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Július 6-án és 27-én, augusztus
11-én és 25-én is rendkívüli képvise-
lõ-testületi ülés volt Gyöngyöstar-
jánban. Halasztást nem tûrõ dönté-
seket kellett hozni a fõzõkonyha kivi-
telezõjének és mûszaki ellenõrének,
valamint a konyhai eszközök beszál-
lítójának kiválasztásával kapcsolat-
ban. Jogszabályi kötelezettség miatt
módosítani kellett a hulladékszállítási
közszolgáltatási szerzõdést és a helyi
rendeletet is ebben a témában.

A családi napközivel kapcsolatban
több döntés született: kibõvült a
CSANA felvételi körzete, valamint a
2017. január 1-tõl hatályos törvényi
elõírásoknak megfelelõen az önkor-

mányzat kezdeményezte a családi
bölcsõdévé átalakítást.

Megkezdõdött a helyi építési sza-
bályzat módosításának elõkészítése:
turisztikai célú és idénymunkások el-
szállásolására alkalmas ingatlanok ki-
alakítására irányuló kérelmet nyúj-
tottak be az önkormányzathoz, ehhez
szükséges a településrendezési esz-
közök módosítása.

Szintén rendkívüli ülésen történt
a mûvelõdési ház parkettafelújítás ki-
vitelezõjének kiválasztása.

Augusztusban önkormányzati in-
gatlan értékesítésérõl, a mezõõri
szolgálatról, a szociális rendelet mó-
dosításáról és az óvoda alapító okira-

tának módosításáról, továbbá a szo-
ciális tûzifa-pályázat benyújtásáról
kellett a testületnek dönteni. 

A nyári szünet utáni elsõ ülését a
képviselõ-testület 2016. szeptember
27-én tartotta, melynek napirendi
pontjai között az iskola, az óvoda, a
rendõrség és a civil szervezetek éves
beszámolója hangzott el. Idén is csat-
lakozik az önkormányzat a Bursa
Hungarica pályázathoz, melynek ke-
retösszegét a testület megemelte, és
bõvítette a pályázók körét is. Téma
volt gyalogos átkelõhelyek létesítése:
lakossági kérelemre az önkormányzat
megvizsgáltatja a Dobó és Petõfi ut-
cák keresztezõdésében, valamint az
önkormányzati hivatal elõtt zebra ki-
alakításának lehetõségét. A közvilágí-
tás tervezett korszerûsítésérõl és a
térfigyelõ kamerarendszer bõvítésé-
rõl is született határozat.

A testületi ülések jegyzõkönyvei, a
kihirdetett rendeletek az önkor-
mányzat honlapján megtalálhatóak,
az önkormányzati hivatalban megte-
kinthetõek.

Rendkívüli ülésekkel telt el a nyár

A mezõõri járulékokról szóló
határozatok megküldése

megkezdõdik

Önkormányzatunk hírei

Tájékoztatjuk a földtulajdonoso-
kat és a földhasználókat, hogy októ-
ber hónapban megkezdõdik a mezõ-
õri járulékokról szóló határozatok
postázása. Amennyiben a határozat-
ban szereplõ adatokban eltérést ta-
pasztalnak, vagy az ingatlanokra a
földhivatalban földhasználatot jelen-

tettek be, kérjük, írásban jelezzék a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkor-
mányzati Hivatal részére. A hatá-
rozatok tartalmazzák a járulék meg-
fizetésének módját és határidejét.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati
Hivatal

Bursa Hungarica pályázat
Gyöngyöstarján Község Önkor-

mányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
alapján  kiírta a 2017. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási
hallgatók számára a 2016/2017. tanév
második és a 2017/2018. tanév elsõ
félévére vonatkozóan („A” pályázat),
valamint a Bursa Hungarica Felsõok-

tatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára („B”
pályázat).

A pályázatok benyújtási határideje:
2016. november 8.

A pályázati feltételek és a kiírás
teljes szövege megtekinthetõ a
www.gyongyostarjan.hu honlapon.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Meghívó
közmeghallgatásra

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

2016. november 28-án (hétfõ)
18 órakor közmeghallgatást tart.

Helye: IKSZT Közösségi Ház
(Gyöngyöstarján, Rákóczi u 1.)

Napirend: Tájékoztató a község
gazdálkodásáról,

településüzemeltetési ügyekrõl

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete nevében
Nagy Károly polgármester
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Július 1-jétõl tûzifavásárláskor ún.
„Tûzifavásárlói tájékoztatót” is kötelezõ
mellékelni a szállítójegyhez. A Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) felhívja a vásárlók figyelmét,
hogy a tájékoztató nélkül ne vegyék át a
téli tüzelõt. A NÉBIH szakemberei
„Tûzifát csak okosan!” címmel útmuta-
tóval is segítik a lakosságot, hogy a lehetõ
legjobb minõségû termékhez jussanak.

A NÉBIH február végi felmérése
szerint az illegálisan kitermelt faanyag
leginkább tûzifaként kerül forgalomba,
amivel a csalók a vásárlóknak és a tisztes-
séges kereskedõknek egyaránt komoly
károkat okoznak. A vásárlók könnyebb
tájékozódása és a jogkövetõ piaci szerep-
lõk érdekében július 1-je óta jogszabály
írja elõ a tûzifát árusítóknak, hogy adás-
vételekor „Tûzifavásárlói tájékoztatót” is
mellékelniük kell a szállítmányhoz. A
szakmai szervezetekkel egyeztetve elké-
szített útmutatót az érintett vállalkozá-
sok letölthetik a NÉBIH oldaláról. A
dokumentum elsõdleges célja a körülte-
kintõ vásárlás elõsegítése. A tájékoztató
meghatározza például, hogy milyen fa-
anyag alkalmas tûzifának, felsorolja, mi-
re kell figyelni tömegre és térfogatra tör-
ténõ vásárlás során, de tanáccsal szolgál a
tüzelõ tárolásával kapcsolatban is.

A tûzifa megújuló energiaforrás,
használata alapvetõen befolyásolja az
emberi környezet állapotát. A NÉBIH a
tisztességes piaci viszonyok, valamint a
tudatos vásárlói magatartás kialakítása ér-
dekében vásárlási útmutatót is készített a
lakosság számára „Tûzifát csak okosan!”
címmel. A tájékoztatóban a vásárlók ja-
vaslatokat olvashatnak többek között ar-
ról, hogy mikor vásároljuk meg a tûzifát,
milyen fafajt válasszunk, illetve, hogy tö-
megre vagy térfogatra vásároljunk in-
kább. Bemutatja, hogy hogyan igazod-
hatunk el a piacon elõforduló mérték-
egységek között, de az olvasók megis-
merhetnek jó néhány olyan trükköt is,
amit a tisztességtelen árusok alkalmaz-
nak tûzifaértékesítéskor.

A „Tûzifát csak okosan!” 10 pontja
1. Lehetõleg a nyár elején vegye

meg tûzifáját!

2. Ha van rá lehetõsége, már elõzõ
nyáron vegye meg tüzelõjét!

3. A kínált, de az Ön számára is-
meretlen fafajú tüzelõnek nézzen utá-
na, kérje szakember segítségét.

4. Ha teheti, inkább köbméterben
mérve, térfogatra vegye a tüzelõt, így
könnyebben ellenõrizhetõ a mennyisé-
ge, a fa víztartalma pedig nem befolyá-
solja a megvett mennyiséget!

5. Ha tömegre vásárol tûzifát, fi-
gyeljen oda, hogy csak hitelesített mér-
legen mért, mérlegjegy, vagy más, mér-
legelést hitelesítõ dokumentum alapján
kiállított számla birtokában fizessen.

6. Csak olyan legálisan mûködõ ér-
tékesítõtõl vásároljon, aki/amely a ter-
mékre vonatkozó adatokkal ellátott
szállítójegyet és tûzifavásárlási tájékoz-
tatót is biztosít.

7. Gyõzõdjön meg az adott tûzifa
egységcsomag tényleges faanyagtartal-
máról és annak egységárát hasonlítsa
össze más kereskedõk által kínált ha-

sonló termékek árával.
8. Takarással védje a tüzelõjét a csa-

padéktól, de oldalról hagyja szellõzni!
9. Ha száraz fával fût, akár 30%-ot is

spórolhat!
10. Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja,

hogy megtévesztés áldozata lett és az el-
adó nem hajlandó egyeztetésre, õrizze
meg az eladótól kapott bizonylatokat és
írja meg panaszát a NÉBIH-nek.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra,
hogy kereskedelmi tevékenységet csak
bejelentés után lehet folytatni, ezért
kérjük, tûzifavásárlást megelõzõen el-
lenõrizzék, hogy a kereskedõ jogosult-e
háztartási tüzelõanyag kereskedelmére. 

A nyilvántartás az alábbi címen ér-
hetõ el: http://kernyilvantartas.zala-
jaras.hu/public/

A gyöngyöstarjáni kereskedõk nyil-
vántartása a www.gyongyostarjan.hu
honlapon megtalálható.

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Figyeljenek tûzifa vásárlásakor!

Zöldhulladékgyûjtés:
ömlesztve nem!

Kérjük, hogy a közterületek tiszta-
ságának megóvása érdekében a zöld-
hulladékot csak az ütemtervben meg-
jelölt napokon helyezze ki. A zöldhul-
ladék a begyûjtést követõen komposz-
tálásra kerül, ezért kérjük, hogy egyéb
hulladékot (kommunális hulladék, pa-
pír, mûanyag, veszélyes hulladék) ne
tegyen a zöldhulladék közé, mert az
akadályozza az újrahasznosítást.

A zöldhulladékgyûjtés a településen
két körzetre osztva az alábbi napokon
történik: 1. körzet: 2016. október 24. és
2016. november 21.,

2. körzet: 2016. október 25. és 2016.
november 22.

A körzethez tartozó utcák a hulla-
dékgazdálkodási naptárban megtalálha-
tóak – elérhetõ a www.gyongyostar-
jan.hu honlapon is.

A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rende-
let értelmében 2016. január elsejétõl a

zöldhulladékot a képzõdés helyén elkü-
lönítetten, az erre a célra szolgáló edény-
ben, vagy lebomló zsákban lehet gyûjte-
ni. A rendelet nem ad lehetõséget arra,
hogy a zöldhulladékot ömlesztett for-
mában helyezzék ki a közterületre, azt a
gyûjtõedényben vagy zsákban kell átad-
ni a közszolgáltatónak elszállításra. A
szabadon kitett zöldhulladékot
nem szállítják el 2016. január 1-tõl!
Az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelõ
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán vásá-
rolható erre a célra biológiailag lebomló
zsák.

A szolgáltatásért külön a lakosság-
nak fizetnie nem kell, a hulladékszál-
lítási közszolgáltatási díj a szállítás díját
is tartalmazza! A növényi hulladékok
égetése helyett kérjük komposztáljanak
vagy vegyék igénybe az elszállítást!

NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelõ
Nonprofit Kft.
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Ismét rövid volt a vakáció, és tu-
domásul kell vennünk, hogy szep-
tember 1-jén 8 órakor megszólalt a
tanítás kezdetét jelentõ csengõ.

A tanári kar összetételében kisebb
változások következtek be: lett egy új
angol tanár nénink, Kovács Csilla. A
rajzot Major Erika tanár néni tanítja.
Iskolánk fejlesztõ pedagógusa Kovács
Mónika.

Ebben a tanévben 14 elsõ osztá-
lyos tanuló kezdte meg iskolánkban a
tanulmányait. Az õ szüleik támogatá-
sának és kétkezi munkájának az ered-
ménye az a barátságos tanterem, ahol
a legkisebbek töltik mindennapjaikat.
Új színt kaptak a tanterem falai és
bútorai, laminált padló fedi a régi

burkolatot, valamint az ablakokon
reluxa lett elhelyezve. Nagyon kö-
szönjük!

Szintén köszönetet kell monda-
nunk a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyer-
mekekért Alapítványnak, az iskola
szülõi közösségének és a diákönkor-
mányzatnak. Az õ támogatásuknak
köszönhetõen készül az udvaron a kis
játszótér és a mobil pavilon, ahol akár
szabadtéri órákat is lehet majd tartani.

Tervek szerint október 3-án kez-
dõdnek a tetõ szigetelési munkálatai.
Az épület lapos tetejének teljes újra-
szigetelése elõreláthatólag három
hetet fog igénybe venni.

Az iskola nevelõtestülete elfogad-
ta a 2016/2017. tanév munkatervét,

mely szerint az elõttünk álló tan-
évben is a tanulmányi feladatok és
versenyek mellett több szabadidõs és
kulturális programot kínálunk tanu-
lóinknak.

Az elõzõ tanév TÁMOP és TIOP
pályázatainak következtében az in-
formatika szaktanterem minden állo-
másán a kor technikai színvonalának
megfelelõ, gyors számítógép áll a ta-
nulók rendelkezésére.

Az elkövetkezendõ tanévre kívá-
nunk szülõnek, gyermeknek, peda-
gógusnak jó együttmûködést, kitar-
tást, türelmet és egészséget.

Kissné Matin Éva
általános iskola igazgató

Becsengettek

„Nem születtem varázslónak, cso-
dát tenni nem tudok,/azt hiszem már
észrevetted, a jó tündér sem én va-
gyok,/de ha eltûnne az arcodról ez a sö-
tét szomorúság,/úgy érezném, vannak
még csodák!”

Ez a dal és a mondanivalója hatá-
rozza meg számomra a pedagógust,
dolgozzon óvodában vagy iskolában.
Olyan dolgokra tanítja meg a gyerekei-
met, amelyekre én nem tudom… Né-
ha a képesség, máskor az idõhiány az
oka. S persze az ország gazdasági beren-
dezkedése: anyuka menjen dolgozni,
napi 8 órában – ez az értékes idõ a
pedagógusoké.

Az õ munkájukat viszont mi tud-
juk segíteni, mert a rendszer döcög, alig
tudja eltartani magát. Sem az óvoda,
sem az iskola állagmegõrzésére, eszköz-
fejlesztésre már nem marad a költség-
vetésbõl.

Számtalan szülõtársam és jómagam
nem a rendszert szidjuk, mi munkánk-
kal küzdünk a gyerekek jobb közérze-
téért. A rendszer soha nem volt töké-
letes, ez hívta életre a szülõi munka-
közösséget, az SZMK-t. De a „Gyûrû
szövetsége felbomlani látszik”: nincs
jelentkezõnk.

Nem állnak az ügy mellé új arcok,
maroknyian maradtunk.

Ezért mindenkihez intézem sza-
vaimat – segítsetek!

Jelezzétek a csoportokban, osztá-
lyokban, hogy számíthatnak rátok,
mondjátok, el miben vagytok jók: süti,
dekoráció, gyakran jártok vásárolni,
ajándékötletek, beszerzésük, mûsorok-
hoz ötletek, varrás, szakmunka stb. A
srácokért tenni nem csak az SZMK-s
szülõ feladata, õ koordinál, õ tudja mi-
kor és mire van szükség. De például aki
bármilyen okból a jótékonysági bált
mellõzi, az is tud tenni a gyerekekért.
Kérdezzetek, segítsetek akármilyen ki-
csiben is! Könnyítsük meg egymás
munkáját és hadd legyenek a gyereke-
ink büszkék ránk: az én szüleim is segí-
tenek! Legyetek részesei a varázslatnak,
ami az önzetlen segítségen alapul! S
végül, ami egynek jó, jó lesz száznak is.

Az SZMK szorgoskodása támogatja
a pedagógus munkáját, meghálálja azt,
és „tündérporral” hinti be a gyerekek
mindennapjait:  az eszköz- vagy játékál-
lomány növelésében, megtartásában,
programok szervezésében, a gyerekek
jutalmazásában.

A bálok! A támogatójegy csodás ta-

lálmány, hálásak vagyunk érte, tiszta be-
vétel. Persze az a legjobb, ha minél töb-
ben ott is vagyunk a bálon, emeljük a
színvonalát, hangulatát és elvisszük a
bál jó hírét.

Kérlek, gyertek el, kóstoljátok
meg a pazar vacsorákat, hallgassátok
meg a jobbnál jobb együtteseket, aki-
ket ezekre az alkalmakra nagy gond-
dal választunk! Vagy csak legyen ez az
este egy randi nektek vagy egy jó bu-
li, ahol a barátaiddal a srácaid nélkül
felszabadultan szórakozhatsz. S köz-
ben életben tartasz egy szép hagyo-
mányt, a bevétellel támogatod a ki-
tûzött célt. 

Segítesz, hogy a tenni akaró és tudó
SZMK-s szívében mindig ott maradjon
az a csepp varázslat.

Mohácsi-Kiss Anita
SZMK-s szülõ

Egy csepp varázslat…
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„Egy, kettõ, három, négy, te kis
cipõ hová mégy?

Kip-kop kopogok, óvodába indulok.”
Szeptemberben újra megteltek az

óvodai csoportok. Számtalan nyári él-
ménnyel érkeztek a gyerekek és már
nagyon várták a barátokkal való talál-
kozást. 21 pár új kis totyogó cipõcske is
érkezett a kiscsoportba. Ki mosolyog-
va, ki néha könnyes szemmel fedezte
fel az óvoda minden zeg-zugát.

Az óvó nénik is nagyon várták
már a gyerekeket és nagyon elcsodál-
koztak mennyit nõttek, ügyesedtek.
Két új óvó néni is csatlakozott kis
csapatunkhoz. Györgyike óvó néni a
kiscsoportosakkal, Tünde óvó néni a
nagyokkal ismerkedett meg. 

A nyár folyamán megújult a konyha
és az udvarunk is kapott egy új talp-
masszírozó játékot. A játék elkészítését
és a felajánlásokat szeretnénk megkö-
szönni az önkormányzatnak, Suha
Martin apukájának, és Bálint Irának.

A szeptember nem hagyott minket
lustálkodni. A középsõ csoportosak kis
mûsorukkal szüretre hívták az óvoda
apraját-nagyját. A szülõkkel közösen
szüreteltünk, bogyóztunk, és az apukák
segítségével megcsordult a szõlõ leve a
kis sotunkban. A szülõk által hozott
finomságokból lakmározhattak a fáradt
szüretelõk. Mi is, mint nagymamáink,
szüreti vigassággal zártuk a napot. Mol-
nár Orsi mûvésznõ megmozgatott,
megtáncoltatott gyermeket és felnõttet
egyaránt. Köszönjük a szülõk sok segít-
séget, együttmûködését!

Járt nálunk a Galagonya Bábszín-
ház is, akiknek megint sikerült elva-
rázsolni a gyerekeket. Tanulságos
meséjükön keresztül megmutatták,
hogy milyen az elsõ nap az állatoviba.

Fényképész, fogorvos néni, játszó-
tér, séták az õsz megfigyelésére. A nagy-
csoportosak pincelátogatáson voltak
Szõke Matyi bácsinál és a gyöngyösi
piacot is felfedezték. A mese napján az
IKSZT-be Erzsike néni mind a három
csoportnak meséket olvasott, és egy-egy
ajándék mesével lepte meg a gyere-
keket.                                  Szecskõ Tiborné

Óvodánk életébõl



Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzata és a Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület immár
nyolcadik alkalommal rendezte meg a
Múzeumok éjszakáját a településen.
Minden évben olyan programokat kí-
nálunk a lakosoknak és az idelátogató
turistáknak, amiben minden korosz-
tály örömét leli. A gyermek- és felnõtt
színházi programok mellett az estét
zenei programmal zártuk, ahol közö-
sen táncolt gyermek és felnõtt, így
töltve el az év egyik leghosszabb éjsza-
káját. Természetesen nem múlhat el
az éjszaka tûzugrás nélkül, aminek
egészség- és szerelemvarázsló célja
van a néphagyomány szerint. Az idei
programot a Virtus Kamara Tánc-
együttes és a Tarjánka Gyermektánc-
együttes nyitotta meg, majd a helyi
óvodások két tánca örvendeztette meg
a közönséget. A Gyöngyösi Játékszín
és a Patai Óvónõk Színköre vidám
népi komédiát adott elõ, majd a helyi
színtársulat a GYUTACS (Gyorsrea-
gálású Utcai Tájszínházi Akció Cso-
port) lépett színre. Ezt követõen a Ka-
járpéci Vízirevü önkéntes társulat a
Nyilvános Akasztás, avagy Sobri Jóska
színre lép c. „vásári vérfürdõ” darabjá-
val aratott nagy sikert. Az estét a Piszli
Csárli zenekar fergeteges koncertje
zárta. A gyerekeknek Kecskés Alida és
Varnyú Rita tartottak kézmûves fog-
lalkozást, Mohácsi-Kiss Anita pedig
szinte sötétedésig festette a gyerme-
kek arcát különbözõ figurákkal. Kö-
szönjük mindenki segítségét, akik
hozzájárultak valamilyen formában a
nap sikeres lebonyolításához.
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Múzeumok éjszakája



A „Muzsikál az erdõ” – Mátrai Mû-
vészeti Napok 2016. július 5-én Gyön-
gyöstarjánba, az egyik közkedvelt hely-
színére, Sósirétre látogatott. A rendez-
vénysorozat sajátossága, hogy a klasszi-
kus és népzenei koncerteket különleges
értékkel bíró természeti környezetben,
a Mátra erdeiben, patakvölgyekben,
pincesorokon tartja. A 13. alkalommal
szervezõdött összmûvészeti rendez-
vénysorozat felöleli a mûvészetek réte-
geit, a természet, a környezet megóvá-
sának a fontosságát népszerûsíti, a fenn-
tartható életforma jelentõségét hangsú-
lyozza. Célja: az erdõ és a természet, el-
sõsorban a zene erejével a környezettu-
datos életvitel irányába mozdítani a
rendezvény résztvevõit. A tarjániak
olyan meleg szeretettel, hagyományos
vendégvárással fogadták a „Muzsikál az
erdõ” résztvevõit – megjegyzem, aho-
gyan mindig is – ami biztos alapot te-
remtett a jó hangulatnak és a rendez-
vény sikerének.

A gyöngyöstarjáni programok
délelõtt kezdõdtek Szõke Mátyás
szõlõ- és bortermelõ pincészetében,
ahol megismerkedhettek a fenntart-
ható gazdálkodási példával. A ren-
dezvényen alkalom nyílt a szakveze-
téses pincelátogatásra, kiváló borok
kóstolására. A résztvevõk számára
bebizonyosodott, hogy az elhivatott
munka meghozza gyümölcsét.

A Kaloda dûlõn található Turma-
lin-ház látogatása sok érdeklõdõt
vonzott, ahol Tari Attila mutatta be a
fenntarthatóság jegyében épült
dombházát.

A rendezvény központját adó Bor-
hy-kastély 1978 óta helyi védettségû,
erdõvel körülvett természetvédelmi
terület, a francia kertépítés jegyeit õrzi,
így kialakítása telepítésekkel és az erdõ
fáinak meghagyásával történt. A „Mu-
zsikál az erdõ” látogatói végigsétáltak a
zöld alagutat képezõ, lassan növõ,
örökzöld buxusfolyosón, megcso-
dálták a többszáz éves cserfákat és ko-
csánytalan tölgyeket, a rajzó szarvasbo-

garakat. A kastély üzemeltetõinek ki-
tartó és alapos munkája révén életre
kelõ, évrõl évre szépülõ park méltán
egyik kedvence a „Muzsikál az erdõ”
közönségének.

A résztvevõknek módjukban állt
ráhangolódni az erdei koncertekre,
hiszen minden program ismeretter-
jesztõ beszélgetésekkel, erdei kirán-
dulásokkal kezdõdik. Így történt
Gyöngyöstarjánban is, hiszen Dob-

re-Kecsmár Csaba, az Egererdõ Zrt.
vezérigazgató helyettesének irányítá-
sával 1,5 órás sétát tettek a környezõ,
vadban gazdag erdõben. 

A „Muzsikál az erdõ” évrõl évre
pályázatokat hirdet fotó, képzõmûvé-
szet, irodalom és gyermekrajz kate-
góriában. A benyújtandó pályamû-
vekkel kapcsolatban a legfontosabb
követelmény, hogy tükrözzék a ren-
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Újra „Muzsikál az erdõ” a Borhy-kastély
kertjében, Gyöngyöstarjánban

In Medias Brass Rrézfúvós Quintett
Fotó: Kalácsi René

Agócs Gergely és az Aprája dudazenekar
Fotó: Kalácsi René

Folytatás a 8. oldalon



dezvény szellemiségét, a természet-
tel, az erdõvel harmóniában élõ em-
ber életfilozófiáját. A képzõmûvé-
szeti pályázat lebonyolítása idén
Gyöngyöstarjánban zajlott Pálosi
Györgyné vezetésével. A beérkezõ al-
kotásokat szakmai zsûri bírálta el, a
pályamûvek legjobbjait a helyszínen,
a Borhy-kastély szalonjában kiállítva
tekintette meg a közönség. A zsûri
elnöke Józsa Judit, a Magyar Kultúra
Lovagja, kerámiaszobrász volt.

Nagy Károly, Gyöngyöstarján
polgármestere köszöntötte a jelen-
lévõket, elmondta, hogy a település
örömmel támogatja a valódi értéke-
ket közvetítõ programot. A rendez-
vénynap az erdei koncertekben tel-
jesedett ki. Fellépett a Junior Príma
díjas In Medias Brass Rézfúvós
Quintett, akik a japán turnéjukról ér-
keztek a rendezvényre, s magával ra-
gadó koncertet adtak. Mély 
szakmai tudásukkal és elhivatott-
ságukkal a klasszikus zenét mindenki
számára élvezhetõ, befogadható mó-
don interpretálták. Visszatérõ fellé-
põi a „Muzsikál az erdõ”-nek, elhiva-
tottjai a természetben muzsikálásnak.
A dudazenét Dr. Agócs Gergely nép-
rajzkutató és a „Fölszállott a páva…”
felfedezettjei, az Aprája dudazenekar
hozták az öreg tölgyek alá, hiszen
mint elmondták, dudálni igazán a
természetben lehet. Majd a palóc
hangulatot fokozva a Nógrád Nép-
táncegyüttes fergeteges erdei nép-
táncbemutatót tartott.

A legkisebbeket a Vitéz László
bábelõadással vártuk, amely ugyan-
úgy magával ragadta õket, mint annak
idején a szüleiket. A népszerû népi
kézmûves foglalkozást Varnyú Rita
vezette. A sportolni vágyók kerékpár-
túrán vettek részt. Gyöngyösrõl a
GYÖTRI Klub által szervezett túra
keretében érkezett egy csapat a ren-
dezvény helyszínére, bizonyítva,
hogy nem szükségszerû mindenhová
autóval utazni. A Borhy-kastély kert-
jében a helyi termelõk bemutatták
termékeiket, kóstoltattak, beszélget-
tek az érdeklõdõkkel a termékek
elõállításáról.

A rendezvénynap zárása a falusi
vendéglátás, ahol a helybéliek bemu-
tatták a helyi ízeket, a térség gasztro-
nómiai értékeit. Volt itt palócgulyás,
lángos, a gyöngyöstarjáni asszonyok
hagyományos házi süteményeit azóta
is emlegeti, aki megkóstolta. Ezúton
is köszönjük Gyöngyöstarján lako-
sainak, a kastély üzemeltetõinek,
hogy ismét szeretettel fogadták, segí-
tették a programok létrejöttét. 

A „Muzsikál az erdõ” – Mátrai
Mûvészeti Napok olyan rendezvény-
sorozat, amely egyedülálló felépítésé-
vel magas színvonalú feltöltõdési le-
hetõséget biztosít testnek és léleknek
egyaránt. A helyi értékek megismer-
tetésével, népszerûsítésével öregbíti a
Mátra jó hírnevét. A klasszikus zene,
a népzene, a képzõmûvészetek, az is-
meretterjesztés, az egészséges élet-
módra ösztönzés együttesen adja
meg a rendezvénysorozat különle-
gességét, rendkívüli értékét. 

Várunk minden erdõjáró, mûvé-
szetkedvelõ látogatót, a régi ismerõ-
seinket és az újonnan bekapcsolódó
érdeklõdõket a jövõben szervezõdõ
programjainkra. Hiszen tudják:
„Muzsikál az erdõ – ahol az erdõ és a
zene összefonódik. Jókedv, erdei ér-
tékek, mûvészetek, barátság, testi-lel-
ki feltöltõdés”!

Szabó Lajos, Matúz Viktória
Muzsikál az Erdõ Alapítvány

www.muzsikalazerdo.hu
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Folytatás a 7. oldalról

Nógrád Néptáncegyüttes
Fotó: Kalácsi René

Vitéz László bábelõadás
Fotó: Nagy János

Gyöngyöstarján lakosainak
az OEP által biztosított

fogászati alapellátást 
Dr. Elek Klára fogorvos

biztosítja
3200 Gyöngyös, Koháry út 3.

(TAMI fölött)

A rendelés ideje:
Hétfõ 12.00 – 18.00 óráig
Kedd 7.30 – 13.30 óráig

Szerda 12.00 – 18.00 óráig
Csütörtök 7.30 – 13.30 óráig

Péntek 7.30 – 13.30 óráig

Bejelentkezés telefonon:
37/789-250



A 2016-os év igen mozgalmasan
kezdõdött és folytatódott a Nagyik és
Unokák Nóta Egyesületnél. A cso-
port örömére kettõ unokával „sza-
porodtunk” Dudás Sára és Szita Jáz-
min személyében. Gratulálunk nekik
és szüleiknek is. 

Január 16-án a helybéli Pávakör
nyílt napján szerepeltünk.

Február 27-én Egerben a Nyug-
díjas Ki Mit Tud regionális elõdön-
tõjén vettünk részt, ahol továbbjutot-
tunk az országos középdöntõbe Har-
kányba. A középdöntõ április 16-án
volt, ahol nagy sikert értünk el, s egy
színvonalas mezõnybõl bekerültünk
az országos döntõbe.

Április 9-én a Tavaszváró Nagyi-
buli rendezvényre került sor, ahol a
helyi és a vendégcsoportok fellépései
szórakoztatták a kedves közönséget,
majd egy fergeteges, jó hangulatú bál
zárta az estét, no meg egy finom va-
csora, a helyi borászok kiváló borai
kíséretével.

Május 8-án a Gyöngyösi XIX.
századi Piac rendezvényre kaptunk
meghívást, ahol az ünnepélyes bevo-
nulással s a színpadi szereplésünkkel
színesítettük a mûsort.

Május 22-én Abasáron a XXI. Ka-
tona- és Bordal Fesztiválon vettünk
részt.

Május 25-én a gyöngyösi Idõsek
Bentlakásos Otthonát látogattuk meg.
Dalcsokrunkkal sikerült jó hangulatot
teremteni, s rövid idõ után velünk
énekeltek az otthon lakói és dolgozói
is. A mûsorunk végén finom rétes és
jó tarjáni bor kínálásával köszöntünk
el a kedves idõs emberektõl.

Június 25-én Mátrafüreden a Be-
nei Búcsún léptünk fel, ahol nagy si-
kert arattunk a mulatós dalokkal, va-
lamint a nosztalgia dalcsokrunkkal.
Július 5-én a Muzsikál az erdõ ren-
dezvényen is részt vettünk, itt ugyan
nem énekeltünk, hanem a helyben sü-
tött palacsintával, rétessel, Bacsó kúti
forrásvízzel és mosolyunkkal fogadtuk,
kínáltuk a sósiréti Borhy-kastélyhoz lá-
togató kedves vendégeket.

A fellépéseken a zenei kíséretet
minden alkalommal Busa Imre har-
monikájával, remek játékával színezte.

Korunkhoz és tudásunk szerint
igyekszünk a jövõben is helyt állni –
szakmai vezetõ nélkül – õrizni, ápol-
ni a hagyományokat, és vinni szép kis
falunk jó hírnevét az ország minden
részére.

Kovácsné Majoros Etelka
Nagyik és Unokák Nóta Egyesület vezetõje
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Nagyik és Unokák énekkar fellépései 2016-ban

Dr. Petrovics Antal
háziorvos rendelési

ideje:

Délelõtt:
Hétfõtõl - Péntekig: 8-12

óráig

Délután:
Hétfõn:16-17 óráig
Szerda: 15-17 óráig

Csütörtök:15-16 óráig
Vérvétel: kedd és

csütörtök 6-7 óráig
elõzetes bejelentkezés

alapján.

Tel.: 37/372-036

Gyógyszertár nyitva
tartása

A gyöngyöstarjáni Szent
Hubertusz Gyógyszertár

nyitva tartása:
hétfõn 9 órától 16 óráig,
keddtõl péntekig 9 órától

12 óráig.
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A klasszikus magyar nótát 2014.
január 30-án hungarikummá nyil-
vánították. 

Híres költõink verseire is mint
Petõfi, Ady és Gárdonyi, kiváló zene-
szerzõink írták a zenét: Egressy Bé-
ni, Szentirmay Elemér, Thern Ká-
roly. 200 éve él a magyar nóta, gyak-
ran énekeljük, sõt még azok is így
tesznek, akik nem igazán kedvelik ezt
a mûfajt. 

Él Gyöngyöstarjánban valaki, aki
ezt a mûfajt képviseli, és népszerûsíti
vele együtt településünket. Õ nem
más mint Gyöngyösi Kiss Anna, akit a
tarjániak  Pannika  néven emlegetnek. 

– Pannika! Kérlek mesélj nekünk a
kezdetekrõl, mikor és hogyan lettél magyar-
nóta-énekes, mi vagy ki indított el ezen az
úton?

– Köszönöm a lehetõséget a be-
mutatkozásra! Itthon mindig szeret-
tem énekelgetni, annak idején Edit
húgommal esténként szívesen énekel-
tünk, õ pedig gitáron kísért. Szüleim-
tõl is sok szép dalt tanultam, mindket-
tõjüknek gyönyörû hangja volt. Édes-
anyám még a mai napig is csodálatosan
énekli az egyházi énekeket. Sok ma-
gyar nótát ismertem már, amikor
1998-ban olvastam egy felhívást ama-
tõr énekeseknek kiírt nótaversenyrõl a
Jákó Vera Alapítvány szervezésében.
Habár borsos volt a nevezési díj, el-
döntöttem, hogy jelentkezek erre. A
verseny Budapesten volt, a híres ifj.
Berki László és cigányzenekara kísérte

a bemutatkozó közel 100 fõ ver-
senyzõt.

Meglepetésemre bejutottam a 10
legjobb közé. Nagy élmény volt szá-
momra ez a rendezvény, hiszen elõ-
ször énekeltem színpadon cigányze-
nekari kísérettel. A versennyel járó
szereplések során megismerkedtem
több amatõr énekessel, akik szintén
biztattak, hogy folytassam ezt az utat
és elláttak sok hasznos tanáccsal is. 

Ezután, a nagy élmény hatására
azon voltam, hogy felkészüljek az
elõadói nótavizsgára. 

Ez 2000. október elején sikerült
is, így a budapesti OSZK központban
sikeres vizsgát tettem magyarnóta-
énekes elõadóként. Erre a vizsgára
korábbi zongoratanárnõm, Baghy
Emília készített fel az elméleti tan-
anyagból, valamint hangképzésbõl is.
Õ is nagyon biztatott az éneklés foly-
tatására.

A neheze azonban ezután követ-
kezett, mivel magamnak kellett meg-
keresnem a lehetõségeket az énekes-
ként való bemutatkozásomra. Em-
lékszem, hogy legelõször Lõrinciben
léptem fel egy idõseknek rendezett
esten. Utána persze követte több fa-
lunapi és egyéb rendezvényen való
részvételem, de több évbe telt, amíg
kialakult az énekesi stílusom és meg-
ismertek a nótakedvelõk és rendez-
vényszervezõk.

– Tudjuk, számos díj tulajdonosa is
vagy, kérlek sorold fel ezeket, hiszen nem
mindenki tudja a településen, és igazán
büszke lehetsz az elért eredményeidre.

– Megemlíteném, hogy annak
idején a Budapest TV-ben voltak nó-
tamûsorok, amelyekre énekesként
jelentkezhettünk, és én többször él-
tem is ezzel a lehetõséggel. Ez jó ta-
nuló idõszak volt számomra, megis-
mertem a tv-felvételek hangulatát és
igyekeztem elsajátítani a tévés sze-
replés fortélyait is. Ezek során továb-
bi számos ismeretséget kötöttem, és
így lépésrõl lépésre haladtam elõre az
éneklés terén. Büszke vagyok még
arra, hogy Máté Ottilia is meghívott a

mûsorába tv-s felvételre, és többször
szerepelhettem ezekben. A mûvész-
nõ énekklubjába 2 évig jártam, ami
nagyon hasznos volt számomra. Õ
volt az egyik rendezõje 2002-ben a
Pannon Nótaversenynek, amelyre én
is jelentkeztem, és nagy örömömre
elsõ helyezést szereztem. A zsûriben
olyan neves énekesek bíráskodtak,
mint Gaál Gabriella, Kovács Apolló-
nia, Madarász Katalin, Tarnai Kiss
László, Pécsi Kiss Ágnes.

2006-ban egy önálló nótás CD-re
való anyagot vettünk fel a neves La-
katos Miklós prímás és zenekara kí-
séretében. A lemezem címe: „Ahol
az én bölcsõm ringott.”

2007 õszén a Hálózat TV szerve-
zésében egyik énekes-versenyzõje
voltam a több részben leadott Nefe-
lejcs Nótashow-nak, melynek során
az országban és határon túl is ismer-
tek lettünk a nótaszeretõ közönség
körében. 

2008-ban itt a szülõfalumban ren-
dezett Falu hangja verseny egyik
gyõztese lettem, és emlékszem, hogy
ilyen izgalommal ritkán léptem szín-
padra, mint ezen verseny során. 

Szintén 2008 októberében a II.
Siófoki Nótaversenyen szerepeltem,
ahol elsõ helyezést sikerült elérnem a
népes indulók között. 

2011-ben indultam az egri nóta-
versenyen is, ahol megnyertem a ver-
senyt és gyémánt díjat kaptam.

Részt vettem a tévés Nótasztár
megmérettetésen is, ez is erõsítette
az induló énekesek országos ismert-
ségét.

Ezeken kívül az évek során szám-
talan rendezvényen léptem fel, ame-
lyek csodálatos élményekkel töltöttek
fel. Munka mellett ez a pályám adott
sok örömet nekem és minden ne-
hézség ellenére folytattam az ének-
lést a mai napig is. 

– Hogyan kezdõdött a Gyöngyöstar-
jáni Nótás Találkozó szervezése? Tudjuk,
eleinte teljesen egyedül szervezted a helyi
civil lakosság segítségével. Ma már az ön-

Portré

Folytatás a 11. oldalon



kormányzat is támogatja a rendezvényt,
hiszen ez Gyöngyöstarján egyik kiemelke-
dõ rendezvényévé nõtte ki magát.

– A Nótás Találkozó gondolata
egy internetes nótaklubban való cse-
vegések során alakult ki bennem,
hiszen egy idõ után szerettük volna
az ismeretségeinket „élõben” is meg-
tapasztalni.

Felvetettem a gondolatát egy talál-
kozó megszervezésének és engem
biztattak, hogy akkor valósítsam is
meg az ötletet. Sokat gondolkodtam
a megvalósításán és elõször a gyön-
gyösi Diák Hotel különtermében
találkoztunk sok nótás baráttal és
énekessel. Rögtön nagy volt az ér-
deklõdés eziránt, és az ország számos
távoli pontjáról, sõt határon túlról is
eljöttek a nótás barátok és énekesek.
Nagy sikere volt ennek az elsõ össze-
jövetelünknek. Ez 2010 júniusában
volt és még abban az évben október-
ben itt a falunk mûvelõdési házában
lehetõséget kaptunk a folytatásra.

A nótás mûfaj kedvelõi és énekesei
között az internet segítségével hamar
elterjedt a sikeres és jó hangulatú ta-
lálkozók híre, és egyre több érdeklõ-
dõt vonzott a rendezvényünk. Az ön-
kormányzatunk elismerésére és tá-
mogatására is számíthattunk, ami
nagy örömmel tölt el engem és a töb-
bi résztvevõt is. Köszönet illeti meg a
sok segítséget, amit kaptam a rendez-
vények lebonyolításához: az önkor-
mányzat és Nagy Károly polgármes-
ter támogatása, Pálosiné Erzsike segí-
tõkészsége, Govrikné Borika és férje
gyakorlati segítése, Nagyi Klub és
vezetõje Majoros Etike néni kitüntetõ
segítsége, pávakörös tagok segítsége,
Fekete András és felesége Marika se-
gítsége, borosgazdák támogatása,
Korsós Róbert önzetlen segítsége és
még sok helyi támogató, akiknek kö-
szönet jár a munkájukért. 

– Az országhatáron túlról is érkeznek
énekesek ide, Gyöngyöstarjánba. Kérlek
mutass be pár nótaénekest. 

– Számomra mindig dilemmát
okoz, hogy a számos érdeklõdõ, sze-
repelni kívánó nótaénekest miként
rendezzem be a mûsorunkba, ugyanis

a közönségnek nehéz a több órát végig
ülni, még akkor is, ha változatos és szép
ez a nótamûsor.

Vannak olyan énekesek, akik évrõl
évre eljönnek a találkozóinkra, né-
hány név ezek közül: Bányai Márton
erdélyi származású Budapesten élõ
énekes, Kali Margit Marosvásáshely-
rõl, Kenéz Lajos Gyuláról, Licht-
mannegger Tibor és Szitás Ida Fel-
vidékrõl, Simon Zsóka Egerbõl, Fe-
kete Zoltán okányi polgármester-
énekes, Komáromi Szabó Gyula Ko-
márnóból, Nádasdi László énekes
Balmazújvárosból... Megemlítenék
még olyan sztárénekeseket, akik elfo-
gadták a meghívásomat és a nézõink
gyönyörködhettek fellépésükben:
Bokor János Budapestrõl, Cseh Judit
Marosvásárhelyrõl (aki sajnos idõ-
közben elhunyt), Nádasdi László, a
nótakirály Tolnai András.

– Szólni kell a népi zenekarról is,
akiknek nem kis feladat 6-7 órán ke-
resztül 15-20 énekeshez alkalmazkodni,
kísérni. Kik õk?

– Az elsõ találkozón a zenei kísé-
retet a budapesti Látó Imre és zene-
kara látta el (õ nemrégiben sajnos el-
hunyt), a következõ években pedig
Oláh Attila volt a prímásunk. Idén ifj.
Berki Lászlót és zenekarát kértem fel
erre a feladatra, hogy ezt a nagy hírû
és remek prímás-zenészt is megis-
merhesse az itteni közönség.

– Hol léptél fel az elmúlt idõszakban
és mik a további terveid?

– Ebben az évben több nagyon
szép rendezvényre kaptam meghí-
vást, ahol sikerrel  szerepeltem:

Nádasdi László 25. jubileumi mû-
során énekeltem Balmazújvárosban és
ebbe a városba egy júliusi mûsorba
szintén meghívtak a szervezõk. A gö-
döllõi mûvelõdési házban is énekel-
tem, valamint Mezõkövesden egy
anyák napi nótamûsorban. Hivatalos
vagyok még Debrecenbe szeptember
elején és a nagyrédei szüreti napok
szervezõi is felkértek egy egyórás nóta-
mûsorra, ahol majd Nádasdi Lászlóval
énekelünk a kápolnai ifj. Báder Ernõ és
zenekara kísérete mellett.

Azt kérem a jó Istentõl, hogy ad-
jon még erõt és egészséget a megkez-
dett munkám folytatására, hogy a
csodálatos magyarnóta-kincset a ta-
lálkozóink során bemutathassuk és
én is eleget tudjak tenni a jövõbeli
énekesi felkéréseknek is. 

Kedves Pannika!
Köszönjük, hogy Gyöngyöstarján

jó hírét idõrõl idõre elviszed más te-
lepülésekre is, köszönjük a helyi ren-
dezvények szervezõi munkáját.

A továbbiakra sok erõt, egészséget
és sikert kívánunk!

Pálosiné Borik Erzsi
IKSZT munkatárs
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Folytatás a 10. oldalról
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Komlóné Szabó Ágnes a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár
munkatársa és Komló Csaba a Köny-
vespolctúra program keretében könyv-
tári foglalkozást tartottak kamaszoknak
a nyári szünet elején  FILM-EZ-ÕK cí-
men. Ezt a filmet ÕK forgatták Az 5
alkalmas foglalkozássorozaton egy, a ka-
maszok problémáit feldolgozó, kortárs
novellával ismerkedtek meg egy biblio-
terápiás foglalkozás keretén belül, majd
átvették az iPades filmkészítés alapjait,
végül egy trailert készítettek az irodalmi
alkotáshoz. Az elkészült kisfilmeket a
FILM-EZ-ÕK youtube csatornáján
publikálták.

És akik részt vettek a programban:
Darók Dézi, Lengyel Bianka, Molnár
Rebeka, Babus Erik, Tóth Ábris Ármin.

A filmek az alábbi linken meg-
nézhetõk: 

https://www.youtube.com/channel/U
CYoGuU98d0MTDSibToGFuJQ

Könyvtárunk csatlakozott a me-
gyei könyvtár a „Kulturális intézmé-
nyek a köznevelés eredményessé-
gért” c. EFOP pályázathoz. Nyertes
pályázat esetén olyan foglalkozások
valósulhatnak meg, melyek erõsítik a
gyermekek, tanulók személyiségfej-
lõdését, hatékonyan segítik a kompe-
tenciafejlesztést is. A foglalkozások

szorosan kapcsolódnak a könyvtári
környezethez, a szépirodalomhoz, az
ismeretszerzés bármely formájához.

Szeptember 30-án a Népmese nap-
ján az óvodások látogattak el a könyv-
tárunkba. A közös mesehallgatáson kí-
vül megnéztek kettõ mesét a papírszín-
házunkban, melynek az egyik illusztrá-
cióját helyi gyermekek készítették.

Pálosiné BE

Könyvtári mozaik

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

8.00-16.00
Falugazdász foga-

dóórája páros héten
Közösségi Ház

8.00-12.00
Falugazdász 
fogadó órája

Közösségi Ház

8.00-12.00 
Falugazdász
fogadó órája 

Közösségi Ház

8.45-10.00 
Baba-mama klub

hetente
Közösségi Ház

16.00-18.00
Ping-pong szak-

kör
Mûvelõdési Ház

13.50-15.00
Foci U11

Mûvelõdési Ház

13.50-15.00
Foci U11

Mûvelõdési Ház

18.40-19.40
Nippon Zengo

Mûvelõdési Ház

17.15-18.00
Gerinctorna

Közösségi Ház

17.15-18.15
Hatha jóga

Mûvelõdési Ház

16.00-18.00
Pávakör próbája
Közösségi Ház

17.00-18.00
Nagyi énekkar
idõközönként
Közösségi Ház

17.30-20.30
Nõi klub
havonta

Közösségi Ház

18.00- 19.00
Nippon Zengo

Mûvelõdési Ház

18.15-20.30
Felnõtt pingpong
Mûvelõdési Ház

Állandó programok 2016.



Az 1956-os forradalom Magyar-
ország népének a sztálinista terror el-
leni forradalma és a szovjet megszál-
lás ellen folytatott szabadságharca,
amely a 20. századi történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye volt. A
budapesti diákoknak az egyetemek-
rõl kiinduló békés tüntetésével kez-
dõdött 1956. október 23-án és a fegy-
veres felkelõk ellenállásának felmor-
zsolásával fejezõdött be Csepelen no-
vember 11-én.

Az október 23-i budapesti tömeg-
tüntetés a kommunista  pártvezetés
ellenséges reakciója és a fegyvertelen
tömegre leadott véres sortûz követ-
keztében még aznap éjjel fegyveres
felkeléssé nõtt. Ez a kormány buká-
sához, a szovjet csapatok visszavo-
nulásához, majd a többpártrendszer
visszaállításához és az ország demok-
ratikus átalakulásának megkezdésé-
hez vezetett. November elsõ napjai-
ban az új kormány megkezdte a tár-
gyalásokat a Szovjetunióval a szovjet
csapatok teljes kivonásáról, a Varsói
Szerzõdésbõl való kilépésrõl és az
ország semlegességérõl. A szovjet po-
litikai vezetés azonban a kezdeti haj-
landóság után meggondolta magát, és
miután számíthatott arra, hogy a
nyugati nagyhatalmak nem nyújta-
nak a magyar kormánynak segítséget,
november 4-én a szovjet csapatok
hadüzenet nélküli háborút indítottak
Magyarország ellen. Az aránytalan
túlerõvel szemben egyedül maradt
ország több napon át folytatott hõsi
forradalma így végül elbukott.

A harcokban a titkosítás alól 1993-
ban feloldott statisztikai adatok sze-
rint 2652 magyar és 720 szovjet ál-
lampolgár esett el. A forradalom kö-
vetkezményeként hozzávetõleg 176
ezer, más adatok alapján mintegy 200
ezer magyar  hagyta el az országot,
túlnyomó többségük Ausztria felé
menekülve.

1957 januárjától a forradalom
résztvevõit tömegesen börtönözték

be, majd sokukat kivégezték. A bru-
tális megoldást és a magyar nép el-
nyomását az ENSZ és a világ közvé-
leménye egyaránt elítélte.

A forradalom leverését követõ év-
tizedekben az 1956-os eseményeket a
pártállami hatalom ellenforradalom-
nak  bélyegezte és elítélte, de a rend-
szerváltás során megváltozott az ese-
mények hivatalos értékelése. 1989.
október 23. óta ez a jeles nap kettõs

nemzeti ünnep Magyarországon: az
1956-os forradalom kitörésének nap-
ja és a Magyar Köztársaság 1989-es
kikiáltásának napja, melyet az 1990.
évi XXVIII. törvény iktatott a nemze-
ti ünnepek sorába. Az 1956-os ese-
mények meghatározó szerepét a
2011-ben elfogadott Alaptörvény
preambuluma is hangsúlyozza.

forrás: WikipédiA
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Az Idõsek Világnapja alkalmából
köszöntötte Gyöngyöstarján Önkor-
mányzata a településen élõ szépko-
rúakat. Nagy Károly polgármester
köszöntõje után kis mûsorral kedves-
kedtünk idõseinknek. A mûsor Gás-
pár Enikõ Mama címû gyönyörû da-
lával kezdõdött, majd az óvodások
örvendeztették meg idõseinket. Len-
gyel Bianka 8. osztályos tanuló vers-
sel készült, Nagyfalusi Anna 6. osztá-
lyos tanuló  klarinétmuzsikával lépett
színpadra. Ludányiné Molnár Borbá-
la két gyönyörû verset szavalt el. A
Nagyik és Unokák énekkar kétszer is
színre lépett, elõször daloltak, majd
vidám villámtréfa jelenetekkel nevet-
tették meg a közönséget. A Gyön-
gyöstarjáni Pávakör a tõlük megszo-
kott színvonalas dalcsokrokkal aján-
dékozták meg az idõseket. A mûsort
Gáspár Enikõ zenei összeállítása zár-
ta. Minden fellépõnek köszönjük az
önzetlen  részvételt!
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Idõsek köszöntése
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Üdvözöljük az idei hírlevelünk-
kel, melyben igyekszünk tájékoztatást
adni a mozgássérülteket érintõ tör-
vények, rendeletek változásairól, és az
egyesület tagjainak biztosított ked-
vezményekrõl.

Egyesületünk megyei irodája Eger,
Rózsa Károly út 21. szám alatt talál-
ható és a 36/516-112-es telefonszá-
mon érhetõ el.

2016. május 20-án tisztújító köz-
gyûlés volt egyesületünknél. A kül-
döttek által megválasztott tisztségvi-
selõk elérhetõségei: Hovanecz
Józsefné elnök 30/551-8077, e-mail:
hovaneczne@freemail.hu

Korponyi Antal vezetõségi tag
20/938-1229

Gyöngyösi tagtársaink továbbra is
a Gyöngyös, Mérges út 5. szám alatti
helyiségünkben fordulhatnak kérdé-
seikkel Hovanecz Józsefné elnökhöz,
vagy hívhatják a 37/311-979-es tele-
fonszámon. Ügyfélfogadási idõ min-
den héten csütörtökön 13 órától 15
óráig. Illetve fordulhatnak bizalom-
mal új vezetõségi tagunkhoz Korpo-
nyi Antalhoz a 20/938-1229-es tele-
fonszámon.

Törvények, rendelkezések
Az idei hírlevelünkben tájékoz-

tatást szeretnénk adni a MEOSZ
vezetõségének a kormánnyal folyta-
tott egyeztetéseitõl, illetve az elért
eredményekrõl.

A lakás-akadálymentesítési támo-
gatás összege 2016. január 1-tõl az
eddigi 150 000 Ft-ról 300 000 Ft-ra
emelkedett. Továbbra is az OTP in-
tézi az ezzel kapcsolatos ügyeket. A
pénzintézet csak a tulajdoni lap költ-
ségét kérheti el az ügyfelektõl, illetve
a családi házak akadálymentesítéséhez
szükséges térképvázlat költségét. Na-
gyon fontos tudni, hogy a két költsé-
gen kívül más címen költségtérítésre
a pénzintézet nem tarthat igényt
ügyfeleinkkel szemben, mivel az
állam a többi felmerült költséget az
OTP Banknak megtéríti. Fontos vál-
tozás még, hogy a vissza nem térí-
tendõ akadálymentesítési támogatás

az elsõ igényléstõl számított tíz év
elteltével újra igényelhetõ. A
MEOSZ azon dolgozik, hogy az
egyesületek visszakaphassák az aka-
dálymentesítési ügyintézés jogát.

Változott a megváltozott munka-
képességû emberek foglalkoztatásával
kapcsolatos rendelet is. A megválto-
zott munkaképességû személyek ellá-
tásairól és egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
egyes rendelkezései 2016. május 1.
napjától az alábbiak szerint módosul-
tak. Változás, hogy eltörölték a reha-
bilitációs ellátásban részesülõk mun-
kaidõ korlátját, helyette jövedelem-
korlát lépett érvénybe. Ez azt jelenti,
hogy a B1, C1 kategóriába sorolt sze-
mélyek ezután akár nyolc órás mun-
kaidõben is dolgozhatnak, ha az
egyéb feltételeknek megfelelnek, de
munkabérük nem lehet több a mini-
málbér 150 %-ánál, ami jelenleg
bruttó 166 500 Ft.

A parkírozásnál tudni kell!
Ha a fizetõparkolóban nem a táb-

lával kijelölt helyen állunk az autónk-
kal, a hatóság kérheti az idõkorlátozás
betartását, ami 60 perc folyamatos
parkolást jelent. Ez idõ elteltével fi-
zetni kell a mozgáskorlátozottaknak
is, de ha van erõnk 60 perc elteltével
átgurulni egy másik parkolóállásra,
akkor kezdõdik az ingyenes parkolási
lehetõség újabb egy órája.

A parkolási igazolvány kiadására,
meghosszabbítására, visszavonására,
cseréjére, pótlására a kérelmet a Köz-
igazgatási és Elektronikus Szolgál-
tatások Központi Hivatalához (Ok-
mányiroda) kell beadni.

A gyöngyösi és környékbeli tele-
pülésen élõ tagtársaink jogi tanácsot
Bodroginé Dr. Kósik Ildikó ügyvéd-
nõ ad, a 30/883-5943-as telefonszá-
mon történõ elõzetes bejelentkezés
esetén a Gyöngyös, Mátyás király út
2. szám alatti irodájában.

Gyöngyösön minden hónap 3.
péntekén 9 és 13 óra között ingyenes
jogsegélyszolgálat mûködik a Kõrösi
Csoma Sándor út 1. szám alatt az egri

Jogsegély Szolgálat intézményének
segítségével. Itt várják a jogi problé-
mákkal hozzájuk forduló sorstársain-
kat. Mivel Egerbõl járnak Gyöngyös-
re, így az egri iroda számát kell hívni:
36/510-697

A gyöngyösi Batthyány téri fogor-
vosi centrum teljesen akadálymente-
sen áll a sorstársak rendelkezésére.

A súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési kedvezményei:

A 102/2011. (VI. 29.) Korm. ren-
delet rendelkezik a súlyos mozgás-
korlátozott személyeket megilletõ
közlekedési kedvezményekrõl, amely
alapján személygépkocsi szerzési és
átalakítási támogatást lehet igényelni.
A támogatás mértéke új személygép-
kocsi vásárlása esetén 1 000 000 Ft,
újnak nem minõsülõ, de legfeljebb öt
éve forgalomba helyezett személy-
gépkocsi esetén a vételár 60 %-a, de
legfeljebb 600 000 Ft. Segédmotoros
kerékpárnak minõsülõ három, vagy
négykerekû jármû esetén a vételár 60
%-a. de legfeljebb 600 000Ft. Jármû-
nek nem minõsülõ, sík úton önere-
jébõl 10 km/óra sebességnél gyorsab-
ban haladni nem képes gépi meghaj-
tású kerekesszék esetén a vételár 60
%-a, de legfeljebb 600 000 Ft. Az
utóbbi két esetben vételárnak a társa-
dalombiztosítási támogatással csök-
kentett vételár minõsül.

Személygépkocsi átalakításra az át-
alakítás költsége, de legfeljebb 
90 000 Ft adható. A kérelmet a la-
kóhely szerinti illetékes szociális és
gyámhivatalnál lehet benyújtani min-
den évben két alkalommal, március
31-ig és szeptember 30-ig.

Üdülni vágyó sorstársaink figyel-
mébe ajánljuk a következõ lehetõ-
ségeket:

Egerben a Kazinczy u. 2. szám alatt
lehet bérelni akadálymentesen használ-
ható szobát, üdülõk, átutazók részére.
Bejelentkezni a 30/322-172-es telefon-
számon lehet. Internetcím: www.ma-
ganszallashely.hu/vass_vendeghaz

Poroszlón a Cserõháti Vendégház

Mozgássérültek figyelmébe

Folytatás a 12. oldalon
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(Poroszló, Berzsenyi u. 2.) akadály-
mentes apartmanban várja szeretettel,
kedvezmény biztosításával tagtársain-
kat és hozzátartozóikat. Érdeklõdni,
bõvebb felvilágosítást kérni a 70/231-
9765-ös telefonszámon lehet.

Felsõtárkányban az Antal Árpádné
Vendégház Felsõtárkány, Ifjúság u. 19.
szám alatt várja szeretettel tagtár-
sainkat. Érdeklõdni a 70/567-8377-es
telefonszámon lehet.

Berekfürdõn a Megbékélés Háza
Magyarországi Református Egyház
Konferencia és Pihenõközpontja külön
épületben kényelmes és kulturált elhe-
lyezést tud biztosítani, 2-3 ágyas, több-
ségében zuhanyfülkés szobákban. Spe-
ciális fürdõszobák állnak az erre rászo-
rulók rendelkezésére. Elérhetõség: 5309
Berekfürdõ, Berek tér 19., e-mail: ref-
berek@matavnet.hu, illetve az 59/319-
001, vagy 59/319-315 telefonon.

A szabadidõ kellemes és hasznos
eltöltéséhez horgászási lehetõséget
ajánlunk sorstársaink részére. Aki eh-
hez kedvet érez, jelentkezzen az Eger
és Vidéke Horgász Egyesület irodá-
jában, Eger, Törvényház út 25. szám
alatt. Az Egerszalóki Víztározónál
mozgássérültek részére kialakított
helyen lehet hódolni a horgászszen-
vedélynek.

A Tisza-tónál gátfelhajtási engedélyt
kérhet a mozgássérült a KÖTIVIZIG-
tõl, 5200 Szolnok, Boldog Sándor út 4.
Pf. 63. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy, a Szö-
vetség és a Telenor között létrejött szer-
zõdés alapján a MEOSZ flotta új elõ-
fizetési díjakkal áll a mozgáskorlátozott
emberek és családtagjaik rendelkezé-
sére. A dolgozói csomagban minden
egyesületi tag részt vehet és maximum
5 db elõfizetést vásárolhat egy tagsági
igazolványra. Lehetõség van új elõ-

fizetések vásárlására is, illetve más szol-
gáltatónál meglévõ, hûségnyilatkozat-
tal nem rendelkezõ elõfizetések átho-
zására a Telenor MEOSZ rendszerébe.
Akit ez a lehetõség érdekel, hívja a me-
gyei iroda telefonszámát (36/516 112),
ahol bõvebb felvilágosítást tudnak adni
munkatársaink.

Ez év végén is megrendezésre ke-
rül Gyöngyösön a mozgássérült egye-
sület karácsonya. Ezúton szeretnénk
kérni az eddig is minket támogatókat,
hogy adományukkal, felajánlásukkal
járuljanak hozzá, hogy egy hangulatos
délelõttöt tudjunk varázsolni.

Befejezésül minden kedves sors-
társunknak jó egészséget kíván az
egyesület vezetõsége.

Hovanecz Józsefné
megyei elnök

Korponyi Antal
megyei vezetõségi tag, falubizalmi

Folytatás a 11. oldalról

Elkészült a Pávakör 2. CD
lemeze

Januártól májusig tartó sok mun-
kával, énekpróbával összeállítottuk a
Pávakör 2. CD lemez anyagát, ami
Nagy Károly polgármester úr és a
képviselõ-testület anyagi hozzájáru-
lásával július hónapban elkészült,
„Víg Tarjánba két úton kell bemenni”
címmel.

Az anyagi segítséget a csoport tag-
jai nevében ezúton is szeretnénk
megköszönni.

A CD lemez megvásárolható a
csoport vezetõjénél.

Nádasdi Lászlóné
csoportvezetõ

Megváltozott az
önkormányzati hivatal

ügyfélfogadása

A Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatal

ügyfélfogadása 2016.
október 3-tól módosult:

Hétfõ:  8.00-12.00 és
12.30-17.00

Kedd: az ügyfélfogadás
szünetel

Szerda:  8.00-12.00,
12.30-16.00

Csütörtök: az ügyfélfo-
gadás szünetel

Péntek: 8.00-12.00

Dr. Jakab Csaba jegyzõ
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