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Csukás István

Tavaszi vers

Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kékszemû tavaszi üzenet.

Gyerek leszek egy percre újra én,
örökzöld idõmbõl kipislogok,
a létezés halhatatlan ívén
a teremtésig visszacsusszanok.

Boldog részecske, együtt lüktetek,
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág,
ledobjuk, unt kabátot, a telet,
s szívemmel ver a születõ világ.

Mert jó élni, e gyermeki hittel
így fordulok én is a fény felé,
s tudom, hogy majd a többi szelíddel
lelkem földi jutalmát meglelé!
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2017. február 14-i ülésén tárgyalta
és fogadta el Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete az önkormányzat és intézményei-
nek 2017. évi költségvetését. A költség-
vetés fõösszege 330 017 740 forint,
mely magában foglalja az elõzõ évrõl 59
812 494 forint maradvány felhasználá-
sát is. Az önkormányzat feladataihoz
összesen 178,8 millió forint támogatást
kap az államtól, melyet saját bevételek-
kel (jellemzõen helyi adók, térítési dí-
jak) kell kiegészíteni. A költségvetés tar-
talmazza az önkormányzat, a Gyön-
gyöstarjáni Közös Önkormányzati Hi-
vatal gyöngyöstarjáni és gyöngyösoro-
szi hivatalainak, valamint a Gyöngyös-

tarjáni Napköziotthonos Óvoda mû-
ködésének költségeit.

A beruházások között nevesített
költség a pályázatból megvalósuló in-
formatikai eszközök vásárlása 3 449 000
Ft értékben, a konyha részére kisértékû
tárgyi eszközök beszerzése 190 000 Ft
összegben, a térfigyelõ kamerarendszer
bõvítése 1,5 millió forintért.

A tervezett felújítások között az
IKSZT pincéjének és melléképületének,
a védõnõi szolgálat épületének, a mûve-
lõdési ház lépcsõjének, a hivatal épületén
az ablakoknak, a közvilágítási hálózat
lámpatestjeinek felújítása említhetõ,
melynek megvalósítása függ az önkor-
mányzat évközbeni anyagi helyzetétõl is.

A képviselõ-testület a költségvetésé-
ben támogatott bejegyezett civil szerve-
zeteket: céljaik megvalósítására a Gyön-
gyöstarján Községi Tûzoltó Egyesület
500 000 Ft, a Világos Szándékkal Gyön-
gyöstarjánért Egyesület 200 000 Ft, a
Gyöngyöstarján Községi Sportkör 
2 852 000 Ft és a Muzsikál az Erdõ Ala-
pítvány 500 000 Ft támogatást kapott,
melyek alapja részben a képviselõi tisz-
teletdíj felajánlás.

Az önkormányzat költségvetése
megtekinthetõ az önkormányzat hon-
lapján a Közös Önkormányzati Hiva-
tal/Önkormányzati rendeletek menü-
pontban vagy a Gyöngyöstarjáni Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban.

Az önkormányzat hírei
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl

Megváltozott az
önkormányzati hivatal

ügyfélfogadása

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 ügyfélfogadás szünetel

Péntek: 8.00-12.00

A képviselõ-testület módosította a
szociális étkezés térítési díjait. A díjak
a továbbiakban is a jövedelemtõl függ-
nek, de megváltoztak a díjmegálla-

pításhoz szükséges jövedelemhatárok
és új kategória is bevezetésre került. A
2017. április 1-tõl hatályos díjak az
alábbiak:

2017. április 1-jétõl változnak a
szociális étkezés térítési díjai

Amennyiben a jövedelem
a nyugdíjminimum

Fizetendõ
bruttó

térítési díj
Ft/adag

kiszállítás
nélkül

Fizetendõ
bruttó

térítési díj
Ft/adag

kiszállítással

180 %-a alatti 250 350

180 %-a és 300 %-a közötti 352 489

300 %-a és 400 %-a közötti 451 600

400 %-a feletti 600 765

Az ellátást a Gyöngyöstarjáni
Napköziotthonos Óvoda igazgatójá-
nál formanyomtatványon a követke-
zõ személyek igényelhetik:

a) az, aki 62. életévét betöltötte, 
b) az a) pont hatálya alá nem tar-

tozó személy abban az esetben, ha 
ba) fogyatékossági támogatásban

részesül, vagy 
bb) vakok személyi járadékában

részesül, vagy
bc) szenvedélybeteg, és betegsé-

gét igazolni tudja, vagy 
bd) hajléktalan és egyéb intézmé-

nyi ellátásban nem részesül, vagy
be) igazolja, hogy egészségi álla-

pota miatt az étkezést önmaga, illetve
eltartottja részére tartósan vagy átme-
neti jelleggel nem képes biztosítani.

Forgalmi rend
változás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Magyar Közút kezelé-
sében lévõ Hõsök utcában a Tarján-
patak hídja és a Pozsonyi utca közöt-
ti szakaszon a településközpont felõl
haladva menetirány szerinti jobb ol-
dalon 2017. február 7-tõl várakozni
tilos, melyet jelzõtábla szabályoz, va-
lamint 40 km/h-s sebességkorlátozás
lépett életbe.

Felhívjuk a közlekedõk figyelmét
a megváltozott forgalmi rend foko-
zott betartására a balesetveszélyes
helyzetek elkerülése érdekében.
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Módosult az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi rendelete által megálla-
pított zöldhulladék égetési rend.

Belterületen a kertben keletkezõ
zöldhulladék égetésére kizárólag április
1. és október 31. között csak hétfõi
napon 12.00 és 18.00 óra között van le-
hetõség, de csak akkor, ha sem Heves
megye, sem egész Magyarország terü-
letére általános tûzgyújtási tilalom el-
rendelve nincs.

Külterületen a gyöngyösi katasztró-
favédelmi kirendeltségnél írásban tett
kérelem benyújtását követõen végezhe-
tõ égetés.

Legyen környezettudatos! Csök-
kentheti a füsttel járó környezetterhe-

lést komposztálással vagy az önkor-
mányzat által szervezett zöldhulladék-
gyûjtéssel.

Az ingyenesen igénybe vehetõ
zöldhulladékgyûjtés idõpontjai 2017.
évben:

április 18-19., május 30-31., június
27., július 11., augusztus 8., szeptember
5., október 30-31., november 27-28.

Az ömlesztve kihelyezett zöldhulla-
dékot nem szállítják el. A gyûjtési kör-
zetek és további részletek a
www.gyongyostarjan.hu oldalon és a
szemétdíjról szóló számla mellett talál-
ható "Hulladékgazdálkodási naptár
2017" címû dokumentumban!

Felhívjuk a figyelmet a KRESZ
alábbi rendelkezéseire:

"Aki a közutat vagy a közúti jelzést
megrongálta, beszennyezte vagy a köz-
útra a közlekedés biztonságát, zavarta-
lanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat
juttatott, köteles a keletkezõ veszély
elhárításáról gondoskodni, illetõleg
ameddig az nem lehetséges, a veszélyrõl
a közlekedés többi résztvevõjét tájékoz-
tatni.

Földútról szilárd burkolatú útra va-
ló ráhajtás elõtt a jármûrõl a rátapadt
sarat - amely a szilárd burkolatú utat
beszennyezheti - el kell távolítani ."

Aki e kötelezettségének nem tesz
eleget, azon kívül, hogy a KRESZ sza-
bályait megszegi, veszélyezteti a köz-
úton közlekedõk biztonságát és tovább
rontja az úttest burkolatának állagát.

A képviselõ-testület február 14-i
ülésén döntött arról, hogy az óvoda
nyári karbantartási munkáinak ide-
jére 2017. július 31-tõl 2017. augusz-
tus 18-ig engedélyezi a zárvatartást. A
gyermekek ellátását ez idõ alatt az
óvoda igazgatója köteles megszer-
vezni.

Március 23-i ülésén tárgyalta a
testület az óvoda módosított szerve-
zeti és mûködési szabályzatát vala-
mint a családi bölcsõde szakmai 
programját, melyet jóváhagyott.
Szintén ezen az ülésen került na-
pirendre a családi bölcsõde intézmé-
nyi térítési díja is: ezen a fenntartó
önkormányzat továbbra sem változ-
tatott és gondozási naponként 240
forintban állapította meg.

A képviselõ-testület 2017. január
31-i rendkívüli ülésén tárgyalta az
egészségügyi körzetekrõl szóló ren-
delettervezet elõterjesztését. A szabá-
lyozásra a magasabb szintû jogszabá-
lyok változásai miatt volt szükség, de
ez az ellátásban változást nem okoz.

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzat teljes közigazgatási területe
egy háziorvosi körzetet alkot. A kör-
zet székhelye: 3036 Gyöngyöstarján,
Damjanich János utca 1.

A háziorvosi alapellátáshoz kap-
csolódó ügyeleti ellátást az önkor-
mányzat társulási megállapodás kere-
tében látja el. A körzet székhelye:
3200 Gyöngyös, Deák Ferenc utca 1.

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzat teljes közigazgatási területe
Gyöngyöspata Város Önkormányza-
ta teljes közigazgatási területével egy
házi gyermekorvosi körzetet alkot. A
körzet székhelye: 3036 Gyöngyöstar-
ján, Aradi utca 10.

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzat teljes közigazgatási területe
egy védõnõi körzetet alkot. A körzet
székhelye: 3036 Gyöngyöstarján,
Deák Ferenc utca 7.

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzat teljes közigazgatási területe
Gyöngyösoroszi Községi Önkor-
mányzat teljes közigazgatási terüle-
tével együtt egy fogorvosi alapellátási
körzetet alkot. A fogorvosi alapellá-
tást az önkormányzat társulási meg-
állapodás keretében látja el. A körzet
székhelye: 3200 Gyöngyös, Koháry
utca 3.

A fogorvosi alapellátáshoz kap-
csolódó ügyeleti ellátást az önkor-
mányzat Gyöngyös Város Önkor-
mányzatával együttmûködve látja el.
A körzet székhelye: 3200 Gyöngyös,
Batthyány tér 21-23.

Településünkön az iskola-egész-
ségügyi ellátás a háziorvos és védõnõ
együttes szolgáltatásából áll.

A pontos rendelési idõkrõl az
egészségügyi szolgáltatók adnak fel-
világosítást, illetve Gyöngyöstarján
Község honlapján a Közös Önkor-
mányzati Hivatal/Elérhetõségek me-
nüpontban is elérhetõek a rendelke-
zésre álló információk.

Változott a zöldhulladék
égetésének rendje

Felhívás
gazdálko-

dóknak

Fenntartói
döntések az

óvodáról

Egészségügyi körzetekrõl
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A 72/1996. (V. 22.) kormányren-
delet alapján a települési önkor-
mányzat jegyzõjének engedélye
szükséges olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához
és megszüntetéséhez, amely a követ-
kezõ feltételeket együttesen teljesíti:

– a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló ví-
zilétesítmények védelmérõl szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, ki-
jelölés alatt álló, illetve elõzetesen
lehatárolt belsõ, külsõ és hidrogeoló-
giai védõidom, védõterület, valamint
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybe-
vétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvíz-
készlet vagy parti szûrésû vízkészlet
felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére
jogosító hatósági határozattal, egysze-
rû bejelentéssel rendelkezõ ingatla-
non van, és magánszemélyek részé-
rõl a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és

– nem gazdasági célú vízigény. 
Az engedély akkor adható ki, ha a

kitermelt víz használata során kelet-
kezõ szennyvíz a környezetet nem
veszélyeztetõ módon való elhelyez-
hetõ; a vizek hasznosítását, védelmét
és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokról
szóló kormányrendelet szerinti kö-
vetelményeket maradéktalanul telje-
síti, valamint a fúrt kút fennmara-
dásának engedélyezése esetén – az il-
letékes vízügyi hatóságnak szakértõ-
ként történõ bevonásával – megálla-
pítható, hogy a kút a jegyzõ által
engedélyezhetõ kutak közé tartozik,
és az nem veszélyezteti a vízkészletek
védelméhez fûzõdõ érdekeket.

Ugyancsak engedélyköteles a házi
ivóvízigény kielégítését szolgáló kút-
hoz tartozó, víztisztítási feladatokat
ellátó vízilétesítmény létesítése, üze-
meltetése, fennmaradása és meg-
szüntetése.

A települési önkormányzat jegy-
zõjének engedélye szükséges az 500

m3/év mennyiséget meg nem haladó,
kizárólag háztartási szennyvíz tisztí-
tását és a tisztított szennyvíz elszik-
kasztását szolgáló vízilétesítmény lé-
tesítéséhez, üzemeltetéséhez, fenn-
maradásához és megszüntetéséhez is.
A szennyvíz elszikkasztását szolgáló
létesítmény akkor engedélyezhetõ, ha

a) az ingatlan mentén a szenny-
vízelvezetõ törzshálózat még nem
épült ki, vagy az ingatlannak a meg-
valósított közmûbe történõ bekötése
– a megvalósítás mûszaki költségei-
hez képest – aránytalanul nagy költ-
séggel jár, továbbá

b) a szikkasztásra a talaj alkalmas,
a talajvízháztartást kedvezõtlenül
nem befolyásolja a talajt, a talajvizet,
egyéb felszín alatti vizet vagy más be-
fogadót károsan nem szennyez, és el-
szennyezõdéssel nem veszélyeztet,
valamint

c) a szennyvíz elhelyezése vízgaz-
dálkodási, közegészségügyi, környe-
zetvédelmi vagy egyéb érdeket nem
sért, és megfelel az építmények kiala-
kítására és elhelyezésére vonatkozó
jogszabályoknak.

A házi ivóvízigény kielégítésére
irányuló vízilétesítmény- és vízhasz-
nálat-engedélyezés esetén a nép-
egészségügyi hatáskörében eljáró fõ-
városi és megyei kormányhivatal já-
rási hivatala vizsgálja, hogy az ivóvíz-
kivétel és a vízellátás során az ivóvíz
minõségi követelményei teljesülnek-
e és egészségkárosítás nélküli fo-
gyaszthatósága biztosított-e – a fize-
tendõ igazgatási szolgáltatási díjakról
a Heves Megyei Kormányhivatal

Hatvani Járási Hivatala ad tájékoz-
tatást. Elérhetõségük: 3200 Gyön-
gyös, Dózsa Gy. u. 20-22. Telefon:
(37) 311-172.

A jegyzõnél kérelemre indult el-
járás illetéke közmûpótló berendezés
– a külön jogszabályban meghatáro-
zott talajvízkút kivételével – létesíté-
sének, átalakításának, megszünteté-
sének engedélyezése esetén, továbbá
vízi állás létesítésének, használatba-
vételének, fennmaradásának vagy át-
alakításának engedélyezése esetén
5000 forint.

Azokban az esetekben, amikor a
jegyzõ hatásköre a fentiek alapján
nem állapítható meg, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság (3525 Miskolc,
Dózsa György u. 15. Telefon: 46 502-
962) jár el, az eljárással kapcsolatban
részletes tájékoztatást is az igazgató-
ság nyújt az ügyfelek részére.

Lapzártakor folyamatban van a
vízgazdálkodásról szóló törvény fe-
lülvizsgálata, mely 2016. június 4-tõl
kötelezõvé tette az engedély nélkül
kiépített kutak részére fennmaradási
engedély megkérését: a kormányzat
szándéka szerint erre nem lesz szük-
ség, de ettõl függetlenül minden
vízfelhasználó felelõssége, hogy a
vízkészletet észszerûen, a pazarlást
elkerülve használja fel.

Jakab Csaba
jegyzõ

Kutak: nem mindig a jegyzõ engedélyezi

Módosult a helyi építési
szabályzat

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete
3/2017. (II. 23.) számú önkormányza-
ti rendeletével módosította a település
helyi építési szabályzatát. A módosítás
2017. március 10-tõl hatályos. A mó-

dosítás letölthetõ az önkormányzat
honlapjáról, a www.gyongyostarjan.hu
oldalon a Hírek/Közlemények menü-
pontban vagy megtekinthetõ a Gyön-
gyöstarjáni Közös Önkormányzati Hi-
vatalban.
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Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra? 
A földgázellátásról szóló 2008. évi

XL. törvény alapján egyetemes szol-
gáltatásra jogosult minden lakossági
fogyasztó, illetve minden, 20 m3/óra
alatti névleges teljesítményû gázmé-
rõvel rendelkezõ ügyfél.

Mi ír elõ a 19/2012. (VII. 20.)
NGM rendelet a fogyasztó részére?

Ha a felhasználó egyetemes szol-
gáltatásra jogosult, az ingatlantulaj-
donos a csatlakozóvezeték és a fel-
használói berendezés - a gázfelhasz-
náló technológia kivételével - mûsza-
ki-biztonsági felülvizsgálatát a gáz-
mérõ cserével egyidejûleg köteles el-
végeztetni.

Mi az a mûszaki-biztonsági felülvizs-
gálat?

A mûszaki-biztonsági felülvizs-
gálat során a gázszerelés üzembe he-
lyezésekor hatályos mûszaki-bizton-
sági szabályoknak való megfelelését,
továbbá a biztonságos üzemeltetést
befolyásoló feltételeket kell ellen-
õrizni. Ennek megfelelõen pl. ellen-
õrzésre kerül, hogy van-e gázszi-

várgás, a légellátás megfelelõ-e, a gáz-
készülékek karbantartása megtör-
tént-e stb.

A felülvizsgálatot a fogyasztói
rendszeren kell elvégezni, amely alatt
érteni kell felhasználási hely telek-
határától kiinduló vezetéket a gázké-
szülékekkel bezárólag.

A mûszaki-biztonsági felülvizs-
gálatot a gázszerelõk engedélyezésé-
rõl és nyilvántartásáról szóló minisz-
teri rendelet szerinti, mûszaki biz-
tonsági felülvizsgálatra jogosító en-
gedéllyel rendelkezõ gázszerelõ vé-
gezheti.

Melyek a fogyasztói rendszer részei?
Csatlakozóvezeték: a felhasználási

hely telekhatárától a fogyasztói fõcsa-
pig terjedõ vezeték.

Fogyasztói vezeték: az a vezeték-
szakasz tartozékaival együtt, amely a
gázmérõtõl - ennek hiányában a fo-
gyasztói fõcsaptól - a gázfogyasztó
készülékig terjed.

Felhasználói berendezés: a fo-
gyasztói vezeték, a gázfogyasztó ké-
szülék és a gázfelhasználó technoló-

giák, valamint az azok rendeltetés-
szerû és biztonságos használatához
szükséges tartozékok összessége.

Mennyibe kerül a mûszaki-biztonsági
felülvizsgálat?

Díjtalan a lakossági fogyasztók és
a 20 m3/óra alatti névleges teljesít-
ményû gázmérõvel rendelkezõ ügy-
felek részére.

Milyen eredménye lehet a mûszaki-
biztonsági felülvizsgálatnak?

Ha a rendszer megfelelõ minõsí-
tést kap, további teendõ nincs, a kö-
vetkezõ felülvizsgálatot 10 év múlva
kell elvégeztetni.

Ha a rendszer nem megfelelõ,
mert élet- és vagyonbiztonságot köz-
vetlenül veszélyeztetõ helyzet áll
fenn, a veszélyhelyzet megszünteté-
séig a gázszolgáltatásból a készüléket
vagy a teljes ingatlant ki kell zárni. Az
ingatlantulajdonos saját költségén
köteles a hibákat kijavíttatni, majd is-
mételt felülvizsgálatot követõen
használható a megfelelõ tanúsítású
rendszer.

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére

2017. január 1-jétõl a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság megszû-
nésével a járási hivatal mint általános
elsõfokú fogyasztóvédelmi hatóság
jár el a következõ ügyekben:

Ár, egységár feltüntetésével kap-
csolatos feladatok,

Fogyasztói panaszkezelés, minõ-
ségi kifogások,

Szavatossággal, jótállással össze-
függõ ügyek,

Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók
könyvét nem helyezték ki, azt nem
hitelesítették, vagy a nyitvatartási idõt
nem jelentették be a jegyzõnél, illet-
ve nem tüntették fel,

Mozgóboltra, közterületi értéke-
sítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi
elõírások ellenõrzése,

Társasház közös képviselõjével,
illetve lakásszövetkezet ügyintézõjé-

vel szemben eljárás lefolytatása, ha
megsérti a rezsicsökkentéssel kapcso-
latos tájékoztatási kötelezettséget,

Ellenõrzés a fiatalkorú kiszolgálá-
sa alkoholtartalmú itallal, dohányter-
mékkel, fiatalkorú részére szexuális
termék értékesítése körében,

Dohányzásra kijelölt helyiség
megjelölésének ellenõrzése, dohány-
termék értékesítésére vonatkozó jog-
szabályi elõírások betartásának az el-
lenõrzése,

PB gázpalack rezsicsökkentési tá-
jékoztató,

Eljárás lefolytatása rendezvény
szervezõjével szemben jegyzõi kez-
deményezésre,

Eljárás lefolytatása, ha a felszolgá-
lási díjat felszámítják, de nincs fel-
tüntetve,

Minden további, a fogyasztó-

védelmi hatóság hatáskörébe tartozó
feladat, amely nem tartozik a megye-
székhely szerinti járási hivatal és a
Pest Megyei Kormányhivatal hatás-
körébe.

A járási hivatal illetékességét meg-
alapozza a fogyasztó lakóhelye, a vál-
lalkozás székhelye, telephelye, vala-
mint a jogsértés elkövetésének helye.

A területileg illetékes járási hivatal
elérhetõsége:

Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatal
Cím: 3200 Gyöngyös, Fõ tér 13.
Tel.: 37/795-062, ill. 37/795-036
E-mail: hatosag.gyongyos@he-

ves.gov.hu

Változás fogyasztóvédelmi hatáskörökben



2017. április 1-jén szervezte meg
Gyöngyöstarján Község Önkormány-
zata és a Világos Szándékkal Gyöngyös-
tarjánért Egyesület tavaszi szemétszedõ
akcióját. A szervezõk köszönik a megje-
lentek aktív részvételét, amire sajnos
nagy szükség volt.

Ezúton emlékeztetünk mindenkit,
hogy Gyöngyösön, a Kenyérgyár u. 19.
szám alatti hulladékudvarban évi 250
kg mennyiségig ingyenesen átveszik a
gyöngyöstarjáni lakosoknál keletkezõ
veszélyes hulladékot és 8 darab gumi-
abroncsot. A hulladékszállítási közszol-
gáltatás keretében ingyenes a lomtalaní-
tás is, idõpontot az NHSZ Gyöngyösi
Hulladékkezelõnél lehet egyeztetni.

Köszönettel:
Jakab Csaba

jegyzõ

Lapzártakor rendelkezésre álló in-
formációink szerint a gyöngyöstarjá-
ni kõbányában szünetel az inert hul-
ladékok átvétele, egyelõre építési-
bontási hulladék nem szállítható oda.
Községünkhöz legközelebbi átvevõ-
hely a Jobbágyiban található hul-
ladékkezelõ centrum, melyet a Szuha

Kft. üzemeltet.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy ilyen jellegû hulladékait csak
engedélyezett lerakóba helyezze el, a
szabálytalanul elhelyezett törmelék
után hulladékgazdálkodási bírság fi-
zetendõ és az elkövetõt kötelezni kell
a terület megtisztítására!

Fogorvosi rendelés
idõpontjai

Gyöngyöstarján Község
fogászati alapellátását

Dr. Jeney Marianna fogorvos
látja el.

Bejelentkezés telefonon:
37/789-250

A rendelés helye: Gyöngyös,
Koháry út 3.

A rendelés ideje:
Hétfõ: 11.30-18.00 óráig,
Kedd: a rendelés szünetel
Szerda: 11.30-18.00 óráig,

Csütörtök: 7.30-13.30 óráig,
Péntek: 7.30-12.00 óráig.

Keddenként sürgõsségi
ellátást Dr. Oláh Brigitta
(Koháry út 3.) biztosít.

Telefon: 37/950-880

A gyöngyösi egészségbiztosítási
pénztár a Kossuth L. út 39. szám alat-
ti épület felújítási munkálatainak ide-
jére - elõreláthatólag 2017. július 31-
éig - a Gyöngyös, Kossuth L. út 37.
szám alá költözik. Az osztály nyitva
tartása ebben az idõszakban igazodik
a kormányablak ügyfélfogadási rend-
jéhez.

Az új ügyfélfogadási idõpontok:
Hétfõ: 08:00 - 16:30 óráig
Szerda: 08:00 - 17:30 óráig
Péntek: 08:00-tól 14:00 óráig
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A tiszta Gyöngyöstarjánért

Szünetel az építési törmelékek
átvétele a kõbányában

Átmenetileg új helyre költözik
a gyöngyösi egészségbiztosítási

pénztár



A jó idõ beköszöntével bevásárlás-
hoz, hétvégi túrákra, munkahelyi
közlekedésre egyre többen veszik elõ
a bicikliket. Sajnos nincs teljesen biz-
tos megoldás, de ha néhány szabályt
betartanak, jó eséllyel kerülhetik el,
hogy az önöké  legyen a következõ
ellopott kerékpár. A kárérték megle-
hetõsen változó, egyaránt kelendõ a
drága, 100 000 Ft-ot is meghaladó,
illetve a kevésbé értékes kerékpár is. 

Ön, mint tulajdonos tehet a leg-
többet értékei megóvása érdekében!

Javasoljuk, hogy mindig lakatolják
le a kerékpárjukat! Akkor is, ha csak
öt percre szaladnak be a boltba, vagy
postára.… A tapasztalatok szerint sok
lopás az "…éppen csak beugrottam a
boltba valamiért…" esetek következ-
ménye. 

Válasszanak erõs, vastag láncú,
vagy komolyabb U-alakú lakatokat,
még ha azok drágábbak is! A tolvajok
elsõsorban azokat a bicikliket keresik,
melyeket vékonyabb vagy egyszerû
számzáras lakattal zártak le. Ezeket
pillanatok alatt átvágják. 

Figyeljenek arra is, hogy mihez
"kötik" a biciklit! Lehet erõs a laka-
tunk, de ha egy könnyen elmozdít-
ható oszlophoz, táblához, kerítéshez
lakatoljuk, akkor hiába vásároltunk
drága lakatot. 

Keressenek forgalmas helyet, ahol
sok a gyalogos, általában a nagy tö-
meg elriasztja a tolvajokat! Jobban já-
runk, mintha egy elhagyatott utcában
hagyjuk a kerékpárt, ahol percekig
háborítatlanul tevékenykedhetnek az
elkövetõk.

Sajnos a kerékpárok a saját ház-
hoz, lakáshoz tartozó helyiségekben
(pince, garázs, lépcsõház) vagy az ud-
varon sincsenek teljes biztonságban.
Sok kerékpárt betöréses lopások so-
rán tulajdonítanak el. Ezért a figye-
lem, elõvigyázatosság ugyanúgy ér-
vényes a saját portán belül is. 

Fontos feljegyezni a jármû egyedi

azonosítóit (pl. típus, vázszám), ér-
demes fotót is készíteni a jól látható
egyedi azonosítókkal (ismertetõ je-
gyek, sérülések, méret, szín, felszere-
lés)! A kerékpárosok sok esetben
nem ismerik a vázszámot, nem tud-
nak egyéb azonosítót közölni, így
amikor a lopott biciklik megkerül-
nek, nehézkessé válik a tulajdonos
részére történõ visszaadás. 

Érdemes a kerékpárokra kevésbé
feltûnõ helyre, saját egyedi azono-
sítót is "kreálni", ami alapján ezer kö-
zül is felismerhetõ lesz a biciklink. Jó
ötlet az is, egy mûanyag lapra felírni a

nevet, telefonszámot, elrejteni a nye-
regcsõben vagy kormánycsõben, így
utólag könnyebben lehet azonosíta-
ni, ha elõkerül az ellopott kerékpár.

Regisztráltassa kerékpárját a
"BikeSafe" programban, mely a rend-
õrség számára is hozzáférhetõ és lo-
pás esetén megkönnyíti a felderítést!

Ha mégis megtörténik a baj, min-
den esetben tegyenek bejelentést a
rendõrségen (112)!

Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Kerékpárlopások megelõzése 

Bûnmegelõzési hírlevél

Tisztelt Gyöngyöstarjáni Diákok!
Tisztelt Pedagógusok!
A Gyöngyöstarjáni Önkormányzat

Kulturális és Településfejlesztési Bi-
zottsága immár hagyományt teremtve,
ebben az évben is pályázatot ír ki az ál-
talános iskolában tanuló diákjaink ré-
szére, azzal a céllal, hogy díjazza és mo-
tiválja a tanulásban élen járó közössé-
geket, a jó tanuló jó sportoló diákokat, a
tanulmányi és mûvészeti versenyeken
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diáko-
kat, osztályközösségeket.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
1./ Közösségi pályázatok
Az alsó- és felsõ tagozatból egyaránt

20-20 gyermek egész napos kirándulá-
son vesz részt a Kulturális Bizottság jó-
voltából. Azok a gyermekek vehetnek
részt a programon, akik az osztályfõnök
ajánlása alapján kiemelkedõ tanulmányi
vagy sportteljesítményt nyújtottak a
tanév során.

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

2./ Egyéni pályázatok

Kategóriák:
a./ Jó tanuló, jó sportoló
b./ Tanulmányi versenyen, vagy kü-

lönbözõ mûvészeti ágban kiemelkedõ
teljesítményt nyújtó tanuló

c./ A közösségért kiemelkedõen so-
kat dolgozó diák

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

d./ A bizottság idén is értékes aján-
dékban részesíti azt a végzõs diákot, aki
nyolc éven keresztül kitûnõ tanulmá-
nyi 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.

Kérjük pedagógusainkat, az osztály-
fõnököket és az igazgatónõt, hogy biz-
tassák tanítványaikat a pályázatokon va-
ló részvételre, illetve tegyék meg javas-
lataikat, 2017. május 31-ig, illetve júni-
us 15-ig. A nyertesek értékes ajándék-
ban részesülnek.

Tihanyiné Bárnai Ildikó
Kulturális és Településfejlesztési Bizottság

Pályázati kiírás



XX. évfolyam 2. szám 2017. április

8

A tavalyi kompetenciamérés ered-
ményeit 2017.02.28-án hozta nyil-
vánosságra az Oktatási Hivatal.

A kompetenciamérésben iskolánk
6. és 8.évfolyamos tanulói vettek részt.

A tanulóknak 2 feladatlap kérdé-
seire kellett válaszolniuk, az egyik
szövegértési a másik matematikai fel-
adatokat tartalmazott.

Az eredmények alapján elmond-
hatjuk, hogy iskolánk tanulói jól tel-
jesítettek. A 8.évfolyamos tanulók
mind a két területen a hasonló típusú
községi iskolák átlagán teljesítettek és
nem volt gyengébb az eredmény az
elõzõ évek átlagához képest sem.

A 6.évfolyamos tanulók sokkal
jobb eredményt értek el, mint a ha-

sonló típusú községi iskolák, és mind
a két területen, szövegértésbõl és
matematikából is jobb volt az ered-
mény a városi iskolákhoz képest is.

A 6. évfolyamos tanulók átlag-
pontszáma az országos átlagot is fe-
lülmúlta 2016-ban.

Az Országos Kompetenciamérés 2016. évi
eredményei a Gyöngyöstarjáni Általános

Iskolában

Iskolánk életébõl

A gyöngyösi Arany János Általá-
nos Iskolában március 1-jén ismét
megrendezték a versmondó ver-
senyt. A 2. osztályt én képviseltem ez
alkalommal. Jelen volt még Szita Jáz-
min 1. osztályos, Nyári Rebeka 3.
osztályos és Tóth Jerne 4. osztályos
tanuló is. Szebbnél szebb verseket
hallottunk. Az izgalom ellenére na-
gyon jól szórakoztunk. 

Igazán büszkék vagyunk Jernére,
aki elsõ lett a korcsoportjában.

Nyári Aliz
2. osztályos tanuló

Szavalóverseny
Egy hétfõi napon elmentünk

Gyöngyösre a Mátra Múzeumba.
Medve Napokat tartottak, mert 2017
õsmaradványa a Kárpátok sárkánya,
vagyis a barlangi medve.

Egy nénitõl sok medvés dologról
hallottunk. Megtudtuk például,
hogy az örvös medvének van öve és a
koala maci nem is igazi medve.

Nyolc medvefaj képein találgat-
tuk, mi lehet a nevük. Közben szó
volt a táplálkozásukról, életmódjuk-
ról is. 

Láttunk egy igazi mamut csont-
vázat és egy ahhoz képest picike bar-
langi medve csontvázát is. Közelrõl
is megnézhettünk néhány régi lele-
tet, koponyát és fogakat.

A látogatásunk végén még készí-
tettünk egy kézmûves barnamedvét
is, amit itthon apa megtanított fára
mászni. 

A fikuszra csíptettük fel. 
Nagyon jó volt a múzeumlátoga-

tás, csak sajnálom, hogy nem lehetett
hazahozni onnan a medvekoponyát!

Farkas Dávid
2. osztályos tanuló

Múzeumban
Március elsõ napjaiban a gyön-

gyösi Felsõvárosi Általános Iskolában
rajzversenyt rendeztek az alsó tago-
zatos tanulóknak.

Nagy izgalommal és várakozással
tekintettünk a kihívás elé. Egy mese-
beli kastélyt kellett lerajzolni, melyet
mi is szívesen látnánk a meseköny-
vek lapjain. Egy óránk volt az álma-
ink kastélyát papírra vetni, bármely
technikával, ceruzával, filccel, festék-
kel, zsírkrétával. Az idõ gyorsan eltelt
és mi megpróbáltunk mindent, hogy
kastélyaink elnyerjék a zsûri tetszését.

Leskó Katica
2. osztályos tanuló

Rajzverseny

2017. január 29-én egy vasárnap
délután, Gyöngyösön a Plaza moziban
voltunk. Kriszta és Ilike tanító nénik a
napköziseknek ezt a programot
szervezték. Az "Énekelj!" címû mesét
néztük meg. Nekem nagyon tetszett,
mert vicces volt. Remélem, még
egyszer lesz egy ilyen program!

Kiss Virág
2. osztályos tanuló

Moziban a
napközi Gratulálunk!

Minden gyöngyöstarjáni diáknak
gratulálunk a versenyeken való rész-
vételért és az ott elért eredménye-
kért. Köszönjük a felkészítõ tanárok-
nak, szülõknek és elsõsorban a gyer-
mekeknek!



A harmadik osztályos Milán
kihozta a másolását a tanító néninek,
hogy ellenõrizze le. A "pogány" szót a
következõképpen választotta el:
"pog-ány". A tanító szóvá tette:

- Ezt nem így kell ám elválasztani!
A kisfiú megszólalt: 
- Miért? Nem mindegy!

Zalán, mint a villám! Rohan az
ebédlõbõl kifelé. 

- Hová mégy? - éri el utolsó pil-
lanatban a tanító néni hangja.

- Tönkre! - kiált vissza, majd elvi-
harzik.

A fogalmazás házit hozták ki el-
lenõrzésre a gyerekek. A tanár elmo-
solyogta magát, mert az egyik kislány

ezt írta: "Nyelvbeszélõ fogalmazás".
(elbeszélõ fogalmazás helyett)

Testnevelés óra után a pedagó-
gushoz rohan az egyik elsõs kisfiú.

- Tanító néni! Ábel kidobta a
papzsákot az ablakon!

Összevont testnevelés órán az
ötödikesek és a másodikosok együtt
tornásztak. A fiúk fociztak, a lányok a
színpadon játszhattak. Óra után a
másodikos kis Katica repesve szaladt
oda Ilike nénihez, s fülig érõ szájjal
kiáltotta:

- Tanár néni! Eddig ez volt a le-
geslegjobb tesióránk a világon.

Összeállította: Pongrácz Gáborné

XX. évfolyam 2. szám 2017. április

9

Gyöngyöstarjáni gyerekek
mondták

A gyöngyöstarjáni napközi február
23-án korcsolyázni indult Gyöngyösre.
Idén már harmadszor voltunk korcso-
lyázni az iskolával. Így aztán szinte
mindenki könnyedén siklott a jégen.
Néhányan ugyan még a fal mentén ha-
ladtak, de csak kevesen!

Kürtõs kalácsot és teát is vásárolhat-
tunk, így senki sem halt éhen, az már
biztos! De nem igazán izgatott az evés
bennünket! Mindenki korizott. Egy-
két gyerek harminc kört is siklott meg-
állás nélkül a jégen (mint például én is).

Közben beszélgettünk, párban is
korcsolyázhattunk vagy játszhattunk
jégfogót. Mindenki jól érezte magát
ezen a csodálatos délutánon.

Nyári Rebeka
3. osztályos tanuló

Korcsolyázni
volt a napközi

Vittorio Cadenazzi a 18. Nemzet-
közi Környezetvédelmi Rajzpályáza-
ton az elsõ díjasok között szerepelt.

94 országból 17 179 rajz érkezett,
melyen 33 rajz lett elsõ díjas. A díja-
zott alkotásokat megjelentették egy
katalógusban és valamennyi országba
eljuttatták.

Japánból csomagot is kapott
Vittorio, melyben tárgyjutalom és a
rajz bekeretezett, kicsinyített máso-
lata volt.

Köszönetet szeretnénk mondani
alsós osztályfõnökünknek, Pongrácz
Gáborné Ilike néninek, aki a neve-
zési lehetõséget a kezünkbe adta és 4
éven keresztül támogatta Vittoriot
tehetsége kibontakoztatásában.

Müller Zsuzsanna

Újabb rajzos
siker Kerekes székes mopeddel rendelke-

zõ lakosoknak tartott tájékoztatást a biz-
tonságos közlekedésrõl Bakos Csaba
február 27-én a Közösségi Házban.

A moped használata nincs
KRESZ vizsgához kötve, azonban
minimális KRESZ ismeretekre szük-
ség van. A tájékoztatón szép számmal
jelentek meg az érdeklõdõk, amit
ezúton is köszönünk nekik. A vetí-
téssel egybekötött tájékoztatón töb-
bek között elhangzott, hogy mire kell
figyelniük a közlekedésben, az el-
sõbbségadás szabályairól, útkereszte-
zõdésekben történõ biztonságos át-
haladásról, valamint fontosabb sza-

bályokról is hallhattak a jelenlévõk.
Itt köszönjük meg Bakos Csabának

a hasznos tanácsokat és tájékoztatást.
Köszönet a támogatásért még Nagy
Károly polgármester úrnak, Ludányi
Zoltánné (Tündinek), COOP ABC-
nek, Olgi boltnak, Szecskõ Zsolt-
nénak (Fornetti).

Bízunk benne, hogy mindenki-
nek hasznára vált a tájékoztató!

Korponyi Antal szervezõ
Mozgássérültek Heves Megyei
Egyesületének vezetõségi tagja,

falufelelõs

Mozgássérültek tájékoztatója



Iskolánk 2006-2007-es születésû fo-
cistái részt vettek a Nagyrédén megren-
dezett Március 15. Kupa teremlabdarú-
gó tornán. A gyerekek végül 3. helye-
zést értek el, elnyerve ezzel a bronz me-
dált. A torna legjobb kapusának a végig
kiválóan teljesítõ Ozsvári Mátyást vá-
lasztották. A csapat tagjai voltak: Ozs-
vári Mátyás, Kõhegyi Kevin, Szecskõ
Ákos, Sándor Máté, Cadenazzi Vitto-
rio, Pászti Zsombor, Dutka Ádám.

Síelés
Idén januárban, több éves szünet

után ismét sítáborban tudtak részt ven-
ni intézményünk diákjai. A kísérõkkel
együtt 21 fõs társaságnak a nagyrédei
csoporttal karöltve Lengyelországban
nyílt alkalma hódolni a téli sportnak, a
Zakopane mellett elterülõ falucska,
Ma³e Ciche sípályáin. A kissé hideg, de
többnyire napos idõben a gyönyörû tát-
rai hegycsúcsok között oktatók irányí-
tásával kaptak a gyerekek tudásszintjük-
nek (kezdõ, haladó, versenyzõ) megfe-
lelõ képzést. Egy-egy fárasztó nap után
pedig jöhetett a jól megérdemelt aktív
pihenés: asztalitenisz, biliárd, darts, kár-
tya, társasjáték.

Az utolsó síelõs napon lesiklóver-
senyen mutathatták meg tudásukat a
kis síelõ palánták. A kezdõknél Tóth
Bálint (5. o) elsõ helyezést ért el, a hala-
dók között Lipovszky Márton (5. o) el-
sõ, Cadenazzi Vittorio (5. o) harmadik
lett. A legfiatalabb síelõnek járó külön-
díjat Berkes Jázmin (1. o) kapta.

Hazafelé jövet még zakopanei vá-
rosnézés és poprádi vásárlás szerepelt a
programban. Összességében nagyon
pozitív élményekkel tértek haza tanuló-
ink, akik nagyon élvezték ezt a pár na-
pot és már most várják a jövõ évi tábort.

Barna Tibor

Asztalitenisz diákolimpia,
országos döntõ

Február 18-19-én Karcagon rendez-
ték az Országos Asztalitenisz Diák-
olimpia döntõit. A mi iskolánk 2 szám-
ban állt asztalhoz, III-IV. korcsoportos
lány egyéniben és csapatban.

Az elsõ nap az egyéni versenyeké
volt, én egy 5 fõs csoportba kerültem,
ahol 3. lettem.

Nagyon erõs ellenfeleim voltak,
akik már ranglistás versenyeken szere-
pelnek. Jó meccseket játszottam, vala-
mikor csak pár ponton múlt a gyõzel-
mem. Külön öröm volt, hogy sikerült
megverni a tavaly már bajnoki címet
szerzett Tolna megyei versenyzõt. Ösz-
szességében 10. lettem.

A második napon a csapatverseny-
ben egy elég erõs csoportba soroltak
minket. Mindnyájan küzdöttünk és
voltak azért jó szettarányaink. Berna-
dettnek és Dorinának ez még új volt, de
jövõre máshogy lesz. Mivel még 2 évig
ebben a korcsoportban versenyzünk,
több rutinnal remélhetõen elõrébb
végzünk. Most a csapat a 14-15. helyen
végzett.                                      Bagi Kata
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Régóta várt eseményre került sor
Gyöngyöstarjánban, a Mûvelõdési
Házban: asztalitenisz verseny gyer-
mekeknek és felnõtteknek. A ren-
dezvény az önkormányzat és a Vilá-
gos Szándékkal Gyöngyöstarjánért
Egyesület támogatásával és a  Gyön-
gyöstarjáni Asztalitenisz Barátok Kö-
re szervezésében valósult meg a ja-
nuár 7-ei szombat délutánon.

A jó hangulatban megtartott ver-
senyen összesen 30-an fogtak ütõt a
kezükbe, volt, aki több mint tíz év
után újra.

A gyermek kategóriában a 7 in-
duló versenyzõ elõször 2 csoportban
körmérkõzéssel döntötte el a csopor-
ton belüli sorrendet, majd a csopor-
tok elsõ két helyezettjei egyenes ki-
esési rendszerben folytatták tovább.

Végeredmény: 
1. Nagy Gergely (8. oszt.)
2. Kovács Márton (3. oszt.)
3. Ozsvári Bendegúz (5. oszt.)
4. Kovács Zsolt (2. oszt.)
A felnõtt nõi mezõnyben 4 fõ in-

dult el, õk körmérkõzés formában
döntötték el a sorrendet.

Végeredmény:
1. Szabó Ildikó
2. Bagi Borbála
3. Pálosi Györgyné
4. Kovács Péterné Antal Tünde
A felnõtt férfiaknál gyûlt össze a leg-

népesebb mezõny. A 16 induló 4 db 4
fõs csoportban kezdte a küzdelmeket.
Már a csoportmeccsek is színvonalas és
kiélezett küzdelmeket hoztak, amely
végén csoport elsõként Hordós István,
Kovács Gábor, Kovács Norbert és Varga
Lajos, csoport másodikként Ozsvári
Dénes, Müller Gyula, Nyári Krisztián
és Bagi Kata jutott tovább az egyenes
kieséses táblára. 

A legjobb 8 között Kovács Gábor
Nyári Krisztiánt, Bagi Kata Hordós
Istvánt gyõzte le, kettejük küzdelmé-
bõl Kovács Gábor jutott a döntõbe. A
másik ágon Kovács Norbert Müller

Gyulát, Varga Lajos Ozsvári Dénest
gyõzte le, a két gyõztes küzdelmébõl
Kovács Norbert jutott a döntõbe. 

A döntõ színvonalas, 5 játszmás
szoros küzdelmet hozott, amely vé-
gül Kovács Norbert gyõzelmét hozta.

Végeredmény:
1. Kovács Norbert
2. Kovács Gábor
3. Varga Lajos
4. Bagi Kata
Az egyéni versenyeket követõen

már oldott hangulatban páros verse-
nyekre került sor. A gyermek kate-
góriában 4 páros, a felnõtt kategóriá-
ban 7 páros indult el.

Eredmények, gyermek páros:
1. Ozsvári Bendegúz - Cadenazzi

Vittorio
2. Bagi Kata - Kokavecz Martin
3. Kovács Márton - Kovács Zsolt
4. Nagy Gergely - Ozsvári Mátyás

Eredmények, felnõtt páros:
1. Hordós István - Kovács

Norbert
2. Szabó Ildikó - Bagi József
3. Kovács Péter - Nyári Krisztián
4. Molnár Péter - Nagy Máté
A gyõztesek és helyezettek az ön-

kormányzat jóvoltából kupát és ér-
meket, a Világos Szándékkal Egye-
sület révén ajándéktárgyakat kaptak.

A verseny végeztével a Világos
Szándékkal Egyesület egy finom va-
csorával vendégelte meg a résztvevõ-
ket. Külön köszönet Bodó Gáborné
Marika néninek és Ludányi Lászlóné
Böbe néninek, akik gondoskodtak a
jelenlévõk ellátásáról és a vacsoráról,
továbbá Bodó Gábor bá'-nak. aki házi
borral (és pálinkával) oldotta a
versenyzõk versenyizgalmát.

Bagi József
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Asztalitenisz hírek
Pingpong háziverseny 2017. január 7-én



"Kisze bábom vízbe dobom,
tavaszt várom nagyon, nagyon"

Óvodánk apróságai mindent meg-
tettek, hogy elûzzék a telet. Kiszebá-
bokat készítettek és minden beteg-
séggel, rossz dologgal megtûzdelve a
patak vizébe dobták, tavaszváró mon-
dókáik kíséretében. De ha ez még nem
lenne elég, farsangi mulatságukkal is
kergették a hosszan nálunk idõzõ telet.
Kiscsoportosaink Nyuszi tánca, közép-
sõseink Kalózkodása és a nagycsopor-
tosaink Kéményseprõ tánca nem csak a
részvevõknél aratott nagy sikert, ha-
nem a rügyfakasztó napocskát is sike-
resen elõcsalta. Idén is segített nekünk
Molnár Orsi énekesnõ, aki interaktív
mûsorával megmozgatott kicsit és na-
gyot egyaránt. Meg is érkezett a tavasz!

Ügyes nagycsoportosaink nem
lustálkodtak. Saját készítésû ajándé-
kokkal és kis versükkel minden lányt
és dolgozót köszöntöttek a nõnap al-
kalmából. Majd katonás mûsorukkal
megemlékeztünk a márciusi ifjakról
és nemzeti jelképeinket elhelyeztük a
kopjafánál.

A Galagonya Bábszínház bábelõ-
adása alatt önfeledt kacagástól volt
hangos óvodánk, miközben a lusta
lány megkapta méltó jutalmát.

Március 22-én megünnepeltük a
víz világnapját. Több napon keresz-
tül voltak vizes játékaink, foglalkoz-
tunk a vizek élõvilágával. Mindem
csoport készített kishajókat, amit el-
vittünk a patakra és három flottát is
útnak indítottunk. Egy darabig kö-
vettük is a kishajók útját.

A jó idõ egyre többet és hosszabb
idõre kicsalt minket is. Sok sétát tettünk
kis falunkban, és megfigyeltük az elõ-
bújó virágokat, rügyeket az éledõ kör-
nyezetünket. Így hát kedvet kaptunk mi
is az ültetésre, kísérletezésékre. A cso-
portszobákban elültetett magocskák
mára már mind kikeltek és a gyerek
boldogan gondozzák õket, és figyelik
meg napról napra a fejlõdésüket.

Pedagógusainknak köszönhetõen
még nagyon sok élmény vár a gyere-
kekre a tanév végéig.       Szecskõ Tiborné
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Óvodánk életébõl



Szerencsés az a település, amelynek
olyan lelkiismeretes védõnõje van mint
Gyöngyöstarjánnak. Hammer Tünde
hétrõl hétre szervezi az egészen picik-
nek és a nagyobbacska babáknak és szü-
leiknek a baba-mama klubot az
IKSZT-ben. Minden alkalommal ellát-
ja õket jó tanácsokkal és ötletekkel,
amivel könnyebbé tehetik a gyerekne-
velés és gondozás mindennapjait. Az
utóbbi hetekben Tünde kérésére Tóth
Jánosné Magdika tartott babamasszázs
tanfolyamot a kismamáknak és babáik-
nak, amit nagyon élveztek a picik. Hi-
szen nem elég ha rugdalóznak, jólesik
nekik az anya tudatos masszírozása, si-
mogatása. Közben becézik gyerme-
küket így szorosabbra fûzõdik a meg-
hitt anya és gyermeke közötti kapcsolat
ami rendkívül jó hatással van a picikre.

Köszönjük Tündének a lelkiis-
meretes munkáját.

Pálosiné Borik Erzsi

Pár hónapos szünet után ismét
összeült a "Nagyi" klub tagsága régi
és új tagokkal kiegészülve.

Elsõ összejövetelünkön január
10-én megbeszéltük a félév pro-
gramtervét, majd az interneten egyes
ételek elkészítésének módját néztük
meg ( különösen a fánkkészítés
trükkjeire voltunk kíváncsiak a
farsang idején). Bár minden jelen-
lévõ kiválóan fõz és süt, egy-egy
ételkészítési technikát  kíváncsian
néztünk végig.

Következõ alkalommal Murányi
Lajos volt vendégünk, aki - Az ember
és a csillagos ég - címmel tartott
rendkívül érdekes elõadást. A vetítés-
sel egybekötött tájékoztatón elhang-
zott sok érdekesség a bolygók moz-
gásáról, a meteoritködökrõl a világ-
egyetem érdekességeirõl.

Márciusban megünnepeltük a
nõnapot, ahol Mészáros Mátyás kö-
szöntötte a hölgyeket egy kis mesé-

vel, anekdotával. Köszönjük neki.
Áprilisban Már Ágnes tartott

egészségügyi elõadást a vitaminok
szerepérõl, egészségre gyakorolt
hatásáról.

Kedves nyugdíjas!
LEGYEN ÖN IS A " NAGYI"

KLUB TAGJA! Az immár 8 éves
klub szeretettel várja Önt program-
jaira, beszélgetéseire, kirándulásokra.
Havonta más-más programokkal
várja a régi és új tagjait.

Hátralévõ programjaink az I.
félévre:

Április 22. szombat 17 ó: Tavasz-
váró bál a Nagyik és Unokák Ének-
kar szervezésében.

Május 8. hétfõ 18 ó: Közös nyár-
salás beszélgetés az önkormányzat
udvarán.

Május 27. szombat: Kirándulás a
kazári Laska fesztiválra.

Június hónap: Fürdõzés egy
közeli meleg fürdõben.

Várjuk szeretettel!

Pálosiné Borik Erzsi klubvezetõ és a
"Nagyi" Klub tagsága

XX. évfolyam 2. szám 2017. április

13

Babamasszázs és klub

Újra élet a "Nagyi" klubban 



A fotózás szerelmeseinek tart
Cseh Balázs havi egy alkalommal fo-
tószakkört az IKSZT-ben. A résztve-
võk megismerkednek az új techni-
kákkal, a fotózás különös eszközei-
vel, megbeszélik a jó fotó ismérveit.
Aki részt vesz ezeken a foglalkozá-
sokon akarattal vagy akaratlanul is
másképpen fotóz mint a tanfolyam
elõtt. Jobban figyel a fényekre, a rész-
letekre, hiszen nem mindegy, hogy
nappal vagy este, felhõs napon vagy
napsütésben fotózunk.

Köszönjük Balázsnak a sok hasz-
nos tanácsot!

A Megyei Könyvtár és a Nemzeti
Audiovizuális Archívum (NAVA)
együttmûködésében lehetõsége van a
megyében lévõ könyvtáraknak Könyv-
tárMozi szolgáltatáshoz. Ehhez csatla-
kozott településünk is, melynek célja
olyan könyvtári kötõdésû programok
szervezése, melyek hangsúlyos eleme
az olvasás- és könyvtár népszerûsítés
mellett helyi közösségek szervezése,
összetartása, a kulturális értékekre való
figyelemfelhívás. Ebben az évben ápri-
listól minden hónapban egy magyar
film kerül levetítésre gyermekek és
felnõttek részére. Tájékozódni az
IKSZT facebook oldalán és a plaká-
tokról lehet majd.

Pálosiné Borik Erzsi

Rendhagyó földrajzórán vettek
részt iskolánk 8. osztályos tanulói
márciusban az IKSZT-ben. Kiss Ba-
lázs egri túravezetõ fotók segítségé-
vel kalauzolta el a hallgatóságot
Európa különös tájaira. Megismer-
kedtek az országok természeti szép-
ségeivel, különös hegyeivel, a vadvízi
evezés, a gleccserek és sziklafalak
megmászásnak történeteivel. 

Pálosiné
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Havi egy fotószakkör

KönyvtárMozi

Programelõzetes
"Húzzunk rétest!" nap

Mit keres a jégcsákány
a földrajzórán?

Hogyan készül a rezgõs tarjáni ré-
tes? Megtudhatja aki kilátogat a Falu-
múzeumba június 10-én szombaton. 

Gyöngyöstarján Önkormányzata
és a Világos Szándékkal Gyöngyös-
tarjánért Egyesület közösen szervezi
a programot, ahol a rétestanfolyam
mellett a helyi képviselõk fõzõverse-
nyére is sor kerül. A zsûrizésben bár-
ki részt vehet, aki megkóstolja képvi-
selõink fõztjét és szavazatát leadja a
kihelyezett gyûjtõládába. A délután

induló programban föllépnek helyi
gyerekek, itt lesz Szikra László hu-
morista, fellép a GYUTACS és az est
zárásaként a Shadows60 zenekar ze-
néjére táncolhatnak a jelenlévõk.

Várunk mindenkit szeretettel!
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Az IKSZT facebook oldalán nagy
érdeklõdés mutatkozott régi gyön-
gyöstarjáni fotók iránt, sokan megis-
merték kedves hozzátartozóikat, is-
merõseiket. Ezen oldalakon is közzé-
teszünk néhányat azzal a céllal, hogy
azon lakosok is megtekinthessék, akik
nem interneteznek. Várjuk továbbra
is a régi fotókat, szándékunk, hogy a
www.gyongyostarjan.hu oldalon lét-
rehozzunk egy Gyöngyöstarján anno
fotóalbumot, illetve a könyvtárban
megõrizzük azokat az utókornak. 

IKSZT dolgozói

Múltidézõ

A kép 1953 karácsony tájékán készült. Az akkori gyöngyöstarjáni színjátszó kör,
Gárdonyi Géza A bor c. népdrámáját adta elõ

Színjátszó kör - 1955

1951 - Az akkori számozás szerint
a Hõsök út 222. szám alatt. A fotón az
utcabeliek. Balról jobbra: Idõsebb Szõke
Mátyás, Csernus Béla, Pászti Kálmán,

Szõke András, Szõke Illés

1968 - Kossuth u.

Gyöngyöstarjáni általános iskola
1962-ben végzett diákjai. Osztályfõnök:
Fehérné Szõke Etelka és Brigitta Hámné

társaságában

Önkéntes tûzoltók az 1950-es évekbõl - Ülõ sor balról: 1.?, 2. Ludányi (Polla)
István, 3., Silháber jegyzõ , 4. , Varga Ferenc (Virág utca), 5.?

Álló sor jobbról: 1.?, 2. Mészáros Mátyás, 3.Török István ( Aradi út), 4. Kovács
Lajos ( Hõsök u), 5.?, 6. Kiss János ( Vicsi)



Programok Gyöngyöstarjánban 2017.

2017. június 10. szombat "Húzzunk rétest"  nap 
Rendezõ: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület

Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Helyszín: Falumúzeum

2017. július 2. vasárnap Muzsikál az erdõ 
Rendezõ: Muzsikál az Erdõ Alapítvány

Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Helyszín: Sósi-rét kastély

Július 8. szombat Petõfi Sándor: János Vitéz daljáték
Szervezõ: Miller Lajos Kossuth díjas operaénekes

Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Helyszín: Mûvelõdési Ház

2017. szeptember 30. szombat Nótás találkozó
Rendezõ: Kiss Anna

Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Helyszín: Mûvelõdési Ház 

2017. október 8. vasárnap Idõsek Világnapja
Rendezõ: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

2017. október 21. szombat Tök jó buli
Rendezõ: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata IKSZT

Helyszín: Mûvelõdési Ház

2017. december 9. szombat Gyöngyöstarjáni Lucázás
Rendezõ: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Helyszín: Gyöngyöstarján Jókai tér

XX. évfolyam 2. szám 2017. április
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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


