõket. A fa-
lusi vendéglátás során megkóstolhat-
ja a helyi jellegzetes ételeket, a kiváló
mátrai borokat.

Idén a "Muzsikál az Erdõ" az aláb-
bi településeket látogatja meg:

Kozárd, Galyatetõ, Ipolytarnóc,
Kékestetõ, Gyöngyöstarján, Ágas-
vár, Szurdokpüspöki, Pásztó – Mát-
rakeresztes és Fenyvespuszta

Találjuk meg együtt a valódi érté-
keket mûvészekkel, természetvédõk-
kel, erdészekkel érzõ szívû, gondol-
kodó emberekkel közösen! Az össze-
fogásé a jövõ!

Várjuk a ME-re, ahol az erdõ és a
zene összefonódik. Jókedv, erdei ér-
tékek, mûvészetek, barátság, testi-
lelki feltöltõdés!

Gyöngyöstarjánban július 2-
án kerül megrendezésre a prog-
ram. Várunk minden érdeklõdõt,
zene és természetkedvelõ lakost a
Muzsikál az erdõ programjára.   

Bõvebb információ: www.muzsi
kalazerdo.hu

Muzsikál az Erdõ Alapítvány
Szabó Lajos erdõmérnök, fõszervezõ

"Muzsikál az Erdõ"- Mátrai Mûvészeti Napok
2014. június 28-tól július 6-ig

2014. március 15-én – miután el-
fogadta a parlament –, hatályba lépett
az új Polgári Törvénykönyv, orszá-
gunk magánjogi kódexe, amely a
mellérendeltség és egyenjogúság elve
szerint hivatott szabályozni az állam-
polgárok alapvetõ vagyoni és szemé-
lyi viszonyait. Az új Ptk. nyolc
könyvbõl és 1596 paragrafusból álló
hatalmas törvény.

A régi, több mint ötven éves, és
több mint százszor módosított Ptk.
két nagy területtel egészült most ki:
bekerült a kódexbe a családi helyzet –
a születés, házasság, örökbefogadás,
válás – szabályozása és a jogi szemé-
lyek, így többek között az egyesüle-
tek, alapítványok és cégek szabályai.

Változtak a fogyasztói jogok – jó hír,
hogy az uniós irányelvek miatt jóval
erõsebb fogyasztói jogaink lehetnek.

Az öröklési szabályok is módosul-
tak – pl. mostantól a házastárs is
örököl.

Ezentúl elõre szóló rendelkezést
lehet hoznunk, hogy ki döntsön he-
lyettünk, ha a jövõben betegség mi-
att, cselekvõképesség elveszítése ese-
tén akadályoztatva leszünk az ügye-
ink vitelében, és már nem tudunk
kellõ megfontoltsággal dönteni a sa-
ját sorsunkról.

Az új Ptk. bevezette az élettársi

tartást is. A házastársak között már
régóta létezik olyan szabály, ami alap-
ján a válás után a bíróság az egyik volt
házastársat a másik tartására kötelez-
heti. Ez most már az élettársak között
is lehetséges.

Változtak a hitelezés és a zálogjog
szabályai, amelyek drágábbá tehetik
pl. az autóhiteleket is.

A személyiségi jogok megsértésé-
nek szankciója – a nem vagyoni
kárért járó kárpótlás megszüntetésé-
vel – a sérelemdíj lesz.

Számos jelentõs változást lehetne
még kiemelni (cégalapítás, adatvéde-
lem, információ-átadás stb.).

Az új Polgári Törvénykönyv mind-
annyiunk életét, jelenünket és jövõn-
ket – akár évtizedekre is – szabályozza.

Bálint Ira
képviselõ

Új Polgári Törvénykönyv



Egy gyermek születése teljesen át-
alakítja a család életét. Az addig meg-
szokott napi tevékenységek szinte tel-
jesen eltûnnek, és átveszik a helyüket a
gyermekkel kapcsolatos dolgok. Ami-
kor már kialakult egy viszonylagos napi
rutin, az anyának és a gyereknek is
szüksége van egy kis változatosságra, az
otthontól eltérõ más környezetre,
közegre. Falunkban van olyan hely és
lehetõség, ahol találkozhatnak a kis-
gyermekes anyukák, hiszen minden
szerdán 9.30-tól a Közösségi Házban
Baba-mama klubot tart Hammer
Tünde védõnõ. Itt tapasztalataitokat,
élményeiteket, problémáitokat megbe-
szélhetitek, illetve a titeket érintõ té-
mákról beszélgethettek. 

Minden második héten szerdán
pedig ingyenes ölbéli játékos, dalos,
mondókás foglalkozáson (Kerekítõ)
lehet részt venni, ahol az öreganyá-
inktól ránk maradt magyar népi rin-
gatókat, cirógatókat, lovagoltatókat
elevenítjük fel s játszuk el. Ezeket a
mondókákat, dalocskákat többször
elismételjük, így az otthoni minden-
napok során is bármikor felidézheti-
tek, akár várakozás közben vagy já-
tékidõben. Akár apával is megta-
nítható, aki látva a gyermeken, hogy
tetszik neki és kacag közben, szí-
vesebben átveszi a picit az anyától. 

Ha pedig már nagyobbak vagytok,
és elindultatok (kb. 1 éves kortól),
keddenként 17 órától szintén a Kö-
zösségi Házban Csiri-biri tornára
várlak szeretettel. Ez egy mozgásfej-
lesztõ  játékos, mondókás, dalos fog-
lalkozás, rengeteg eszközzel, színes
ejtõernyõvel, labdákkal. Már 2,5 éve
csiri-birizünk az anyukákkal és
gyerekekkel.

Mindkét foglalkozásra szeretettel
várom a kisgyermekes anyukákat és
gyermekeiket. Bõvebb információ
Tõkésné Korponyi Krisztinától a
20/315-8761-es telefonszámon, vagy
a www.kerekito.hu és a www.csiri-
biri.hu honlapon.

Tõkésné
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"Ciróka-maróka…."
Kisgyermekekkel az otthonon kívül
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