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Az engedély
nélkül vagy
engedélytõl

eltérõen
létesített

kutakról -
határidõ: 2020.
december 31.
2018. december 21-tõl a vízgaz-

dálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör-
vény alapján mentesül a vízgazdálko-
dási bírság megfizetése alól az a léte-
sítõ vagy üzemeltetõ, aki 2018. de-
cember 21-ét megelõzõen engedély
nélkül vagy engedélytõl eltérõen lé-
tesített vagy üzemeltet felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárást 2020. december 31-ig
kérelmezi.

Alapvetõ változás, hogy nemcsak
a létesítõ, hanem az üzemeltetõ is
vízgazdálkodási bírsággal sújtható,
viszont továbbra is minden egyes kút
esetében egyenként kell vizsgálni:

– hatáskörrel a jegyzõ vagy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság rendel-
kezik-e,

– fennállnak-e a fennmaradási en-
gedély kiadásának feltételei vagy üze-
meltetési engedélyt kell-e kiadni.

Az ásott és a fúrt kutakra, a háztar-
tási és a gazdasági vízigényekre az en-
gedélyezési dokumentáció tartalma
eltérõ, ezért a kérelem benyújtása
elõtt vegyék fel a kapcsolatot ügyfél-
fogadási idõben a Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatal jegy-
zõjével vagy  községüzemeltetési
ügyintézõjével, akik helyi vízgazdál-
kodási ügyekben eljárnak. Azokban

az esetekben, amikor a jegyzõnek
nincs hatásköre, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa
György u. 15. Telefon: 46-502-962)
jár el, az eljárással kapcsolatban rész-
letes tájékoztatást is az igazgatóság
nyújt az ügyfelek részére.

A vízügyi hatósági eljárásban ké-
relem csak írásban terjeszthetõ elõ!

Mivel az illetékekrõl szóló 1990.
évi XCIII. törvény az eljárás illeték-
mentességét nem állapította meg, a
jegyzõ részére benyújtott kérelmen
3000 Ft illetéket kell illetékbélyegben
leróni!

Jelen tájékoztató a 2019. január 3-
án hatályos jogszabályok alapján
készült!

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Szolgáltatási
és bérleti díjak

megálla-
pításáról

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testületének
6/2019. (I. 17.) KT határozata alapján:

„I. Gyöngyöstarján Község Önko-
rmányzatának Képviselõ-testülete
2019. január 17-étõl az alábbi szolgál-
tatási és egyéb díjakat állapítja meg:

1. Önkormányzati tulajdonú lakások
bérleti díját az önkormányzat tárgyévi
költségvetésérõl szóló rendelete határoz-
za meg.

2. Nem lakás céljára szolgáló épít-
mény (garázs) bérleti díja 89
Ft/m2/hó

3. Üzlet-, szolgáltató- és iroda-
helységek bérleti díja 1030 Ft/m2/hó

4. Mûvelõdési ház kiadása magán-
célú rendezvényre (pl. lakodalom) 11
950 Ft/24 óra+rezsi

5. Mûvelõdési ház helyiségeinek
(elõtér, kiállítótér) terembérleti díja
3450 Ft/óra

6. Hõsök u. 1. emelet terembérle-
ti díja 3 órát meg nem haladó igény-
bevétel esetén 1000 Ft/óra

7. Hõsök u. 1. emelet terembér-
leti díja 3 órát meghaladó igénybevé-
tel esetén 24 000 Ft/24 óra+rezsi

A meghatározott díjak mentesek
az ÁFA alól.

A határozatban rögzített díjak
esetén minden megkezdett m2, 24
óra, óra után egész egység díját kell
fizetni.

II. Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzata tulajdonában álló Hõsök u.
1. alatti épület volt pizzéria helyi-
ségeit és a Jókai tér 5. alatti mûve-
lõdési ház nagytermét évi 1 alkalom-
mal díjmentesen igénybe veheti:

– gyöngyöstarjáni székhelyû civil
szervezetek,

– IKSZT keretein belül mûködõ
csoportok, szervezõdések,

– a gyöngyöstarjáni általános isko-
la és óvoda szülõi munkaközössége,

– önkormányzat éves rendez-
vénytervében szereplõ rendezvények
szervezõi.”

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Zöldterületek,
árkok karban-

tartásáról

Felhívom az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy az ingatlanuk men-
tén a csapadékvíz elvezetõ árok,
áteresz tisztításáról, a zöldfelület kar-
bantartásáról folyamatosan gondo-
skodjanak. 

A csapadékvíz szabad elfolyásának
biztosítása az elvezetõ árkok és át-
ereszek falevéltõl, füvesedéstõl, hor-
daléktól történõ tisztításával az ingat-
lan mentén az ingatlantulajdonos
vagy használó kötelezettsége.

A helyi közutak kezelésének szak-

Önkormányzati információk

Folytatás a 3. oldalon



mai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.)
GKM rendelet, a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény, vala-
mint a helyi környezet védelmérõl
szóló Gyöngyöstarján Község Ön-
kormányzat 12/2004. (V.1.) ren-
deletének értelmében:

„Az ingatlan tulajdonosa (kezelõ-
je, használója) köteles gondoskodni a
házhoz vagy telekhez kapcsolódó jár-
daszakasz és nyílt vízelvezetésû árok,
vagy a zöld sáv teljes területének a
tisztán tartásáról, a járda (járda hiá-
nyában 1,5 m széles sáv) és a jármû-
sáv közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásá-
ról, szemétmentesítésérõl. Az össze-
söpört szemetet háztartási szemét-
ként kell kezelni.”

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Bel- és kül-
területi tüzek
megelõzése

Az elmúlt években a tavaszi mun-
kákkal összefüggésben – többek kö-
zött a lakosság széleskörû tájékozta-
tásának köszönhetõen – Kirendelt-
ségünk területén a tûzesetek száma
csökkent, és nem történt jelentõsebb
kiterjedésû káreset. 

Azonban az elmúlt napokban a
bel- és külterületi gaz és kerti hulla-
dék égetés miatt megnövekedett a
tûzesetek száma. Hatóságunk vala-
mennyi esetben felhívta a terület tu-
lajdonosának a figyelmét az 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott Or-
szágos Tûzvédelmi Szabályzat (to-
vábbiakban: OTSZ) bel-, és külterü-
leti égetéssel kapcsolatos szabályai-
nak betartására, illetve a külterületi
ingatlanok vonatkozásában hatósági
eljárást indított, mely bírsággal
zárult.

Az OTSZ alapvetõen megváltoz-
tatta az égetéssel kapcsolatban az ed-
digi gyakorlatot a belterületi és a kül-
területi ingatlanok esetében. 

Az anyagi javakat is veszélyeztetõ

belterületi és nagy kiterjedésû külte-
rületi tûzesetek megelõzése érdeké-
ben tartsuk be a tûzvédelmi jogsza-
bályokat!

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése
alapján „Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet,
tarló, növénytermesztéssel összefüg-
gésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos.” Belterületi
ingatlanok esetében a helyi önkor-
mányzat rendelete szerinti idõpon-
tokban és feltételekkel lehetséges.

Mentesül az égetési, tûzgyújtási
tilalom alól a katasztrófavédelmi
szerv állománya, ha tevékenysége a
károk csökkentésére, a tûz terjedésé-
nek megakadályozására, szabályozá-
sára irányul, így a tûzeset helyszínén
jelen lévõ tûzoltásvezetõ dönthet bi-
zonyos területek további leégetésé-
rõl. A felderítés és a megfelelõ tûz-
oltási taktika kidolgozása érdekében a
kilátókat, magaslati ponton elhelyez-
kedõ létesítményeket, az önkor-
mányzat vagy a helyi katasztrófavé-
delmi szerv vezetõje által megbízott
személyek a szabadtéri tüzek korai
szakaszban történõ észlelése céljából
térítésmentesen igénybe vehetik.

Ha jogszabály másként nem ren-
delkezik (pl. NATURA 2000-es te-
rületekre a mûvelési kötelezettség
nem vonatkozik), az ingatlan tulaj-
donosa, használója köteles a területet
éghetõ hulladéktól és további hasz-
nosításra nem kerülõ száraz növény-
zettõl mentesen tartani.

Az OTSZ 226. § (1) bekezdése
alapján „Külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tûzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha
egybefüggõ területen irányított
égetést végezhet”.

Az irányított égetés végzésére
vonatkozó kérelemnek tartalmaznia
kell:

a) a kérelmezõ nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi

koordinátákkal vagy helyrajzi szám-
mal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és
tervezett befejezésének idõpontját
(év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület

nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos

leírását,
g) az égetést végzõ személyek

nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító

személy nevét és címét, mobiltele-
fonszámát,

i) a tûz tovább terjedésének meg-
akadályozására tervezett intézkedése-
ket és

j) a helyszínen biztosított, a tûz
tovább terjedésének megakadály-
ozására készenlétben tartott eszközök
felsorolását.

Az illetékkel ellátott kérelmet leg-
késõbb az égetés tervezett idõpontját
megelõzõ 10. napig be kell nyújtani
az engedélyezõ tûzvédelmi hatóság-
hoz (jelen esetben a Gyöngyösi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség, 3200
Gyöngyös, Kossuth út 1.), majd a ha-
tóság a kérelmet annak beérkezésétõl
számított 5 munkanapon belül bírál-
ja el. 

A kérelemben foglaltak valamint a
helyszínen tapasztaltak alapján hozza
meg a döntését a hatóság. Az enge-
délyben kikötésként szerepelteti azo-
kat a feltételeket, amelyek indokoltak
a biztonságos égetés elvégzéséhez.
(pl. a tûz nem hagyható õrizetlenül,
és veszély esetén, vagy ha az irányí-
tott égetést befejezték, azt azonnal el
kell oltani, az égetés csak úgy végez-
hetõ, hogy az a környezetére tûz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen, az
égetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarás-
sal, kéziszerszámokkal – meg kell
szüntetni stb.)

Az OTSZ 228. § (1) bekezdése
alapján „A szabadtéren keletkezõ
tüzek megelõzése érdekében a vasút
és a közút mindkét oldalán annak ke-
zelõje köteles a szélsõ vasúti vágány-
tengelytõl mérve legalább 4,0 méter
széles, a közút szélétõl mérve
legalább 3 méter széles védõsávot
kialakítani.”. Ezt a védõsávot éghetõ
aljnövényzettõl, gallytól tisztán kell
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tartani, a folyamatos tisztántartásról,
éghetõ anyagtól mentes állapotban
tartásról a védõsávval érintett terület
tulajdonosa, kezelõje, haszonbérlõje
köteles gondoskodni.

Figyelje a katasztrófavédelem
honlapját! Amennyiben az adott te-
rületen tûzgyújtási tilalom került el-
rendelésre, abban az esetben tilos irá-
nyított égetés végzése, a szabadban
történõ tûzgyújtás az erdõk terü-
letén!

A gyöngyösi
Katasztrófavédelmi

Kirendeltség lakossági
tájékoztatója 

Avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó

szabályok

A kerti hulladék ártalmatlanítása
elsõsorban komposztálással történhet.

Elszáradt avart és kerti hulladékot
április 1. és október 31. között hétfõi
napokon – kivéve ha ez ünnepnapra
esik – 12.00 és 18.00 óra között csak
szélcsendes idõszakban, a község bel-
területén, saját vagy bérelt ingatlanon
belül jól kialakított tûzrakó helyen
szabad égetni úgy, hogy az emberi
egészséget és a környezetet ne káro-
sítsa, valamint az égetés hõsugárzása
és füstje kárt ne okozzon. A község
külterületén növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett növényi
hulladékot április 1. és október 31.
között csak hétfõi napon 12.00 és
18.00 óra között szabad égetni úgy,
hogy az emberi egészséget és a kör-
nyezetet ne károsítsa, valamint az
égetés hõsugárzása és füstje kárt ne
okozzon.

Égetni csak megfelelõen kialakí-
tott helyen a vagyoni és személyi biz-
tonságot nem veszélyeztetõ módon
lehet. A tûz õrzésérõl és veszély ese-
tén annak eloltásáról a tûz gyújtója
köteles gondoskodni. A tûz helyszí-
nén olyan eszközöket, illetõleg fel-

szereléseket kell készenlétben tarta-
ni, amelyekkel a tûz terjedése meg-
akadályozható, illetõleg a tûz eloltha-
tó. A hulladék égetését végzõ sze-
mélynek ügyelnie kell arra, hogy az
égetésbõl  parázs õrizetlenül ne ma-
radjon. Az égetést követõen a para-
zsat vízzel, földtakarással vagy egyéb
hatásos módon el kell oltani.

Félig elégett, illetve el nem égett
égéstermék, égetési maradék eltávolí-
tásáról, elhelyezésérõl az égetést vég-
zõ személy köteles gondoskodni,
akár közterületen, akár magánterüle-
ten végzi az égetést. Közterületen
csak az végezhet égetést, aki a köz-
terület gondozására köteles. Az or-
szágos vagy Heves megye területére
vonatkozó tûzgyújtási tilalom idõtar-
tama alatt a település teljes közigaz-
gatási területén tilos az avar, kerti
hulladék és a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett növényi
hulladék égetése.

A tûzgyújtási tilalomról naponta
frissülõ információ érhetõ el a
www.gyongyostarjan.hu internet-
oldalon keresztül!

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testületének a helyi
környezet védelmérõl szóló 12/2004
(V.1.) önkormányzati rendelete alapján: 

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

A házi segítség-
nyújtásról

Az ellátást igénybe venni szándé-
kozónak kérelmet kell benyújtania az
erre a célra rendszeresített forma-
nyomtatványon Baloghné Kocsmár-
szki Katalin vezetõ gondozón keresz-
tül a polgármesterhez. 

Az ellátás igénybevétele önkéntes.
A szolgáltatásnyújtás elõtt az intéz-
mény vezetõje, vagy az általa megbí-
zott személy személyesen felkeresi a
szolgáltatást igénylõt, és egyszerûsí-
tett elõgondozást végez, ha szükséges
segít kitölteni a kérelem nyomtat-
ványt, és elvégzi a gondozási szük-
séglet vizsgálatot, tájékoztatást nyújt a
szolgáltatás biztosításával kapcsolat-
ban. A házi segítségnyújtás kizárólag
gondozási szükséglet fennállása ese-

tén nyújtható, a gondozási szükséglet
vizsgálatának eredményét a vezetõ
gondozó a kérelmezõ, illetve hozzá-
tartozó részére egy példányban átadja.

A házi segítségnyújtást a megál-
lapított napi gondozási szükségletnek
megfelelõ idõtartamban, de legfel-
jebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a
gondozási szükséglet a napi 4 órát
meghaladja, a szolgáltatást igénylõt
az vezetõ gondozó tájékoztatja a
bentlakásos intézményi ellátás igény-
bevételének lehetõségérõl, ebben az
esetben a szolgáltatást igénylõ az in-
tézményi elhelyezés idõpontjáig napi
4 órában történõ házi segítségnyúj-
tásra jogosult. 

Esetleges elutasításról az intéz-
mény vezetõje az ellátást igénylõt
írásban értesíti. Az ellátás megkezdé-
se elõtt az ellátást igénylõvel a gon-
dozási központ írásban megállapo-
dást köt. A házi segítségnyújtás
igénybevétele hétfõtõl péntekig 7
órától 14 óráig történhet.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Változtak a parkolás
feltételei Gyöngyösön

Feltételekhez kötött várakozási öve-
zetek Gyöngyösön, ahol a parkolási idõ
kezdetét a jármû szélvédõje mögé jól
látható módon kihelyezett – papír vagy
mûanyag, idõmérõ szerkezettel nem
rendelkezõ – parkolóórával köteles
jelezni a jármû használója: 

1. Autóbuszállomás (Koháry
u.) és környéke: Koháry u. (24. sz.
fõút) (a Koháry u. 6. sz. elõtti fizetõ
övezetig) – Kármán J. u. – Könyves
K. tér – Egri u. által határolt terület.

A központi autóbuszállomás (Ko-
háry u.) környéke várakozási övezet-
ben gépjármûvel várakozni munka-
napokon 8.00-16.00 óra között leg-
feljebb 2 órán keresztül lehet. 

2. Autóbuszállomás (Koháry
u.) és környéke: az Egri u. északi
oldalán lévõ parkolók Koháry u. –
Könyves K. tér közötti szakasza, a
Mérges u. 1-11. sz. társasház mögöt-
ti parkoló (hrsz: 2294), a Jeruzsálem
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u. 4. és 6. sz. társasházak közötti
parkolók (hrsz: 2294), valamint az
Egri u. 5. – Mérges u. 2. társasházak
közötti parkolóterület.

3. Toronyház és környéke:
Pesti u. – Róbert K. u. – Kisfaludy u.-
Bajcsy-Zsilinszky E. u. által határolt
terület, valamint a Róbert K. u. 11-
17. sz. elõtti parkolók (hrsz:2431), a
Szövetkezet u. – Róbert K. u. sarkán
lévõ parkolók, a Róbert K. u. 6-28.
sz. elõtti parkolók (hrsz: 3580).

A 2. és 3. pont szerinti területeken
várakozni 7.00 – 19.00 óra között
legfeljebb 2 órán keresztül lehet.

Gyöngyös Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének a parkolásról szóló

4/2007. (II.19.) önkormányzati ren-
deletének 2018. december 1-tõl hatályos

szövege alapján: Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Szálláshelyek
mûködésével kapcso-

latos jogszabályok

A szálláshely-szolgáltatási tevékeny-
ség folytatásának részletes feltételeirõl
és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl szóló 239/2009.
(X. 20.) Korm. rendelet alapján a szál-
láshelyek típusai:

– szálloda: az a kizárólag szállás-
hely-szolgáltatás folytatása céljából
létesített szálláshelytípus, amelyben a
szálláshely szolgáltatása mellett egyéb
szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol
a hasznosított szobák száma legalább
11, az ágyak száma legalább 21,

– panzió: az a kizárólag szálláshely-
szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, amelyben a szálláshely
szolgáltatása mellett a reggeli szolgálta-
tás kötelezõ; a hasznosított szobák szá-
ma legalább 6, de legfeljebb 25, az ágyak
száma legalább 11, de legfeljebb 50.

– kemping: az a külön területen ki-
zárólag szálláshely-szolgáltatás folytatá-
sa céljából létesített szálláshelytípus,
amelyben szállás céljából a vendégek és
jármûveik számára elkülönült területet
(a továbbiakban: területegység), illetve
üdülõházat (a továbbiakban együtt:

lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesít-
ményeket (például tisztálkodási, mosá-
si, fõzési, egészségügyi célokat szolgáló
vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosí-
tanak, és amely legalább 9 lakóegy-
séggel rendelkezik,

– üdülõház: az a kizárólag szállás-
hely-szolgáltatás folytatása céljából,
közmûvesített területen létesített
szálláshelytípus, amelyben a vendé-
gek részére a szállást különálló épü-
letben vagy önálló bejárattal rendel-
kezõ épületrészben (üdülõegység-
ben) nyújtják, függetlenül a szobák
vagy ágyak számától,

– közösségi szálláshely: az a kizá-
rólag szálláshely-szolgáltatás folytatá-
sa céljából létesített szálláshelytípus,
amelyben az egy szobában található
ágyak külön-külön is hasznosításra
kerülnek, s ahol az e célra hasznosí-
tott szobák száma legalább 6, az ágyak
száma legalább 11,

– egyéb szálláshely: szálláshely-
szolgáltatás céljára hasznosított, fenti
besorolások alá nem tartozó, nem ki-
zárólag szálláshely-szolgáltatás ren-
deltetéssel létesített önálló épület vagy
annak lehatárolt része, ahol az e célra
hasznosított szobák száma legfeljebb
8, az ágyak száma legfeljebb 16,

– falusi szálláshely: a Balaton Ki-
emelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megálla-
pításáról szóló 2000. évi CXII. tör-
vény szerint kiemelt üdülõkörzethez
nem tartozó települések, valamint a
természetes gyógytényezõkrõl szóló
külön jogszabály alapján törzsköny-
vezett gyógyhelyek kivételével az 5000
fõ alatti településeken, illetve a 100
fõ/km2 népsûrûség alatti területeken
található olyan egyéb szálláshely, ame-
lyet úgy alakítottak ki, hogy abban a
falusi életkörülmények, a helyi vidéki
szokások és kultúra, valamint a mezõ-
gazdasági hagyományok komplex
módon, adott esetben kapcsolódó
szolgáltatásokkal együtt bemutatásra
kerüljenek.

A nem üzleti célú közösségi,
szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról
szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. ren-
delet alapján alkalmi szálláshelynek

minõsül
1. a bivakszállás,
2. a hegyi menedékházban kiala-

kított szükségszállás;
b) rövid idejû tartózkodást bizto-

sító szálláshelynek minõsül
1. a nomád táborhely,
2. a hegyi menedékházból a kul-

csosház és a matracszállás,
3. a pihenõházból a vendégszállás;
c) átmeneti tartózkodást biztosító

szálláshelynek minõsül
1. az üdülõ,
2. a gyermek- és ifjúsági tábor,
3. a hegyi menedékházból a turis-

taház,
4. a pihenõházból a munkásszállás,
5. a diákotthon, kollégium.
A B és C kategóriájú munkásszállás

létesítési és üzemeltetési körülményeit
a rendelet melléklete határozza meg.

A szálláshelyek igénybevétele
után az igénybevevõ idegenforgalmi
adót köteles fizetni, mely alól csak a
helyi adókról szóló törvényben fog-
laltak esetén mentesül.

Idegenforgalmi adó ügyekben, va-
lamint valamennyi szálláshely esetén
Gyöngyöstarján területén a Gyön-
gyöstarjáni Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzõje az illetékes hatóság.

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Emelkedtek a
családtámogatások, új
ellátási forma a GYOD

Januártól emelkedtek a családtá-
mogatások. Nõtt a kétgyermekesek
családi adókedvezménye, a gyermek-
gondozási díj (GYED) maximális
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összege és a diplomás GYED össze-
ge. Új ellátási formaként jelenik meg
a gyermekek otthongondozási díja
(GYOD). 

Január 1-tõl a gyermekgondozási
díj (GYED) maximális összege brut-
tó 208 600 forint, míg a diplomás
GYED az alapképzésben résztvevõ
hallgatóknál 104 300 forintra, a mes-
terképzésben résztvevõk esetében
136 500 forintra emelkedett. A ko-
rábban maximális összegben megál-
lapított GYED-ben részesülõk esetén
a folyósított ellátás összege felülvizs-
gálatra került, automatikusan a ma-
gasabb összegû ellátás jár számukra. 

A diplomás GYED-et a gyermek
kétéves koráig igénybe lehet venni.

Emelkedik a kétgyermekesek szá-
mára igénybe vehetõ családi adóked-
vezmény mértéke is.

Gyermekek otthongondozási
díja

A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény módosításával 2019. január 1-
jétõl bevezetésre került a gyermekek
otthongondozási díja (GYOD). A
GYOD-ra jogosult az a vér szerinti
vagy örökbefogadó szülõ, aki súlyos
fogyatékosságából vagy tartós beteg-
ségébõl eredõen önellátásra képtelen,
vér szerinti vagy örökbe fogadott
gyermekérõl gondoskodik. A jogo-
sultság a gyermek életkorától függet-
lenül megállapítható.

A GYOD összege a 2019. évben
bruttó 100 000 forint. Ha a szülõ
több, önellátásra képtelen gyermek-
rõl is gondoskodik, részére másfél-
szeres összegben kell az ellátást fo-
lyósítani. A GYOD-ra való jogosult-
ság idõtartama szolgálati idõnek mi-
nõsül és egészségügyi szolgáltatás
igénybevételére jogosít.

A GYOD megállapítása iránti ké-
relmeket a járási hivatalok kormány-
ablakaiban és szociális ügyintézõinél,
továbbá a települési ügysegédeknél
lehet benyújtani.

Fontos kiemelni, hogy a törvény
szerint annak a vér szerinti vagy örökbe
fogadó szülõnek, akinek 2018. decem-
ber 31-én végleges döntés alapján a

gyermekére tekintettel ápolási díjra va-
ló jogosultsága állt fenn, a járási hivatal
– legkésõbb 2019. január 15-éig meg-
hozott döntésével – 2019. január 1-jére
visszamenõleg hivatalból, a jogosultsá-
gi feltételek vizsgálata nélkül megálla-
pítja a GYOD-ra való jogosultságát, és
ezzel egyidejûleg rendelkezik az ápo-
lási díjra való jogosultság 2018. decem-
ber 31-ei idõponttal történõ megszün-
tetésérõl.

Heves Megyei Kormányhivatal

A propán-bután és
ipari gázpalackokkal
és tárolásukkal kap-

csolatos fontos tudni-
valók

Jelenleg is nagy számban van a la-
kosság tulajdonában, használatában
PB és ipari gázpalack, melyek ugyan
önmagukban nem, de nem megfelelõ
használat és tárolás esetén komoly
kockázati tényezõt jelent a közösség
számára. Egy tûz hatásának kitett PB
palackban a nyomás folyamatosan nõ,
mely hatására a palack több darabra
szakadva hatalmas robajjal felrobban-
hat, miközben a környezetében lévõ
éghetõ anyagokat meggyújtja, vala-
mint a robbanás következtében létre-
jövõ túlnyomás az épületszerkezete-
ket károsítja és törmeléket szór szét. A
hõ hatására beinduló folyamat a pa-
lack visszahûtésével megállítható. Az
ipari gázpalackok közül a lakosság kö-
rében leginkább az oxigén és az aceti-
lén palackok fordulnak elõ. Az oxigén
nem éghetõ, de az égést táplálja. A tûz
hõ hatására a palackban a nyomás
emelkedik, emiatt az felhasadhat, és a
kiszabaduló oxigén tovább fokozza a
tüzet. Az oxigén az olajjal, zsírral stb.
– még az ezekkel átitatott textíliákkal
is – hevesen reagál, a károsodott pa-
lack környezetében lévõ éghetõ anya-
gok könnyen lángra lobbanhatnak. Az
acetilén rendkívül gyúlékony, robba-
násveszélyes, levegõnél könnyebb
gáz. Tûz hõ hatására a palackban az
acetilén önbomlása következik be,
ami nyomásnövekedéssel járó folya-

mat, ezért robbanáshoz vezethet. Ha a
palack felmelegedése nem akadályoz-
ható meg és beindul a bomlási folya-
mat, az már nem fordítható vissza. A
robbanás – a folyamatos vízzel történõ
hûtés mellett – a palackköpeny kilyu-
kasztásával, ezáltal a fokozódó nyomás
megszüntetésével akadályozható meg.
Mindenki számára fontos lenne meg-
vizsgálni, hogy milyen mennyiségben
szükséges a fenti típusú palackok tar-
tása a ház körül, mennyi fedezi az igé-
nyeket! A már nem használt, szükség-
telenné vált gázpalackokat a tulajdo-
nosok ne tárolják tovább ingatlanjaik
területén, hanem azokat értékesítve,
veszélytelenítve, újrahasznosításra le-
adva váljanak meg tõle! Nem szabad
elfelejteni, hogy az elkövetett mulasz-
tásokkal nem csak önmagukat, család-
jukat, hanem a szomszédjaikat és a
segítségünkre sietõ szakembereket is
veszélybe sodorhatják. Mind a PB,
mind az ipari gázpalackok felhaszná-
lása, tárolása szabvány és jogszabály ál-
tal szabályozott. A PB palackok eseté-
ben a gáz csatlakozóvezetékekre, a fel-
használói berendezésekre, a telephelyi
vezetékekre vonatkozó mûszaki biz-
tonsági elõírásokról és az ezekkel ösz-
szefüggõ hatósági feladatokról szóló
11/2013. (III. 21.) NGM rendeletben,
valamint az Országos Tûzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.)
BM rendeletben (továbbiakban:
OTSZ) foglaltak az irányadó.

– Lakossági fogyasztás céljaira leg-
feljebb 23 kg töltettömegû palackot
szabad használni. 

– Lakossági fogyasztónak abban a
helyiségben, amelyben a gázfogyasz-
tó készülék van, csak 1 db, egy lakás-
ban legfeljebb 2 db, összesen legfel-
jebb 35 kg töltettömegnek megfelelõ
palackot szabad tartania. 

– Két önálló rendeltetési egységû-
nél (lakásosnál) nem nagyobb épü-
letnél tartalék palack csak a terep-
szintnél nem mélyebb padlószintû
nyári konyhában, mosókonyhában,
szerszámkamraszínben, fészerben,
ketrecben vagy a lakóépület fõ fala
mellett – kizárólag tartalék palack tá-
rolására – létesített helyiségben vagy
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fémvázas, dróthálós, az idegenek
számára hozzá nem férhetõen zárt
ketrecben helyezhetõ el.

– A tárolóhely 5 m-es körzetében
terepszintnél mélyebb melléképítmény
vagy létesítmény (pince, kút, csatorna
stb.) pincelejáró, pinceablak nem lehet.
Egy tárolóhelyen legfeljebb 35 kg töl-
tettömegnek megfelelõ mennyiségû
tartalékpalack tárolható. Huzamos tar-
tózkodásra szolgáló helyiségekben és a
gépjármûtárolókban gázpalackot tárol-
ni tilos! (Huzamos tartózkodásra szol-
gáló helyiség: olyan helyiség, amelynek
a használata folyamatosan két óra idõ-
tartamot meghaladó, vagy amelynél a
használatok közötti szünet idõtartama a
két órát nem éri el.)

– Többszintes lakóépületben (tár-
sasházban) – az egy lakóegységet tar-
talmazó lakóépületek kivételével –
lakóegységenként nem használható
vagy tárolható egynél több propán-
bután gázpalack.

– Gázpalack használata és tárolása
tilos olyan földszintesnél magasabb
építményben (jellemzõen panel szer-
kezetû), ahol az esetleges gázrobba-
nás a tartószerkezet összeomlását
idézheti elõ. Az ipari gázpalackok tá-
rolásáról, kezelésérõl a MSZ 6292
Magyar Szabvány és az OTSZ ren-
delkezik. A tárolásra vonatkozó álta-
lános elõírások a következõk:

– Palackokat nem szabad tárolni
nehezen megközelíthetõ, a személyi
közlekedést és a mentést akadályozó
helyeken, továbbá lépcsõkön, lépcsõ-
házakban, folyosókon, szûk udvarok-
ban, átjárókban, vagy azok közvetlen
környezetében, garázsokban.

– Az éghetõ vagy mérgezõ gázok-
kal töltött palackokat a veszélyességi
övezet figyelembevételével kell tárol-
ni. A veszélyességi övezeten belül
csak robbanásbiztos villamos szerel-
vények, gépek, eszközök kerülhetnek
használatra, továbbá a veszélyességi
övezeten belül tilos a dohányzás, tûz-
veszélyes tevékenység végzése.

– A palackot a káros mechanikai
és vegyi hatásoktól védeni kell, és úgy
kell tárolni, hogy hõmérséklete ne
emelkedjen 50 °C (323 K) fölé.

– A palackok üzemeltetése az élet-,
a vagyon- és a környezetbiztonságot
ne veszélyeztesse.

– A palackokat eldõlés ellen bizto-
sítani kell.

– A palackot éghetõ anyaggal
együtt tárolni nem szabad.

– A tárolás területét éghetõ hulla-
déktól, száraz növényzettõl mente-
sen kell tartani. 

Épületen belüli elhelyezés esetén
a következõ szabályok az irányadók:

– A palack tárolására szolgáló
épületre villámvédelmet kell kialakí-
tani.

– A palacktárolók külsõ falai leg-
alább 60 perces tûzállósági határér-
tékkel rendelkezzenek.

– A tárolók folyamatos szellõzését
biztosítani kell.

–- Olyan zárt helyiség esetén, ame-
lynek alapterülete legfeljebb 20 m2, az
egész helyiség a veszélyességi övezetbe
tartozik.

– A veszélyességi övezet nagysága
6 darab palackig a palackok körüli 2
méter sugarú kör 6 darab palack felett
a palackok körüli 3 méter sugarú kör.

Szabadtéri tárolás esetén a kö-
vetkezõ szabályok az irányadók:

– Szabadtéri tárolás esetén a pa-
lacktároló hely és a szomszédos épít-
mények, berendezések között a ve-
szélyességi övezetet is magában fog-
laló, biztonsági távolságot kell tartani
melynek nagysága 5 méter. A bizton-
sági távolságot legalább 2 m magas,
A1-A2 anyagból készült, 60 perces
tûzállósági határértékû védõfallal
lehet csökkenteni. 

– Biztonsági távolságon belül ég-
hetõ anyagot tárolni nem szabad.

– A veszélyességi övezet nagysága
6 darab palackig a palackok körüli 1
méter sugarú kör 6 darab palack felett
a palackok körüli 2 méter sugarú kör.

– A veszélyességi övezet nem nyúl-
hat át szomszédos telekre, és azt legfel-
jebb két oldalon legalább 2 m magas,
nem éghetõ anyagból készült nyílás
nélküli védõfal határolhatja. Ez az
egyik oldalon nyílásmentes épületfal is
lehet.

– A levegõnél nehezebb és csepp-
folyósított gázokat tartalmazó palac-

kok tárolóhelyein, valamint azok biz-
tonsági távolságán belül ne legyenek
árkok, csatornák, folyadékzárak nél-
küli csatornalefolyók, pincebejáratok
vagy egyéb nyitott összeköttetések
pincehelyiségekkel, kémények tisztí-
tó- vagy egyéb nyílásaival. 

A tûzoltó készülék elhelyezése PB
palack és az ipari gázpalack tárolása
esetében is javasolt.

A gyöngyösi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség lakossági tájékoztatója

Utazás 2019

2019. február 21. és 24. között meg-
rendezésre került Budapesten az Uta-
zás kiállítás. A rendezvényen a Gyön-
gyös-Mátra TDM is standdal állított
ki, ahol Gyöngyöstarján turisztikai in-
formációit tartalmazó kiadványt is el-
érhették az érdeklõdõk.

Hulladék-
gazdálkodási naptár

Szelektív hulladékgyûjtési idõ-
pontok:

2019. január 22.
2019. február 19. 
2019. március 19. 
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2019. április 16.
2019. május 28.
2019. június 25. 
2019. július 23.
2019. augusztus 20.
2019. szeptember 17.
2019. október 29.
2019. november 26.
2019. december 24.

Zöldhulladék-gyûjtés idõpontjai:
2019. április 30.
2019. május 28.
2019. június 18. 
2019. július 16.
2019. augusztus 13.
2019. szeptember 17.
2019. október 15.
2019. november 18-19.
Az esetleges idõpontváltozásokról

a szolgáltató az Ingyen Piacban tesz
közzé tájékoztatást.

Lomtalanítás a 06-37/311-894 (34
mellék) telefonszámon igényelhetõ.

NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelõ
Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján

Megújult a védõnõi
szolgálat

Gyöngyöstarjánban

2018. december 8-án került át-
adásra a Hõsök utca 1. szám alatti
épületben Gyöngyöstarján új védõ-
nõi szolgálata. A Terület- és Terület-
fejlesztési Operatív Program „Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” nevû pályázata keretében
Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzata 14 762 146 Ft támogatás-
ban részesült, melyhez az önkor-
mányzat 6 209 978 Ft önerõt biztosí-
tott, valamint ezen felül kialakította

az új helyiség akadálymentes megkö-
zelítését biztosító parkolót és járda-
építést. A pályázat keretében megva-
lósult belsõépítészeti munkák elvé-
zését, nyílászárók cseréjét és fûtés-
korszerûsítést követõen az épület
energiafelhasználása is csökken. A
beszerzett új eszközök a meglévõek
mellett biztosítják a minõségi szol-
gáltatást. A mûködési engedély 2018.
decemberi megszerzését követõen a
védõnõ már az új helyen fogadja a
gyermekeket és szüleiket. 

Támogatási szerzõdés száma: TOP-
4.1.1-15-HE1-2016-00018

Kedvezményezett: Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata

Gyöngyöstarján A-Z-ig

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Gyöngyöstarjáni Általános Iskola
Gyöngyöstarján, Jókai tér 5.
Fenntartó: Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ
Intézményvezetõ: Keszte Tibor 
Telefon : 37/372-025/124 mellék
E-mail: amkgytarjan@freemail.hu

***
CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT 
A szolgáltatásokat ellátja: Kistérségi
Humán Szolgáltató Központ.
Telephelye: Gyöngyös, Lokodi út 7.
Telefon: 37/507-017, 507-018 
E-mail: csgykozpont@gyongyosik-
isterseg.hu 
Ügyfélfogadási idõ Gyöngyöstarjánban: 
Jakab Andrea Renáta
Péntek: 08:00 - 12:00

***
FALUGAZDÁSZ
Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1.
(IKSZT)
Elérhetõségérõl a Nemzeti Agrárka-
mara ad felvilágosítást. A gyöngyös-
tarjáni ügyfélfogadások tervezett
idõpontjáról az önkormányzat inter-
net-oldalának Eseménynaptár menü-
pontjában tájékozódhat.

***
FOGORVOSI ELLÁTÁS
Gyöngyöstarján Község fogászati
alapellátását Dr. Jeney Marianna

fogorvos látja el. Bejelentkezés tele-
fonon: 37/789-250 
A rendelés helye: Gyöngyös, Batthy-
ány tér 21 - 23. 
Rendelési idõ
Hétfõ: 11:00 - 17:30
Kedd: 07:30 - 13:30
Szerda: 11:00 - 17:30
Csütörtök: 07:30 - 13:30
Péntek: 07:30 - 12:30
Helyettesítõ fogorvosok: Dr. Oláh
Brigitta (Gyöngyöshalász), Dr. Tóth
Rita (Atkár, Karácsond)

***
GYÓGYSZERTÁR
Szent Hubertusz Gyógyszertár (Hõ-
sök út 1.) nyitva tartása:
hétfõn 9 órától 16 óráig,
keddtõl péntekig 9 órától 12 óráig.

***
HÁZIORVOS
Dr. Petrovics Antal háziorvos
Cím: 3036 Gyöngyöstarján, Damja-
nich János út 2.
Telefon: 37/372-036
Rendelési idõ:
Hétfõ: 8-12 és 16-17
Kedd: 8-12
Szerda: 8 - 12 és 15 - 16
Csütörtök: 8 - 12 és 15 - 16
Péntek: 8 - 12
Vérvétel: Kedd: 6 - 7 
Csütörtök: 6 - 7
Ügyelet: Gyöngyösi Központi Ügye-
let 16:00 órától másnap reggel 08:00
óráig Telefon: 37/300-981

***
HÁZI GYERMEKORVOSI 
RENDELÉS
Rendel: Dr. Purger Piroska csecsemõ
és gyermekgyógyász szakorvos
Rendelés helye: 3036 Gyöngyöstar-
ján, Aradi út 10.
Rendelési idõ: 
Hétfõ: 14:00 - 15:30
Kedd: 8 - 10
Szerda: 14 - 15:30
Csütörtök: 8 - 10
Péntek: 10 - 12

***
INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ TÉR (IKSZT)
Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1.
Telefon: Pálosi Györgyné 06-30/815-
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Folytatás a 7. oldalról

Folytatás a 9. oldalon



2173 
E-mail:tarjanhaz.ikszt@gmail.com

***
JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatal ügysegédje
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkor-
mányzati Hivatalban (3036
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)
ügyfélfogadást tart, ügyfélfogadási
idejérõl a 37/372-025 telefonszámon
érdeklõdjön.

***
KÖRZETI MEGBÍZOTT
Dávid Péter r. õrmester
Iroda: Gyöngyöstarján, Dobó u. 7.
Telefon: 30/781-2397
Gyöngyöspatai rendõrörs: 36/522-121
Gyöngyösi rendõrkapitányság: 112,
107, 37/312-551

***
ÓVODA
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda és Családi Bölcsõde
Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.
Intézményvezetõ: Szecskõ Tiborné
Telefon: 37/372-025/126-os mellék
Mobil: 06-30/821-3974

***
ÖNKORMÁNYZAT
Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzata
Gyöngyöstarjáni Közös Önkor-
mányzati Hivatal
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon : 37/372-025
E-mail: 
hivatal@gyongyostarjan.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8-12 és 12:30 - 17
Szerda: 8 - 12 és 12:30 - 16
Péntek: 8 - 12

***
VÉDÕNÕ
Csecsemõ- és gyermektanácsadó:
Gyöngyöstarján, Hõsök u. 1.
Védõnõ: Hammer Tünde
Telefon: 06-30/8411-048.
Védõnõi tanácsadás:
Kedd: 8-10, Csütörtök 8-10
Várandós és nõvédelmi tanácsadás:
Csütörtök 10-14
Csecsemõ- és kisgyermek tanácsadás:
Kedd: 10.30-12
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Folytatás a 8. oldalról

Álláshirdetés

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 

községüzemeltetési ügyintézõt 

keres.

Részletek a kozigallas.gov.hu és a www.gyongyostarjan.hu 
internetoldalon

Településünk fejlesztése elsõdle-
ges cél volt és lesz a képviselõ-testü-
let elõtt. Megpróbáltunk eddig is ki-
használni minden lehetõséget ennek
érdekében. A kormány által meghir-
detett „Magyar Falu Program” most
egy új lehetõséget teremt a hozzánk
hasonló településeknek. Az eddigi is-
mereteink alapján összeállítottuk a
tervezett fejlesztéseinket. Korlátot je-
lent a célonkénti 10-30 millió Ft ma-
ximalizálása.

– A „Nemzeti és helyi identi-
tástudat erõsítése önkormányza-
tok és nemzeti kulturális intéz-
mények bevonásával.” kiírásból
szeretnénk a kultúrházunk belsõ fel-
újítását elvégezni. (Belsõ nyílászárók
cseréje, világítás-korszerûsítés, öltözõk
felújítása és a terem klimatizálása.)

– Óvoda
Meglévõ óvoda felújítása, mely

nem jár férõhely bõvítéssel. (Épület
szigetelése, nyílászárók cseréje, tor-
naszoba kialakítása.)

– Belterületi útfelújítás
A több éve megtervezett Kossuth

utca (út, padka, árok) Dobó utca fe-
lõli részének a felújítása kb 300 méter
szakaszon.

– Belterületi járda felújítás
anyagtámogatás

Megpróbálunk a maximális meny-
nyiségre pályázni, de a Rákóczi utca
végén lévõ hiányzó szakasz a fõ cél.

– Eszközfejlesztés közterület
karbantartására

A traktorunkhoz szeretnénk egy
nagy pótkocsit a szállítások megköny-

nyítésére. (A kiírás érdekessége, hogy
csak az anyagra lehet pályázni.)

– Falubusz program
Kilencszemélyes busz beszerzését

tervezzük.
– Óvodaudvar eszközbeszerzés
Óvodai játszóeszközök beszerzé-

sét pályázzuk meg.
– Óvodai sport
8x16 méteres többfunkciós sport-

pálya elkészítését tervezzük
– Polgármesteri hivatal belsõ

felújítása
Bútorok cseréje, festés, világítás-

korszerûsítés a cél.
– Temetõfejlesztések önkor-

mányzatok és egyházak számára
A ravatalozó felújítását tervezzük

nyeregtetõ építéssel, mosdó kialakí-
tását, és amennyiben belefér az utak
felújítása.

– Szolgálati lakás program
A körzeti megbízott által használt

lakás felújítását tervezzük még a pá-
lyázat megnyerése esetén.

Ezeket a pályázatokat a részletes
feltételek ismerete után tudjuk bead-
ni. A kiírásokat és a pályázati elbírálá-
sokat a kormány ígérete szerint fo-
lyamatosan fogjuk megkapni. Az
összes pályázat a terveink szerint kb.
150 millió Ft értékben érintené
Gyöngyöstarjánt.

Köszönettel Nagy Károly

Tisztelt lakosság!
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Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata

ÉÉNN  EELLKKÍÍSSÉÉRRTTEELLEEKK  
AAZZ  IISSKKOOLLÁÁBBAA,,  
EENNGGEEMM  KKII  KKÍÍSSÉÉRR
HHAAZZAA??
Aki a kutyáját felügyelet nélkül kóborolni hagy-
ja, szabálysértést követ el és 150 000 Ft-ig ter-
jedõ pénzbírsággal sújtható. A kóbor ebek
begyûjtése az önkormányzat által megbízott
gyepmester feladata, költsége az állat tulaj-
donosát terheli!
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Elsõként szeretnénk megköszön-
ni borászok adományait, mellyel
minden évben hozzájárulnak a ren-
dezvény sikeréhez:

Benedek Jánosnak és Benedek Pé-
ternek, Jekkel Tibornak és Anitának,
Juhász Renének, Kiss Attilának, Ludá-
nyi Andrásnak, Ludányi Gábornak,
Ludányi Józsefnek, Nagy Sándornak,
Õzse Jánosnak és Szõke Mátyásnak.

Köszönjük a civil szervezetek
munkáját és azt, hogy minden Luca
napon finomságokkal látják el a
résztvevõket, köszönjük az iskolai és
az óvodai szülõk és pedagógusok, a
Pávakör, a Nagyik és unokák ének-
kar, a Világos Szándékkal Gyöngyös-
tarjánért Egyesület, az Egészséges Jö-
võért Alapítvány részvételét.

Köszönjük Szabó József és lovas ba-
rátainak a felvonuláson való részvételt,
illetve külön Szabó Józsefnek a szalma-
báb kihelyezését a bekötõ útra.

Köszönjük az egyház segítését a
templomi koncert helyszínének biz-
tosításáért, valamint Borik Ildikónak
az énekkar fogadásáért, és szakszerû
bemutatásáért.

Köszönjük az általános iskola elsõ,
második, harmadik, negyedik és nyol-
cadik osztályának, hogy részt vettek a
boszorkánykészítõ versenyben. Igé-
nyes, remek boszik készültek jó szín-
foltjai voltak a rendezvénynek. Mivel
a zsûri nem tudott dönteni a verseny
sorrendjében, minden osztály elsõ
díjban részesült. Gratulálunk.

Köszönjük az óvodakonyha, az
önkormányzat dolgozóinak, a kar-
bantartók Benedek János és Benedek
Gyula, valamint a közmunkások se-
gítségét és munkáját.

Gyöngyöstarján Önkormányzata

Köszönet a Luca napért!



Ha január, akkor sítábor!
Már harmadik éve, hogy csatla-

kozhattunk a nagyrédei szervezésû
sítáborhoz. Három évvel ezelõtt még
csak nyolcan síeltünk a mi iskolánk-
ból, azóta viszont ez a szám tizen-
négyre nõtt. Kísérõkkel együtt pedig
harmican alkottuk a gyöngyöstarjáni
csoportot. 

A sífelszerelések bepasszírozása a
buszba, Gyuri bácsi számolási tech-
nikája, az útvonal és a pihenõk már
nem tartogattak meglepetést, de a táj
ismerõs is volt meg nem is: már
Szlovákiába érve ugyanis sokkal ha-
vasabb környezet fogadott bennün-
ket. Igazán meglepõdtünk, amikor
megpillantottuk „a mi kis lengyel fa-
lunkat”, Male Cichét: ennyi havat,
mint az idén, még itt sem láttunk.
„De jó lesz síelni!”

Valóban, mind a négy síelõs nap
nagyszerûen sikerült. Jó volt a pálya,
örültem, hogy egy csapatban marad-
hatott az osztályunk és Tibor bácsi is
velünk síelhetett.

A nagypályán reggel volt jó lejön-
ni, amikor még nem voltak olyan so-
kan. Igaz, majdnem lefagyott az ar-
cunk és a kezünk, amikor a jeges
szélben elõször mentünk fel a felvo-
nóval a mínusz 17 fokban, de sze-
rencsére hamar felmelegedtünk. Az-
után az oldalsó pályán gyakoroltunk.
Mi már haladók vagyunk, így a tech-
nikát finomítottuk – párhuzamos lé-
cek, kanyarodás – és a gyorsaságot
növeltük. Izgalmas volt a szlalom is
az utolsó napon. Lipovszky Marci
versenyzõ szintû teljesítményt nyújt-
va nyerte meg a haladók versenyét,
de mindenki jól jött le. Én egy má-
sodperccel csúsztam le a dobogóról.
No, nem baj, majd jövõre!

Amúgy a faluban szinte mindent
és mindenkit ismerünk már: a szállá-
sunkat, a pályát, a hüttéket, a síbu-
szosokat – akik néha elfelejtenek

megállni – a hókotró traktort, a kis-
boltokat, a templomot, a sajtárusokat,
a csilingelõ lovas szánokat, az aján-
dékárusokat – akikkel angolul is lehet
alkudozni – és persze a pizzériát, ami
számomra különösen fontos.

A visszaúton most is megálltunk
Zakopanéban. Itt már egyedül is tu-
dunk tájékozódni:az útvonalunk a
sétálóutca után a piac bejárása. Én
mindig veszek itt áfonyalekváros fán-
kot vagy grillezett sajtot. Az árusok
magyarul üdvözölnek. Mi pedig len-
gyelül próbálkozunk: csejcs, dzsin-
kuje bárdzo! Igazán jó kis hely!

Gyertek Ti is síelni jövõre!

Cadenazzi Vittorio 7. oszt.
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Az iskola életébõl…
Male Ciche 2019

Székfelújítás
A több mint 40 éves székek egy
részét újították fel lelkes szülõk
január hónapban. A farész csiszolását
és festését az szülõi munkaközösség
vállalta fel, a kárpitozást Putnoki
Zoltán kárpitosmester végezte.
Köszönjük a segítséget, munkát!



December 22-én Andornaktályán
jártunk, az asztalitenisz diákolimpia
megyei döntõjén. 3 csapatunk ellen-
fél hiányában már azonnal bajnok
lett, így az I-II. korcsoportos és III-
IV. korcsoportos fiúcsapataink, ill. a
III-IV. korcsoportos lánycsapatunk
képviselhette Heves megyét az orszá-
gos döntõn, februárban.

A gyõztes csapatok:
Fiú I-II. kcs.: Pászti Zsombor,

Kovács Domonkos, Csernyik Milán 
Fiú III-IV. kcs.: Ozsvári Bende-

gúz, Kovács Márton, Dutka Ádám
Leány III-IV. kcs.: Bagi Kata, Ki-

rály Bernadett, Kutrucz Kinga 
A legkisebb fiúknál, I-II. korcso-

portban (10 éves korig) 3 gyöngyös-
tarjáni fiatalember veselkedett neki a
csoportküzdelmeknek. Csernyik Mi-
lán (8 éves) mindjárt elsõ mérkõzé-
sén megszerezte az elsõ gyõzelmét,
ami végül elõdöntõt, majd bronzér-
met eredményezett számára.

Pászti Zsombor jóval nagyobb ru-
tinnal, (a tavalyi országos döntõs csa-
pat tagja) a döntõig menetelt, ahol
ezüstérmet szerzett. A gyõztes Kettõs
Andor lett, aki a nagyrédei iskola ta-
nulója, de a gyöngyöstarjáni ping-
pong szakkörünk tagja.

Lány III-IV. korcsoportban a lá-
nyaink egymás között osztották szét
az érmeket, az ellenfeleknek csak a
helyezések jutottak.

Bronzérmet nyert: Kutrucz Kinga
és Kutrucz Krisztina, ezüstérmet
nyert: Király Bernadett, aranyat
nyert: Bagi Kata.

A fiú III-IV. korcsoport küzdel-
mei hozták a legnagyobb létszámú és
legsûrûbb mezõnyt. (21 fõ, többen
már a felnõtt csapatbajnokságban is
bemutatkoztak) 7 csoportban kez-
dõdtek el a mérkõzések. Ozsvári
Bendegúz és Dutka Ádám 2-2 gyõ-
zelemmel, csoportelsõként, Kovács
Marci és Török Milán csoportmáso-
dikként jutottak a fõtáblára. 

A fõtáblán Dutka Ádám és Kovács

Marci még továbbjutottak a 8 közé,
ott fejezték be a küzdelmeket.

Ozsvári Bendegúz viszont szép,
kiegyensúlyozott játékkal egész a
döntõig verekedte magát. A döntõ-
ben a hatvani Soltész Kristóffal ta-
lálkozott, aki már tavaly óta a Hatvani
ASE megyei bajnokságban szereplõ
felnõtt csapatának a tagja. A múltban
már többször találkoztak, váltakozó
sikerrel mérkõztek meg egymással.
Ezen a napon Kristóf volt a jobb, így
Bendegúzé lett az ezüstérem.

Középiskolás korosztályban Palo-
tai Csongor képviselte a gyöngyöstar-
jáni asztaliteniszezõket a gyöngyösi
József Attila Szakgimnázium tanuló-
jaként. Keményen küzdött, végül egy
bronzéremmel gazdagodott.

Asztalitenisz Diákolimpia,
Országos Döntõ Karcagon

Február 14-17-én került megren-
dezésre a az asztalitenisz diákolimpia
országos döntõje Karcagon. 

Gyöngyöstarján 4 kategóriában
képviselte Heves megyét az országos
döntõn. 

Leány egyéniben a 11-14 éves
korosztályban a tavalyi bronzérmes
Bagi Kata kezdte pénteken a küzdel-
meket. A csoportmérkõzések után –
ahol fõtáblára jutott – nem volt sok
szerencséje, a legjobb nyolc között az
egyenes kieséses rendszerben mind-
járt kifogta a késõbbi gyõztes Bács-
Kiskun megyei leányt, aki ezen a na-
pon jobb volt. Kata így végül az 5. he-
lyen végzett.

Szombaton a három csapatunk,
fiú 10 éves kategória, 11-14 éves ka-
tegória és leány 11-14 éves kategória
kezdte meg a szereplést.

A fiúknál, akiknél elsõsorban a ta-
pasztalatszerzés volt a cél, arattunk
szép gyõzelmeket (Pászti Zsombor,
Ozsvári Bendegúz révén), de a cso-
portkörben véget ért számunkra az
országos döntõ.

A lányok (Bagi Kata, Király Ber-
nadett, Kutrucz Kinga), az elõzõ év-
ben már bronzérmesek voltak, így
most is egy szép eredményben biza-
kodtunk. 

A csoportmérkõzések nehézkesen
indultak, de végül a csapat a legjobb 8
között, a fõtáblán folytatta. A legjobb
4 közé jutásért Baranya megye csapa-
tával kellett megküzdeni. Elsõként
Kata megverte az egyéni bronzér-
mest, majd Bernadett egy igen kiéle-
zett mérkõzésen biztosította be a to-
vábbjutást.

Az elõdöntõben a Somogy me-
gyét képviselõ Siófok volt az ellenfe-
lünk. Erre a mérkõzésre mindenki a
legjobbját tudta hozni: Kata, Berna-
dett és Kinga egyaránt megnyerte
mérkõzését, így 3:0-ás gyõzelemmel
mentünk tovább a döntõre.

A döntõ Bács-Kiskun megye baj-
nokával egy õszinte, kemény és szín-
vonalas mérkõzést hozott, ahol az el-
lenfél bizonyult jobbnak, így a lánya-
ink egy ezüstéremmel gazdagodtak.

Bagi József
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Diákolimpia, ezüstérmes lányok

Asztalitenisz diákolimpia, sike-
rek a megyei és országos döntõn



A szülõi közösség és az iskolai dol-
gozók közös szervezésében a tavalyi év-
ben, november 17-én került megren-
dezésre az iskolai jótékonysági bál.

A hangulatosan feldíszített Mûvelõ-
dési Házba ismét szép számú bálozót
sikerült összetoborozni, akik azon kí-
vül, hogy jól érezhették magukat, báli
jegyeik megvásárlásával hozzájárultak
rendezvényünk sikerességéhez.

Nagy örömünkre Szecskõ Tiborné
Nellike, Rosta István, Nagy Ádám,
Szabó Ildikóék is elfogadta meghívá-
sunkat. Vendégeink voltak: Szalmásy
Edith és Csontos László is, akik ismét
gondoskodtak a terem hangulatos dí-
szítésérõl és segítettek a szervezésben is,
nagy meglepetésünkre van, hogy még a
szervezõket is meglepik! Meghívták
hozzánk: Sihell Ferryt és Hennát, akik
egy fantasztikus bulit csináltak Nekünk. 

Edith és Laci még egyszer köszön-
jük szépen!  

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

A talpalávalót az idén Andante par-
tyzenekar húzta. Köszönjük fiúk!

A vacsorát nagy örömünkre és ven-
dégeink megelégedésére az Aranypince
Vendégõ készítette el. A vacsora után
fergeteges hangulat kerekedett és a tánc
meg sem állt a tombolahúzásig. A fela-
jánlásokat ezúton is köszönjük szpon-
zorainknak. Helyszûke miatt nem tu-
dunk minden személyt felsorolni, de
hálásak vagyunk minden szponzorunk-
nak. Köszönjük! A tombolasorsolás
után hajnalig tartott a mulatozás. 

Rendezvényünk nagyon jól sikerült,
akik ott voltak,azokat 2019-ben is sze-
retettel visszavárjuk, akik nem jöttek el,
jöjjenek majd a következõre!

Benedek Péter képviselõ úrnak
szeretnénk megköszöni, hogy a mada-
rak-fák napi iskolai rendezvényt támo-
gatta úgy, mint bálunkat! Peti! Köszön-
jük szépen!

Korponyiné Gyöngyösi Anett
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Szüretzáró bál 



A december az adventi ráhango-
lódás idõszaka óvodánkban. Nagycso-
portosaink meglátogatták Gyöngyösön
a Mikulást és az egész óvoda számára
hoztak ajándékot. A Mikulásvárás
december 6-án egy interaktív mûsorral
teljesedett ki. Molnár Orsi már-már
hagyomány, hogy meglátogat minket és
a színvonalas mûsorával kápráztatta el a
gyerekeket és hozta el a Mikulást. 

Gyöngyöstarjánban a Luca napi vá-
sár az egész falut megmozgatja. Az óvo-
dai SZMK-s szülõk minden évben a
saját készítésû süteményeket, mézeska-
lácsokat és az óvodai  logóval ellátott
bögréket árulták, ezáltal is gyarapítva a
bevételt.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
azt a rengeteg segítséget amit a szülõk-
tõl és az SZMK-s szülõktõl kaptunk és
kapunk.

Az adventi idõszak a gyerekek szá-
mára nagyon fontos. A nagycsoporto-
sok színvonalas betlehemi mûsora
meghozta a karácsonyi hangulatot. Az
óvoda angyalkája megajándékozta a
csoportokat, amit mindenki a saját cso-
portjában kapott meg és bonthatott ki. 

Zöld óvoda révén, fontosnak tartjuk
a téli idõszakban a körülöttünk lévõ
környezet megfigyelését. Az itt maradt
madarak számára eleséget helyeztünk
ki, amiket a gyerekek hoztak, és boldo-
gan figyelték meg, hogy mennyi kis ci-
nege száll az etetõkbe és csipegeti a szá-
mukra kitett eleséget. Nagy örömünkre
harmadszor is megnyertük a Zöld
óvoda címet.

Januárban megérkezett a várva várt
hó és az óvoda udvarán hógolyózás,
dombról csúszkálás tette vidámabbá az
itt töltött idõt. 

Február 2-án Macifigyelõ nap volt
és az ezt kövezõ héten a csoportok Ma-
cihetet tartottak. Mindenki behozhatta
saját kedvenc maci plüssét és a csoport-
ban készített barlangokban megpihen-
hettek a héten.

Ebben a hónapban terveztük a gyer-
mek farsangi bálunkat de a sok betegség
miatt eltolódott. Február 16-án meg-
szervezésre került a Jótékonysági bá-
lunk, ahol a jó hangulat mellett Judit
óvó nénitõl búcsúztunk, aki szeptem-

bertõl már nyugdíjas éveit kezdi el. Na-
gyon jó pihenést kívánunk neki és vár-
juk õt vissza bármikor. 

A hideg idõ elûzésére a kiszebábja-
inkat a Völgyi tónál lévõ patakban fog-
juk elúsztatni, így a tavaszt nagyon vár-
juk, hogy minél több idõt tölthessünk a
levegõn, az udvaron és kirándulások al-
kalmával bejárhassuk a környéket a
gyerekekkel. 

Hives-Iványi Regina
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Óvodánk életébõl



Gyöngyöstarján Integrált Közös-
ségi és Szolgáltató Térben (IKSZT)
kialakításra került a Digitális Jólét
Pont (DJP), melynek célja, hogy
mindenki ki tudja használni a digita-
lizációban rejlõ lehetõségeket, társa-
dalmi helyzetétõl függetlenül. 

Az IKSZT-ben a „Közösségi in-
ternet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bõvítése”
GINOP-3.3.1-16 azonosító kiemelt
projekt  keretében az alábbi fejlesz-
tésre került sor: DJP Pont eszközei: 3

db laptop és a szükséges szoftverek, 2
db tablet, 2 db okostelefon, 1 db pro-
jektor, 1 db multifunkcionális eszköz
(nyomtató, fax, fénymásoló, 1 db
beltéri Wi-Fi Access Point, 1 db kül-
téri Wi-Fi Access Point, 1 db router.

A közösségi számítógép és inter-
nethasználaton túl a hátrányos hely-
zetû és alacsony iskolai végzettségû
lakosoknak is lehetõségük lesz „digi-
tális készségfejlesztés” foglalkozások
keretében megismerkedni a számító-
gép alapfunkcióival, az internetes ke-

reséssel, szövegszerkesztéssel és elek-
tronikus levelezéssel. A pályakezdõk
és tartósan álláskeresõk segítséget
kaphatnak az internetes álláskeresés-
ben, önéletrajz és motivációs levél
írásban, és az állásinterjúra való fel-
készülésben.  

Igény esetén csoportos és egyéni
segítségnyújtással várom az érdeklõ-
dõket a Rákóczi út 1. sz alatti IKSZT-
ben (DJP) Ponton.

Pálosiné Borik Erzsébet
DJP mentor

Január 5-én, szombaton rendeztük
meg a ma már hagyományosnak számí-
tó évnyitó ping-pong nyílt háziverse-
nyünket.

Ez a nap elsõsorban a jó hangulatú
játékról, a sportbarátságok ápolásáról
szólt, csak másodsorban a kemény ver-
senyrõl. A versenyünket a gyöngyöstar-
jáni asztalitenisz barátokon kívül meg-
tisztelték hatvani, gyöngyöspatai baráta-
ink is, és még néhányan az ország kü-
lönbözõ településeirõl.

Reggel 9-kor a 14 év alatti gyerme-
kek kezdték el a versenyt. A 10 nevezett
gyermek 2 ötfõs csoportban kezdte
meg a játékot, majd a csoportok elsõ két
helyezettjei játszottak az érmekért. 1.
helyezett: Király Bernadett, 2. helye-
zett: Dutka Ádám, 3. helyezett: Kettõs
Andor, 4. helyezett: Kovács Márton.

Ezt követõen a gyermek korosztályú
párosok versenyével folytattuk. A ha-
sonló rendszerben lebonyolított ver-
seny végeredménye: 1. helyezett: Király
Bernadett-Pászti Zsombor, 2. helye-
zett: Török Milán-Kettõs Andor, 3.
helyezett: Dutka Ádám-Kovács Már-
ton, 4. helyezett: Kutrucz Kinga-Kut-
rucz Krisztina.

12 órakor vette kezdetét a felnõttek
versenye. A hölgyeknél a benevezett
versenyzõk körmérkõzés formájában
döntötték el az érmek sorsát.

Végeredmény: 1. helyezett: Király

Szabolcsné, 2. helyezett: Várnagy
Zsuzsanna, 3. helyezett: Molnár And-
rea, 4. helyezett: Lukács Edina.

Legnépesebb mezõny a felnõtt férfi-
aknál gyûlt össze. A 26 jelentkezõ 8 cso-
portban kezdte a küzdelmeket. A cso-
portok elsõ két helyezettjei folytatták a
16-os fõtáblán,egyenes kieséses rend-
szerben. A döntõ felé közelítve egyre
színvonalasabb küzdelmeknek lehet-
tünk tanúi. A hazai versenyzõknek ke-
vés szerencséjük volt a továbbiakban.
Bóka Zolit a 16 között, Bagi Katát a 8
között a késõbbi gyõztes búcsúztatta.
Bibor András viszont a papírformát né-
mileg felborítva legyõzte a Szurdok-
püspökibõl érkezett Kerekes Milánt,
így a négy közé jutott. A döntõ hatvani-
gyögyöspatai vetélkedést hozott, ahol
Dr. Ertsey Róbert gyõzött.

Végeredmény: 1. helyezett: Dr.
Ertsey Róbert, Gyöngyöspata, 2. helye-
zett: Gazsúr Domonkos, Hatvan, 3.
helyezettek: Valakovics Bálint, Hatvan
és Bibor András, Gyöngyöstarján.

A legjobb gyöngyöstarjáni verseny-
zõnek járó Gyöngyöstarján Bajnoka
Vándorserleget Bibor András érde-
melte ki.

Végül a felnõtt párosok zárták a ver-
senyt. A 12 páros egyenes kieséses
rendszerben játszotta le mérkõzéseit.

Végeredmény: 1. helyezett: Dr.
Ertsey Róbert-Kerekes Tamás, Gyön-
gyöspata, 2. helyezett: Kerekes Milán-
Leép Csaba, Gyöngyöspata, 3. helye-
zettek: Gazsúr Domonkos-Valakovics
Bálint, Hatvan és Bóka Zoltán-Racskó
László, Gyöngyöstarján.

A napot végül egy jó hangulatú va-
csorával és beszélgetéssel zártuk. Külön
köszönet Bodó Gáborné Marika néni-
nek és lányának, Varga Tiborné Tündé-
nek, akik egy finom pörkölttel leptek
meg bennünket!

A versenyt egy év múlva megismé-
teljük, addig is várunk mindenkit sze-
retettel a keddi, pénteki edzéseinken!

Bagi József
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Digitális Jólét Pont Gyöngyöstarjánban

Évnyitó asztalitenisz háziverseny január 5-én

Háziverseny



Az énekkar fergeteges hangulatú
rendezvénnyel ünnepelte fennállásá-
nak 10. évfordulóját március 2-án
szombaton.

Az est folyamán egy válogatást
hallhattunk tõlük a 10 évvel ezelõtti
dalokból, láthattuk õket villámtréfák-
ban, jelenetben ( Rövidített órák) és a
gyermeklakodalmasban is, melyek-
ben a jelenlegi tagokon kívül szín-
padra léptek az énekkar régi tagjai is.

A rendezvényt színesítette az Ál-
talános Iskola 3. osztályának fellé-
pése, Ludányiné Molnár Borbála sza-
valata, Busa Imre az énekkar állandó
kísérõjének önálló mûsora, Kiss An-
na nótaénekes fellépése, a lõrinci
Pitypang néptáncegyüttes és a Gyön-
gyösoroszi Asszonykórus mûsora. 

Külön köszönet Balog Edina nép-
zenésznek, hogy zenész társaival le-
kísérték a népdalcsokrot, ami ajándék

és meglepetés volt az énekkar részére.
Kovácsné Majoros Etelka a csoport

vezetõje tájékoztatót tartott a 10 év ese-
ményeirõl. Elmondta, hogy a 10 év alatt
108 alkalommal léptek fel a helyi és más
települések rendezvényein, 3 alkalom-
mal ezüst oklevelet kaptak, 2017-ben
megkapták az Országos Nyugdíjas Ki
mit tud? arany minõsítését. Köszönetet
mondott minden támogatónak, szpon-
zornak és segítõnek.
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Nagyik és Unokák Énekkar 10 éves

A falunkban nagyon segítõkész
emberek laknak. Napjainkban már
sajnos egyre ritkább az a település,
ahol az emberek figyelnek egymásra.

Az embertársainkon történõ segí-
tés egyik életbevágóan fontos formá-
ja a véradás. Egészségünk a legdrá-
gább kincs, de addig, amíg birtokol-
juk, természetesnek vesszük meglé-
tét. Ám a legkisebb betegség is rádöb-
bent arra, hogy mennyire kiszolgálta-
tokká válhatunk és milyen hálásak
tudunk lenni a legkisebb velünk
szemben tanúsított törõdésért is.

Soha nem tudhatjuk elõre, hogy
rokonaink, ismerõseink, vagy akár mi
magunk is mikor kerülünk olyan

helyzetbe, amikor csak az életet men-
tõ vér jelenti a sikeres mûtétet, je-
lentheti akár az életünket.

2004-tõl vállaltam magamra a vér-
adások szervezését. Az elsõ két évben
egyszeri, majd a segítõ szándékot lát-
va évi háromszori – tavaszi; nyári; és
tél elejei – véradás megszervezését
láttam reálisnak.

Örömmel mondhatom el, hogy a
véradások sikeresek voltak. 

Köszönöm a lakosság eddigi aktív
részvételét a megszervezett véradá-
sokon.

Csodálatos érzés valami jót kapni
bármikor és bárkitõl...

De a legcsodálatosabb az, amikor

mi magunk tudunk adni szeretetbõl,
emberségbõl, vagy csak azért, mert
lehetõségünk van rá…

Vér = Élet
Az idei véradások idõpontjai:

2019. márc. 20. 
júl. 10.
nov. 20.
szerdai napokon: 14.00-17.00 óra

között.
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Önzetlen segítségüket minden

rászoruló nevében elõre is köszönjük!

Tisztelettel: Mészárosné Géczi Anna
a Magyar Vöröskereszt területi képviselõje

Véradás Gyöngyöstarjánban

Toborzás a
Pávakörbe!

A háromszoros Aranypáva és
KÓTA díjas Gyöngyöstarjáni
Pávakör Egyesület énekkari
tagfelvételt hirdet, énekelni

szeretõ és tudó nõk és férfiak,
lányok és fiúk részére.

Információt ad és a jelentke-
zéseket várja Nádasdi Lászlóné
csoportvezetõ a 30/8227691-es

telefonszámon,

Szertetettel várjuk jelentkezését!

Falugazdászi
közlemény

Gyöngyöstarján településen 2019
évtõl a falugazdász fogadóórája a

következõképpen alakul.
Minden csütörtök

12.00-16.00 óráig az IKSZT-ben
( Rákóczi u 1.)

Falugazdász: Tuza Szabolcs
30/3006056 

Egyéb idõpontban ügyfélfogadás
Gyöngyösön a Mátrai út 36 E

épületben, hétfõtõl csütörtökig
8.00-16.00 óráig,

pénteken 8.00-14.00 óráig.

Tisztelt
Gazdálkodók!

Március 1-jétõl a Hegyközség új
helyre költözött. A volt Védõnõi
szolgálat helyén (Dobó út 5. sz.)

alatt várják a gazdálkodókat!
Cím: 3036 Gyöngyöstarján, Dobó út 5.

Telefon: 70/4898779, 37/572-615
E-mail: kati.tihanyi58@gmail.com

Elnök: Szecskõ Zsolt
Hegybíró: Kovács László

Szõlész küldött: Szecskõ Zsolt
Borász küldött: Benedek János
Adminisztrátor: Tihanyi Katalin
Ügyfélfogadás: hétfõ-csütörtök

7.30-16, péntek 7.30-14.30
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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

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának
2019. évi programtervezete

2019. január 19. szombat
Pávakör Nyílt Próbája

Rendezõ: Gyöngyöstarjáni Pávakör
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

2019. március 2. szombat
Nagyik és Unokák Énekkar 10. születésnapi rendezvénye

Rendezõ: Nagyik és Unokák Énekkar
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

2019. június 9. vasárnap
Gyöngyöstarjáni Pünkösdölõ 

Rendezõ: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

2019. június 30. vasárnap
Muzsikál az erdõ 

Rendezõ: Muzsikál az Erdõ Alapítvány
Támogató: Gyöngyöstarján Önkormányzata

2019. október 6. vasárnap
Idõsek Világnapja

Rendezõ: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

2019. október 26. szombat
Nótás találkozó

Rendezõ: Kiss Anna
Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

2019. december 7. szombat
Gyöngyöstarjáni Lucázás

Rendezõ: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata


