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A közelgõ ünnepekre minden
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és eredményekben gazdag
új esztendõt kíván

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának
képviselõ-testülete
és dolgozói

XXI. évfolyam 3. szám

2018. november

Az önkormányzat hírei
Temetõben
végezhetõ
engedélyköteles
munkákról
A köztemetõben sírhelyen végzett
építési munkákat, sírhely temetõ területét igénybe vevõ felújítását vagy a sírhely lefedését, sírok oldaltávolságainak
lebetonozását a polgármester engedélyével lehet végezni.
A kérelemhez csatolni kell a síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett idõpontját, határidejét, a temetõbe történõ
behajtás és tartózkodás idõpontját. Sírok oldaltávolságainak lebetonozása
esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.
Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetõgondnoknak be kell
mutatni.
A munkák befejezését követõen, 5
napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmezõ
köteles gondoskodni, az elszállításról
szóló igazolást a temetõgondnoktól
megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmezõ
nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti,
a temetõrendelet 1. mellékletében
meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezõt és a
kérelmezõ költségére gondoskodik az
elmulasztott munkák elvégzésérõl. A
síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés
csak alkalomszerûen és csak az úton
végezhetõ. A munka befejezése után
az építtetõ köteles az eredeti állapotot
visszaállítani.
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További információ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban Ludányi Mihályné ügyintézõtõl kérhetõ.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Elektronikus
ügyintézés
Az Önkormányzat az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)
alapján természetes és jogi személy
ügyfelei számára az Önkormányzati
Hivatali Portálon vagy az elektronikus
ûrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével
lehetõséget biztosít az elektronikus
ügyintézésre.
Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján
a gazdálkodó szervezetek számára 2018.
január 1-jétõl kötelezõ az elektronikus
ügyintézés, elektronikus ügyintézésre
kötelezettektõl papír alapon nem áll
móunkban ügyinditó dokumentumot
befogadni. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó
szervezet ügyfél nem elektronikus úton
nyújtja be kérelmét, akkor az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja
értelmében a kérelem visszautasításának van helye.
A https://ohp.asp.lgov.hu/ honlapon az ügyfélkapus bejelentkezést
és Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának kiválasztását követõen
lehet a formanyomtatvánnyal rendelkezõ kérelmeket benyújtani. Amenynyiben az adott ügyhöz nincs formanyomtatvány, a https://epapir.
gov.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezést követõen, címzettként Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát
kiválasztva lehet iratot benyújtani,
önkormányzati rendelet vagy magasabb szintû jogszabályban elvárt tartalmi elemekkel, az eljáráshoz elõírt
illeték megfizetésével egyidejûleg.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarján Község Polgármestere, a Képviselõ-testület és bizottságai részére küldött elektronikus küldeményeket a GYTONK nevû hivatali
tárhelyre címezzék.
A GYTARJAN1 nevû hivatali tárhelyre kizárólag a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és annak
jegyzõje részére címzett küldemények
továbbíthatóak.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Fûtési idõszakban nincs zöldhulladék égetés
Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete értelmében november 1. és március 31. között az elszáradt avart és kerti hulladékot tilos
elégetni. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a bezsákolt vagy öszszekötözött és legfeljebb egy méter
hosszúságú zöldhulladékot a hulladékszállítási szolgáltató díjmentesen
a hulladékgazdálkodási naptárban
megjelölt napokon elszállítja.
Az avar és kerti hulladékon kívül
bármilyen más hulladék égetése esetén
a levegõ védelmérõl szóló kormányrendelet alapján a járási hivatal 100 000
forintos bírságot szab ki.
Évi egyszeri lomtalanítás díjmentesen igényelhetõ a 06-37/311-894 (34
mellék) telefonszámon vagy az
urban.tunde@nhsz.hu e-mail címen.
Gyöngyöstarjánban szerzõdéssel
rendelkezõk részére igénybe vehetõ
még a gyöngyösi hulladékudvar szolgáltatása is, melyrõl további információ
a www.nhszgyongyos.hu honlapon
vagy 06-37/311-894 telefonszámon
kapható.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ
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Közmeghallgatás
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2018.
november 26. (hétfõ) 18 órakor közmeghallgatást („falugyûlés”) tart.
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb részvétel esetén: Mûvelõdési Ház)
Napirend:
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekrõl
2. Tájékoztató a község környezeti
állapotáról

Már a hirdetésbõl látszik,
jogosult-e
valaki tûzifát
árusítani
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenõrzés részletes szabályairól szóló
414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdése alapján: „A fatermékkel
kapcsolatos faanyagkereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása
esetén a kínált terméket, szolgáltatást
nyújtó faanyag kereskedelmi lánc szereplõ technikai azonosító számát a hirdetésben fel kell tüntetni.”
A technikai azonosító számot a
NÉBIH vezeti, nyilvántartása a
http://portal.nebih.gov.hu/eutr-kereso
oldalon ellenõrizhetõ.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Csatorna
illemtan
TUDTA ÖN, HOGY...
…a szennyvízcsatornába csak olyan
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anyagok kerülhetnek, amelyek a csatornarendszer és a tisztító telepek mûködését nem zavarják?
…a csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítették?
…a tisztítási technológia csak bizonyos határokon belül képes zavartalanul mûködni?
…a szennyvíztisztító-telepek csak a
normál életvitellel járó szennyvíz megtisztítására alkalmasak?
…a házi szennyvízhálózat és az épületek belsõ szennyvízgyûjtõ vezetékeinek mûködésérõl és fenntartásáról az
ingatlan tulajdonosának, használójának
kell gondoskodni?
KÉRJÜK, HOGY ÖN IS FOGADJA
MEG AZ ALÁBBIAKAT, TARTSA
BE A CSATORNA ILLEMTANI
SZABÁLYOKAT, HISZEN A
KÖRNYEZETÜNK VÉDELME
KÖZÖS ÉRDEKÜNK!
Tilos a csatornába juttatni:
Mérgezõ anyagot: mérgek, gyógyszerek és növényvédõ szerek, nehézfémtartalmú folyadékok, tûzveszélyes
anyagok, benzin, hígító, festék, lebomlásuk után mérgekké, tûzveszélyessé
váló anyagok stb.
Üzemzavart okozó anyagot: fa, kõ,
csont, mûanyag háztartási eszköz, fémkupak, mûanyag és üvegpalack, macskaalom, építési törmelék, homok, kavics, vízben nem oldható egészségügyi
anyag (vatta, tampon), egyéb háztartási
hulladék (textil, növény, gyümölcsmag,
szõr) stb.
Szerves szennyezõanyagot: állattartásból származó híg trágya, háztartási
ételmaradék, zsírok, olajok, háztartási
állatfeldolgozásból származó hulladék,
elpusztult kisállatok tetemei, emésztõkbõl szippantott nagy agresszivitású
szennyvíz stb..
Túlterhelést okozó anyagot: csapadékvíz, belvíz, talajvíz
ÉS, HOGY MIÉRT?
Mert a szennyvíztisztító-telepek elsõsorban élõ mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, és ha a csatornahálózatba méreg vagy egyéb szennyezõ
anyag kerül, elpusztíthatja a tisztítást

végzõ szervezeteket, ezáltal sérülhet a
befogadó élõvíz, ráadásul az egyébként a
mezõgazdaságban hasznosítható szennyvíziszap is használhatatlanná válik.
Mert, ha a zsírok és olajok a csatornában kihûlnek, reakcióba lépnek a
szennyvíz más összetevõivel, és kemény, szappanszerû lerakódást okoznak. A csatorna emiatt elõbb leszûkül,
majd eldugul. Emellett egy biológiai folyamat következtében kénessav keletkezik, amely megtámadja és tönkreteszi
a házi és a közcsatornacsöveket egyaránt.
Mert a szabálytalan esõvíz- és talajvíz-bebocsátások miatt túlterheljük a
szennyvíztisztító-telepeket, de gyakran
a csatornahálózaton kiöntéseket és lakóingatlanok elöntését okozhatjuk.
Sajnos elõfordul, hogy a lakosság –
értékeit mentve – a szennyvízcsatornába vagy közterületre szivattyúzza a pincében feljött talajvizet. Sokan nem is
sejtik, hogy ezzel épületük állékonyságát is veszélyeztetik, hiszen a talajvíz
kiszivattyúzása után a pincében újra feltör majd a talajvíz, amely az áramlási
utakat kitágítva káros talajmozgásokat,
szélsõséges esetben talajtörést okozhat.
A Dunántúli Regionális Vízmûvek
tájékoztatója és a vizinform.hu alapján

Az interneten
kapható,
csodát ígérõ
termékek
veszélyei
A kormány célja, hogy a családok
biztonságosan tudjanak vásárolni az interneten is, ezért a hazai fogyasztóvédelem középpontjában 2018-ban is az
elektronikus kereskedelem ellenõrzése
áll. Az ellenõrzések során a „csodát
ígérõ termékek” forgalmazói is vizsgálat alá kerülnek.
Az interneten kapható csodát ígérõ
termékek, mint például a látványos fiatalodást, gyors fogyást, az egészségi állaFolytatás a 4. oldalon
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pot javulását vagy az új ismeretek gyors
elsajátítását ígérõ termékek az egészségre nézve kockázattal járhatnak, a termékekrõl adott információk a fogyasztókat
megtéveszthetik, a vásárlókat félrevezethetik.
A megtévesztõ weboldalak, a hamis
ígéretekkel kínált termékek kiszûrése
érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018 februárjában
közös hatósági együttmûködést kezdeményezett, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI) bevonásával. Az akcióterv célja a nem biztonságos, egészségre káros termékek
forgalomból történõ kivonása, a piac
megtisztítása a kétes eredetû, hasznosságú termékektõl. A hatósági összefogás
az eltelt idõszak alatt is már jelentõs
eredménnyel járt.
A hatósági együttmûködés, a hatóság jelenléte mellett nagyon fontos a
fogyasztói tudatosság is. A csodát ígérõ
termékek esetében a fogyasztók részére
kiemelten javasolt a vásárlás elõtti alapos körültekintés.
A vásárlók a csodát ígérõ termékeket
és honlapjaikat a hatóság tapasztalatai
alapján a következõ ismertetõjegyek
alapján ismerhetik fel.
A jogszerûen mûködõ web-áruházak a jogszabály által elõírt tájékoztatási
kötelezettségeknek eleget tesznek, széleskörûen tájékoztatnak a fogyasztói jogokról, szállítási és fizetési feltételekrõl,
a vásárlás utáni elállási lehetõségekrõl.
A csodát ígérõ honlapok telefonszámon kívül más elérhetõséget jellemzõen nem tartalmaznak, szinte semmilyen információ nem található a vállalkozásról, a vásárlástól való elállási lehetõség nem biztosított. Ezek a körülmények gyanút kelthetnek a fogyasztóban
és figyelmeztethetnek az óvatosságra.
A csodát ígérõ honlapok sajátosságai
a következõk:
1. Az ilyen típusú termékek hirdetései általában más honlapokon, jellemzõen hírportálokon, cikkeket gyûjtõ
honlapokon jelennek meg.
2. A hirdetés képére kattintva jut4
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hatunk el a terméket bemutató honlapra, amelynek szövegezése gyakran
magyartalan, vélhetõen fordítóprogrammal készült.
3. A honlapok egyszerû felépítésûek, egy típusú terméket lehet csak megrendelni.
4. A weblapokon sok színes illusztrációval, elõtte-utána fotóval, továbbá
vásárlói és véleményvezér (híres személy, orvos, kutató) általi bemutatással
teszik vonzóvá a terméket. Javasolt az
ilyen jellegû honlapokon található orvosi ajánlásokat is fenntartással kezelni.
A termékek összetevõit (általában növények) szép képekkel készítményben.
5. A termékek dobozát rendszerint
ugyanolyan aranyszínû, a „magas minõséget” szimbolizáló matricával látják
el. A honlapokon is gyakoriak a különféle minõsítést jelzõ jelvények, például
„Amerika sikerterméke”, „az év legnépszerûbb terméke”, „100% elégedettség
garancia”. Ezekrõl a minõséget jelzõ tanúsítványokról nem bizonyított, hogy
valós tanúsítási rendszer áll mögötte.
6. Gyakori, hogy különleges akció
keretében történik az értékesítés, például „50 %-os kedvezmény csak ma” felirat gyakori alkalmazásával, illetve viszszaszámláló óra mutatja, hány percig
érhetõ el a termék kedvezményes áron.
Gyakran megjelenítik, hogy éppen hányan nézik a weboldalt (általában több
100-an), illetve hogy hány csomag akciós termék érhetõ el (nagyon kevés,
pár darab), illetve éppen ki vásárolt legutóbb a honlapról. Elõfordul, hogy kifejezetten magyar állampolgároknak,
korlátozott ideig tartó akciókat hirdetnek, agresszív reklámok alkalmazásával
igyekeznek nyomást gyakorolni a vásárlóra. A honlapokat késõbb, akár több
nap múlva megtekintve az tapasztalható, hogy ugyanilyen akció keretében
folytatódik az értékesítés.
7. A sok színes, képes információ ellenére a termékekrõl a lényeges információk nem érhetõek el a honlapon,
például általában nincs feltüntetve a készítmények kiszerelése, tömege, térfogata vagy egységára.
8. A vásárláshoz nincs szükség regisztrációra, csupán néhány adat megadása, egy ûrlap kitöltése elegendõ hoz-

zá. A vásárlásnál a kommunikáció egyirányú, a megrendelõt az eladó hívja fel,
általában magyar telefonszámokról. A
telefonbeszélgetés során rákérdeznek
arra, pontosan milyen hatást szeretne a
vásárló elérni a termék használatával
(például fogyasztószer esetében hány
kg-ot szeretne fogyni) és ennek megfelelõen, személyre szabott ajánlat keretében nagyobb kiszerelésû, több darab
termékbõl álló csomagra, így drágább
termék vásárlására próbálják rábeszélni
a vásárlót.
9. Az ilyen típusú honlapokon általában nincs lehetõség a bankkártyás fizetésre, a termékek gyorsan, 1-3 munkanapon belül megérkeznek házhozszállítással. A bolti átvétel lehetõsége
nem biztosított, a termékeket futár
szállítja ki.
10. Az értékesítõ vállalkozásokat
probléma esetén nehezen vagy egyáltalán nem lehet elérni, a cég és a vásárló
közötti kommunikáció egyoldalú.
Emiatt az elállási joggal nem lehet élni.
A honlapokon magyar nyelvû szerzõdési feltételek, magyarországi elérhetõségek ritkán szerepelnek. Gyakori,
hogy a „kapcsolat” menüpont alatt csak
egy üzenetküldésre alkalmas ûrlap jelenik meg, azonban nem derül ki, hogy
ki kapja meg az oda írt üzenetet. A 14
napos indokolás nélküli elállási jog helyett gyakran 10 napos, indokoláshoz
kötött elállási lehetõségrõl tájékoztatnak amellett, hogy a honlapon gyakori a
„pénzvisszafizetési garancia” és a „kockázatmentes vásárlás” ígérete is.
11. A termékek ára jellemzõen 5990
és 9990 forint között mozog. Ez olyan
lélektani határ, amelyet a vásárlók még
kifizetnek, ha igényük van ilyen termékekre.
Ezt követõen csalódás esetén nem
fordulnak a fogyasztóvédelmi hatósághoz, békéltetõ testülethez, egyfajta „tanulópénznek” fogják fel a vásárlást.
A csodát ígérõ honlapokat, webáruházakat mûködtetõ jogsértõ vállalkozásokkal szemben a fogyasztóvédelmi hatóság által hozott jogerõs döntések felkerülnek a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalra, ahol
minden vásárló tájékozódhat arról,
Folytatás az 5.. oldalon
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hogy honnan nem javasolt rendelnie.
A fogyasztóvédelmi hatóság mindent megtesz annak érdekében, hogy
felhívja a fogyasztók figyelmét az interneten kapható csodát ígérõ termékekre,
az azokban rejlõ veszélyekre.
Heves Megyei Kormányhivatal

Környezetünk
védelmében a
fûtésrõl
Fûtési technológiától függetlenül
komoly veszélyt jelenthet, ha a fûtõeszközt nem rendeltetésszerûen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres mûszaki felülvizsgálatot elmulasztották.
Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a
szén-monoxid mérgezések elkerülhetõek:
A fûtõeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések
életveszélyesek lehetnek.
Évente legalább egyszer mindenki
ellenõriztesse a fûtõeszközét. A lerakódott por és szennyezõdés nemcsak rontja a fûtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.
A családi házakba a kéményseprõ
nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt idõpontban végzi el az
ingyenes ellenõrzést és tisztítást. A
http://kemenysepres. katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet
idõpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es
nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprõipari ügyfélszolgálatot.
A szén-monoxid mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelõ szellõzésérõl. Az új, jól
szigetelõ ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellõzõt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterû fûtõeszköz elhasználja a szoba levegõjét az
égéshez, és nem biztosított a levegõutánpótlás.
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Egy megfelelõen mûködõ fûtõeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért
tanácsos egy jó minõségû szén-monoxid-érzékelõt beszerezni. A nem megfelelõ érzékelõk életveszélyesek, mert
hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy idõben jeleznek.
Ne fûtsenek háztartási hulladékkal,
lakkozott, festett vagy nedves fával, mert
ezek amellett, hogy mérgezõ gázokat
bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a
kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen
lerakódások miatt leszûkül a kémény
belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst
a házba.
Ha valaki csak két hétig háztartási
hulladékkal fût, annyi korom és kátrány
rakódik le a kéményben és a fûtõeszközben, mint normál fûtõanyag használata
esetén egy teljes fûtési szezonban.
A kémény belsõ falára lerakódott
vastag korom- és kátrányréteg a fûtés
hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástûzhöz vezethet. Minden ötödik lakástûz a kéményben keletkezik.
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2018. szeptember 25-én megjelent „Közeleg a fûtési szezon” címû
közleménye alapján

Tájékoztató
2018. január 1jét megelõzõen
engedély nélkül
vagy engedélytõl eltérõen
létesített kutak
engedélyezésérõl
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 2018. október 8-án az
alábbi rendelkezést tartalmazza:

„29. § (7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítõ, aki 2018. január 1-jét megelõzõen
engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”
Jegyzõi hatáskörbe kizárólag az alábbi esetek tartoznak:
A 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet
alapján a települési önkormányzat
jegyzõjének engedélye szükséges olyan
kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez,
amely a következõ feltételeket együttesen
teljesíti:
– a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés
alatt álló, illetve elõzetesen lehatárolt
belsõ, külsõ és hidrogeológiai védõidom, védõterület, valamint karsztvagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy
parti szûrésû vízkészlet felhasználásával
üzemel,
– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerû
bejelentéssel rendelkezõ ingatlanon
van, és magánszemélyek részérõl a házi
ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
– nem gazdasági célú vízigény.
A helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyeési, üzemeltetési és fennmaradási
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát a 41/2017. (XII.
29.) BM rendelet határozza meg. Az
eljárás illetéke 3000 Ft.
Azokban az esetekben, amikor a
jegyzõ hatásköre a fentiek alapján nem
állapítható meg, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa
György u. 15. Telefon: 46 502-962) jár
el, az eljárással kapcsolatban részletes
tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az
ügyfelek részére. Dr. Jakab Csaba jegyzõ
5
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ÉN ELKÍSÉRTELEK
AZ ISKOLÁBA,
ENGEM KI KÍSÉR
HAZA?
Aki a kutyáját felügyelet nélkül kóborolni hagyja, szabálysértést követ el és 150 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. A kóbor ebek
begyûjtése az önkormányzat által megbízott
gyepmester feladata, költsége az állat tulajdonosát terheli!

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
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Az iskola életébõl…
„Határtalanul”
Kirándulás Erdélyben
Hetedikesek lettünk! Ez az év nem
úgy kezdõdött, mint a többi, hogy sirattuk a nyarat és utáltuk a szeptembert.
Sõt! Volt, aki egész nyáron azt várta,
hogy eljöjjön a szeptember vége és útra
keljünk.
25-én reggel jól megpakoltuk a kisbuszt bõröndökkel és ajándékokkal és
irány Torockó! Barna Tibor osztályfõnökünk és Keszte Tibor új igazgatónk
társaságában elindultunk a nagy kalandra. A buszon lassan telt az idõ, már nagyon szerettünk volna odaérni. Végre
két óra felé a román határon voltunk és
telefonjainkat állítgattuk egy órával
elõbbre.
Idegenvezetõ híján a városok nevezetességeibõl egy-egy tanuló már elõre
felkészült és a buszon a mikrofonba beszélve mondta el a települések történetét.
Nagyváradon álltunk meg elõször,
hogy megnézzük a gyönyörû Nagyboldogasszony Székesegyházat, majd
Nagyszalonta következett, ahol a nem is
annyira Csonka toronyban megcsodálhattuk a berendezett Arany János Emlékmúzeumot. A torony legfelsõ emeletén lévõ helyiségben kipróbáltuk az
ügyességi játékokat.
A Királyhágón áthaladva egyre beljebb jutottunk Erdélybe. Körösfõn Kõrösi Zolika is megláthatta a róla elnevezett Körös forrását, valamint megnéztük
a négy fiatornyos, fakazettás mennyezetû református templomot. Vasvári Pál
emlékmûvénél pedig nemzeti színû
szalagot helyeztünk el.
Torockóra, a szállásunkra este 7 körül értünk. De jó, hogy csak a mi osztályunk szállt meg itt! Teljesen birtokba
vehettük az épületet.
Bár Feruszt nem nagyon bírta ki az
ágy, a 6-os szobából pedig Gergõ hangszórója és a filmek zaja is néha kiszûrõdött, azért nem lehetett ránk panasz.
8

A Székely-kõ csúcsán

A Tordai-hasadékban
Másnap a torockói Néprajzi Múzeumba látogattunk el. Kiderült, hogy a
falu a kovácsok települése volt, majd késõbb elkezdték megmûvelni a földet a
Székelykõ lábánál, ezért ilyen lépcsõzetes. Délután következett az igazi kihívás,
az 1129 m-es Székelykõ megmászása.
Aki úgy gondolja, hogy ez gyerekjáték,
téved. A túra mindnyájunkat próbára

tett, hiszen végig a meredek, sziklás terepen kellett felkapaszkodnunk és nem
akart véget érni az emelkedõ. A tetõn
azonban nagyszerû panoráma tárult
elénk. Milyen apró volt a falu és a völgy
odafentrõl! A visszaút sem volt kevésbé
fárasztó. Néhányan igénybe vették a
nadrágféket, Milán és Ozsvát Bence peFolytatás a 9. oldalon
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Folytatás a 8. oldalról
dig kikísérletezték a hegyoldali talpon
lecsúszós síelõs technikát. Megcsináltuk! Büszkén, bár egy kicsit sajgó vádlikkal tértünk nyugovóra.
A harmadik napon reggel meglátogattuk az iskolát. A tanár néni elmondta, hogy ötven magyar tanuló van, köztük vannak gyermekotthonos gyerekek
is. Az iskolások nagyon örültek az
ajándékainknak: lábbelik, írószerek, tanszerek, vitaminok voltak az adományok
és persze a finom, édes mátraaljai saszla
szõlõ. Ránk azonban még két jó program várt, egy túra és egy bányalátogatás,
így tovább indultunk.
A Tordai hasadéknál már nem volt
olyan kemény a helyzet, mint a Székelykõnél, de itt pedig kis híján a folyóba pottyantunk, olyan csúszósak
voltak a kövek. Csodálatos, poszternek
is beillõ táj fogadott bennünket, az idõ
is remek volt, nem beszélve a hangulatról. Sok gyönyörû fotót készítettünk.
És a sóbánya! Még sosem lélegeztünk be ilyen tiszta levegõt! Azt hittük,
hogy száraz lesz, de párás, sós és nagyon
érdekes volt a klíma odalent. A bánya
már nem olyan, mint régen, egy szép,
kivilágított látogatóközpontot alakítottak ki belõle, föld alatti játszótérrel,
pingpong asztalokkal, ajándék bolttal. A
só mindenhová lerakódott, a lépcsõkre,
a kötelekre és csodálatosak a sócseppkövek. Na jó, Lipi megnyalta egy kicsit
a falat is, hát igen sós volt!
A negyedik napon látogattunk el Torockószentgyörgyre, ahol többen finom
helyi sajtokat vásároltak. Felmentünk a
kilátóba is, ahonnan a Székelykõre és
egy várromra láttunk rá.
Nagyenyeden a várat éppen felújítják, ezért oda nem tudtunk bemenni, de
Gyulafehérváron sikerült a várlátogatás.
A Szent Mihály Székesegyházban, a
Hunyadiak sírjánál is elhelyeztük pirosfehér-zöld szalagunkat.
Egyszer minden jó véget ér, az
utolsó nap következett, amikor is a
visszafelé úton elõször Kolozsváron
álltunk meg, hogy megnézzük Mátyás király hatalmas lovas szobrát a
fõtéren. Lados Bence a város másik
nevezetességét, a KFC-t is nagy lelkesedéssel látogatta meg!
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Gyulafehérvár

Mátyás szülõháza elõtt
Zilah és Érmindszent még belefért a
programba, hiszen Ady Endre szülõfaluját sem akartuk kihagyni. Érdekes,
hogy a falut ma már hivatalosan Ady
Endrének hívják.
Hosszú buszút után estére értünk
haza, fáradtan, de fiúk-lányok jókedvûen. Jó néhány sókristállyal és különféle
nagyságú és színû bicskával a zsákjainkban, lemerült telefonjainkkal, melyekben rengeteg fénykép tárolódott a mi
csodálatos Erdélyünkrõl. Ezek a szép
emlékek elkísérnek bennünket öreg
napjainkig…
Lipovszky Márton
Erdõs Attila
Cadenazzi Vittorio

Néprajzi múzeum Torockón
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Tisztelt gyöngyöstarjáni lakosok!
Keszte Tibor vagyok, 2018. augusztus 16-tól a Gyöngyöstarjáni Általános
Iskola intézményvezetõje.
Szeretnék röviden bemutatkozni és
tájékoztatni Önöket az iskola életét
érintõ változásokról.
A Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában ebben az évben az intézményvezetõ
személyében változás történt. Az eddigi
intézményvezetõ, Kissné Matin Éva vezetõi megbízása augusztus 15-én lejárt.
Az új intézményvezetõ Keszte Tibor, az
iskola pedagógusa, 5 évre kapott megbízást az intézmény vezetésére.
Az intézményvezetõ-helyettes továbbra is Sándorné Paulik Erika, 5 évre
kapott megbízást a feladat ellátására.
Az iskolában 8 évvel ezelõtt, 2010
decemberében kezdtem dolgozni, matematika-fizika-informatika szakos tanárként és egy akkori 8. osztály osztályfõnökeként. Ebben a tanévben már a
harmadik végzõs osztály osztályfõnöke
lehetek, ami talán jelzi az iskolavezetés,
a kollégák, a szülõk és nem utolsósorban a gyerekek bizalmát, hogy a rám
bízott feladatokat megfelelõ színvo-

nalon el tudom látni.
A tantárgyi és osztályfõnöki feladatok mellett az Országos Kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatokat is elláttam, illetve a tankönyvrendelési adminisztrációt is elvégeztem.
A 2018-2019-es tanév kezdetekor
sok változás történt az intézményben.
Távozott az iskolából Kissné Matin Éva
eddigi intézményvezetõ, Kovács Csilla
Katalin angolt tanító tanárnõ, Zsidai
László magyar-történelem szakos tanár
és nyugdíjba vonult Pongrácz Gáborné
tanító.
A jelentõs változások ellenére októberre sikerült a hiányzó pedagógusokat
pótolni és most a szakos ellátottság 100
%-os, amit sok iskola nem mondhat el a
tankerületben.
Fontos változás az iskola életében,
hogy mivel a nyáron – rajtunk kívül álló
okok miatt – nem sikerült a felújítást
megvalósítani, ezért most a tanítási idõben kell ezeket a munkálatokat
elvégezni. Annak érdekében, hogy ne
kelljen tanítási szünetet elrendelni, a
polgármester úrral történt egyeztetés

után az önkormányzati épületekben
sikerült megoldani elõször az alsó tagozat, majd utána a felsõ tagozat elhelyezését, így a tanítás is folyamatos, és a felújítási munkálatok is a tervezett ütemben
haladnak. A tervek szerint a munkálatok
befejezési határideje november vége,
december eleje.
A felújítás 8 tantermet, a tanári szobát, az alsó folyosót és a vizesblokkokat
érinti. Kicserélik az elektromos vezetékeket, új lámpatestek lesznek a tantermekben és a folyosókon. A WC helyiségekben szintén cserélik a vezetékeket, új
szerelvények, mosdók, tükrök és ajtók
lesznek. Ezekben a helyiségekben újak
lesznek a padlólapok és fali csempék is.
A tantermekben és a tanári szobában új
lesz a padlóburkolat és természetesen
minden helyiségben és a folyosón is
megtörténik a festés. A folyosó is új burkolatot kap.
Reméljük, hogy a felújítás után egy
megszépült, megújult iskolában tudjuk
végezni nevelõ-oktató munkánkat.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Keszte Tibor, intézményvezetõ

Egészségügyi program Gyöngyöstarjánban
Három település (Gyöngyöspata,
Gyöngyöstarján, Nagyréde) orvosainak és szakdolgozóinak összefogásával,
elindult egy sikeres pályázat, Az alapellátás és népegészségügy átfogó fejlesztése. A pályázat keretén belül lehetõség
van a fenti települések háziorvosainál illetve gyermekorvosnál egészségügyi állapot-felmérésre, ezek után többféle
egészségszemlélet formáló programokat kínálunk:
– gyógytorna
– dietetikus tanácsadás
– egyéni pszichológiai tanácsadás
– testsúlykontroll csoport (az életmódot váltani szándékozók számára)
– dohányzás leszokás segítõ program
– stresszkezelés elõadássorozat
– úszásoktatás, aquila-fitness (gyöngyöspatai uszodában 2019 januárjától
indul az oktatás, mivel jelenleg az uszo10

da felújítás alatt van). Továbbá szervezünk az iskolák felsõ tagozatosai számára iskolai szemléletformáló programokat is (egészséges táplálkozás, elsõsegélynyújtás, újraélesztés, serdülõkor
problémái...). Az idõs korosztály számára is elindítottuk Az egészséges idõsödés elõadássorozatot, (elmagányosodosás, táplálkozási problémák, mozgás
az idõs korra vetítve, demencia...).
Egészségnap is szervezésre kerül
mindhárom településen, évente egyszer. 2018. 10. 06-án Gyöngyöstarján
településen szervezhettük meg, ezúton is szeretnénk megköszönni a
gyöngyöstarjáni lakosoknak, hogy szép
számmal részt vettek szûrõvizsgálatainkon.
Köszönet illeti még Pálosiné Erzsikét, Már Ágnest, az önkormányzat dolgozóit, valamint Dr. Purger Piroska

gyermekorvost, Dr. Petrovics Antal háziorvost, Dezsõ Zoltánné ápolónõt,
akik segítettek a szervezésben és a lakosság tájékoztatásában.
Szeretettel várunk mindenkit a programjainkon! A gyöngyöstarjáni programokról Már Ágnes orvos-asszisztensnél
kaphatnak bõvebb felvilágosítást.
Praxisközösség dolgozói
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Óvodánk életébõl
„Szeptember, szeptember,
elindul a kisember”
Bizony elindul, 62 kisgyermek indult el az óvodába. A kicsik közül ki
könnyes szemmel, ki vidáman lépte át
az óvoda udvarát. Régi óvodásaink már
nagyon várták kis barátaikat, és örömmel üdvözölték õket.
Alig telt el másfél hónap és már több
közös vidám élménnyel gazdagodtunk.
Szeptemberben a szülõkkel közösen
megszerveztük az óvodai szüretet. Szõlõskertté vált udvarunkon a középsõ
csoportosak kis mûsorral hívtak minket
szüretelni. Sok apró kéz kezdte meg a
munkát, a szülõk segítségével. Miután
megcsordult a must leve és már fogyott
a sok finomságból is, megérkezett Orsi
néni és kezdõdhetett a szüreti mulatság.
Köszönjük a szülõknek a sok segítséget, támogatást. Itt kell kiemelnem,
hogy a nyár folyamán a nagycsoportban
sajnos tönkrement a DVD lejátszó. Ám
Szabó Blanka apukájának önzetlen segítségének köszönhetõen kaptunk tõle
egy új lejátszót, amit a gyerekek nagy
örömmel vettek birtokba. Köszönjük
szépen!
Az állatok világnapját a középsõ és
nagycsoportos gyerekek budapesti állatkerti sétával ünnepelték. Alig bírtak
betelni a sok látnivalóval. Az egész na-

pos kirándulásról nagyon sok mesélni
valóval érkeztek haza.
A nagycsoportosaink ellátogattak a
gyöngyösi piacra. Az õszi gyümölcsök,
zöldségek gyorsan a kosárba kerültek,
és a hét folyamán szépen el is fogytak.
Középsõseink túrára indultak: a falu
határát bebarangolták, és közben sok
kincset gyûjtöttek.
Megünnepeltük a Magyar Népmese napját. Az óvó nénik bábelõadással
lepték meg a gyerekeket. Nagy örömmel fedezték fel az óvó nénik hangját
egy-egy báb mögött.
A nagycsoportosak túráztak egy nagyot és megnézték a bányát, távcsõvel
csodálták a Kopasz szép õszi ruháját, a

Völgyi tó környékét.
Október 14-én a nagycsoportosak
köszöntötték falunk idõs nénijeit, bácsijait a Mûvelõdési Házban. Izgatottan
álltak a sok nézõ elé, de nagyon ügyesek
voltak.
Középsõseink is ellátogattak a piacra, és õk is sok finomsággal tértek haza.
A középsõsek és a nagyok nem csak
vásároltak, hanem a vásárolt kincsekbõl
savanyúságot is készítettek. Jutott belõle a kicsiknek is, de még otthonra is egy
kis kóstoló.
Még csak másfél hónap telt el, de
már sok kedves élménnyel lettünk gazdagabbak, és reméljük, hogy sok élmény vár ránk!
Szecskõ Tiborné
11
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Portré
Ebben a számunkban is gyöngyöstarjáni borászt kértünk fel interjúra, hiszen Szõke Mátyás borász 2017-es, az
Év Borásza díja után ismét egy gyöngyöstarjáni sikerre lehet büszke a
település.
A Mátrai Hegyközségi Tanács tisztújító közgyûlésén Kovács Zitát választották meg a Mátrai Hegyközség elnökének.
– Számítottál rá, vagy meglepetésként
ért a választás?
– Nem számítottam rá, de nagyon
nagy megtiszteltetés ez nekem. A jelölésem után mondhatni egy emberként álltak be mögém a hegyközségi
küldöttek a választáson, ami mindenképpen egy nagy visszajelzés számomra. Azt már nagyon régóta érzem, hogy ha azt szeretnénk, hogy
fejlõdjön a borvidék, akkor cselekedni kell! Ebben a szellemben próbálom ezt a pozíciót is ellátni.
– Mi motivált arra, hogy Te is borász
legyél? Gondolom édesapád, Kovács
László is hatással volt választásodra?
– Édesapám, Kovács László világéletében szõlõvel és borral foglalkozott, gyerekkoromban majdnem minden hétvégét a szõlõben töltöttem a
nagyszüleimmel, így természetes lett
volna, hogy én is ezt a hivatást választom. De 18 évesen úgy éreztem, hogy
nekem el kell mennem innen, Gyöngyöstarjánból, és valami egészen mással kell foglalkoznom. Hétvégente
azonban sokat kóstolgattunk, borokat
házasítottunk, és azon kaptam magam,
hogy segíteni akarok apának ebben a
tevékenységben. Megfertõzött ez a
gyönyörû szakma, és ha õszinte szeretnék lenni, nagyon hiányzott Gyöngyöstarján is. Imádok itt élni, és hálás
vagyok, hogy egy ilyen szépséges tájon
töltöm a mindennapjaimat. Így kilenc
évvel ezelõtt hazajöttem.
– Mibõl tevõdik össze a munkád? Mik
a feladataid a Mátrai Hegyközségnél?
– A hegyközség érdekvédelmi
szervezet, amelynek a borászok és a
szõlõtermesztõk érdekeit egyaránt
12

képviselnie kell. Emellett a Mátrai
Hegyközségi Tanács irányvonalakat
tud kijelölni, amelyekkel orientálni
lehet a borvidéket és egy egységes képet kialakítani. Én ezt tartom legfõbb
feladatomnak. Nemrég megalakult a
Mátrai Borászok Egyesülete, egy jó
kis dinamikus csapat, amely a hegyközséggel együtt nagy változásokat
tud elindítani.
– Matyi bácsi is említette, hogy a fiataloké a jövõ. Te hogyan látod, véleményed
szerint generációváltás van, vagy lesz a borászatoknál?
– Számos pincészetnél szinte váratlanul zajlott le egy komoly generációváltás, megjelentek a 25 és 35 év
közötti fiatal borászok, akiket az idõsebbek lelkesen támogatnak. Elég
csak Gyöngyöstarjánban körbenézni:
Benedek Peti, Kerekes Tamás, Kiss
Attila, Ludányi Gábor. Teli vagyunk
fiatal, tehetséges borászokkal. Ez óriási lehetõségeket jelent, de a Mátra
ismertsége mégis szerény.
Sokáig alvó borvidék voltunk, a
kevésbé hozzáértõk gyakran azt hitték, hogy Egerhez tartozunk, és alig
történt valami annak érdekében,
hogy ez megváltozzon. A nulláról
kell elindulnunk, komoly lemaradást
behozva önmagunk megfogalmazásában, viszont ez azt is jelenti, hogy
nem kell elõtte lebontani egy rossz
felépítményt, hanem azonnal elkezdhetünk építkezni.
– A fiatal borászok gondolom másképp
gondolkodnak a marketingmunkáról mint
elõdeik. Te hogyan képzeled el a mátrai
borvidék megismertetését?
– Borvidéki marketingrõl most
gyakorlatilag nem beszélhetünk. Pe-

dig minden adott lenne hozzá, elég
arra gondolni, hogy tavaly végre mátrai borász, Szõke Matyi bácsi kapta
megérdemelten az Év bortermelõje
címet. Azt azonban be kell látni, hogy
a bor ma már önmagában kevés. Ha
csak Gyöngyöstarjánt nézzük, teli van
kiaknázatlan lehetõségekkel. Rengeteg turista látogathatna hozzánk, de a
fogadási feltételek nagyon szerények.
Nincsenek minõségi szálláshelyeink,
nincsenek éttermek, ahol egy kellemes vacsorát el tudnak fogyasztani az
ide látogatók, nincsenek állandó programok, amire fel tudnak figyelni az
ország más részében élõk. Ezért is
kezdeményeztük egy ötéves marketingstratégia kidolgozását, mert beszélhetünk a szükséges változtatásokról, várhatjuk a csodát, de ha nem cselekszünk, akkor az magától nem fog
bekövetkezni.
– Ebben az évben gondok voltak a
szõlõfelvásárlási árakkal. Lépett-e ez ügyben a Mátrai Hegyközség, képviselte-e a
gazdákat a felvásárlóknál?
– Sajnos kijelenthetjük, ez az év
nagyon keményen próbára teszi a termelõket. Az országosan nagy termés
miatt várható volt, hogy komolyabb
áremelkedés a tavalyihoz képest nem
lesz, de a csökkenés mindenkit sokkolt. A Hegyközségi Tanács részérõl
mind a helyi felvásárlók, mind a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa,
mind pedig a Minisztérium felé
megtettük a szükséges lépéseket. Látnia kell mindenkinek, hogy ez az állapot nem tartható, mert a kisebb termelõk sajnos teljesen el fognak lehetetlenedni, legrosszabb esetben tönkre fognak menni. Bízom a sikeres fellépésben, de azt is látnia kell mindenkinek, hogy ez egyik percrõl a
másikra nem fog változni, azonban
fel kell szólalni, hogy hallják a hangunkat!
– Nagyon köszönöm a válaszokat, sok
sikert kívánok további munkádhoz a
Mátrai Hegyközségnél és a saját borászatotokban egyaránt.
Pálosi Györgyné
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Erdélyben jártunk
Augusztus elején 38 fõ vett részt
azon az erdélyi kiránduláson, melyet
önkormányzatunk Nagygalambfalva
testvérteleülésünkkel
egyeztetve
szervezett meg. A szállás kiválasztásában és a programok összeállításában
nagy segítségünkre volt Gyerkó Levente, Nagygalambfalva polgármestere, amit ezúton is köszönünk neki.
Remek hangulatban indultunk
útnak augusztus 2-án hajnalban. Elsõ
állomásunk Segesváron volt, ahol
Gyerkó Levente polgármester úr várt
bennünket. Rövid sétát tettünk Erdély egyik leglátványosabb és legjobb
állapotban megõrzött középkori várában, amit elõször 1280-ban emeltek.
A várlátogatás után Nagygalambfalvára indultunk, ahol a helyiek szíves fogadtatással és finom vacsorával
vártak bennünket.
Pénteken, reggeli után a Fogarasi
havasokba indultunk, ami a Déli Kárpátok hegyláncolatának kelet felõl a
második tagja, a Kárpátok legnagyobb tömegû kristályos hegysége.
Akik bátrak voltak, drótkötélpályán
mentek föl a 2034 m magasságban lévõ Bilea-tóhoz, a „bátortalanabb utasok” busszal tették meg a távot a
Transzfogarasi úton. A táj, a magasság, a vízesés látványa hatalmas élményt nyújtott mindenkinek.
A szombati utunk az Ezeréves határhoz vezetett, a Gyimesi-hágón áthaladva Csángóföldre érkeztünk. Gyimesbükknél ér véget az ország, melyet
István király Mária kegyeibe ajánlott. A
hely zarándokhely lett, ahová évente
több mint tízezer ember látogat el. A
gyönyörû gyimesi táj, a szénacsinálók
látványa mindenkit elbûvölt.
Visszaérkezve Nagygalambfalvára
Kányádi György református lelkész
várt bennünket, bemutatta a templomot, majd közösen ellátogattunk Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõnk
Nagygalambfalva szülöttének sírjához, ahol koszorút helyeztünk el.
A szálláshelyre visszatérve már
javában sült faszénen az egyik legnépszerûbb erdélyi étel, a mics, és

sült a tarja erdélyi vendéglátóink jóvoltából. Az est búcsúest is volt egyben, hiszen másnap indultunk haza.
Nagyon, nagyon köszönjük minden egyes vendéglátónk, de különösképpen Gyerkó Levente polgármester és Kányádi György református
lelkész kedvességét, vendégszeretetét
és kalauzolását. Innen kívánunk nekik kitartást, erõt mindennapjaik
megéléséhez!
Hazafelé úton még rövid fürdõzésre került sor Szovátán, a székely
sóvidék legismertebb nemzetközi hírû üdülõhelyén lévõ Medve-tóban.
Bízunk benne, hogy jövõre ismét
részesei lehetünk hasonló kirándulásnak.
Pálosi Györgyné
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Augusztus 20-ra emlékeztünk
Gyönyörû napfényes reggelre ébredtek kis falunk lakói 2018. augusztus 20-án.
A megszokott ünnepnél most több
esemény történt a településen. Délelõtt 10 órakor Vilmos atya ünnepi
szentmisét tartott a római katolikus
templomban, melyen a Nagyik és
Unokák Énekkar tagjai is részt vettek.
A mise végén a hívek az atya és a kántor asszony vezetésével az István út
elején lévõ Szent István szoborhoz
vonultak. Itt rövid megemlékezés volt
elsõ szent királyunkról, valamint az új
kenyér megszentelése is megtörtént.
Az ünnepi mûsort gyermekeink
szavalata, valamint a nagyisok éneke

Csellengõk
elõadás

Az Országos Könyvtári Napok
keretében Incze Zsuzsa, a Csellengõk címû televíziós mûsor szerkesztõ-rendezõje látogatott el hozzánk.
Az általános iskola felsõ tagozatos tanulóinak beszélt eltûnt gyermekekrõl, felnõttekrõl, az eltûnés körülményeirõl. Megemlítette az ismeretlen
egyénekkel való kapcsolat veszélyeit.
Fontos, hogy a gyerekek halljanak az
õket fenyegetõ veszélyekrõl, melyet
talán el sem tudnak képzelni ma
még. A szerkesztõ filmvetítéssel
illusztrálta az elmondottakat.
Pálosiné
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színesítette.
Délután 3 órára a Falumúzeumhoz voltunk hivatalosak, ahol Tóth
Levente és Zsichla Dorottya hagyományos esküvõjére készültek, az elõzõ századok népviseleti ruháiban és a
gyöngyöstarjáni hagyományokat felidézve. Az utcán végig énekelve vonult a násznép a templomi esküvõre.
Az esküvõt fergeteges tánc, mulatás
követte a múzeum udvarán. A zenét
a kiváló, a jókedvcsináló Busa duó
szolgáltatta.
Minden elismerés az új párnak, a
szülõknek, a szervezõknek. Köszönjük.
Kovácsné Majoros Etelka

Büszke vagyok a nagymamámra
Az én nagymamámat Varga Kálmánnénak hívják. Gyöngyöstarjánban
lakik, a Rákóczi utcában. A faluban
szinte mindenki ismeri, még a fiatalok
is, Edit néniként. Az NN Biztosítónál
dolgozik már több mint 10 éve.
Jó tulajdonságai: közvetlen, könynyen ismerkedik az emberekkel, jól
kommunikál, szeret beszélgetni, és
akinek tud segít. Ez nem véletlen, hiszen az elõzõ munkahelyén (Mátra
Ruhaipari Szövetkezet) a bérszámfejtõ,
statisztikus és pénztárosi munkakörök
mellett a cég vöröskeresztes titkára volt
24 évig, társadalmi munkában. Mivel a
cég megszûnt, a mama új állást keresett,
hiszen még nem volt nyugdíjas. Így lett
pénzügyi tanácsadó. Szorgalmasan dolgozik, s már 2010-ben itt is bizonyított:
bronz okleveles partner lett, s kapott
egy milánói utat ajándékba.
Azóta is egyfolytában segít az embereknek, hogy nagy bajban is legyen
pénzük, ha nyugdíjba mennek akkor is,
és ha a lakásukban vagy családi házukban következik be kár.
Ezenkívül foglalkozik személyi kölcsönökkel, hitelekkel, és lakástakarékpénztárral is.
2017-ben olyan jól dolgozott, hogy

elnyerte az ezüst oklevelet, melyet idén
adtak át Budapesten a RAM Koloszszeumban (Radnóti Miklós Mûvelõdési Központ) kiemelkedõ teljesítményéért.
S mivel a banki feltételeket is sikerült elérni, így októberben egy ciprusi
úton vehetett részt.
Szereti az ügyfeleit, mindent elintéz
nekik, és azok is bizalmasak vele szemben, mintha családtag lenne. Persze ez
hosszú évek munkája.
Nagymama is lassan 66 éves lesz, de
még mindig temperamentumos,
aránylag jól bírja magát.
Õ az én példaképem, mert munkájában kitartó, céltudatos és szorgalmas.
Hát ilyen az én nagymamám!
Debrei Gerda
6. o. tanuló
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Tisztelt lakosság!
Szükségesnek látom, hogy tájékoztassam Önöket arról, hogy a községünkben az elkövetkezõ hónapokban
milyen beruházások fogják a lakosságot
érinteni. Elöljáróban el kell mondanom, hogy az országban tapasztalható
munkaerõhiány és különösen az építõiparral foglalkozó vállalkozások leterheltsége igen erõsen befolyásolja a
munkák elvégzését, annak határidejét
és a bekerülési költséget, mely minden
esetben növekszik. A pályázaton nyert
összegeket szinte mindig jelentõs önerõvel ki kell egészíteni.
Mi az, ami az elkövetkezõ hónapokban elõttünk áll?
Sokan láthatják, hogy a Hõsök utca
1-ben, a volt kenyérbolt és a volt kozmetika helyiségét összevonjuk, felújítjuk. Pályázaton nyertünk a védõnõi
szolgálat felújítására, bõvítésére összesen 16 millió Ft-ot. Ezt a pénzt ide
használjuk fel, amibõl a szolgáltató ház
alsó szintjének teljes fûtéskorszerûsítését is meg fogjuk oldani. Várhatóan
még az idén sor kerül az átköltözésre. A
mai kornak megfelelõ szolgálat várja
majd a gyerekeket szüleikkel együtt. Az
épület elõtti területet az elõírásoknak
megfelelõen akadálymentesítjük. Parkolót és a helyiségekbe való bejutást ennek megfelelõen alakítjuk ki. (Évek óta
problémát okoz a Petõfi utcából vissza
közlekedõ busz szolgáltató ház elõtti
szabálytalan megállása, ahol az idõsek
nehézkesen tudnak fellépni a magas
küszöbre. A parkoló átalakításával
kénytelenek lesznek a Gyöngyös felé
közlekedõ buszok is beállni a buszmegállóba.) A tavasszal 2019. március
31-ig szintén elnyert pályázatból történik a Sósiréti út részleges felújítása.
Ezt a 10 millió Ft-ot a zártkertek könnyebb megközelítéséhez kiírt pályázatból valósítjuk meg.
Jelenleg az iskola belsõ felújítása
folyik, 45 millió Ft a ráfordított öszszeg. Ezt az iskola mûködtetõje szintén pályázati összegbõl biztosítja.
Ebben az évben be kell fejezni a beruházást.
Szintén érintett az iskolánk a 2019.

évben megvalósítandó energetikai
pályázatban. Az elnyert 170 millió Ft
az iskola, mûvelõdési ház és a hivatal
energetikai korszerûsítésére fordítható. A közbeszerzési munkálatok elindultak, tavasszal kezdõdik a beruházás. Mindhárom épületben fûtéskorszerûsítés, külsõ szigetelés, nyílászárók cseréje és akadálymentesítés lesz.
Ennek a fedezete egy külön számlán
már a rendelkezésünkre áll.
Többen kérdezték tõlem, hogy
mi épül a „Borjúmáj” és a Kassa utca
közötti területen? Ezen a 2 ha-os részen egy helyi gazda szõlõfeldolgozó
üzemet létesít, amely reményeim
szerint pozitív hatással lesz a gyöngyöstarjáni szõlõtermesztõkre.
A községünkben a belterületi útjaink viszonylag jó állapotban vannak.
Sok millió forintot költünk rá, hogy ez
így maradjon. Viszont az állami utak,
konkrétan ami bennünket különösen
érint a bekötõ út, az borzasztóan néz ki.
Már nem egyszerûen rossz, hanem balesetveszélyes. Ezt rendszeresen jelzem
a Közúti Igazgatóságnak, akik a balesetveszélyes gödröket betömik. Most viszont már nem gödrök, hanem jókora
süllyedések vannak hosszú szakaszokon. Természetesen ennek a kijavítását

is kértem. Ígéretet kaptam, hogy napokon belül megcsinálják. Úgy gondolom, mire ezt az újságot olvassák, már a
balesetveszélyt elhárítják. Természetesen a teljes felújításról többször tárgyaltunk. Itt minimálisan 1,4 km-rõl van
szó, a költségek kb. 150 millió Ft-ra
tehetõk. Válaszként mindig elhangzik –
ami engem nem vigasztal –, hogy nagyon sok rossz út van a megyében és
vannak ezek között sokkal nagyobb forgalmúak is. Viszont Horváth László
képviselõ úrral való találkozásunkkor
mindig központi témává teszem a bekötõ utunkat. Megfogadtam, hogy addig „rágom a fülét”, amíg el nem érem
a célom. A legutóbbi találkozásunk
alkalmával már tudta, hogy mi lesz a témánk, és ígéretet kaptam arra, hogy az
új falufejlesztési program keretein belül
megpróbál forrást találni a 2019. évben.
Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk vágya teljesül, ha jövõre fel lesz
újítva a bekötõút.
Szeretnék mindenkit meghívni a
december 8-i „Lucázásra”, ott terveim szerint ünnepélyesen átadjuk a
védõnõi szolgálat új épületét.
Kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!
Nagy Károly polgármester

Köszöntöttük idõseket
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1991-ben nyilvánította október 1jét az Idõsek Világnapjává, melyhez
kapcsolódóan Gyöngyöstarján Önkormányzata évrõl évre megemlékezik a szépkorúakról.
Ebben az évben október 14-én
várták a helyi idõskorú lakosokat a
Mûvelõdési Ház nagytermébe.
Már a belépésnél kis itókával és
pogácsával kínálták az érkezõket az
önkormányzat képviselõi, dolgozói.
Elsõként Nagy Károly polgármester köszöntötte az idõseket, melyen elmondta, hogy nem csak ezen a napon
fontosak a településnek az idõsek, hanem az év 365 napján is. Kiemelte,

hogy fontos számára, hogy jól érezzék
magukat a településen, érezzék az
odafigyelést, az önkormányzat mindent
megtesz annak érdekében, hogy békés,
nyugodt településen tölthessék el idõs
napjaikat. Ezek után köszöntötte a jubileumi házasokat és minden fiatalnak
példaként említette az együtt eltöltött
éveket.
A délután folyamán kis mûsorra
került sor, melyen felléptek az óvodások, a helyi gyerekekbõl álló
BlackJam tánccsoport, a Gyöngyöstarjáni Pávakör, a Nagyik és Unokák
Énekkar. Busa Imre önálló zenés
mûsorral, Ludányiné Molnár Borbála verssel köszöntötte a szépkorúakat.
15
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Gyöngyöstarjáni Lucázás
2018. december 8.
Mûvelõdési Ház
11.00 óra:
A didergõ király. Az Ákom-bákom bábcsoport bábelõadása
(Az elõadás ingyenes)
16.00 óra:
Fáklyás felvonulás lovasokkal
Útvonal: Jókai tér – Deák F út – Tizedhonvéd út – templom)
16.30 óra:
Templomi koncert Sound of Spirit énekegyüttes koncertje

Nagyszínpad
17.00 óra:
BlackJam tánciskola, Virtus Kamara Táncegyüttes, Nagyik és Unokák Énekkar fellépése
18.00 óra:
Köszöntõ: Nagy Károly polgármester
Boszorkánykészítõ verseny eredményhirdetése
18.10 óra:
MILLER ZOLTÁN az Emberek zenekar énekesének elõadása
19:00 óra:
KEROZIN zenekar fellépése
20:00 óra:
„Luca legjobb forralt bora” kistérségi forralt bor verseny eredményhirdetése
20.30-23.00 óráig:
Utcabál a RETROLEUM zenekarral
A jó hangulat érdekében és a hideg ellen a forralt bor mindenkinek ajándék!
Kísérõ programok:
16.30 és 17.30 órakor a Haller pince bemutató sétája.
Adventi vásár, házi készítésû finomságok vására, forralt bor kóstolás, borforraló verseny.
Éjszaka 23 órakor különjárat indul Gyöngyösre!

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
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