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Önkormányzati közutak állag-
megóvásáról

Azt, aki a közúti forgalom bizton-
ságát, zavartalanságát

a) a közút, annak mûtárgya, tar-
tozéka beszennyezésével,

b) közúti jelzés vagy egyéb tárgy –
a közút kezelõjének hozzájárulása
nélküli vagy attól eltérõ – elhelye-
zésével, eltávolításával, megváltoz-
tatásával

vagy más hasonló módon sérti,
vagy veszélyezteti, a közút kezelõje
az eredeti állapot helyreállítására, a
veszély megszüntetésére és az azt
elõidézõ magatartástól való tartóz-
kodásra felszólítja; a közlekedési ha-
tóság a felszólítás eredménytelensége
esetében – a közút kezelõjének kérel-
mére – kötelezi.

Felhívjuk a külterületen kiépített
önkormányzati utak mentén fekvõ
ingatlanok tulajdonosainak figyel-
mét, hogy a csapadékvízelvezetõ ár-
kok tisztántartásával segítsék a köz-
utak állagának fenntartását, a mezõ-
gazdasági mûvelésbõl és a jármûvek
kerekeirõl a közútra, árokba került
szennyezõdést távolítsák el.

Az önkormányzat – különös te-
kintettel az önkormányzat tulajdo-
nában álló burkolt közutakra – az el-
lenõrzést megkezdi és az ingatlantu-
lajdonosokat a közúti forgalom za-
vartalanságát sértõ szennyezõdések
eltávolítására felszólítja. 

A képviselõ-testület ülésein
történt

A képviselõ-testület 2015. márci-
us 26-i ülésének kezdetén letette es-
küjét és átvette megbízólevelét Már
Ágnes, aki Dr. Lipovszky András Dé-
nes lemondását követõen került a
képviselõ-testületbe és a Pénzügyi és
Szociális Bizottságba. A testület elfo-
gadta a 2015. évi közbeszerzési ter-
vét, megállapította az óvodai beirat-
kozás idõpontját, elfogadta a 2014-
2019. évre vonatkozó gazdasági prog-
ramját, valamint megállapította a szo-
ciális étkezés és a családi napközi in-

tézményi térítési díját a személyi té-
rítési díjak változatlanul hagyása mel-
lett. Megtörtént a szociális rendelet
módosítása is, mely a rendelettárban
megtekinthetõ.

2015. április 23-án rendkívüli ülé-
sen döntött a képviselõ-testület az
épülõ mûfüves pályához kapcsolódó
munkálatok elvégzésérõl: a pálya meg-
világításához földkábelt és elektromos
csatlakozást, a megközelítéséhez bur-
kolt járda kiépítését rendeli meg az ön-
kormányzat. Határozat született arról,
hogy az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésé-
re kiírt pályázaton közösségi célú gép-
kocsi beszerzésével kíván indulni az
önkormányzat. Az április 1-jével elin-
dult mezõõri szolgálat feladatainak el-
látásához az önkormányzat a polgárõr-
ség tulajdonában álló Lada Niva gép-
kocsit vásárolta meg.

Április 28-án Gyöngyösoroszi
Község Képviselõ-testületével közös
testületi ülésen, Gyöngyösorosziban
fogadta el a testület a Gyöngyöstar-
jáni Közös Önkormányzati Hivatal
zárszámadását és szervezeti és mûkö-
dési szabályzat módosítását. Utóbbi
érinti a hivatal ügyfélfogadását is:

Gyöngyöstarjánban hétfõn 17 óra-
kor, pénteken 12 órakor befejezõdik
az ügyfelek fogadása.

Április 29-i ülésén a képviselõ-
testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a Dobó u. 45 szám alatti
ingatlanra vételi ajánlatot tegyen. A
2014. évi önkormányzati költségvetés
módosítása és zárszámadásának elfo-
gadását követõen a belsõ ellenõrzési
jelentést tárgyalta a testület, majd a
szociális rendeletet, a vagyonrendele-
tet és a Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Meg-
állapodását módosította.

Május 28-án a képviselõ-testület
megtárgyalta és elfogadta a Gyöngyö-
si Rendõrkapitányság, a Gyöngyös-
tarjáni Polgárõrség, a Gyöngyössoly-
mosi Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás családsegítõ és gyermekjó-
léti szolgálatának a beszámolóit a
községben végzett munkájukról. A
Gyöngyöstarjáni Közös Önkor-
mányzati Hivatalról megkötött meg-
állapodás módosításának tervezetét a
testület tárgyalta, de nem fogadta el.
Megkezdõdött a 2016-tól kezdõdõ
idõszakra a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás megszervezése, cél a

Az önkormányzat hírei

Folytatás a 3. oldalon



szemétszállítás folyamatos biztosítá-
sa. Önkormányzati pályázatokról is
döntés született: hazai forrásból való-
sulna meg a konyha, a Petõfi utca egy
szakaszának és az óvoda egy részének
felújítása, amennyiben pályázataink
nyernek. A falumúzeum vagyon-
hasznosítási szerzõdésével kapcsolat-
ban arról határozott a testület, hogy
új szerzõdésszöveg kidolgozása kez-
dõdik meg. Téma volt még a nyári
idõszakos gyermekfelügyelet meg-
szervezése is, melyet a szülõk az is-
kola igényfelmérését követõen ve-
hetnek igénybe az elõzõ évekhez ha-
sonlóan.

A kihirdetett rendeletek a honla-
pon és a községházán lesznek megte-
kinthetõek.

Részben változtak az égetés
szabályai

Belterületen
Gyöngyöstarján Község Önkor-

mányzatának 12/2004. (V. 1.) rende-
lete alapján:

A kerti hulladék ártalmatlanítása
elsõsorban komposztálással történhet.

Elszáradt avart és kerti hulladékot
hétfõi napokon – kivéve ha ez ün-
nepnapra esik – 12.00 és 18.00 óra
között csak szélcsendes idõszakban, a
község belterületén, saját vagy bérelt
ingatlanon belül jól kialakított tûz-
rakó helyen szabad égetni úgy, hogy
az emberi egészséget és a környezetet
ne károsítsa, valamint az égetés hõsu-
gárzása és füstje kárt ne okozzon.

Égetni csak megfelelõen kialakított
helyen a vagyoni és személyi bizton-
ságot nem veszélyeztetõ módon lehet.
A tûz õrzésérõl és veszély esetén
annak eloltásáról a tûz gyújtója köteles
gondoskodni. A tûz helyszínén olyan
eszközöket, illetõleg felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel
a tûz terjedése megakadályozható, il-
letõleg a tûz eloltható.

A hulladék égetését végzõ személy-
nek ügyelnie kell arra, hogy az égetés-
bõl  parázs õrizetlenül ne maradjon. Az
égetést követõen a parazsat vízzel, föld-
takarással 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 országos vagy Heves megye te-
rületére vonatkozó tûzgyújtási tilalom
idõtartama alatt a település teljes köz-
igazgatási területén tilos az avar és kerti
hulladék égetése.

Külterületen
Külterületen az ingatlan tulaj-

donosa, használója a tûzvédelmi ha-
tóság (Heves Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Gyöngyösi Kiren-
deltség – Tûzoltóság) engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggõ terüle-
ten irányított égetést végezhet. A ké-
relmet legkésõbb az égetés tervezett
idõpontját megelõzõ 10. napig be kell
nyújtani, 3000 Ft illetékbélyeggel kell
ellátni.

A kérelmet a hatóság 5 munka-
napon belül bírálja el.

A kérelemminta és további infor-
mációk megtalálhatóak az önkor-
mányzat honlapján is.

Önkormányzati tájékoztató
rágcsálóirtásról

A betegségeket terjesztõ vagy
egészségügyi szempontból káros, mi-
niszteri rendeletben meghatározott
rovarok, rágcsálók irtásáról, és a ma-
darak távoltartásáról a terület, épület
tulajdonosa, illetve kezelõje rendsze-
resen köteles gondoskodni.

A vándor- és házi patkány, házi egér
és a zárt térben megtelepedett egyéb
egerek elleni védekezési kötelezettség
csak lakott területen áll fenn. Lakott
területnek tekintendõk a település be-
épített területén fekvõ, emberi tartóz-
kodásra alkalmas létesítmények (lakó-
házak, középületek, üzemek stb.), az
utcák (terek, parkok stb.), valamint az
ott található mûtárgyak, továbbá – te-
rületi elhelyezkedésüktõl függetlenül
– a jármûforgalmat szolgáló létesítmé-
nyek, egészségügyi intézmények, élel-
miszer tárolására szolgáló raktárak,

közétkeztetési és vendéglátóipari egy-
ségek, illetõleg a mezõgazdasági üze-
mek lakó- és gazdasági épületeinek,
raktárainak elhelyezésére szolgáló te-
rületek az épületekkel és az épületeket
körülvevõ 100 méter széles területsáv-
val együtt.

Az egészségügyi kártevõk elleni
védekezésrõl, a költségek fedezésé-
rõl, valamint a szükséges rendszabá-
lyok és eljárások végrehajtásáról az
érintett terület vagy épület tulajdo-
nosa (bérlõje, használója, kezelõje),
illetõleg a gazdálkodó szerv vezetõje
vagy üzemeltetõje (a továbbiakban
együtt: fenntartója) köteles gondos-
kodni.

Amennyiben a fenntartó e kötele-
zettségeknek nem tesz eleget, a járási
hivatal kötelezi az egészségügyi kár-
tevõk elleni védekezésre.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi-
gyelmét, hogy a közegészségügyi
kockázatok megelõzése érdekében
védekezési kötelezettségüknek tegye-
nek eleget, a rágcsálók megtelepedé-
sére alkalmas gócokat (pl. felhalmo-
zott hulladék) szüntessék meg!

Tájékoztató birtokvédelmi
eljárásokról

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló
2013. évi V. törvény bekezdése alapján a
birtokost birtokvédelem illeti meg, ha
birtokától jogalap nélkül megfosztják
vagy birtoklásában jogalap nélkül hábo-
rítják. Tilos önhatalom esetén a birto-
kos az eredeti birtokállapot helyreállítá-
sát vagy a zavarás megszüntetését kér-
heti a bíróságtól. A bíróság a birtoklás-
hoz való jogosultság alapján dönt. A bé-
kés birtoklásban megzavart fél jogosult-
ságát vélelmezni kell. A birtokos egy
éven belül a bíróságtól és a jegyzõtõl is
kérheti az eredeti birtokállapot helyre-
állítását vagy a zavarás megszüntetését.
A jegyzõ elrendeli az eredeti birtokál-
lapot helyreállítását és a birtoksértõt a
birtoksértõ magatartástól eltiltja; kivé-
ve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtok-
védelmet kért, nem jogosult a birtok-
lásra vagy birtoklásának megzavarását
tûrni volt köteles. [Ptk. 5:5. § (1), 5:7. §
(1)-(2), 5:8. § (1)-(2) bek.]
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A jegyzõ hatásköre az egy éven be-
lül történt birtoksértés vagy egy évnél
rövidebb ideje tartó zavaró állapot ese-
tén kizárólag a birtoklás tényén alapuló
birtokvédelemre terjed ki. A bíróságtól
kérhetõ birtokvédelem, ha a birtoklás-
hoz való jog vitás, tehát a birtokos vala-
milyen jogra (például tulajdonjogra)
alapozza a kérelmét.

A jegyzõ az eljárás során a tényle-
ges birtokállapot, a valóságos helyzet
alapján dönt. Emiatt nem ritkán elõ-
fordul, hogy éppen az kap a jegyzõtõl
birtokvédelmet, akit késõbb egy pol-
gári peres eljárás során a bíróság el-
marasztal. 

A birtokvédelmi kérelmet annál a
jegyzõnél lehet írásban vagy szóban
elõterjeszteni, amelynek illetékességi
területén a birtoksértõ magatartás
megvalósul. A kérelmet írásba kell
foglalni és tartalmaznia kell a birtok-
védelmet kérõ nevét, továbbá lakcí-
mét vagy székhelyét, aláírását;  annak
a félnek a nevét, továbbá lakcímét
vagy székhelyét, akivel szemben a bir-
tokvédelmet kérik (a továbbiakban:
ellenérdekû fél); a birtokvédelmi eljá-
rás megindításának alapjául szolgáló
tényállás ismertetését, – ideértve a
cselekmény leírását –, a birtokvitával
érintett dolog megjelölését; a jegyzõ
illetékességét megalapozó tények
megjelölését, a birtoksértõ magatartás
elkövetésének helyére történõ utalást;
a birtoksértés idõpontjára történõ uta-
lást; a jegyzõ döntésére irányuló kife-
jezett kérelmet. E tartalmi elemek hi-
ányossága esetén a kérelmet el kell
utasítani.

A kérelemhez csatolni kell a kére-
lemben foglalt tények igazolására
szolgáló bizonyítékokat.

A kérelem illetékköteles, melynek
mértéke 3000 Ft. Illetékmentesség
nincs.

A birtokvédelem iránti kérelem
benyújtható

– postai úton (Gyöngyöstarján terü-
letén megvalósuló birtoksértõ magatar-
tás esetén Gyöngyöstarján, Jókai Mór
tér 3., Gyöngyösoroszi területén meg-
valósuló birtoksértõ magatartás esetén
Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147.),

– személyesen ügyfélfogadási
idõben

A birtokvédelmi eljárásban ügyfél
a kérelmezõ (panaszos), valamint az,
aki ellen a birtokvédelmet kérik (pa-
naszolt). A jegyzõ a birtokvédelmi el-
járás megindításáról az ellenérdekû
felet haladéktalanul értesíti és ezzel
egyidejûleg az ellenérdekû félnek
megküldi a birtokvédelmi eljárás
iránti kérelem másolatát, továbbá az
ügyfelek által az eljárás során elõter-
jesztett nyilatkozatokat és bizonyíté-
kokat is haladéktalanul megküldi a
másik ügyfélnek.

A birtokvita eldöntéséhez szüksé-
ges tényállás megállapítása során a
jegyzõ a bizonyítást kizárólag kére-
lemre folytatja le. A birtokvédelmi
eljárásban az ügyfél szabadon választ-
ja meg a bizonyítási eszközöket.

A jegyzõ a tényállás tisztázásához
szükséges bizonyítékokat a 15 napos
eljárási határidõ lejártát megelõzõ
ötödik napig fogadja be, ezt követõen
a bizonyítási eljárást befejezi, és a
rendelkezésre álló bizonyítékok alap-
ján meghozza a határozatát.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges
tényállás megállapítása során a jegyzõ a
felek által elõterjesztett, valamint a bi-
zonyítási eljárás során megismert bizo-
nyítékokat szabadon mérlegeli.

A jegyzõ az eljárási költségek vise-
lésére kötelezi a kérelem elutasítása
esetén a birtokvédelmet kérõt, a bir-
toksértést megállapító döntés esetén
a birtoksértõt. Eljárási költségek a
birtokvédelmi eljárásban az eljárási
illeték, a tolmács, valamint jelnyelvi
tolmács közremûködési költsége, a
helyszíni szemlével jogszerûen oko-
zott kárért járó kártalanítás összege,
az eljárásban közremûködõ rendõr-
ségnél felmerült költség, az iratbete-
kintési jog gyakorlásával kapcsolatos
költség, jogszabályban meghatáro-
zott, elõbbiekbe nem tartozó eljárási
költség.

Amennyiben a jegyzõ a birtokvé-
delmi kérelemnek helyt ad és a köte-
lezett nem tesz eleget a határozatban
elõírt kötelezettségének, a jegyzõ a
jogosult kérelmére végrehajtást ren-
del el. A jegyzõ birtoklás kérdésében

hozott határozatát három napon
belül akkor is végre kell hajtani, ha a
kötelezett a határozat megváltozta-
tása iránt bírósághoz fordul.

A birtokvédelmi eljárásban újrafel-
vételi eljárásnak, valamint egyezség jó-
váhagyása esetén a határozat visszavo-
násának nincs helye. A jegyzõ határo-
zata ellen a Ket. szerinti jogorvoslati és
döntés-felülvizsgálati eljárásnak nincs
helye. Az a fél, aki a jegyzõ határozatát
sérelmesnek tartja, a bíróságtól kérheti
a határozat megváltoztatását.

Kérelemnyomtatvány az önkor-
mányzat honlapjáról letölthetõ.

Változtak a mák termesztési és
forgalomba hozatali szabályok

A kábítószer elõállítására alkalmas
növények termesztésének, forgal-
mazásának és felhasználásának rend-
jérõl szóló 162/2003. (X.16.) Korm.
rendelet 2015. március 1-jétõl ha-
tályba lépõ rendelkezései értelmében
a termelõ az étkezési mák 500 m2-t
meghaladó termõterületen történõ
termesztése, valamint területnagy-
ságtól függetlenül az étkezési mák
kereskedelmi céllal történõ termesz-
tése esetén köteles a termõterület
szerint illetékes megyei kormányhi-
vatal földmûvelésügyi igazgatósága
részére a termesztés megkezdése
elõtt, de legkésõbb a tavaszi vetésû
étkezési mák esetén a vetési évben
április 30-ig, õszi vetésû mák esetén a
vetési évben november 30-ig beje-
lentést tenni.

A bejelentésnek a következõ ada-
tokat kell tartalmaznia:

1. természetes személy személy-
azonosító adatai és lakcíme,

2. jogi személy vagy jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ más szer-
vezet megnevezése, székhelye, adó-
száma, a képviseletét ellátó személy
családi és utóneve, lakcíme, valamit a
képviselet jogcíme,

3. a vetett terület nagysága, helye,
helyrajzi szám, vagy fizikai blokk és
parcella száma,

4. a termesztett fajta neve, vetõ-
mag fémzár száma és mennyisége,

5. virágtermesztési célra tervezett
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mák esetén az exportáló, illetve a
belföldi forgalmazó nevét és címét,

6. az elõzõ évi betakarított terület
nagyságát.

A bejelentéshez szükséges forma-
nyomtatványt a NÉBIH honlapjáról,
www.nebih.gov.hu-ról lehet letölteni.

További bejelentési kötelezettségek:
1. A termesztõ köteles õszi vetésû

étkezési mák kipusztulása esetén a
föld fekvése szerint illetékes földmû-
velésügyi igazgatóságnak a vetést kö-
vetõ év április 30-ig bejelenteni a
kipusztulással érintett terület azono-
sítóit (település neve, földrészlet
helyrajzi száma, alrészlet megjelölé-
se, fizikai blokk és parcella azonosító)
nagyságát, valamit a kipusztult állo-
mány fajtáját.

2. A betakarítást követõen az étke-
zési mák termesztõje köteles tárgyév
szeptember 30-ig az illetékes megyei
kormányhivatal földmûvelésügyi
igazgatóságnak bejelenti a mákszalma
és a betakarított mákmag mennyisé-
gét. A mákszalma megsemmisítésrõl
a termesztõnek nyilvántartást kell ve-
zetni. A bejelentés és a mákszalma
megsemmisítésének tervezett idõ-
pontja között legalább hét napnak
kell eltelnie.

Az étkezési mák termesztõnek a
bejelentésrõl valamint a bejelentett
mákmag mennyiségérõl az illetékes
megyei kormányhivatal földmûve-
lésügyi igazgatósága igazolást állít ki.
Az étkezési mák kizárólag ezen iga-
zolás birtokában hozható forgalom-
ba. A termesztõ köteles az étkezési
mákot továbbforgalmazó személynek
az igazolást bemutatni. Az igazolás
számát az étkezési mák forgalomba
hozatala során, a kereskedelmi doku-
mentumokon fel kell tüntetni.

Az illetékes megyei kormányhi-
vatala földmûvelésügyi igazgatósága a
termesztõ költségére elrendelheti az
étkezési máktábla talajba forgatással
történõ megsemmisítését, amennyi-
ben az étkezési mák termesztése a
rendelet alapján bejelentési kötele-
zettség alá tartozik és a termesztõ a
bejelentési kötelezettségének határ-
idõre nem tett eleget, illetve azt leg-

késõbb a mák virágzásának befeje-
zését megelõzõ tizenöt napig nem
pótolta, vagy a termesztõ valótlan
adatokat jelentett be.

A földmûvelésügyi igazgatóság,
valamint a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állat-
egészségügyi igazgatósága ellenõrzi a
forgalomba hozott étkezési mák igazo-
lásának meglétét. Amennyiben a ter-
mesztõ igazolás nélkül hozza forga-
lomba az étkezési mákot, a földmû-
velésügyi igazgatóság vagy az élelmi-
szerlánc-biztonsági és állategészség-
ügyi igazgatóság az étkezési mákot le-
foglalja és elrendeli a termesztõ költ-
ségén való megsemmisítést.

További információt a kormány-
hivatal földmûvelésügyi igazgatási
feladatot ellátó szervezeti egysége ad
a 36/413-737-es telefonszámon.

Tájékoztató a növények
telekhatártól való ültetési

távolságáról
Belterületen és külterületen ker-

tes mezõgazdasági övezetben:
a) szõlõ és 3 méternél magasabbra

nem növõ gyümölcs és egyéb bokor,
élõsövény esetében 0,5 m

b) 3 méternél magasabbra növõ
egyéb fa esetében 1,0 m.

c) 3 méternél magasabbra nem
növõ gyümölcs és egyéb fa valamint
bokor esetében 2,00 méter.

Külterületen kertes mezõgazdasá-
gi övezeten kívüli területen:

a) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt
álló növény, továbbá szõlõ, köszméte,
ribiszke és málnabokor esetében 0,8 m,

b) minden egyéb gyümölcsbokor
esetében 2,0 m,

c) birs, naspolya, birsalanyra oltott
körtefa esetében 2,5 m,

d) törpealanyra oltott almafa,
meggy, szilva és mandulafa esetében
3,5 m,

e) vadalanyra oltott alma és körte-
fa, kajszifa esetében 4,0 m,

f) cseresznyefa esetében 5,0 m,
g) dió és gesztenyefa és minden

eddig fel nem sorolt gyümölcsfa ese-
tében 8,0 m.

Külterületen kertes mezõgazdasági
övezeteken kívüli területen amennyi-

ben a szomszédos földterület szõlõ,
gyümölcsös, vagy kertgazdasági ingat-
lan, szõlõt és gyümölcsfát az elõzõ be-
kezdés szerinti ültetési távolságok
megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az
alábbi ültetési távolságok megtartásá-
val lehet ültetni:

a) 1 méternél magasabbra nem
növõ bokor, élõsövény esetében 0,8 m.

b) 2 méternél magasabbra nem
növõ bokor, élõsövény esetében 1,2 m.

c) 2 méternél magasabbra növõ
bokor, élõsövény esetében 2,0 m.

d) fa esetében 8,0 m.
Külterületi közút területén szõlõ-

tõl, gyümölcsöstõl és kertes mezõ-
gazdasági ingatlanhatártól, minden
gyümölcs- és egyéb fát, valamint
bokrot legalább 1,5 m-re szabad ül-
tetni. A 3 méternél magasabbra növõ
gyümölcsfát legalább 2,5 m távolságra
szabad ültetni.

Június 1-jétõl változik az ügyfél-
fogadás rendje a Gyöngyösi

Járási Hivatalban
2015. június 01-tõl az alábbiak sze-

rint módosul a Gyöngyösi Járási Hiva-
tal Osztályain az ügyfélfogadási idõ.

Gyöngyösi Járási Hivatal Hatósági
Osztály

ügyfélfogadási idõ
Hétfõ 8:00-16:30
Kedd ---
Szerda 8:00-16:30
Csütörtök ---
Péntek 8:00-14:00

Gyöngyösi Járási Hivatal Gyám-
ügyi Osztály

ügyfélfogadási idõ
Hétfõ 8:00-16:30
Kedd ---
Szerda 8:00-16:30
Csütörtök ---
Péntek 8:00-14:00

Gyöngyösi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztály

ügyfélfogadási idõ
Hétfõ 8:00-16:30
Kedd ---
Szerda 8:00-16:30
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Csütörtök ---
Péntek 8:00-14:00

Gyöngyösi Járási Hivatal Földhi-
vatali Osztály

ügyfélfogadási idõ
Hétfõ 8:00-16:30
Kedd ---
Szerda 8:00-18:00
Csütörtök ---
Péntek 8:00-14:00

A Kormányablakok folyamatosan
fogadják az ügyfeleket:

Gyöngyösi Járási Hivatal Kor-
mányablak Osztály

Eszperantó utca 6. szám 
ügyfélfogadási idõ
Hétfõ 7:00-17:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda 7:30- 17:30
Csütörtök 8:00 - 18:00
Péntek 8:00-16:30

Gyöngyösi Járási Hivatal Kor-
mányablak Osztály

Kossuth Lajos  utca 37. szám 
ügyfélfogadási idõ
Hétfõ 7:00-17:00
Kedd 8:00-16:30
Szerda 7:30- 17:30
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek 8:00-16:30

Megváltozott az ügyfélfogadási
rend az önkormányzati hivatalban

2015. májustól a Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatal Gyön-
gyöstarjánban a következõ ügyfélfo-
gadási rendben várja az ügyfeleket:

Hétfõ:  8.00-12.30 és 13.00-17.00
Kedd:  az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 8.00-12.30, 13.00-16.00
Csütörtök: az ügyfélfogadás szü-

netel
Péntek: 8.00-12.00
A jegyzõ ügyfélfogadása:
Hétfõ és szerda 8.00-12.00 és

13.00-16.00

A házszám elhelyezése az ingat-
lantulajdonos érdeke!

Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény 2016. január 1-

jétõl kötelezõvé teszi, hogy minden
házszámmal ellátott épületen a tulaj-
donosnak fel kell tüntetnie a házszá-
mot. E kötelezésen felül azonban ér-
demes belegondolni, mennyire lehet
hasznos a házszámtábla: a mentõ, az
orvosi ügyelet vagy a tûzoltóság érté-
kes perceket nyerhet azzal, hogy nem
keresi az adott címet – ez a néhány
perc akár életet is menthet.

Az önkormányzat a házszámtáb-
lák egységesítését nem írta elõ, nem
rendelte meg és nem írta elõ, kitõl
kell beszerezni a táblákat: vagy a ka-
pura, vagy az épületre jól láthatóan
elhelyezett táblával, számokkal az in-
gatlantulajdonos eleget tehet e köte-
lezettségének.

Építkezõk, beruházók
figyelmébe!

2014. november 14-én lépett ha-
tályba Gyöngyöstarján új helyi épí-
tési szabályzata és településszerkezeti
terve, mely a 2004-es szabályozáshoz
képest több ponton jelentõsen eltér.
A véleményezési folyamatba sajnos
csak kevesen kapcsolódtak be, pedig a
felülvizsgálattal egyidõben jelentõs
költségeket lehetett volna megtakarí-
tani az egyedi igények közlésével.

Az önkormányzat ismételten fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy aki a
következõ idõszakban épületét áta-
lakítani, bõvíteni, gazdaságát fejlesz-
teni, külterületen építkezni szeretne,
tekintse meg a http://gyongyostar-
jan.hu/aktualis/TRTT20141014.pdf
címen elhelyezett tájékoztatót, vegye
fel a kapcsolatot 2015. július 15-ig a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkor-
mányzati Hivatallal, hogy a telepü-
lésrendezési eszközöket készítõ ter-
vezõknek a szabályozási terv módo-
sítását igénylõ elképzeléseket továb-
bíthassuk. A módosítások költségeit
településrendezési szerzõdéssel az
ingatlantulajdonosnak kell vállalnia. 

Építési hulladékot átvesz
helyben a kõbánya!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Hódút Freeway Kft.
Gyöngyöstarjáni Kõbányája beton
(EWC kód: 17 01 01), beton, tégla,

cserép, kerámia vagy ezek keveréke
(EWC kód: 17 01 07), bitumen ke-
verék (EWC kód: 17 03 02) átvé-
telére jogosult. 

A fenti típusú hulladékokat a kõ-
bánya nyitvatartási idejében (hétfõtõl
péntekig 6-16 óra között) lehet lead-
ni, melynek költsége tonnánként
1250 Ft+ ÁFA (mázsánként 125
Ft+ÁFA). 

Csak a fenti típusú hulladékok át-
vételére jogosult a kõbánya, ezért a
kommunális hulladék beszállítását
mellõzzék, e célra a rendszeres sze-
métszállítást, a szelektív hulladék-
gyûjtést és a házhoz menõ lomtala-
nítást vegyék igénybe!

Szelektív hulladékgyûjtés: rugal-
masság a szállításban

Lakossági jelzések alapján a jövõben
lehetõség lesz a szelektív hulladékgyûj-
tõ edények jobb kihasználására: a színes
fedelû új kukákban valamennyi, szelek-
tíven gyûjthetõ hulladék elhelyezhetõ,
a vegyes kommunális hulladéktól to-
vábbra is elkülönítetten fogják elszállí-
tani. Így például akinek nagy mennyi-
ségû PET palack gyûlik össze, az össze-
préselve a papírgyûjtésre kiadott edény-
zetbe is beleteheti: ha mindkét szelektív
kukát kihelyezi a gyûjtõnapon, mind-
kettõ elszállítása megtörténik. A szelek-
tív gyûjtés gyakorisága nem változik: a
szolgáltató havi egy alkalommal biz-
tosítja a szállítást.

Szállítási idõpontok 2015-ben:
2015. június 9., 2015. július 7.,

2015. augusztus 4., 2015. augusztus
25., 2015. szeptember 22., 2015.
október 21., 2015. november 24.,
2015. december 22.

Dr. Jakab Csaba
jegyzõ
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Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ: 8.00-12.30 és 13.00-17.00

Kedd: az ügyfélfogadás szünetel

Szerda: 8.00-12.30, 13.00-16.00

Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel

Péntek: 8.00-12.00



A matekverseny
2015. április 14-én Király Krisz-

tiánnal megyei matekversenyen vol-
tam Abasáron. 

A feladatok megoldására 1 óra volt.
Persze, mind a ketten fél óra alatt ké-
szen voltunk a feladatokkal. Egy hónap
múlva meg is jött az eredmény. Krisz-
tián 3., én pedig 1. helyezett lettem.

Mindenki nagyon örült ennek a
szép eredménynek.

Tuza Bence 4.o.

Felsõtárkány
Május 5-én kedd reggel, 10 óra-

kor Felsõtárkányban egy csodálatos
megyei környezetverseny vette kez-
detét, 4-5. osztályosok részére.

17 csapat ellen küzdöttünk. A ter-
mészetben folyt a verseny, kettõ fel-
adatból állt a tesztírás. A verseny után
vízvizsgálaton és vetítésen vettünk
részt. Az eredményhirdetésen na-
gyon örültünk, mert a 18-ból 7. he-
lyezettek lettünk.

Reméljük a jövõben, ha elme-
gyünk újra, jobb helyezést érünk el.

Kõhegyi Vivien 4.o.

Hon- és népismereti verseny
A 2014/15-ös tanévben hárman ne-

veztünk be ebbe a versenybe, én (Ki-
rály Bernadett), Kõhegyi Vivien és
Nagyfalusi Anna a 4. osztályból. En-
nek a versenynek az volt a célja, hogy

jobban megismerjük Magyarországot.
Három forduló volt, egy-egy forduló-
ban 19 kérdés volt, majd az összesítés-
nél a feladatok nehézsége szerint sú-
lyozták ezeket. Mikor megnéztem iz-
gultam, mert nem tudtam az ered-
ményt. Végül kiderült, Kõhegyi Vivi-
en megyei 11., Nagyfalusi Anna me-
gyei 5., én megyei és országos 1. helye-
zett lettem. Nekem kedvezett a sze-
rencse, mert a 2. osztályos Sándor Má-
té is megyei és országos 1. lett, de en-
gem sorsoltak ki és én egy Magyar
várak játékkártyát kaptam.

Remélem jövõre is lesz ez a verseny,
mert én szeretnék rajta részt venni.

Király Bernadett 4.o.

Nagyréde
Május 13-án szerda délután

Nagyrédén versenyt hirdettek, az 1-
8. osztályos gyermekek részére.

Kettõ csoport volt az elsõ a rajz- és
a kézmûves, a második a vers-ének. A
4. osztályból tõlünk Bagi Kata, Ha-
rangozó Dorina, Bakos Liza és én
(Kõhegyi Vivien) vettünk részt. Kata
és Dorina a rajzon, Liza és én a versen
szerepeltünk. Sok szép eredményt
értünk el. Liza és Kata 1. helyezett
lett. De mi sem keseredtünk el Do-
rinával, mert a részvétel a fontos.

Reméljük jövõre is eljöhetünk er-
re a versenyre!

Kõhegyi Vivien 4.o.

Olvasásverseny
Egy szép tavaszi napon hangosol-

vasási versenyre mentünk Gyöngyös-
solymosra. Megérkezésünk után be-
mutatták nekünk az iskolát. Izgultunk,
alig vártuk, hogy megkezdõdjön a
megmérettetés. Köszöntöttek minket,
jó munkát kívántak és kiosztották a fel-
olvasandó meséket. Nekünk Gárdonyi
Gézától a Komédiás disznót kellett el-
olvasni. Míg tartott a felolvasás, addig a
többi gyerek a földszinten kézmûves
munkát végezhetett. Én 13-ként kerül-
tem sorra, számomra ez a szám nagy
szerencsét hozott. Megnyertem a ver-
senyt! Vivien pedig a 2. helyezést hozta
el. Örültünk mind a ketten, hogy di-
csõséget hoztunk iskolánk számára. 

Sajnálom, hogy jövõre már nem
vehetünk részt ezen a szép hangos-
olvasási versenyen!

Nagyfalusi Anna 4.o.

Nyári Rebeka
Május

Sok virág összegyûlik
Odakünn a réten.
Liliomtól tulipánig
Van belõlük bõven.

Májusban táncot járnak
A virágok a réten,
Május egy szép hónap
De csak egy van az évben.
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Gyöngyösön vendégszerepelt a 3. osztály

Iskolánk életébõl



A gyöngyöstarjáni általános iskola
második félévének termései

1.osztály
Vers- és prózamondó verseny

Gyöngyös
Tóth Hanna  1. hely
Nyári Rebeka
Helyesíró verseny Kisnána
Nyári Rebeka 1. hely
Tóth Hanna
Bendegúz megyei anyanyelvi

verseny Eger
Nyári Rebeka 1. hely/továbbjutott

az országos versenyre 27. hely/
Pászti Zsombor
Szövegértõ verseny Domoszló
Pászti Zsombor 1. hely
Nyári Rebeka
Hangosolvasó verseny Gyön-

gyössolymos
Nyári Rebeka 1. hely
Matematika verseny Abasár
Pászti Zsombor
Kovács Marci
Matematika verseny Kompolt
Nyári Rebeka
Pászti Zsombor
Rajzverseny
Nyári Rebeka 3. hely
Tóth Hanna

2. osztály
Arany János vers- és próza-

mondó verseny
Galambos Eszter
Kõhegyi Kevin 3. hely
Matematika verseny Kompolt
Sándor Máté
Zámborszky Zsófia
Helyesíró verseny Kisnána
Zámborszky Zsófia 4. hely
Dudás Bendegúz
Bendegúz megyei anyanyelvi

verseny Eger
Sándor Máté
Mondamondó verseny Gyön-

gyösoroszi
Galambos Eszter 1. hely
Kõhegyi Kevin
Szövegértõ verseny Domoszló
Sándor Máté
Tóth Jerne Ilona

Hangosolvasási verseny Gyön-
gyössolymos

Tóth Jerne Ilona 1. hely
Sándor Máté
Matematika verseny Abasár
Zámborszky Zsófia
Benchea Dávid
Rajzverseny Nagyréde
Galambos Eszter 2. hely
Ozsvári Mátyás Bendegúz
Tóth Jerne Ilona
Városi mesemondó verseny

Gyöngyös
Galambos Eszter
Országos hon- és népismeret
Sándor Máté 1. hely
Kutrucz Krisztina
Benche Dávid
Galalmbos Eszter

3.osztály
Bendegúz megyei anyanyelvi

verseny
Tóth Bálint 2. hely
Csernyik Lázár
Szövegértõ verseny Domoszló
Lipovszky Márton 3. hely
Dobre Hanna
Tóth Bálint
Hangosolvasó vereny Gyön-

gyössolymos
Tóth Bálint 2 hely
Dobre Hanna 
LipovszkyMárton
Matematika verseny Kompolt
Nagy Gergõ 3. hely
Felsõbányai Csongor 4. hely
Matematika verseny Abasár
Felsõbányai Csongor 2. hely
Nagy Gergõ
Megye meseíró verseny Tarna-

méra
Lipovszky Márton 4. hely
Helyesíró verseny Kisnána
Dobre Hanna
Tóth Bálint
Mondák szép elõadása verseny

Gyöngyösoroszi
Szecskõ Ferenc
Herman Ottó Országos Kör-

nyezetismereti Verseny
Lipovszky Márton döntõbe jutott

(jún. 7-én lesz)
Rajzverseny Nagyréde
Csernyik Olivér
Dobre Hanna
Lipovszky Márton
Ozsvári Bendegúz
Cadenazzi Vittorio IV. helyezést

ert el a Biztonságos közlekedés
gyermekszemmel c. megyei rajz-
pályázaton, melynek kiirója: Orszá-
gos Rendõr-fõkapitányság, Baleset-
megelõzési Bizottság.

Az elsõ 6 pályamû lett díjazva és
felküldték Budapestre az országos
fordulóra.

4. osztály
Nyelvtan- helyesírási verseny

Kisnána
Király Bernadett 2. hely
Kõhegyi Vivien 3. hely
Kiskörzeti matematika ver-

seny Abasár 
Tuza Bence 1. hely
Király Krisztián 3.  hely
Néma értõ olvasás Domoszló
Angyal Kincsõ 3. hely
Király Bernadett 4. hely
Hangos olvasás Gyöngyös-

solymos
Nagyfalusi Anna 1. hely
Kõhegyi Vivien 2. hely
Meseíró Tarnaméra
Bakos Liza 5. hely
Költészet napi vers- és próza

Gyöngyöstarján
Kõhegyi Vivien 1. hely
Bokros Veronika különdíj
Bakos Liza különdíj
Országos hon- és népismeret
Király Bernadett megyei 1., orszá-

gos 1.
Nagyfalusi Anna megyei 5.
Kõhegyi Vivien megyei 11.
Megyei Körny. Ism. Csapat-

verseny Felsõtárkány
Bokros Veronika, Király Brnadett,

Kõhegyi Vivien 7. hely
Madarak, fák napi vers-rajz-

vers Nagyréde
Vers: Bakos Liza 1. hely
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Folytatás a 9. oldalon

Versenyek, versenyzõk, eredmények



Rajz: Bagi Kata 1. hely

GYAK EREDMÉNYEK

Február 14.
Heves Megyei Futsal Bajnokság

IV. hely
12 mérkõzésbõl 6 gyõzelemmel, 1

döntetlennel és 5 vereséggel 37
rúgott és 24 kapott góllal, 19 ponttal
zárt a GYAK.

Március 1.
Berze Kupa
GYAK Zöld-Jászberény FC 3-0
GYAK Zöld-Füzesabomy 7-0
GYAK Zöld-plútó SE "A" 1-0
GYAK Zöld-Debrecen SI 3-0
4 mérkõzésbõl 4 gyõzelem, 14

rúgott gól, 0 kapott gól.
GYAK Fehér-Borsod Volán 1-0
GYAK Fehér-Pásztó ULC 3-0
GYAK Fehér- Plútó SE "B" 0-2
GAK Fehér-Debreceni SI 6-0
4 mérkõzésbõl 3 gyõzelem, 1 ve-

reség, 10 rúgott gól, 2 kapott gól.
3. hely: GYAK Fehér-Plútó SE

"A" 2-0
1. hely: GYAK Zöld-Plútó SE"B" 1-2

Március 14.
Kölyökliga Debrecen
GYAK-Szolnoki MÁV 1-2
GYAK-ASI Dinamo Star 4-1
GYAK-Mészöly FS 4-0
GYAK-Hatvan FC 4-0
GYAK Debreceni Loki 2-2
5 mérkõzésbõl 3 gyõzelem, 1

vereség, 1 döntetlen. 15 rúgott gól, 5

kapott gól.
Április 18.
Kölyökliga Budapest
GYAK -Vasas Pasarét 4-1
GYAK-Mésöly Focisuli 3-0
GYAK-Hatvan FC 3-0
GYAK Jászberény 5-2
GYAK-Dabas FC 11-0
5 mérkõzésbõl 5 gyõzelem, 26

rúgott gól, 3 kapott gól.

Május 3.
Kölyökliga Vác
GYAK-Ikarus BSE 6-4
GYAK-Kiskunhalas Szilárdy RFC

1-0
GYAK-Vác VLSE 3-2
GYAK-Kispest Honvéd 6-0
GYAK-Vasas KA Pasarét 6-0
GYAK-Mészöly Focisuli 0-0
6 mérkõzésbõl 6 gyõzelem, 22

rúgott gól, 6 kapott gól.
Március 22.
OTP Bozsik Pogram
GYAK-GYAK Lány 3-0
GYAK-Tarnaméra 7-0
GYAK-Heves 5-0
GYAK-GYDSZSE 6-0
GYAK-Energia CC 6-0
GYAK-Gyögyöstarján 5-0
6 mérkõzésbõl 6 gyõzelem, 32

rúgott gól, 0 kapott gól.

Kéttusa Diákolimpia megyei
döntõ(úszás+futás): 

Csernyik Lázár
Csernyik Olivér
Ozsvárt Bence 4. hely csapatban
Király Krisztián

Foci Dikolimpia I. korcsoport já-
rási döntõje Markazon

Ozsvári Mátyás
Kõhegyi Kevin
Sándor Máté
Szecskõ Ákos 2. hely csapatban
Darók Dominik
Vittorio Cadinezzi

II. korcsoport járási döntõje
Nagyréde

Ludányi Milán
Felsõbányai Csongor
Dudás Csanád
Ozsvári Bendegúz
Kõrösi Zoltán
Tuza Bence
Oravecz Levente 1. hely csapatban
Bitay Levente
Jakab Ármin
Bóka Bálint
Nagy Gergõ
Kecskés Szebasztián
II. korcsoport megyei elõdöntõ

Gyöngyös IV. hely  
Atlétika Diákolimpia körzeti

döntõ Nagyréde
II. korcsoportos fiúk
Csernyik Lázár
Csernyik Olivér
Ozsvárt Bence
Ludányi Milán 2. hely csapatban
Jakab Ármin
Oravecz Levente
Egyéni: Csernyik Olivér 3. Hely
III. korcsoportos lányok, egyéni
Erdõs Zsófia
Kakas Krisztina
III. korcsoportos fiúk, egyéni
Tóth Ábris
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Folytatás a 8. oldalról

Iskolai élet



Tavaszi szél vizet áraszt….
A tavasz megújulása felpezsdítette

óvodánk apróságait is. Márciusban a
fiúk köszöntötték saját készítésû meg-
lepetéseikkel a lányokat és az óvoda
dolgozóit a nõnap alkalmából. Nagy-
csoportosaink megemlékeztek már-
cius 15-rõl és az óvoda apraja-nagyja
elsétált a Kopjafához és elhelyezte kis
zászlóit tiszteletük jelképeként.

Sikeres pályázatunknak köszön-
hetõen gyarapodtak eszközeink. Az
udvarra futóbiciklik érkeztek, a moz-
gásos játékokhoz szõnyegek, labdák
és ugrálókötelek. Valamint egy víz-
tisztító készüléknek köszönhetõen
gyermekeink tisztított vizet fogyaszt-

hatnak a nap minden idõszakában.
A jó idõ eljöttével egyre többet sé-

tálunk, kirándulunk. A víz világnap-
ján a gyerekek kis hajókat készítettek,
melyeket a Völgyi tón engedtek út-
jukra. Hagyományainkhoz hûen
idén is megünnepeltük a húsvétot.
Vendégeink voltak a Pávakör tagjai,
akik idén is vállalták a házigazda sze-
repét, és tevékenyen részt vettek ün-
nepünkben. A fiúk nagy örömmel
locsoltak meg minden lányt a friss
vízzel, és persze a megterített asztal
mellett apró ajándékkal is kedvesked-
tek a lányok cserében.

A Föld világnapját is megünne-
peltük és a gyerekekkel, szülõkkel

közösen összegyûjtött virágpalántá-
kat el is ültettük és igyekszünk egész
nyáron gondozni is õket. Köszönjük
a szülõk támogatását! Veteményes
kiskertjeink is megteltek magokkal,
palántákkal, amiket a gyerekek gon-
doznak, folyamatosan ellenõriznek,
figyelik a növények fejlõdését. Kö-
szönjük Etuska néni jótékony fel-
ajánlását!

Jártunk a falu játszóterein, vol-
tunk a gyöngyösi piacon megnézni a
tavaszi gyümölcsöket, zöldségeket, és
a középsõ csoportosak „minden
bátorságukat összeszedve”, oroszlán-
kölyköket is simogattak.

Középsõs fiaink nagy utat tettek
meg, és az erdõrõl májfát hoztak az
óvoda lányainak, amit közösen feldí-
szítettek és tavaszváró dalokat éne-
kelve járták körbe. 

Nagy izgalommal vártuk az édes-
anyákat és a nagymamákat anyák
napja alkalmából. Verssel, dallal kö-
szöntötték õket, és saját készítésû kis
ajándékaikkal kedveskedtek.

Kiscsoportosaink többször is háti-
zsákos túrára indultak a falu környéké-
re. Minden útról elfáradva, de nagyon
boldogan érkeztek meg apróságaink.

Gyerekhéten az elmaradhatatlan
ugrálóvár igazán nagy meglepetés
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Óvodánk életébõl

Folytatás a 11. oldalon



volt a gyerekek számára, és nem is
volt egy perc sem, amikor üres lett
volna. Az arcfestésnek is nagyon
örültek, és kipróbálhatták azt is, hogy
milyen az agyaggal dolgozni. Nagyon
szép kis mûvek születtek.

Közben nagycsoportosaink izga-
tottan készülnek a ballagásra, az
óvodától való elválásra, és az izgal-
makkal teli iskolára. 21 kisgyermek
hagyja el óvodánkat és lép be az isko-
la nagy kapuján.

Kívánunk nekik sok mosolygó
ötösöket, és nagyon boldog, tartal-
mas iskolás éveket!

De nem csak óvodásaink búcsúz-
nak. Csontos Józsefné Marika dadus
néni is elbúcsúzik óvodánktól. 26 év
óvodai munka után, a jól megérde-
melt nyugdíjas éveit kezdi meg. Kö-
szönjük munkáját, és kívánunk neki
hosszú, boldog nyugdíjas éveket kis
családja körében!

És minden gyermeknek, szülõ-
nek, dolgozónak kívánok sok pihe-
nést, családdal együtt töltött sok szép
programot a nyárra, hogy szeptem-

berben újra jókedvvel vidáman talál-
kozzunk az óvodában!

Szecskõ Tiborné
igazgató
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Folytatás a 10. oldalról

Április 18-án szombaton ismét
megtelt a Gyöngyöstarjáni Mûvelõ-
dési Ház nagyterme. A Nagyik és
Unokák Énekkar Tavaszváró báljára
jöttek a vidámságot, szórakozást sze-
retõ emberek 10 évestõl a 80 éves
korig. Színvonalas mûsorral léptek
színpadra, ének, vers, tánc, vidám je-
lenetek váltották egymást. 

Nagyon köszönjük azoknak, akik
jelenlétükkel megtisztelték rendez-
vényünket. Köszönjük a sok tombola
ajándékot is. A mûsor után kezdõdött
a bál. A jó hangulatot Busa Imre és
zenekara, valamint a borászaink ki-
váló borai fokozták, erõsítették.

Köszönet a Kovács Borház, Ludá-
nyi József, Nagy Ferenc, Dr. Németh
András, Õzse János borászoknak.
Úgy gondoljuk, hogy a mindenna-
pok munkája, gondjai mellett néha
kell ilyen összejövetel, ahol kellemes
baráti beszélgetések, éneklés, s talán
még egy-két tánc is megesik.

Nagyik és Unkák Énekkar nevében
Kovácsné Majoros Etelka

Vidám tavaszkezdés a nagyisoknál
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„...Nézd a tánc nemeit, mint festik játszi
ecsettel
A népek lelkét s nemzetek ízleteit...”

Berzsenyi Dániel: A táncok

Április 12-én vasárnap délután
látogatott el településünkre a Virtus
Kamara Táncegyüttes, azzal a céllal,
hogy bemutassák repertoárjuk egy
szeletét a gyöngyöstarjáni közönségnek.

Albunovics Milán az együttes ve-
zetõje február közepén kezdett el nép-
táncot tanítani helyi gyerekeknek (Ki-
rály Bernadett, Bokros Veronika, Ju-
hász Alexandra, Bakos Liza, Haran-
gozó Dorina, Bagi Kata, Felsõbányai
Csongor, Fekete Zsófia). A progra-
mon õk is bemutatták, amit e röpke
idõ alatt megtanultak, méghozzá nem
is akárhogyan. A gyerekek somogyi
ugróst táncoltak, amit a felnõttek friss
csárdással egészítettek ki. A repertoár-
jukban volt Kartalról, Szatmárról,
Nagyecsedirõl cigánytánc, Magyar-
szovátról, Mezõkeszürõl, Rimócról,
Halmosdról és Bálványoscsabáról
gyûjtött tánc is.

A bemutató végén a rögtönzött
táncházban mindenki kipróbálhatta
néptánc tudományát. 

Köszönjük Albunovics Milánnak
és Besze Zsófia mûvészeti vezetõk-
nek, valamint az együttes tagjainak a
színvonalas elõadást.

Pálosiné

Kartaltól Bálványosig
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Gyöngyöstarján település 2015-
ben újra otthont ad a „Muzsikál az
erdõ” egyik rendezvénynapjának. A
helyiek õszinte vendégszeretete
megemelte a tavalyi év helyi rendez-
vénynapjának hangulatát. Idén is a
település vezetése és a lakosság
együttesen a program mellé állt.
Nagy Károly polgármester hang-
súlyozta, hogy a „Muzsikál az erdõ”
olyan kezdeményezés, amely támo-
gatásra érdemes, hiszen pozitívan hat
a településre, jó hírnevét öregbíti, le-
hetõséget biztosít a helyi értékek be-
mutatására. A „Muzsikál az erdõ” a
településre látogató közönség és a je-
lentõs sajtóvisszhang révén növeli is-
mertségét, turisztikai vonzerejét.

A 2015-ös „Muzsikál az erdõ”
évad 5. napján, július 1-én, igazán
tartalmas programoknak néz elébe
Gyöngyöstarján községe. Várja a lá-
togatókat az elmaradhatatlan szak-
vezetéses erdei séta, a sportolni vá-
gyók kerékpártúra keretén belül is
eljuthatnak Sósirétre. A gyermekek
népi kézmûves foglalkozáson ve-
hetnek részt, a látogatók megismer-
hetik a helyi termelõk termékeit,
Szõke Mátyás szõlõ- és bortermelõ
gazdaságát, a fenntartható életforma
elvei alapján épült „Turmalin-há-
zat”. A Borhy-kastély szalonjában
képzõmûvészeti kiállítás megnyi-
tójára kerül sor. Az erdei komolyze-
nei koncertélményhez a Salgótar-
jáni Szimfonikus Zenekar juttatja
a jelenlévõket.

A „Muzsikál az erdõ” visszatérõ
fellépõit köszöntheti a közönség
Gyöngyöstarjánban. Pál István
Szalonna és Bandájának koncertje
adja a tartalmas programnap tetõ-
pontját. A Magyar Örökség díjas
népzenész tavaly Galyatetõn lépett
fel, ahol megérintette a „Muzsikál az
erdõ” szellemisége. A csodálatos
helyszín varázsa, a kilátás, amely a
színfalakat jelentette, a koncerten a
mûvészeket és a közönséget is magá-
val ragadta. A jelenlévõ több száz
ember szíve egyszerre dobbant a ma-

gyar népzene ritmusára, nem maradt
el a közös éneklés közösségteremtõ
varázsa. Az örömzenélés gyönyörû
példájának lehettünk tanúi: Pál Ist-
ván Szalonna a színpadra hívta a kö-
zönség soraiban helyet foglaló Hrúz
Dénest, a Dûvõ zenekar vezetõjét.
Ösztönös, egymás tudását nagyra ér-
tékelõ, a magyar népzenekincs iránt

mélyen elhivatott, munkáját szeretet-
tel, alázattal végzõ mûvészeket hall-
hattunk együtt muzsikálni. Pál István
Szalonna így nyilatkozott a „Muzsi-
kál az erdõ”-s koncert élményérõl:

– Nagyon sok rendezvényen vet-
tem részt muzsikus pályafutásom
alatt, mégis, mikor megérkeztünk
koncertünk helyszínére, úgy érez-
tem, hogy most érkezett el muzsi-
kánk a maga természetes közegébe.
Hihetetlen volt az az érzés, amely
muzsikánkat valóban hitelessé tette a
természet segítségével. Olyan érzés
volt, mintha a fák velünk muzsikál-
nának. Az erdõ, amely életet sugároz,
békességet ad, olyan csodálatossá

tette a koncertünket, amilyen érzés-
sel nagyon ritkán találkoztam életem
folyamán.

Az Állami Népi Együttes vezetõ
prímásának és mûvésztársainak ne-
hezen volt beilleszthetõ a sûrû prog-
ramjaik közé ez a fellépés, viszont a
tavalyi tapasztalataik arra ösztönözték
õket, hogy mindenképpen eljöjjenek,
részesei legyenek az „Muzsikál az
erdõ” élménynek.

A Sósiréten található Borhy-kas-
tély kertje idén második alkalommal
ad otthont a rendezvénysorozat
gyöngyöstarjáni programjának. A
kastélykert százados fái méltó kon-

„Muzsikál az erdõ” Gyöngyöstarjánban

Folytatás a 14. oldalon
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certteret biztosítanak a fellépõ mûvé-
szek számára, a romantikus kert a
kastély fenntartóinak keze munkája
nyomán kezdi visszanyerni régi
fényét.

Részletes információt, a program-
tervet megtalálják honlapunkon a

www.muzsikalazerdo.hu-n
Várunk minden erdõjáró, mûvé-

szetkedvelõ látogatót, a régi ismerõ-
seinket és az újonnan bekapcsolódó
érdeklõdõket a teljes egészében in-
gyenes programjainkra. Hiszen
tudják: 

„Muzsikál az erdõ – ahol az erdõ

és a zene összefonódik. Jókedv, erdei
értékek, mûvészetek, barátság, testi-
lelki feltöltõdés!”

Szabó Lajos erdõmérnök,
Matúz Viktória

Muzsikál az Erdõ Alapítvány

Folytatás a 13. oldalról

Május 29-én felavattuk az iskolaud-
varon megépített mûfüves pályát. Az
avatáson Nagy Károly polgármester
meghívásának eleget téve részt vett
Horváth László országgyûlési képvise-
lõ, Sípos Jenõ MLSZ szóvivõ, Jakab
Gábor a Heves Megyei Labdarúgó Szö-
vetség társadalmi elnöke, Jenei Károly a
Heves Megyei Labdarúgó Szövetség
igazgatója. A pálya használatával kap-
csolatos tudnivalók: Iskolaidõben test-
nevelésre, sportolásra az általános isko-
lásaink használják pedagógus vezetésé-
vel. Egyéb idõben a pályagondnoknál
lehet jelentkezni. Felnõtteknek 3000
Ft/óra pályabérleti díjat kell fizetni.
Gyerekek csak felnõtt felügyelettel és
annak felelõsségével használhatják a
pályát, amely mindenkor ingyenes. 

Nagy Károly

Felavattuk az új mûfüves pályát

A „Te szedd” szemétszedési ak-
cióban önkormányzatunk több mint
200 zsák külterületen szétszórt hul-
ladékot gyûjtött be, melyet május 19-
én szállítottak el a hulladéklerakóba. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
amennyiben a községben vagy kül-
területén „szemetelõt” látnak, azon-
nal értesítsék a KMB megbízottat
vagy a gyöngyösi rendõrkapitánysá-
got. (37/312-557)

Nagy Károly

A Gyöngyöstarjáni Községi Tûz-
oltó Egyesület megalakulásának 125.
évfordulóját ünnepelte június 6-án a
Mûvelõdési Házban. Az ünnepélyes
állománygyûlést tûzoltó bál követte,
az eseményekrõl a Hírmondó követ-
kezõ számában adunk bõvebb tájé-
koztatást.

„Te szedd” Ünnepeltek az önkéntes
tûzoltók
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Tökéletes idõjárás mellett, óriási
érdeklõdéssel övezve zajlott a már-
cius 20-i napfogyatkozás!

Az utóbbi idõszak legjelentõsebb
távcsöves bemutatóján, több mint
250 érdeklõdõ vett részt a Jókai téri
helyszínen.

A 2015. március 20-i teljes napfo-
gyatkozás az északi félteke csillagászati
tavaszának elsõ napján ment végbe.
Nyugaton, Új-Foundlandon kezdõ-
dött, majd az árnyék áthaladt Grönlan-
don és Izlandon, majd az Északi-tenge-
ren át vonult. A Feröer-szigetek és a
Spitzbergák a totális zónába estek. A fo-
gyatkozás az Északi-sarkon fejezõdött
be, ahol éppen aznap bukkant fel elõ-
ször fél éves teljes sötétség után. Részle-
gesen egész Európából látható volt.

Napfogyatkozás olyankor jön lét-
re, amikor Holdunk a Föld és a Nap
közé kerül, és a Hold árnyéka boly-
gónkra vetül. A jelenség a Föld felszí-
nén állva csak az árnyék területérõl
figyelhetõ meg. A Napnak és a Hold-
nak az égen látható mérete közel egy-
forma, mivel a Hold a Napnál 400-
szor kisebb és 400-szor közelebb is
van, ezért kedvezõ helyzetben a Hold
az egész napkorongot eltakarhatja.

Részleges napfogyatkozás akkor lát-
ható, amikor a Hold a napkorongnak
csak egy részét takarja el. Utóbbi egy-
egy napfogyatkozás alkalmával a Föld
több ezer kilométer széles területrõl fi-
gyelhetõ meg. Ezt mutatja a képen a na-
gyobb és világosabb szürke kör a Föld
felszínén. Teljes napfogyatkozás idején
a Hold az egész napkorongot eltakarja.
Ez a részleges fogyatkozásnál sokkal ki-
sebb területrõl látható, ez a képeken a
világosabb szürke korong centrumában
lévõ kisebb, sötétebb folt. Utóbbi csak
100-200 km átmérõjû, ez a totalitás sáv-
ja. A teljes napfogyatkozás elméletileg
lehetséges maximális idõtartama legfel-
jebb 7,5 perc – ilyen hosszú totalitás
azonban rendkívül ritkán fordul elõ.

A 2015. március 20-i fogyatkozás
teljes napfogyatkozás, azonban a tel-
jesség sávja lakott területektõl távol,
az Atlanti-óceán vidékein helyezke-

dik el, a hazánkhoz legközelebbi szá-
razföld, ahonnan meg lehet figyelni a
teljességet, a Feröer-szigetek. A je-
lenség Európa teljes területérõl lát-
ható, minél nyugatabbra, minél kö-
zelebb helyezkedünk el a teljesség
sávjához, annál nagyobb mértékû
részleges fogyatkozást láthatunk.

Hazánkból így volt látható:

A „zajos” siker bizonyította, hogy a
személyes élményt semmi sem pó-
tolja! A Jókai téren tartott bemutató al-
kalmával tapasztalt siker bebizonyítot-

ta, hogy a megosztott öröm dupla
öröm! Úgy érzem, a csillagászat iránt
érzett szenvedélyem több, mint hobbi,
mert az asztronómia alázatra és sze-
rénységre tanítja az embert, amikor
szembesül az univerzum mérhetetlen
nagyságával és rendjével! Bartók Béla
zeneszerzõ gondolatával zárva: „Mi a
legfontosabb a csillagászatban? Az,
hogy felemeljük tekintetünket a csodá-
latos égboltra!” A valóságban a csillagá-
szat mentes mindattól a könnyed köl-
tõiességtõl, amit sokan társítanak vele
gondolatban. A kedvtelések nem me-
hetnek a család és a munka rovására, itt
is, mint a világegyetemben, egyensúly-
ra, harmóniára kell törekedni!  Nagyon
köszönöm a polgármesteri hivatal
munkatársainak, személy szerint Nagy
Károly polgármester úrnak a hatékony
támogatást! Az Univerzumban élsz,
fedezd fel!

Murányi Lajos

Az égbolt mindenkié
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„Muzsikál az erdõ” – Mátrai Mûvészeti Napok

2015. június 27 – július 5.

Július 1. – Gyöngyöstarján

9:00-14:00 „Turmalin-ház”, („dombház”) Gyöngyöstarján, Kaloda dû-
lõ. (Sósi-rét mellett) (GPS: 4750105, 1951481) Bemutatja Tari Attila.
A fenntarthatóság megjelenése az organikus építészetben

10.00-14.00 Fenntartható gazdálkodási példa – Szõke Mátyás
szõlõ- és bortermelõ (Széchenyi utca 68.)

13.00-tól Helyi termékek bemutatója (sajt, méz, kerámiák, bor, lekvár)

13.00 Népi kézmûves játszóház Varnyú Ritával 

14.00 Kiállítás a Borhy Kastélyban. Gyenesné Dr. Barna Mariann

15.30 Erdei sport- kerékpártúra (Gyöngyös, Szent Bertalan templom
(Fõ tér) – Sósirét) Információ: Tari Tibor: 30-835-7203

15.00 Erdei séta szakvezetéssel. Vezetõ: Szabó Lajos erdõmérnök

17.00 Erdei koncert 

Köszöntõ: Nagy Károly polgármester

Fellép: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar (Mûvészeti vezetõ: Tóth Tibor)

18.00 Helyi étkek kóstolója, borkóstoló. Falusi vendéglátás

18.00 Népzenei koncert – Pál István Szalonna és bandája. Mûvészeti
vezetõ Pál István Szalonna, az Állami Népi Együttes elsõ prímása.


