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Tisztelt lakosság! 
Mindannyian tudjuk a híradások-

ból, és már saját bõrünkön is tapasz-
taljuk, hogy az ország iskoláinak álla-
mi kézbevétele számos problémát
képtelen megoldani. Az önkormány-
zatok 2013-ig megtarthatták a súly-
adó és személyi jövedelemadó nagy
részét, és az iskolákra tudták fordíta-
ni. Miután az állam az iskolákkal
együtt elvette az önkormányzatoktól
a forrásokat is, az iskolák mûködte-
tése teljes egészében állami feladattá
vált. Ez a tény egy iskolatulajdonos-
nak magában is bosszantó, de 3 év
alatt bebizonyosodott, hogy a mû-
ködtetõ KLIK nem fordít elég pénzt
az iskolák mûködtetésére. A mûköd-
tetés mellett viszont szinte egyáltalán
nem fordít energiát a karbantartásra
és felújításra. Fokozatosan tönkre
mennek, szép lassan tanításra alkal-
matlanná válnak az iskoláink, annak
ellenére, hogy például Gyöngyöstar-
ján önkormányzatának és a mûköd-
tetõ KLIK 2013. évben kötött szerzõ-
désében szerepel „A KLIK gondos-
kodik a vagyonkezelésében lévõ va-
gyon értékének, állagának megóvásá-
ról, karbantartásáról, a szükséges fel-
újítások pótlások, cserék, kivitelezé-
si munkálatainak elvégzésérõl, elvé-
geztetésérõl, így az ingatlanban lévõ
központi berendezések, az ezekhez
csatlakozó vezetékrendszerek mun-
kaképes állapotának biztosításáról, az
átvételkori állapotnak megfelelõ
szinten tartásáról.”

A gyöngyöstarjáni iskola problé-
máinak megoldása érdekében ez év
elején közös bejárást kezdeményez-
tünk a tankerületi igazgatónál, akivel
a helyszínen felmértük a legszüksé-
gesebb javítani valókat, és jegyzõ-
könyvbe rögzítettük.

Február 5-én pénteken délután
díjtartozásra hivatkozva 15 óra 20
perckor a szolgáltató elzárta az iskolai
gázcsapot. Máig tisztázatlan, hogy
milyen módon történhetett meg az

állítólagos értesítés nélküli gázcsap-
zárás. Az önkormányzatunknak sem-
miféle rálátása nincs a KLIK-hez ér-
kezõ gázszámlákra, ezért teljesen vá-
ratlanul ért a hír. Természetesen
azonnal felvettük a kapcsolatot az
igazgatókkal, de még az országgyûlési
képviselõnkkel is, hogy találjunk
megoldást a mielõbbi visszakapcso-
lásra. A visszakapcsolás alapfeltétele a
tartozás kiegyenlítése volt. A bankok
hétvégi zárása miatt már csak hétfõn
lehetett utalni.

A hétfõi napon az iskola zárva tar-
tott. Az önkormányzat a tanulók el-
helyezésére felajánlotta a fûtött
IKSZT épületét, de a szülõk el tudták
helyezni a gyerekeket, így nem volt
szükség rá. Hétfõ délelõtt visszakap-
csolták a gázt és kedden már zavarta-
lanul folyt a tanítás.

Mindenki láthatta, a média érdek-
lõdése rendkívül nagy volt, ezért
megpróbáltam higgadtan, tényszerû-
en nyilatkozni.

Összefoglalva: ami a gyöngyöstar-
jáni iskolában történt, az történhetett
volna akár több száz magyar iskolá-
ban is. Tudjuk mekkora adósságot
halmozott fel a KLIK és tudjuk, hogy
azért mert állami kézbe vették az is-
kolák mûködtetését, még nem feltét-
lenül lett jobb és olcsóbb. Sõt meg-
gyõzõdésem, hogy elõkészítetlen és
elhibázott lépés volt az iskolák álla-
mosítása! Bízom abban, hogy az el-
múlt három év kellõ tanulsággal
szolgált az iskolák mûködtetésének
újraszervezéséhez.

Nagy Károly

Három rendeletet és 16 határoza-
tot hozott Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete 2015. november 26-án megtar-
tott ülésén.

A testület megtárgyalta az önkor-
mányzat és intézményei háromne-
gyedéves beszámolójáról szóló elõter-
jesztéseket, majd ezt követõen fogadta
el a 2016. évi költségvetési koncepciót.
A koncepció az önkormányzat által biz-
tosított szolgáltatások és különbözõ
díjak kismértékû, 2-3 %-os emelésére
tett javaslatot, továbbá tartalmazza a
jövõ év legfontosabb beruházásait.

A 2016. évi költségvetést megala-
pozó rendeletmódosítással döntött a
képviselõ-testület a temetõben alkal-
mazott díjak, a közterülethasználat
díjai, a házasságkötésekkel összefüg-
gõ díjak emelésérõl és hektáronként
1250 Ft mértékû mezõõri járulék
bevezetésérõl 2016. január 1-jei ha-

tályba lépéssel. A gyermekjóléti és
családsegítõ szolgálat ellátásával kap-
csolatban a szociális és gyermekjóléti
rendelet módosult.

Új talajterhelési díj rendeletet fo-
gadott el a testület: a díj mértéke nem
változik 2016. január 1-jétõl sem, a
mentességet a jövõ évtõl a 70 év feletti
egyedülállóak valamint a csak kerti
csappal rendelkezõ ingatlantulajdono-
sok kapják meg. Ezen felül 50 %-os
kedvezményben részsülnek a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermeket nevelõk.

Határozat született egy gyöngyös-
tarjáni tanuló Arany János Tehetség-
gondozó Programjában részvételérõl
valamint a gyöngyösi járási esélyte-
remtõ program elfogadásáról is.

A képviselõ-testület a közmeg-
hallgatást 2015. december 7-én 18
órára hívta össze a községházára. 

Rendkívüli tanítási szünet volt
a gyöngyöstarjáni iskolában

A képviselõ-testület üléseirõl
jelentjük

Folytatás a 3. oldalon
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A testület támogatta Gyöngyös-
tarján csatlakozását a Gyöngyös-Mát-
ra Turisztikai Közhasznú Egyesü-
lethez, Gyöngyössolymos község
csatlakozását a gyöngyösi kistérség-
hez, valamint az Országos Mentõ-
alapítvány eszközbeszerzését.

2016. március 1-jétõl kísérleti jel-
leggel egyes, a Petõfi utcáig közle-
kedõ autóbusz-járat a temetõig szállít
utasokat, ehhez kérte a képviselõ-tes-
tület a Közép-Magyarországi Közle-
kedési Központ hozzájárulását.

Igazgatási szünetet a közös önkor-
mányzati hivatal székhelyén a testület
2015. december 28-31-ig rendelt el.

Az önkormányzati intézmények
érintésvédelmi vizsgálatát végzõ cég
kiválasztásáról és a képviselõ-testület
bizottságai elnökhelyetteseinek meg-
választásáról is határozatot hoztak az
ülésen.

A testület engedélyezte a 2015. évi
bérmaradvány egy részének felhasz-
nálását az önkormányzatnál és intéz-
ményeiben.

Zárt ülésen született döntés ki-
tüntetések adományozásáról: Nádas-
di Lászlóné, a Gyöngyöstarjáni Páva-
kör vezetõje Gyöngyöstarjánért em-
lékérem kitüntetésben, a Pávakör
tagjai és mûvészeti vezetõje díszok-
levélben részesülnek, melyek átadá-
sára a Lucázás rendezvény keretei kö-
zött kerül sor.

Munkaterv szerinti utolsó ülésén
a napirendben szereplõ képviselõ-
testületi és belsõ ellenõrzési munka-
terven kívül a koncepciónak megfe-
lelõen döntés született a január 1-jé-
tõl érvényes bérleti díjakról, a Moz-
gáskorlátozottak Heves Megyei
Egyesületének és az Egészséges Jövõ-
ért Közalapítványnak támogatásáról
valamint a konyha téli üzemszünete
idejére a szociális étkeztetés megszer-
vezésérõl. A testület támogatást ítélt
meg az autóbalesetben elhunyt gyön-
gyöstarjáni Nádasdi Szabolcs és Má-
di Elemér hozzátartozóinak is. Egy
önkormányzati rendeletmódosítás is
elfogadásra került, mely a teme-
tõrõl, a mezõõri szolgálatról, a köz-
tisztviselõi illetménykiegészítésrõl és

a hulladékszállításról szóló rendele-
tek változását eredményezi 2016. ja-
nuár 1-jétõl. A kihirdetett rendelet az
önkormányzat honlapján megte-
kinthetõ.

2016. február 11-én tartotta idei
elsõ ülését Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete, melyen napirend elõtt a helyi
általános iskola intézményvezetõje
beszámolt a február eleji gázszünettel
kapcsolatban megtett intézkedései-
rõl. Legfontosabb napirend a telepü-
lés idei költségvetésének elfogadása
volt. A 275 millió 690 ezer forint fõ-
összegû büdzsé lehetõvé teszi, hogy
kisebb felújítások, beruházások való-
suljanak meg a településen. A fõzõ-
konyha korszerûsítésén és a mûvelõ-
dési ház nagytermének részleges fel-
újításán kívül valamennyi projekt
önerõbõl valósul meg: új közösségi
tér jön létre az integrált közösségi és
szolgáltató tér pincehelyiségének ki-
alakításával, a közvilágítás részlege-
sen megújul, de jut forrás a háborús
emlékmû környezetének rendbe té-
telére is.

A költségvetéshez kapcsolódóan
született döntés arról, hogy támoga-
tást kap rendezvényéhez Kiss Anna
nótaénekes, pályázatainak önerejéhez
a sportkör, hirdetõtáblák elhelyezé-
séhez bérleti szerzõdést köt az ön-
kormányzat a háziorvosi és gyer-
mekorvosi szolgáltatóval.

Megtárgyalta a grémium a telepü-
lés rendezvénytervét is: júniusban a
Múzeumok éjszakája, júliusban a
Muzsikál az erdõ, októberben Tök jó
buli, decemberben pedig a Lucázás
várja majd az érdeklõdõket.

A konyha felújításához idõzítve
július 1. és 31. között tart zárva az
óvoda: az intézmény vezetõje gondos-
kodik az ellátást igénylõ gyermekek
elhelyezésérõl.

Döntés született a szünidei gyer-
mekétkeztetésrõl: a hátrányos és hal-
mozott hátrányos helyzetû iskolások
és óvodások részére az önkormányzat
ingyenes meleg étkezést biztosít a
tavaszi, nyári és õszi szünetben.

Téma volt a testületi ülésen a
Hatház és Árpád utcák környezeté-

nek helyzete: az utóbbi idõben lehul-
lott nagy mennyiségû csapadék hatá-
sára vízelvezetési problémák jelent-
keztek, a nehézgépjármû forgalom
által igénybe vett közutak állapota pe-
dig romlott. A helyzet megoldására a
környék lakóival egyeztetés kezdõ-
dik. A Segesvári utca javítását is java-
solja a képviselõ-testület.

Meghosszabbította a gyógyszertár
50 %-os bérleti díj kedvezményét egy
évvel az önkormányzat, mellyel a
gyógyszerellátás minõségének javítá-
sát kívánja támogatni.

Az idei pályázati lehetõségek is
szóba kerültek: nagy költségigénye
miatt az óvoda, a védõnõi szolgálat
felújítása, turisztikai lehetõségek fej-
lesztése valamint testvértelepülési
kapcsolatok ápolása csak nyertes pá-
lyázat esetén valósulhat meg.

9:15, 11:15 és 15:45 mellett 6:20-
kor és 7:05-kor is indul autóbusz a
temetõnél megfordulva a március 1-
tõl május 31-ig tartó kísérleti idõszak-
ban, segítve az idõsek és rászorulók
településen belüli mozgását.

A Borjúmály közelében található
önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítése is felvetõdött a bejelen-
tések, indítványok között: új ingat-
lanok építéséhez szükséges közmû-
vesítés után újabb területen nyílna
lehetõség a családok otthonteremtési
kedvezményének igénybe vételéhez.

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ: 8.00-12.30
és 13.00-17.00

Kedd: az ügyfélfogadás
szünetel

Szerda: 8.00-12.30,
13.00-16.00

Csütörtök:
az ügyfélfogadás szünetel

Péntek: 8.00-12.00

Folytatás a 2. oldalról
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Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete Kulturális
és Településfejlesztési Bizottság Tele-
pülési Értéktár Bizottsága 2016. február
2. napján megtartott ülésén az alábbi
döntést hozta.

Helyi értéktárba elsõ körben beke-
rült értékeink:

Fajzatpusztai kastély és angolpark
Falumúzeum
Haller pince
Köves-domb
Gyöngyöstarjáni Lucázás
Gyöngyöstarjáni Pávakör
Mindenszentek Római Katolikus

Templom
Sósi-rét, Borhy vadászkastély
Világos hegy
Mulató domb
A bizottság javaslatot tett a Haller

pince és a Köves domb megyei és az
országos értéktárba történõ felvé-
telérõl is. Az értéktárat, megfelelõen
elõkészített javaslatok alapján folya-
matosan lehet kiegészíteni, illetve bõ-
víteni. Javaslatait bárki megteheti az
önkormányzatnál vagy az IKSZT-ben,
melyek elbírálására az értéktár bizottság
következõ ülésén kerül sor.

Helyi
értékeink

A képviselõ-testület 2016. január
1-jétõl az alábbi szolgáltatási díjakat
állapította meg:

Az Integrált Közösségi és Szol-
gáltató Térben igénybe vehetõ inter-
net hozzáférési lehetõség díja napi 30
perc díjmentes használatot követõen
bruttó 155 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integ-
rált Közösségi és Szolgáltató Térben 

– az esetenkénti fekete-fehér fény-
másolás díja bruttó 355 forint/minden
megkezdett 10 oldal,

– fax szolgáltatás díja bruttó 285
Ft/oldal.

A Közös Hivatalban a hangosbe-
mondó reklámcélú használati díja
bruttó 4200 forint/hirdetés egy alka-
lommal történõ közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó cí-
mû helyi újságban történõ reklám-
hirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó
1715 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi el-
járással összefüggésben fizetendõ dí-
jak 2016. január 1-jétõl:

A hivatali helyiségen kívüli házas-
ságkötés ellentételezéseként 

a) külterületi helyszín esetén 

24 890 forint/anyakönyvi eseménydíjat,
b) belterületi helyszín esetén 12 340

forint/anyakönyvi eseménydíjat,
c) a Mûvelõdési Ház esetén a b)

pontban megjelölt díjon felül a min-
denkor hatályos terembérleti díjat

kell megfizetni. 
A hivatali munkaidõn kívül törté-

nõ házasságkötés esetén a többlet-
szolgáltatás ellentételezéseként 7140
forint/anyakönyvi eseménydíjat kell
megfizetni, és akkor engedélyezhetõ,
ha a felek e díjat megfizetik.

Tájékoztató a 2016. évi
szolgáltatási díjakról

2016. január 1-jétõl a
köztemetõben az alábbi díjakat kell
megfizetni:

1) A díszsírhely és a díszurna
fülke ingyenes.

2) Váltott sírhelyek: 
Egyes sírhely ára 25 évre 4570 Ft
Kettes sírhely ára 25 évre 9140 Ft
Sírbolt (1 személyes) 60 évre 7990 Ft
Sírbolt (2 személyes) 60 évre 

16 000 Ft
Urnafülke 10 évre 10 885 Ft
Rátemetés esetén az utolsó ráte-

metéskor meg nem váltott idõszakot
kell megfizetni (pl. ha kettes sírhe-
lyen az utolsó rátemetéskor 12 éve
igazoltan megváltásra került a sírhely

25 évre, akkor csak 12 évre esõ díjat
kell megfizetni) 

3) Síremlék és sírkeret, valamint
sírbolt építése esetén: közterület
használat, villamos áram és vízdíj cí-
mén az építtetõ az engedélyrõl szóló
határozat jogerõre emelkedésének
napján

Egyes sírhely keretezésénél 3810 Ft
Kettes sírhely keretezésénél 5235 Ft
Hármas sírkeretezésnél 5440 Ft
Sírbolt építésénél 10885 Ft
köteles fizetni, használati díj címén.
A fenti munkák befejezését köve-

tõen 5 napon belül a föld, beton és
egyéb törmelékek elszállításáról a ké-
relmezõ köteles gondoskodni, s an-

nak teljesítésére szolgáló igazolást a
temetõõrtõl megkérni, majd azt be-
mutatni a polgármesternek.

4) A síremlék alapozásához, át-
építéséhez, lefedéséhez szükséges
víz, villamos áram és közterület hasz-
nálati díj címén az alábbi használati
díjat köteles megfizetni az építtetõ az
engedélyrõl szóló határozat jogerõre
emelkedésének napján

Egyes síremlék esetében 1270 Ft
Kettes síremlék esetében 1300 Ft
Hármas síremlék esetében 1455 Ft
Sírbolt esetében 2560 Ft
5) Az 1-4. pontban meghatározott

díjak az ÁFA összegét tartalmazzák. 

Temetõben alkalmazott díjak 2016. január 1-jétõl

Megváltozott 
a gyógyszertár 
nyitva tartása
A gyöngyöstarjáni

Szent Hubertusz Gyógyszertár
új nyitva tartása:

hétfõn 9 órától 16 óráig,
keddtõl péntekig
9 órától 12 óráig.
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2016. január 1-jétõl a kedvtelésbõl
tartott állatok tartásáról szóló kor-
mányrendelet a következõ szabá-
lyokat tartalmazza:

„Patás állat és eb kivételével kedv-
telésbõl tartott állatot kikötni tilos.
Patás állatot állandó jelleggel, ebet
tartósan kikötve tartani tilos.”

Felhívom az állattartók figyelmét,
hogy az állat szökésének megakadá-
lyozásáról a következõk figyelembe
vételével gondoskodjanak:

„Tilos kistestû ebet 10 m2-nél, kö-
zepes testû ebet 15 m2-nél, nagytestû

ebet 20 m2-nél kisebb területen tar-
tósan tartani.”

A kedvtelésbõl tartott állatok tartá-
sáról szóló kormányrendelet alapján:

– kistestû eb, amelynek testtö-
mege nem haladja meg a 20 kilo-
grammot,

– közepes eb, amelynek testtö-
mege 20-40 kilogramm,

– nagytestû eb, amelynek testtö-
mege meghaladja a 40 kilogrammot.

Az Állategészségügyi Szabályzat a
következõ rendelkezéseket tartal-
mazza:

„Az állattartó köteles állattartási
tevékenységérõl (ló, szamár, öszvér,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés,
méhcsaládok esetén létszámtól füg-
getlenül, baromfi- és nyúlállomá-
nyok esetén száz egyed felett), a tevé-
kenység megkezdésérõl, illetve meg-
szüntetésérõl az állatállományt ellátó
állatorvost, illetõleg a települési ön-
kormányzat jegyzõjét egyidejûleg tá-
jékoztatni.”

A fenti szabályok megszegõje ál-
latvédelmi bírsággal sújtható!

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

2016. január 1-jétõl tilos ebet tartó-
san kikötve tartani. A Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) szeretné felhívni a figyel-
met a rendelettel kapcsolatos néhány,
nagy publicitást nyert félreértésre. A
legfontosabb, hogy helytelen az az ér-
telmezés, mely szerint a kutyákat mos-
tantól egyáltalán nem lehet láncon tar-
tani. Szintén fontos tisztázni, hogy az,
aki vét a rendelet ellen, nem követ el
bûncselekményt, mivel az elõírás nem
esik a Btk. hatálya alá. Probléma esetén
nem a rendõrséget, hanem a jegyzõt,
illetve a hatósági állategészségügyi
szolgálatot kell értesítenie.

A kutya az egyetlen olyan állatfaj,
mely – az emberrel való évezredes
együttélés eredményeként – fajtársai-
val szemben is inkább az ember tár-
saságát választja. Ennek ellenére so-
kan ma is egyszerû „jelzõrendszer-
ként” folyamatosan kikötve, vagy
kennelbe zárva tartják ebüket. Azon
körülmények részletes jogszabályi
meghatározása, amik ahhoz szüksé-
gesek, hogy egy kutya jól szocializált,
boldog, kiegyensúlyozott lényként
élhessen, lehetetlen, hisz az igények
egyedenként, fajtánként eltérõek.
Éppen ezért a rendelet elõírásai egy-

fajta követendõ irányt határoznak
meg, segítve a felelõs állattartási szo-
kások kialakulását. 

A jogszabálynak nem az a közvet-
len, azonnali célja, hogy minden, je-
len állapotában sajnos szabad tartásra
alkalmatlan kutya is végleg lekerül-
jön a láncról, de az igen, hogy ezután
egy kutya se kerüljön tartósan láncra!

Az állattartók kötelessége, hogy –
bármely tartási mód esetében – biz-
tosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek
megfelelõ életkörülményeket, bele-
értve a rendszeres és megfelelõen
szervezett szabad mozgás lehetõségét
is. Szintén a gazda felelõssége, hogy
az eb szükségtelenül ne zavarja a la-
kóközösség életét, emellett kiemel-
ten fontos az ember egészségének és
testi épségének védelme! Egy össze-
tett témáról van tehát szó, melyben
az állat és az emberi környezet jogos
igényeit is kielégítõ feltételeket kell
megteremteni. 

Fontos tudni, hogy az, aki vét a
vonatkozó rendelet elõírásai ellen,
nem követ el bûncselekményt, hi-
szen ezek alapvetõen nem a Btk.-ba
ütközõ cselekedetek. Ha valaki egy,
az állat kíméletét nem biztosító mó-
don, tartósan láncon tartott kutyán

szeretne segíteni, akkor nem a rend-
õrséget, hanem a jegyzõt, illetve a ha-
tósági állategészségügyi szolgálatot
kell értesítenie. A kivizsgálást köve-
tõen elsõsorban a hibák, hiányossá-
gok javítására kötelezhetõ az állat
gazdája. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, akkor állatvédelmi bírsá-
got szabhatnak ki rá, melynek alap-
összege 15 000 Ft. Ez az összeg mi-
nõsített esetekben – jogszabályban
meghatározott mértékben – szorzók-
kal növelhetõ.

Az állatvédelmi hatóság továbbra is
hangsúlyozza, hogy ha valaki kutya
tartására vállalkozik, tartsa szem elõtt a
felelõs állattartás szabályait és mérle-
gelje, hogy meg tudja-e teremteni
mind a háziállata személyes szükség-
leteit, mind a saját környezetének jo-
gos elvárásait kielégítõ körülményeket.

A témával kapcsolatos további
háttéranyag elérhetõ a NÉBIH hon-
lapján:

http: / /porta l .nebih.gov.hu/-
/tajekoztato-a-kutyak-tartos-lancon-
tartasanak-tilalmarol 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi

Igazgatóság

A tartós kikötés tilalma nem egyenlõ a láncon
tartás abszolút tilalmával

Tájékoztató állattartóknak



A 2016. január 1-jei változást kö-
vetõen, a jövedéki adóról és a jövedé-
ki termékek forgalmazásának külö-
nös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 67/A. § (5a) be-
kezdése szerint az önkormányzati
adóhatóságnál regisztrált magánfõzõ
jogosult párlat adójegy beszerzésére.
A magánfõzõ a párlat adójegy igény-
lésekor a NAV vámigazgatási szervé-
nek megadja nevét, lakcímét, adó-
azonosító jelét, az elõállítani kívánt
párlat mennyiségét, valamint nyilat-
kozik arról, hogy a magánfõzésre vo-
natkozó jogszabályi feltételeknek
megfelel. A párlat adójegy igénylés
formanyomtatvány felhasználásával a
magánfõzõ lakóhelye szerinti illeté-
kes megyei/fõvárosi NAV igazgatóság
részére kell benyújtani.

Fentiek kapcsán egy új nyomtat-
vány került bevezetésre „NAV_J27 –
Magánfõzõ párlat adójegy megrende-
lése” néven, amely elektronikusan és
papír alapon egyaránt benyújtható (pa-
pír alapon személyesen vagy postai
úton eredeti aláírással ellátva, elektro-
nikusan az ügyfélkapun keresztül) a
lakóhely szerint illetékes megyei/fõvá-
rosi NAV igazgatóság részére.

A párlat adójegy megrendelõ
nyomtatvány beszerezhetõ a me-
gyei/fõvárosi NAV igazgatóságoktól
papír alapon, továbbá letölthetõ a
NAV internetes honlapjáról elektro-
nikusan kitölthetõ, illetve elektroni-

kusan nem kitölthetõ pdf formátum-
ban is.

A párlat adójegy egy, a magánfõzõ
nevére kiállított, sorszámozott, papír
alapú, vagy elektronikus vámhatósági
igazoló szelvény, ami 1 liter 42 térfo-
gatszázalékos tényleges alkoholtartal-
mú magánfõzött párlat után 700 fo-
rint jövedéki adó megfizetését, va-
lamint ellenõrzéskor darabonként 1
liter párlat eredetét igazolja. A ma-
gánfõzõ tárgyévi elsõ beszerzéskor
legalább 5 párlat adójegyet szerez be
és tárgyévben legfeljebb 86 darab
párlat adójegyet szerezhet be és leg-
feljebb ennek megfelelõ mennyiségû
párlatot állíthat elõ.

A párlat adójegy után fizetendõ
jövedéki adót (adójegyenként 700
forint) a 942 jelzésû NAV egyéb ter-
mékek jövedéki adója elnevezésû
10032000-01037313-00000000
számú bevételi számlára kell a ma-
gánfõzõnek befizetni, banki átutalás-
sal vagy postai készpénz-átutalási
megbízás használatával. A befizetést
teljesítõ magánfõzõ késõbbi azono-
sításának érdekében mind a kész-
pénz-átutalási megbízás, mind az át-
utalás közlemény rovatában szüksé-
ges a magánfõzõ adóazonosító jelé-
nek feltüntetése. A magánfõzõnek a
2016. évi elsõ igényléskor legalább
3500 forintot kell megfizetnie (tárgy-
évben elsõ alkalommal legalább 5 db
adójegyet kell igényelni).

A fenti jogszabályi módosítások-
nak köszönhetõen a magánfõzõnek a
2016 vonatkozásában 2017. január
15-éig már nem kell adóbevallást
tenni az illetékes önkormányzat felé,
ugyanis adókötelezettségének a párlat
adójegy megvásárlásával egyidejûleg
tesz eleget. Továbbra is az önkor-
mányzati adóhatóság hatásköre azon-
ban a berendezések nyilvántartása és
a magánfõzés szabályainak betartásá-
nak ellenõrzése.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati
Hivatal
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Testvértelepülési megállapodást kötött
Gyöngyöstarján és Galambfalva

A képviselõ-testület meghívására
Gyöngyöstarjánba látogatott a Hargi-
ta megyei Galambfalva település
Gyerkó Levente polgármester által
vezetett delegációja. A 2015. decem-
ber 10-13. közötti látogatás célja a
nyári kapcsolatfelvételt követõen a
testvértelepülési megállapodás aláírá-

sa volt, melyre a Gyöngyöstarjáni
Lucázás programja keretében került
sor. A két község kulturális, sport,
gazdasági és oktatási téren kívánja
kapcsolatait bõvíteni, elmélyíteni. A
felek bíznak benne, hogy ehhez saját
költségvetésükön kívül pályázati for-
rásokat is igénybe tudnak venni. A

kulturális kapcsolatépítés keretében a
székelyföldi vendégek pénteken egy
bizottsági ülésen ismertették meg a
jelenlévõkkel településük értékeit,
hagyományait, valamint bemutatta
munkáját a gyöngyösi és gyöngyös-
tarjáni értéktár bizottság is.

Magánfõzõket érintõ változások
Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfõzõ jogosult párlat adójegy beszerzésére

Házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés

idõpontjai

2016. január 19. 
2016. február 16. 
2016. március 15. 
2016. április 12. 
2016. május 10. 
2016. június 7. 
2016. július 5. 

2016. augusztus 2.
2016. augusztus 30. 

2016. szeptember 27. 
2016. október 25. 

2016. november 22. 
2016. december 20. 

2017. január 17.
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Iskolai hírek
Iskolánk sportolói folytatták sikeres

szereplésüket a késõ õszi és a téli verse-
nyeken is.

Ozsvárt Bence 4. osztályos tanu-
lónk november végén egy három na-
pos versenysorozaton Ausztriában több
versenyszámban is dobogós helyezést
ért el. Egy héttel késõbb Salgótarjánban
3. helyezést ért el 100 m mellúszásban,
50 m hátúszásban és 50 m gyorsúszás-
ban. 100 m pillangóúszásban 2. helye-
zést ért el.

Csernyik Lázár 4. osztályos tanu-
lónk 4 x 50 m uszonyos váltóúszásban
csapatával 2. helyen végzett. Testvérével
Olivérrel a sí-diákolimpián 4. és 6.
helyet szereztek.

Kovács Márton 2. osztályos tanu-
lónk a Kodomo Karate Kupán a dobogó
tetejére állhatott, és emellett még egy
harmadik helyet is szerzett. (Kis fo-
cistáink állandó résztvevõi a Bozsik lab-
darúgótorna mérkõzéseinek.)

Tanulóink nem csak sportversenye-
ken jeleskedtek. Markazon a kompe-
tenciaalapú szövegértõ versenyen a 3.
osztályos Zámborszky Zsófia 4., Bartók
Anna a 7. helyen végzett. A 4. osztályos
Tóth Máté 2., Dobre Hanna 9. lett.

Az õszi visontai rajzversenyen a 3.
osztályos Galambos Eszter és a 4. osztá-
lyos Cadenazzi Vittorio lett díjazva.
Vittorio ezen kívül még számos rajzver-
senyen ért el jelentõs sikereket és pénz-
jutalomban is részesült.

A „Szép magyar beszéd” gyöngyösi
fordulóján Nagyfalusi Anna 5. osztá-
lyos tanulónk 3. helyen végzett.

Több tanulónk vett részt a február
1-ei Gács Béla matematika verseny má-
sodik fordulóján és a február 19-ei Zrí-
nyi Ilona matematika versenyen.

A Hírmondó legutóbbi példányá-
nak megjelenése óta néhány kulturális
esemény is megfordult iskolánkban: aki
részt vett a fenyõünnepünkön, egy
csodálatos, nagyon színvonalas mûsort
tekinthetett meg. A mûsorban 1., 2., 3.,
4., 5. és 8. osztályos tanulók vettek részt.

A mûsorszámok összeállításában és
betanításában Csernyik Edina, Csomós
Andrea, Fehér Ádámné, Kovácsné Ško-

da Ildikó, dr. Szecskõné Ozsvárt Krisz-
tina és Pongrácz Gáborné tanítónõk
vettek részt. A büfé szolgáltatásaiért kö-
szönettel tartozunk a 4. osztályos
SZMK-nak. Köszönjük!

A Magyar Kultúra Napján, január
22-én együtt szavaltuk el a Himnuszt.

A rejtvényfejtõk világnapján ren-
deztük meg a hagyományos iskolai
rejtvényfejtõ versenyünket. Az ered-
ményeket tavaszváró iskolai bálunkon
fogjuk kihirdetni.

Alsó tagozatos osztályaink folya-
matosan vesznek részt a Mátra Mú-
zeum múzeumpedagógiai foglalko-
zásain. A legutóbbi foglalkozás cí-
me: Madárétterem.

A TIOP 1.1.1 A-15/1-2015-0001
pályázat keretében intézményünk 20
db számítógépet, 10 db monitort és 1
db szervert kapott. Ezen kívül sikerült
még 3 db routert is felszereltetni az is-
kola különbözõ pontjain a zavartalan
internetelérés érdekében.

Január közepén az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma sportért felelõs ál-
lamtitkársága támogatásával és a Ma-
gyar Diáksport Szövetség koordinálá-
sával megvalósuló „A Sport Legyen a
Tiéd” program keretein belül a Magyar
Asztalitenisz Szövetség részérõl egy
nagyon komoly, sporteszközöket tartal-
mazó csomag került térítésmentesen
átadásra iskolánk részére: 

– 5 db JOOLA World Cup 25 asz-
taltenisz versenyasztal hálóval, ütõk-
kel, adogatógéppel.

Az asztaltenisz szakkör szervezése
folyamatban van, felvettük a kapcsola-
tot egy asztalitenisz oktatóval, diákjaink
között felmértük, ki szeretne heti rend-
szerességgel pingpongozni. Nagy örö-
münkre mind az alsó, mind a felsõ ta-
gozaton szép számú érdeklõdés mu-
tatkozik.

Az idei influenza sajnos nagyon sok
tanulót és tanárt levert a lábáról, ezért a
február 20-ra tervezett farsangi bálun-
kat Tavaszváró iskolai bálként március
5-én tartottuk meg.

Tanulóink és felkészítõ pedagógu-
saik már a tavaszi tanulmányi verse-
nyekre készülnek. Eredményes szerep-
lést kívánunk az Arany János vers- és
prózamondó versenyen, a kompolti és
abasári matematika versenyen induló
tanulóinknak.

Az intézmény valamennyi dolgozó-
jának és támogató szülõinknek pedig
megköszönve az eddigi önzetlen, áldo-
zatos, lelkiismeretes munkájukat, kívá-
nunk a tanév végéig kitartást és jó
egészséget!

Kissné Matin Éva
iskolaigazgató

Tisztelt Gyöngyöstarjáni Diákok!
Tisztelt Pedagógusok!
A Gyöngyöstarjáni Önkormányzat

Kulturális és Településfejlesztési Bi-
zottsága immár hagyományt teremt-
ve, pályázatot ír ki a Gyöngyöstarjáni
Általános Iskolában tanuló diákjaink
részére, azzal a céllal, hogy díjazza és
motiválja a tanulásban élen járó kö-
zösségeket, a jó tanuló – jó sportoló
diákokat, a tanulmányi és mûvészeti
versenyeken kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó diákokat, osztálykö-
zösségeket.

Pályázati kiírás

Folytatás a 8. oldalon
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1.) Közösségi pályázatok
Az alsó- és felsõ tagozatból egy-

aránt 20-20 gyermek egész napos ki-
ránduláson vesz részt a Kulturális Bi-
zottság jóvoltából. Azok a gyermekek
vehetnek részt a programon, akik az
osztályfõnök ajánlása alapján kiemel-
kedõ tanulmányi vagy sportteljesít-
ményt nyújtottak a tanév során.

A Kulturális Bizottság döntése ér-
telmében ebben az évben játszóházi
kirándulásra viszi a helyi óvoda két
csoportját is.

2.) Egyéni pályázatok
Kategóriák:

a.) Jó tanuló, jó sportoló
b.) Tanulmányi versenyen, vagy

különbözõ mûvészeti ágban ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtó tanuló

c.) A közösségért kiemelkedõen
sokat dolgozó diák

Ezen pályázatoknál a bizottság
minden kategóriában több nyertest
hirdet, az alsó és a felsõ tagozatban
egyaránt.

d.) A bizottság idén is értékes
ajándékban részesíti azt a végzõs diá-
kot, aki nyolc éven keresztül kitûnõ
tanulmányi és közösségi teljesítményt
nyújtott.

A pályázatok nyertesei a díjakat a
ballagáson illetve a tanévzáró iskolai
ünnepségen vehetik át a település pol-
gármesterétõl és a bizottság képviselõ-
jétõl. A pályázati eredményeket a Hír-
mondóban is megjelentetjük.

Továbbra is lehetõséget kínálunk a
diákoknak, hogy értékes verseiket,
prózai alkotásaikat megjelentetjük a
helyi Hírmondóban. 

Kérjük pedagógusainkat, az osz-
tályfõnököket és az igazgatónõt, hogy
bíztassák tanítványaikat a pályáza-
tokon való részvételre, illetve tegyék
meg javaslataikat, 2016. május 31-ig,
illetve június 15-ig. A nyertesek ér-
tékes ajándékban részesülnek.

Kedves Diákok! Hajtsatok rá, még
van idõ a tanév végéig alkotni, javítani
jegyeiteken! 

Tihanyiné Bárnai Ildikó
Kulturális és Településfejlesztési Bizottság

Folytatás a 7. oldalról

Vittorio Cadenazzi az idei tanévben
eddig már 6 rajzversenyen vett részt.
Ezek közül két esetben ért el ki-
emelkedõ eredményt. A Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet országos
rajzpályázatán, melynek a témája a kör-
nyezetszennyezés volt. A pályázat szo-
rosan kapcsolódott a párizsi klíma-
csúcshoz, a nyertes rajzokat Áder János
köztársasági elnökhöz juttatták el. Vit-
torio munkáját  2500 rajzból választot-
ták be az elsõ tízbe. A nyereménye 
40 000 Ft-os Decathlon utalvány volt.

Visontai körzeti rajzversenyen
való kimagasló teljesítményéért okle-
vél és 500 Ft-os ajándékutalványban
részesült.

A  Márta Mûvelõdési Központ által

kiírt pályázaton,  melynek témája Jézus
élete, Vittorio itt az elõkelõ második
helyezést érte el. Nyereménye egy Bib-
lia és 8000 Ft-os vásárlási utalvány volt.

Gratulálunk Vittorio!

Rajzos sikerek

Értesítjük a tisztelt utazóközön-
séget, hogy 2016. március 1-tõl 2016.
május 31-ig az alábbi menetrend
módosításokat vezetjük be:

3680 Mátrai Erõmû Zrt. – Gyön-
gyös – Gyöngyöspata – Rózsaszent-
márton – Ecséd autóbuszvonalon
Gyöngyöstarján, köztemetõ névvel új
(ideiglenes) megállóhelyet létesítünk.

Az új megállóhelyet az alábbiak
szerint érintik a felsorolt autóbusz-
járatok:

3680 / 13. sz. járat
Gyöngyös, aut. áll-ról naponta

8:55 órakor indul, Gyöngyöstarján,
Petõfi u.-hoz 9:10, Gyöngyöstarján,
köztemetõhöz 9:11 órakor érkezik.

3680 / 17 sz. járat
Gyöngyös, aut. áll-ról munkaszü-

neti napok kivételével naponta 11:00
órakor indul, Gyöngyöstarján, Petõfi
u.-hoz 11:15, Gyöngyöstarján, köz-
temetõhöz 11:16 órakor érkezik.

3680 / 27. sz. járat
Gyöngyös, aut. áll-ról naponta

15:30 órakor indul, Gyöngyöstarján,
Petõfi u.-hoz 15:45, Gyöngyöstarján,
köztemetõhöz 15:46 órakor érkezik.

3680/ 18 sz. járat
Gyöngyöstarján, köztemetõtõl

naponta 9:19, Gyöngyöstarján, Petõfi
u.-tól 9:20 órakor indul, Gyöngyös,
aut. áll-ra 9:35 órakor érkezik.

3680 / 22 sz. járat
Gyöngyöstarján, köztemetõtõl

munkaszüneti napok kivételével na-
ponta 11:19, Gyöngyöstarján, Petõfi
u.-tól 11:20 órakor indul, Gyöngyös,
aut. áll-ra 11:35 órakor érkezik.

3680 / 32 sz. járat
Gyöngyöstarján, köztemetõtõl na-

ponta 15:49, Gyöngyöstarján, Petõfi u.-
tól 15:50 órakor indul, Gyöngyös, aut.
áll-ra 16:05 órakor érkezik.

KMKK Zrt.

Menetrendi hirdetmény



„Luca, Luca kitty-kotty…”
Óvodánk néptáncosai idén Tün-

dike óvó néni vezetésével kotyoló kis
mûsorral járták végig óvodánkat. Vi-
dám, humoros mûsorukkal színesí-
tették óvodánk mindennapjait, fel-
idézve a magyar néphagyományokat.

A gyöngyöstarjáni Lucázáson idén
a nagycsoportos gyerekek is felléptek
a falu közönsége elõtt „boszorkány-
táncukkal”, melynél Nelli és Kovi
óvó néni segített a gyerekek felké-
szítésében. A kis kukoricacsuhéj sep-
rûikkel igazi boszis hangulatot te-
remtettek.

„Eljött hát a Mikulás …”
2015 decemberében is ellátogatott

a gyöngyöstarjáni óvodás gyerekek-
hez a mikulás, akit már izgatottan
vártak. Az udvaron találta aznap a
gyerekeket, ahol hosszú útja közben
megpihent, a gyerekek dalait, mon-
dókáit, verseit hallgatva. Minden-
kihez volt egy-két kedves szava mi-
közben kiosztotta az ajándékokat,
amibõl az óvoda dolgozói sem ma-
radtak ki.

„Betlehem kis falucskában…”
Az adventi idõszakban szeretettel-

jes, nyugodt, békés ünnepi hangulatot
teremtve tevékenykedtünk a gyere-
kekkel, készültünk a karácsonyra. Ad-
venti koszorút készítettünk, mézes-
kalácsot formáztak és sütögettek az
apró kis kezek, feldíszítettük a falu ka-
rácsonyfáját. Az óvodai karácsonyon
megnéztük a nagycsoportos gyerekek
betlehemi mûsorát, felidézve ezzel a
karácsonyest eseményeit. Majd min-
den csoportba megérkezett az „an-
gyal”, aki ajándékot csempészett a kis-
gyerekek csoportjába. Érdeklõdéssel
bontogatták az új játékokat, örömmel
vették azokat birtokba.

Néptáncosaink meghívást kaptak
a gyöngyöstarjáni Pávakör nyílt pró-
bájára, ahol Tündike óvó néni fel-
készítésével vidám mûsort adtak elõ.

„Farsang, farsang, három na-
pos farsang…”

Ismét megrendezésre került ha-
gyományos farsangi mulatságunk is.

Mindhárom csoport izgalommal
próbált, készült és készítette a jel-
mezét. A csoporttáncok idén is nagy
sikert arattak, a kiscsoportosok „cica-
tánca”, a középsõsek „méhecsketán-
ca”, illetve a nagyok „country tánca”
megalapozta a hangulatot. Egy ven-
dégmûvész is ellátogatott erre a ren-
dezvényünkre, aki vicces mondandó-
jával, mókás, játékos, mozdulatokkal
kísért dalaival megragadta mind a
gyerekek, mind a felnõttek figyelmét.
Végül minden kis óvodás bemutat-
hatta saját jelmezét is.

Hagyományos jótékonysági bá-
lunkat idén is sikerült a szülõknek
megszervezni az óvodás gyermekek
javára. Ilyenkor mindenki sürög-fo-
rog, intézkedik, szervezkedik, mely-
nek egy nagyon vidám hangulatú bál
lett az eredménye. A talpalávalót idén

az Andante Partyzenekar húzta. A
finom vacsorát a Gyöngyöstarján
Önkormányzat konyháján dolgozó
konyhás nénik készítették. A nagy-
terem dekorációját Edith Dekornak
köszönhetjük. Bízunk benne, hogy
mindenki jól érezte magát és jövõre
is velünk ropják a táncot. A bál szer-
vezésében résztvevõknek köszönjük
önzetlen munkájukat, illetve köszö-
netet mondunk mindenkinek, aki tá-
mogatta jótékonysági bálunkat, ezál-
tal pedig óvodás gyermekeinket.

Kérjük adója 1%-ával támogassa
óvodás gyermekeinket: „Mosoly-
falva” Alapítvány 18580095-1-10

Tõkésné Korponyi Krisztina
óvodapedagógus
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A mezei õrszolgálatot szabályozó
1997. évi CLIX. törvény az alábbi ren-
delkezéseket tartalmazza:

„Az önkormányzati mezei õrszolgá-
lat […] fenntartási és mûködési költsé-
geit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a
tulajdonos által kifizetett mezõõri járu-
lékból és a központi költségvetés által
biztosított hozzájárulásból kell fedezni.”
„Az önkormányzati mezei õrszolgálat
esetében a mezõõri járulék adók módjára
behajtandó köztartozásnak minõsül. Az
eljárásra az ingatlan fekvése szerinti tele-
pülési önkormányzat jegyzõje jogosult.”

A képviselõ-testület 2016. január 1-
jétõl mezõõri járulék bevezetésérõl dön-
tött, melynek mértéke 1250 Ft/ha/év.

Mezõõri járulékot Gyöngyöstarján

közigazgatási területén fekvõ szántó,
szõlõ, gyümölcsös, kert, rét, legelõ
(gyep), nádas és fásított terület után kell
fizetni. A járulékot az köteles megfi-
zetni, aki a naptári év elsõ napján a föld
használója, ha nem ismert, tulajdonosa.
Több használó vagy több tulajdonos
esetén a mezõõri járulékot a használók
vagy tulajdonosok együttes nyilatkoza-
tával megjelölt személy fizeti meg.

A mezõõri járulékfizetési kötele-
zettség annak az évnek az utolsó nap-
ján szûnik meg, amely évben a fize-
tésre kötelezett földhasználati joga vagy
tulajdonjoga megszûnik.

A mezõõri járulék megfizetésérõl a
jegyzõ elsõ alkalommal és az ingatlant
érintõ változás esetén határozatot hoz,

egyébként a járulékfizetési kötelezettsé-
gérõl évente egy alkalommal értesíti.

A mezõõri járulék fizetésére köte-
lezettek és a járulék mértékének megál-
lapítása történhet:

a) a 8/2014. (VII. 11.) önkormány-
zati rendelet melléklet szerinti nyom-
tatványon benyújtott önbevallással,

b) önbevallás hiányában ingatlan-
nyilvántartási adatok alapján.

Bevallást nem kell tennie és a mezõ-
õri járulék fizetése alól mentesül, aki-
nek tárgyévben a fizetendõ mezõõri já-
ruléka az 1000 Ft-ot nem haladja meg.

További információt Ludányi Zol-
tánné ügyintézõ nyújt a Gyöngyöstar-
jáni Közös Önkormányzati Hivatalban
(Telefon: 37/372-025/115 m.)

Földtulajdonosok és -bérlõk figyelmébe

Minden mozgássérült társamnak és
olvasónak békés, boldog új évet kívá-
nok jómagam és a Heves Megyei Moz-
gássérült Egyesület nevében.

Nagy örömünkre szolgál, hogy
2015-ben kis falunkban 6 embernek si-
került megkönnyítenünk az életét,
ugyanis elektromos mopedhez jutot-
tak. Így Heves megyében a falvak közül
nálunk található a legtöbb moped. Ez
egyrészt örvendetes, hiszen ennyi em-
bernek megkönnyítjük a közlekedést,
viszont ennek sokan nem örülnek, hisz
a közlekedésben sok problémát okoz-
nak. Ugyanis a mopedesek közül sajnos
sokan még az alapvetõ kresz szabályo-
kat sem ismerik. Ezért kérem a falu la-
kosait, hogy akinek a családjában van

moped tulajdonosú mozgássérült, se-
gítsenek neki az alapvetõ közlekedési
szabályok megismertetésével és megta-
nításával, hogy azokat tudják alkalmaz-
ni és betartani. Illetve kérem a falu lako-
sait, hogy jármûveikkel türelmesen kö-
zelítsék meg a mopeddel közlekedõket,
vigyázzunk egymásra. Még nem ért vé-
get a tél, így kérem a mopedtulajdono-
sokat, hogy a jeges, csúszós úton csak
akkor használják jármûveiket, ha na-
gyon muszáj, illetve indulás elõtt az ud-
varon mindenképp próbálják ki hogyan
viselkedik a jármû a jeges úton.

Azok a mozgássérültek, akik szeret-
nének mopedhez jutni, azoknak egy
négykerekû 600 000 Ft-ba kerül,
melyért sztk-n keresztül 80 000 Ft-ot

kell érte fizetni, de aki rendelkezik köz-
gyógyellátással, azoknak ingyenes. Ha
ezzel vagy bármi mással kapcsolatban
kérdésük van, keressenek bizalommal:
Korponyi Antal, Petõfi. S. út 33., tel.: 06-
20-938-1229.

2015. október 7-én ismét megren-
dezésre került az Esélyegyenlõség
Program, melynek keretében a buda-
pesti és miskolci kerekes székesek tar-
tanak beszámolót az általános iskola fel-
sõ tagozatos diákjainak. Tavaly ez a mi
falunkban volt, idén erre Gyöngyös-
halászon került sor. Ez alkalomból fela-
jánlott támogatását szeretném meg-
köszönni a Ha-Mi Vegyesboltnak
(Ármos Lászlóné Olginak)

2015. december 19-én ismét meg-
tartottuk a „Szeretet ünnepét”, ahol sok
mozgássérült társamnak tudtunk örö-
met szerezni. Ezen a rendezvényen lát-
hattuk a Roll Dance nevû kerekesszé-
kes tánccsoportot. Ezúttal szeretnénk
köszönetet mondani a polgármester
úrnak, a képviselõ-testület tagjainak, a
tarjáni borászoknak támogatásukért,
illetve a gyöngyöstarjáni Nagyi Klub
Énekkarának, akik a fergeteges hangu-
latot biztosították. Köszönjük Nekik.

Korponyi Antal
falubizalmi, megyei küldött

Hovanecz Józsefné 
Megyei Mozgássérült Egyesület vezetõ

Mozgássérültek hírlevele
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Több alkalommal adtunk már hírt a
fõként idõs korú  emberek sérelmére
elkövetett csalásokról, trükkös lopások-
ról. 2015. év szeptemberében több el-
követõt is sikerült elfognia a rend-
õrségnek, akik ilyen bûncselekménye-
ket valósítottak meg megyénkben, saj-
nos azonban itt az utánpótlás. 

Ezúton is szeretnénk olvasóinkat,
legyenek bár fiatalok vagy szépkorúak,
figyelmeztetni a fenyegetõ veszélyre.

Az egyik legnépszerûbb és valószí-
nûleg a „legsikeresebb” is az a legenda,
amivel az elkövetõk pénzt tudtak ki-
csalni áldozataiktól, az unokázós trükk.
Valaki, fõként a késõ éjszakai órákban,
telefonon felhívja az idõs embert azzal,
hogy az unokája nagy bajba került (sze-
rencsejátékon veszített, fogva tartják,
megzsarolták stb). Ahhoz, hogy meg-
mentsék vagy segítsenek rajta, sürgõsen
nagyobb összegû pénzre van szükség,
amiért az unoka ugyan nem tud oda-
menni, de megy helyette valaki, akinek
át kell adni. Ha pénz nincs, ékszer is jó.
A csalók éppen az idõs emberek legér-
zékenyebb pontjára tapintanak, amikor
az unokára hivatkoznak. Pontosan tud-
ják, hogy értük mindenre képesek.  Ezt,
és az általuk keltett riadalmat, pánikot
kihasználva igyekeznek minél több
pénzt kicsalni. Szerencsére egyre több-
ször nem járnak sikerrel, és a kiszemelt
áldozatok értesítették a rendõrséget. 

Ezt kérjük mindnyájuktól. Ha Önök-
nél vagy hozzátartozóiknál vagy ismerõsi
körükben hasonló esetrõl tudnak, azon-
nal értesítsék a rendõrséget az ingyenesen
hívható 112 segélyhívó számon.

Ezen túlmenõen javasoljuk, ha ha-
sonló hívást kapnak, azonnal ellenõriz-
zék vissza az ismeretlen telefonáló által
elmondottakat. Hívják fel az unokát,
vagy a szüleit, és nem utolsósorban a
rendõrséget. Ne feledjék, ha az unoka
bajban lenne, akkor is a rendõrség tud-
na segíteni!

Nem újszerû, de továbbra is nép-
szerû trükkök:

– a házhoz váratlanul érkezõ idege-
nek közszolgáltató cégek embereinek
adják ki magukat (ÉMÁSZ, Tigáz, biz-

tosító), akik ellenõrizni jöttek a fo-
gyasztásmérõt, túlfizetése van a kisze-
melt áldozatnak, de csak húszezresük
van, pénzt kellene visszaadni...

– támogatást hoztak (krumplit,
hagymát és pénzt), húszezrest kellene
felváltani...

– fát hoztak, de sem a mennyiség,
sem a minõség nem felel meg a kifize-
tett összegnek...

– munkát vállalnak, például megja-
vítják a csatornát, amire felveszik az elõ-
leget, aztán eltûnnek, vagy a munka be-
fejezésével lényegesen többet kell fi-
zetni, mint amiben eredetileg mege-
gyeztek...

– a háziorvosra, gyógyszerészre hi-
vatkozva vetetnek meg különbözõ
„gyógyászati termékeket” az eredeti ár
többszöröséért...

– segítséget kérve igyekeznek elérni,
hogy beengedjék õket a lakásba (pl. egy
pohár vizet kérnek, vagy eszközt az el-
romlott gépkocsi megjavításához stb.)

Az alkalmazott legendák rendkívül
színesek és változatosak, de a cél min-
dig ugyanaz: megszerezni a kiszemelt
áldozat pénzét! 

Ehhez el kell érniük, hogy beenged-
jék õket az udvarra, a lakásba. Általában
többen vannak, 2-3 fõ, akik váratlanul
jelentkeznek valamilyen ürüggyel. Azt,
hogy többen vannak, a sértett nem is
mindig veszi észre, vagy már csak ké-
sõn. Amíg egyikõjük eltereli a sértett fi-
gyelmét, addig a másik besurran és ku-
tatást végez a lakásban. Kifigyelik, hon-
nan veszi elõ a pénzt, gyorsan össze-
szedik a kézzel fogható értékeket, ék-
szereket, órát stb., és egy pillanat alatt el
is lopják.

Legyenek egészségesen bizalmatla-
nok amikor idegenek érkeznek és vala-
milyen ürüggyel el akarják érni, hogy
beengedjék õket az udvarra, a lakásba!

Javasoljuk, hogy amíg egyedül van-
nak otthon, addig ne engedjenek be
senkit, bármire hivatkozzanak is, bár-
milyen csábítóan jó üzletet kínálnak is,
amíg valakit segítségül nem hívtak azok
közül, akiket ismernek és megbízható-
ak (szomszéd, unoka, polgárõr, polgár-

mester) és a rendõrség az ingyenesen
hívható 112 számon!

Ha nem valósult meg a bûncselek-
mény mert kellõen elõvigyázatosak és
óvatosak voltak, kérjük, akkor is értesít-
sék a rendõrséget, ha hasonló szituáció
történt Önökkel! 

A már megtörtént bûncselekmé-
nyek felderítéséhez jelentõs segítséget
tudnak nyújtani azzal, ha személyleírást
tudnak adni a jelentkezõ idegenekrõl,
az általuk használt gépkocsiról (szín, tí-
pus, esetleg rendszám), érkezés, távozás
irányáról, valamint az alkalmazott le-
gendáról. 

Ne engedjenek be idegeneket az
udvarra, lakásba, bármilyen ürüggyel
jelentkeznek, bármilyen kedvezõ lehe-
tõséget kínálnak, és ne adjanak át pénzt
idegeneknek, bármilyen bajra hivatkoz-
nak is!

Hívjanak segítséget, értesítsék a
rendõrséget!

Bûnmegelõzési hírlevél

Tisztelt Lakosok!

Ismét eljött az idõ, amikor Ön ren-
delkezhet adójának 1%-ával. Marad-
jon ez Gyöngyöstarjánban, ezzel se-
gítheti a helyi civil szervezeteket,
hiszen sokat tesznek a faluért, Önö-
kért, 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



A gyermekek veszélyeztetésének,
bántalmazásának megakadályozása ér-
dekében a jogszabályi változásoknak
köszönhetõen 2016. évben a gyer-
mekjóléti szolgáltatás és a családsegí-
tés teljes integrációja valósult meg,
melynek keretében a gyermekvéde-
lem elsõ védvonala, a gyermekjóléti
szolgáltatás megerõsítése révén méltá-
nyos és igazságos feladatmegosztás
alakul ki a települések és a járás(ok)
között, és a gyermekjóléti szolgáltatá-
sok teljes köre hozzáférhetõ lesz a la-
kosság számára. A feladatellátás több
szintûvé vált, melynek elsõ szintje a
család és gyermekjóléti szolgálat.

Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat

Valamennyi településen elérhetõ
lesz a minimumszolgáltatást nyújtó
család- és gyermekjóléti szolgálat, me-
lyek keretén belül dolgozó szakembe-
rek (családsegítõk) napi szinten szoros
szakmai kapcsolatban vannak a járás-
székhelyen mûködõ család- és gyer-
mekjóléti központtal és az ott dolgozó
szakemberekkel (esetmenedzserek).

A településeken található mini-
mumszolgáltatás keretében a család-
és gyermekjóléti szolgálat feladatai az 

– információnyújtás, 
– tanácsadás,
–  hivatalos ügyek intézése, 
– prevenciós szolgáltatások, és 
– szabadidõs programok szervezése.
A Kistérségi Humán Szolgáltató

Központ család- és gyermekjóléti szol-
gálata integrált formában mûködik, és a
fenti szolgáltatásokat az alábbi 14 tele-
pülésen biztosítja: Adács, Gyöngyös,
Gyöngyöshalász, Gyöngyöspata, Gyön-
gyöstarján, Gyöngyösoroszi, Gyön-
gyössolymos, Mátraszentimre, Markaz,
Halmajugra, Nagyréde, Szücsi, Vámos-
györk, Visznek. A településeken mû-
ködõ területi irodák ügyfélfogadási
rendje elérhetõ a honlapon, kifüg-
gesztésre került a polgármesteri hivata-
lokban, valamint a településen mûködõ
jelzõrendszeri tagoknál. 

A Gyöngyös, Lokodi út 7. szám
alatt mûködõ telephelyen elérhetõ, a
Család- és Gyermekjóléti Központ
által biztosított speciális szolgáltatá-
sok és tanácsadások esetében elõzetes
idõpont-egyeztetés az alábbi telefon-
számokon történhet: 37/507-016

Az intézmény szakmai vezetõje:
Nyesõné Maksa Erika. Elérhetõsége:
+36-30/851-6273

Gyöngyöstarján településen a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat család-
segítõ munkatársa Ludányi Emília,
minden héten szerdai napon 12.00-
16.00 óráig várja a tisztelt ügyfeleket a
polgármesteri hivatal irodájában.

Család- és Gyermekjóléti
Központ

A Gyöngyös városban kötelezõ fel-
adatellátásában mûködõ Család- és
Gyermekjóléti Központ kiemelt felada-
ta az észlelõ és jelzõrendszer koordiná-
lása, a gyermekvédelmi rendszerben
szereplõk munkájának összehangolása.
Gyöngyös város fenti feladatát a Kistér-
ségi Humán Szolgáltató Központ szer-
vezeti keretén belül mûködteti a gyön-
gyösi járás 25 településére vonatkozóan.
A központi feladatellátásban ún. eset-
menedzserek segítik a gyámhivatalok
munkáját a megalapozott pontos, nap-
rakész adminisztráció elõkészítésével a
gyermekek védelme érdekében.

Fentieken túl a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ kötelezõ feladata
tanácsadások, ezen belül 

– jogi és 
– pszichológiai tanácsadás biztosí-

tása, mely mostantól a járás teljes la-
kossága számára elérhetõ, elõzetes
bejelentkezést követõen.

További speciális feladatai a járás
teljes közigazgatási területén a család
és gyermekjóléti központnak a

– kapcsolattartási ügyelet (szülõ-
gyermek, nagyszülõ-gyermek) közötti
kapcsolattartás biztosítása, konfliktus-
kezelés, semleges hely biztosítása), 

– kórházi szociális munka
– utcai/lakótelepi szociális munka  

– csellengõ gyerekek feltérképezése
– készenléti szolgálat – információ-

nyújtás a nyitvatartási idõn túl az alábbi
telefonszámon: +36 30/699-3670

A gyöngyösi járás területére kiter-
jedõen 3200 Gyöngyös, Lokodi út 7.
szám alatt, a 37/507-017 telefonszá-
mon érhetõ el a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ, akár személye-
sen, akár a megadott telefonszámon
várjuk tisztelt ügyfeleinket. Az intéz-
ményegység vezetõje: Héri Andrea.
Elérhetõsége: +36-70/336-9697.

Fentiek megvalósulása révén egy
méltányos és igazságos feladatmegosz-
tás alakul ki a települések és a járási fel-
adatellátás között a család- és gyermek-
védelemben, és a gyermekjóléti szolgál-
tatások teljes köre hozzáférhetõ lesz a
gyöngyösi járás teljes közigazgatási te-
rületén élõ minden lakos számára. Kol-
légáimmal minden igyekezetünkkel és
szakmai tudásunkkal azon leszünk,
hogy a szolgáltatásaink segítsék a hoz-
zánk forduló családokat a gyermekek
védelme érdekében.

Maka Piroska
igazgató
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2016. január 1-jétõl átalakult
a család és gyermekjóléti ellátórendszer

A 2016. március 3-6. között Buda-
pesten megrendezett Utazás kiállításon
a Mátra standján megismerkedhettek a
látogatók Gyöngyöstarján természeti,
épített, kulturális örökségeirõl és az idei
programokról szóló új kiadvánnyal.

Utazás
kiállítás 2016.



December 12-e szombat. A helyi ci-
vil szervezetek és közösségi csoportok
sátrai keretezik a falu fõterét. A polgár-
mesteri hivatal elõtt felállított fenyõ fel-
díszítve, a színpad is kész. Minden jel
arra utal, itt valami nagy dolog van ké-
szülõben. Immár 10. alkalommal ke-
rült megrendezésre a hagyományosnak
számító Luca napi mulatság települé-
sünkön.

A szervezõk idén is minden korosz-
tálynak igyekeztek a kedvében járni,
több helyszínen számos program kínál-
kozott az érdeklõdõk számára. Az ad-
venti készülõdés jegyében már délután
kettõkor beindult a Luca napi „varázs-
mûhely”, melyen fõként a gyermekek
szorgoskodtak. Nagy hangsúlyt kaptak
az újrahasznosítható illetve újra fel-
használható, egyszerû, minden háztar-
tásban megtalálható tárgyak. Ezekbõl
egy kis kézügyességgel és kreativitással
még a legkisebbek is jópofa ajándéktár-
gyakat, karácsonyi dekorációkat készít-
hettek. Többek között különleges kará-
csonyfadísz figurákat szaggathattak a
szódabikarbóna, fehérítõ és víz elegyé-
bõl készült masszából, az asztal másik
végénél pedig kipróbálhatták, hogy pa-
pírgurigákból hogyan lehet érdekes, dí-
szes kompozíciókat ragasztgatni. A ki-
csik szórakoztatását a Kerek Perec Egy-
let folytatta Az ördög kilenc kérdése cí-
mû, interaktív gyermekelõadással.

A programok a Jókai téren felállított
színpadnál folytatódtak. A levegõben
kenyérlángos, süti és puncs illata szállt.
Közben a Gyöngyöstarjáni Földtulaj-
donosok Vadászati Közössége már javá-
ban fõzte a muflonpörköltet. A színpa-
di program az óvodások boszorkány-
táncával kezdõdött, majd a lovasok fel-
vezetésével elindulhatott a látványos
fáklyás felvonulás, melynek a Minden-
szentek római katolikus templom volt a
végállomása. Az ide érkezõk megcso-
dálhatták a helyi összefogással készült s
életnagyságú bábukkal berendezett bet-
lehemet, amelyben egy élõ bárány is
helyet kapott. Betérve a templomba pe-
dig Tóth Nóra, a Váci Zenemûvészeti
Szakközépiskola hallgatójának ének-

hangversenyét hallgathatták meg. Öt
órakor a színpadon felcsendültek a Vir-
tus Kamara Táncegyüttesnek népzenei
dallamai. A téli idõszakhoz kötõdõ bet-
lehemezést, regölést adtak elõ.

Este hatkor Nagy Károly polgár-
mester úr köszöntõje következett,
mellyel hivatalosan is megnyitotta a
rendezvényt, a borászok pedig beiz-
zították üstjeiket.

Ezt követõen átadásra kerültek a
meghirdetett adventi kopogtató koszo-
rúkészítõ verseny résztvevõinek, illetve
a kitelepült értékasztalok helyi civil
szervezetek és közösségek munkájáért
járó emléklapok és ajándékok átadása, a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet Heves
Megyei Irodájának jóvoltából.

Majd a stand-up humorista Fel-
méri Péter elõadása után a Bon-Bon
zenekar fellépése teremtett remek
hangulatot, s hozta meg a táncos ked-
vet. Ekkora már a forralt borokból is
kóstolhattak a résztvevõk, így a Ma-
darak házibuli zenekar közel három-
órás, fergeteges koncertje alatt már
senki sem fázhatott. 

Erre a napra jelent meg Dr. Bodnár
László Gyöngyöstarján címû könyve,
melyet a helyszínen lehetett az egyik sá-
torban megvásárolni.

Szerencsére az idõjárás is nekünk
kedvezett, így ismét egy fantasztikus
Lucázást tudhatunk magunk mögött.

Köszönjük a borászaink nagylelkû
felajánlását:

Benedek János, Csernyik István,
Jekkel Tibor, Juhász René, Kiss
Balázs, Kovács Péter, Ludányi And-
rás, Ludányi József, Nagy Sándor,
Németh András, Õzse János, Szõke
Mátyás, Kovács László, Kerekes Ta-
más borászoknak.

Köszönjük továbbá a Nemzeti Ag-
rárkamara Heves Megyei Iroda vezetõ-
jének, Székely Zoltánnak a megtisztelõ
anyagi támogatást, mellyel rendezvé-
nyünket segítette.

Köszönjük a Gyöngyöstarjáni Föld-
tulajdonosok Vadászati Közösségének,
hogy felajánlásukkal, a finom vadpör-
költtel kínálhattuk meg vendégeinket,
továbbá köszönetünket fejezzük ki Ma-
hunka Lórinak és feleségének Andreá-
nak, hogy a bögréket teletöltötték az
üstben melegített borral.
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10. Lucázás



Folytatjuk sorozatunkat, ahol olyan
gyöngyöstarjáni vagy Gyöngyöstarján-
hoz kötõdõ személyektõl kérünk inter-
jút, akik munkájuk vagy hobbijuk ré-
vén érdeklõdésre tarthatnak számot.
Olvashattunk már a Hírmondóban Dr.
Liposzkyné Molnár Zsuzsanna kera-
mikusról, Székely Lilla uszonyos-bú-
várúszó világelsõrõl, Cseh Balázs fotós-
ról és Szekeres Ágnes zengo oktatóról.

Murányi Lajost mindenki ismeri
a faluban, de nem mindenki tudja,
hogy különös az érdeklõdési köre. Ez
pedig az égbolt és az ott fellelhetõ
bolygók, a csillagászat.

– Honnan jött ez az érdeklõdés?
– Már gyermekkorom óta izgatta

képzeletemet a csillagos égbolt, de ko-
molyabban a hetvenes években ismer-
kedtem meg az asztronómiával. Akkor
egészen más súlya volt az ûrhajózásnak,
az ûrkutatásnak és a csillagászatnak.
Magasabb rangja volt a közgondolko-
dásban is, a gyerekek is, a fiatalok is na-
gyon érdeklõdtek iránta. Egy rendkívül
kíváncsi és intuitív fiatal generáció ron-
tott rá az égboltra, és mindent látni
akart. A Holdra szállás idején még 16
éves srác voltam, az ûrhajósok pedig
igazi hõsök. Mindenki kívülrõl fújta a
nevüket, még a legapróbbak is. Ma
(megkockáztatom), szinte fogalmuk
sincs róla, kik vannak fent az ûrállomá-
son. Elfogultságom talán érthetõ, hi-
szen a magyar csillagászat hatvanas-het-
venes éveinek központi alakja, Kulin
György, máig ikon többek számára. A
mai csillagászok jó része Kulin köpö-
nyegébõl bújt ki, így én is. Aztán jöttek
a saját készítésû távcsövek, észlelõtábo-
rok, távcsöves találkozók, és amatõr
csillagász pályámat végleg meghatároz-
ta az univerzum vonzereje.

Az elsõ saját összerakású Kepler- tí-
pusú távcsövemet (a dióverõt) még
1968-ban készítettem, melyhez az op-
tikát a magyar csillagászat atyjától, Kulin
Györgytõl kaptam és a vele járó inst-
rukciót, intelmet azóta is követem:
„Aztán, ha kész lesz a távcsõ, másoknak
is mutasd ám meg kiskomám!”

– Mennyi idõt tölt az égbolt

vizsgálatával?
– A csillagászat idõjárás- és tanulás-

függõ, tehát a távcsõ értékét nem az ára
szabja meg, hanem, hogy mennyit hasz-
nálják a szabad ég alatt! Ezért a derült,
csillagfényes éjszakákat ki kell használni,
és lehetõleg mindig kéznél legyen egy
nagylátószögû, könnyen kezelhetõ
(7×50 vagy 20×60-as) binokulár!

Legfontosabb a türelem! Kevés olyan
„szakma” van, mint az amatõr csillagá-
szat, mely több türelmet igényelne.
Senki sem úgy jön a világra, hogy a táv-
csõbe nézve azonnal galaxisokat és szu-
pernóvákat lát, esetleg az égre elsõként
felnézve felismeri a Bootes csillagképet.
Ez egy tanulási folyamat, amikor egy-
részt több isme-retünk lesz, jobban „ér-
zed” a távcsövedet mire is képes, más-
részt a szemünk fizikailag érzékenyebbé
válik. A sok kudarcélmény nem szegheti
a kedvünket, ezen mindenki ke-
resztülmegy. 

A legtöbb csillagászat iránt érdeklõ-
dõt nem elégítik ki a médiákban megje-
lenõ ezzel kapcsolatos fotók, filmek,
sokkal inkább személyes élményekre
vágynak. Az amatõr távcsövekben sok-
kal szegényesebb a látvány, mint a
Hubble ûrteleszkópban, de sokkal sze-
mélyesebb élmény. A mai mûszerezett-
ségem mellett már bátran merek vállal-
ni csoportos bemutatókat vagy egyéni

megfigyeléseket a jelesebb égbolti ese-
mények alkalmával, vagy a jól felbont-
ható objektumok látványosságával. A
legemlékezetesebb eseményem az
1993-ban lefotózott Perseida tûzgömb
volt, mely háromszor robbant fel az
égbolton, mielõtt elégett a Föld légkö-
rében. Ezt a felvételt az Európai Pro-
fesszionális Meteorkutató Központ is
elkérte tõlem kiértékelésre. De felejthe-
tetlen élmény az 1999-es teljes napfo-
gyatkozás, részleges és teljes nap- és
holdfogyatkozások, a Vénusz és a Mer-
kur átvonulása a Nap elõtt, a gyönyörû
együttállások, a Tejút és a Naprendszer
legszebb objektumai. Mégis az igazi,
legszebb élmény, amikor egy érdeklõdõ
elõször néz a távcsövembe és meglátja a
Szaturnusz gyûrûjét, vagy a Jupiter
holdjait és a felhõsávjait stb., és akkor a
szemében lévõ csodálatos csillogás ad
további motivációt ahhoz, hogy megéri
ezt csinálni, mert a megosztott öröm
dupla öröm!

– Az elméleti tudás nagyon
fontos mindehhez. Gondolom
nagyon sokat olvas és tanul a vi-
lágegyetemrõl.

– Komoly könyvtáram van a csilla-
gászat témájában. Az MCSE szervezé-
sében (vagy azon kívül) tartandó kü-
lönbözõ témájú és szakterületû elõ-
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Kedves olvasóink!

Folytatás a 15. oldalon



adások rendszeres hallgatója vagyok.
A Meteor címû folyóirat, a Termé-

szet Világa, Ég és Föld stb. ezeket folya-
matosan olvasom és figyelemmel kísé-
rem. Lehetõleg naprakésznek kell lenni,
mert ahogy Einstein mondta: „Egyetlen
állandó dolog van a világon, a változás!”

– Tagja valamilyen hasonló
érdeklõdésû közösségnek?

– Eleinte a Csillagászok Baráti
Körében tevékenykedtem, majd 1989
óta az újjáalakult Magyar Csillagászati
Egyesület tagja vagyok.

Talán a legfontosabb: felvenni a
kapcsolatot az ország, esetleg a világ
amatõr csillagászaival: Ilyen az MCSE
(Magyar Csillagászati Egyesület), a
helyi csillagászati csoportok, az inter-
netes fórumok. Ha nem ismerünk
senkit a környezetünkben, akkor az
Egyesület segíthet kideríteni, vannak-e
még a közelünkben hasonló érdek-
lõdésûek a sorainkon belül.

Minden évben megrendezzük a
Meteor Távcsöves Találkozót, mely
minden év nyarán a Dunántúlon, a
Gerecse hegységben, Tarjánban van,
a Német Nemzetiségi Tábor terüle-
tén, ahol 300-400 amatõr csillagász
hozza el a mûszereit, tanulunk egy-
mástól és az elõadásokból, valamint
az asztrobazáron csereberélünk.

– További tervek?
– Úgy érzem, ez a szenvedély több

mint hobbi nekem, mert a csillagászat
nevel is. Alázatra és szerénységre tanítja
az embert, amikor szembesülünk az
univerzum mérhetetlen nagyságával és
rendjével! Nyugdíjas éveimben gyak-
rabban lesz lehetõségem bemutatókra
és (megfelelõ érdeklõdés esetén) sze-
retnék Gyöngyöstarjánban létrehozni
egy csillagász közösséget (szakkör, egye-
sület stb.). Bartók Béla zeneszerzõ gon-
dolatával zárva: „Hogy mi a legfonto-
sabb a csillagászatban? Az, hogy fel-
emeljük a fejünket az égboltra!”

– Nagyon köszönöm az interjút,
további kellemes idõtöltést az uni-
verzum világában. A csillagászati
szakkör/egyesület létrehozásához
pedig sok sikert kívánok!

Pálosi Györgyné

A „Muzsikál az erdõ” rendez-
vénysorozat 2016-ban a 13. évadára
készül. Az év legnagyobb eseménye a
„Muzsikál az erdõ” – Mátrai Mûvé-
szeti Napok 9 napos programfolya-
ma július 2-a és július 10-e között
kerül megrendezésre. Hûek mara-
dunk hagyományos szervezési elve-
inkhez: a család valamennyi tagja ta-
lál számára vonzó és tartalmas feltöl-
tõdési lehetõséget. Várjuk a régi is-
merõseinket és az újonnan bekap-
csolódó érdeklõdõket ingyenes prog-
ramjainkra. A Príma-díjas és Nógrá-
dikum-díjas rendezvény valamennyi
napján lélekben felkészülünk a szak-
vezetéses erdei séta során a klasszikus
zenei és a népzenei erdei koncer-
tekre, ahol országos, sõt világhírû
elõadómûvészek és a helybéli mûvé-
szeti élet kiválóságai nyújtanak egy-
szeri, megismételhetetlen erdei kon-
certélményt. Nem marad el az erdei
sport, a színvonalas zenei és kézmû-
ves gyermekprogram, a helyi terme-
lõk bemutatkozása. Megismerkedhe-
tünk a fenntartható gazdálkodás pél-
dáival, valamint tudományos isme-
retterjesztõ elõadásokon bõvíthetjük
tudásunkat az erdõ és a természet-
védelem témakörében. A természet-
hez kötõdõ képzõmûvészeti kiállítá-
sok, a „Muzsikál az erdõ”-s pályáza-
tok is – fotó, képzõmûvészet, iroda-
lom és gyermekrajz – a rendezvény
oszlopos tagjaivá váltak. Minden nap
zárásaként alkalma nyílik a résztve-
võknek kötetlen beszélgetésre, a ven-
déglátó település megismerésére, hi-
szen a „Muzsikál az erdõ” minden
nap más-más településen jelentkezik,
ezzel is népszerûsíteni kívánja a vi-
dék, az erdõ értékeit. Tervezett hely-
színeink: Szurdokpüspöki, Szentkút,
Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos,
Gyöngyöspata, Kékestetõ, Galyatetõ.

2013-ban elkezdõdött az országos
rendezvénysorozattá válás folyamata,
amely 2016-ban is folytatódik: „Mu-
zsikál az erdõ” a Királyi Erdõben 2016.

05. 21-én Székesfehérvár térségében, a
„Muzsikál az erdõ” a Körösök völ-
gyében 2016. 09. 30-10. 02. között
Gyula térségében jelentkezik. Az idei
év újdonsága, hogy a „Muzsikál az er-
dõ” határokon átnyúló rendezvénnyé
válik, terveink szerint a Felvidékre és a
Partiumba látogat.

Várunk minden erdõjáró, mûvé-
szetkedvelõ látogatót a 2016-os év
„Muzsikál az erdõ” rendezvényeire.
Részletes információt, programjain-
kat megtalálják honlapunkon, a
www.muzsikalazerdo.hu-n. Hiszen ha
„Muzsikál az erdõ”, akkor „jókedv, er-
dei értékek, mûvészetek, barátság, tes-
ti-lelki feltöltõdés”!

„Muzsikál az erdõ” rendezvénysorozat
szervezõi várják az 1%-os felajánlásokat

az alábbi számlaszámra:
18642036-1-12
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„Muzsikál az erdõ” 2016-os
programjai

Folytatás a 14. oldalról



2016-ban az alábbi folyóiratok áll-
nak olvasóink rendelkezésére:

HVG, Nõk Lapja, Koala gyermek-
magazin, Stahl Magazin, Kistermelõk
Lapja, A Mi Otthonunk, Nõk Lapja
Konyha, Parktika, Good Food, Bori-
go, Magyar Napló, A falu, Magyar
Krónika. Az újságok 1 hétre kölcsö-
nözhetõk.

Ezúton tájékoztatom az olvasókat,
hogy az  elmúlt évtõl beiratkozási dí-
jat állapított meg a Bródy Sándor
Megyei Könyvtár minden beiratko-
zott olvasónak, amely 200 Ft/év, kivé-
tel a 16 éven aluliak és a 70 éven
felüliek. A diákoknak 100 Ft/év.

A megyei könyvtár ebben az évben
is négy, ingyenes könyvtári foglalkozást
biztosít könyvtárunknak. Az elsõ félév-
ben Csodaszemüveg címmel játékos,
mozgásos interaktív könyvtári foglalko-
zást tartunk a kortárs gyermekiroda-
lomból (pl. Szörnyvadászat, Cidrimó-
kus és társai) a második félévben
FILM-EZ-ÕK néven 7. osztályos ta-
nulóknak. A filmet ÕK forgatják. Az 5
alkalmas foglalkozássorozaton egy, a
kamaszok problémáit feldolgozó, kor-
társ regénnyel vagy novellával ismer-
kednek meg egy biblioterápiás foglal-
kozás keretén belül, majd átveszik az
iPades filmkészítés alapjait, végül egy
trailert készítenek az irodalmi alkotás-
hoz. Az elkészült kisfilmeket a FILM-
EZ-ÕK youtube csatornáján publikál-
ják. A harmadik negyedévben M-esély
meseterápiás foglalkozást tartunk fel-
nõtteknek: lélekfrissítés, találkozás ön-
magunkkal, görcsoldás, önbizalom-
erõsítés és -növelés, „magabiztosítás”,
harmonikus kapcsolódás a világhoz a
mesék segítségével.

A negyedik félévben Miazami né-
ven játékos interaktív könyvtári fog-
lalkozást tartunk humoros nyelvi já-
tékokkal, kitalálós versikékkel óvodá-
soknak.

Március 4-én indítottuk útjára
E'mesevár c. olvasásnépszerûsítõ prog-
ramunkat, ami 4 alkalomból áll. A gye-
rekek fantáziájára, kézügyességére ala-
pozva együttolvasás, -rajzolás és játék
képezi az alkalmakat. A végén közös
kiránduláson veszünk majd részt Eger-
ben a megyei könyvtárban.

Április 12-én kedden 18 órakor

Jónás Zoltán elõadómûvész „Volt egy
ember” – József Attila versei címmel
tart elõadói estet a könyvtárban a
Költészet Napja alkalmából, melyre
szeretettel várjuk az érdeklõdõket.

Várunk mindenkit szeretettel a
Közösségi Házban mûködõ könyv-
tárunkba!

Pálosi Györgyné

Április 9.: Tavaszváró nagyis bál –
Mûvelõdési Ház

Április 18. „Volt egy ember” – József
Attila versei – Jónás Zoltán elõadói estje
– Mûvelõdési Ház Könyvtár

Május 1.: Falumajális – Falumúzeum
Május 27-29.: Mátra Open – Ko-

vács Borház, Benedek Pince
Június 4.: Erkel Ferenc: Bánk Bán

c. opera népszerû részleteinek kon-
certje – Mûvelõdési Ház 

Június 25.: Múzeumok éjszakája,
Fészerszínház találkozó – Falumúzeum

Július 7.: Muzsikál az erdõ – Sósi-
rét Borhy-kastély

Július: Nyári tábor – Falumúzeum
Október 15.: Nótás találkozó –

Mûvelõdési Ház
Október 22.: Tök jó buli – Mû-

velõdési Ház
December 10.: Gyöngyöstarjáni

Lucázás
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Programok
Gyöngyöstarjánban 2016-ban

Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
• Felelõs szerkesztõ: Csontos József, a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke •
Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc


