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Kányádi Sándor

Nyár
Ballag a Küküllõ,
meg-megállva baktat,
szúnyogokat fogdos
a kicsi halaknak.
Vén bivaly módjára
olykor kedve szottyan
el-ellustálkodni
a nagy kanyarokban.
Sütteti a nappal
hosszasan a hátát.
Ha ott lennél, mélye
legmélyét is látnád.
Ám a lustasága
csak amolyan látszat.
Ilyenkor gyûjti be
illatát a nyárnak.
Aztán jön a szellõ,
s csillagokig szárnyal
a nyári Küküllõ
esti illatával.
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A képviselõ-testület munkájáról
2016. április 4-én rendkívüli ülést
tartott Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
melyen a februárban hozott, az önkormányzat által benyújtandó pályázatokról hozott döntését felülvizsgálta. A felülvizsgálat oka a lehetõ leghatékonyabb forráslehívás, de ennek
kimenetele még bizonytalan. A vitát
követõen végül a következõ pályázatok benyújtásáról született döntés:
– TOP-4.1.1-15 Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében védõnõi szolgálat épületének belsõ felújítása, korszerûsítése,
eszközbeszerzés, megújuló energiaforrások használata, egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelõzõ ellátások nyújtására többfunkciós helyiség létesítése,
– TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés keretében jáspislelõhely feltárás, bemutathatóvá tétel, falumúzeum épületének felújítása, ott ásványok bemutatása, megmunkálása,
– VP-6-7.4.1.1-16 A vidéki térségek
kisméretû infrastruktúrájának és
alapvetõ szolgáltatásainak fejlesztésére.
Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerûsítés
keretében óvodaépület korszerûsítése
– TOP-3.2.1-15 Önkormányzati
épületek energetikai korszerûsítése
keretében iskola, mûvelõdési ház és
községháza épületének szigetelése,
fûtéskorszerûsítése, nyílászárók cseréje és napelemek elhelyezése.
A napirend után döntött arról is a
testület, hogy az önkormányzat 2015.
évi zárszámadását a májusi ülésen
fogja tárgyalni.
2016. április 28-án tartotta munkaterv szerinti ülését Gyöngyöstarján
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A módosított munkaterv
szerint a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását tárgyalta a testület,
mellyel a 2015. évi tényadatokat
rögzítették. A zárszámadás a májusi
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ülés napirendje lesz majd. A márciusi
testületi ülésen önkormányzati vagyon hasznosítására kiírt pályázatok
eredménytelenül zárultak, ezért
újabb hirdetésekkel keres az önkormányzat bérlõket, befektetõket. A
végleges szerzõdés megkötéséig lehetõség van a volt pizzéria helyiségeinek alkalmi bérletére 1000 forintos
óradíjért, a rezsi külön megfizetése
mellett, konyhahasználat nélkül. A
napirendek megtárgyalása után a polgármester rövid tájékoztatót adott az
önkormányzat pályázatainak állásáról, valamint tájékoztató hangzott el a
sportegyesület finanszírozásáról.
2016. május 19-én a gyöngyöstarjáni képviselõ-testület rendkívüli ülésen döntött az önkormányzat fejlesztési pályázataival kapcsolatos ügyekben. Az óvodaépület felújítását vidékfejlesztési programban, a jáspislelõhely
kialakításával, a falumúzeum felújításával és a tanösvény kialakításával kapcsolatos fejlesztést pedig területi operatív programból kívánja megvalósítani az önkormányzat. Az utóbbihoz
konzorciumi megállapodást is köt
Gyöngyöstarján a megvalósításban
részt vevõ szakmai szervezetekkel. A
pályázatokhoz szükséges önerõt és a
pályázat benyújtásával összefüggõ
költségei az idei és jövõ évi költségvetésben lesznek biztosítva.
Munkaterv szerinti májusi ülését
tartotta meg 26-án Gyöngyöstarján
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Ezen tavalyi évi mûködésérõl beszámolt a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás elnöke és intézményének
vezetõje, valamint a Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõje. Rendelet született a 2015. évi
zárszámadásról és a szociális rendelet
módosításáról. Július hónapban várható az önkormányzati fõzõkonyha
felújítása, ebben az idõszakban is biztosítva lesz munkanapokon a szociális étkezés és a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek szünidei

gyermekétkeztetése is Gyöngyösrõl
az ellátottak címére kiszállítással.
Döntés született hazai forrású pályázat benyújtásáról: az önkormányzat a
Petõfi utca egy részét szeretné felújítani, melyhez önerõt is biztosít.
Dr. Jakab Csaba
jegyzõ

Hõsök napja alkalmából május utolsó
hétvégéjén Gyöngyöstarján lakossága
kegyelettel emlékezett meg az önkormányzat által felújíttatott emlékmûnél a
háborúk áldozatairól

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
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Gyöngyöstarján bemutatkozása
Gyöngyösön az Idõsek Bentlakásos
Otthonának vendége május-június hónapokban Gyöngyöstarján. Maka Piroska a Kistérségi Humán Szolgáltató
Központ igazgató asszony meghívásának tett eleget a település, melynek célja
a bentlakók élményhez juttatása, mindennapjaik könnyebbé tétele, valamint
a környezõ települések megismertetése. Az otthonban gyöngyöstarjáni idõsek is élnek, így nagy örömmel tettünk
eleget a meghívásnak.
Megnyitó rendezvényen részt vett
és köszöntötte a vendégeket Hiesz
György Gyöngyös város polgármestere, jelen volt Kévés Tamás alpolgármester, Nagy Károly Gyöngyöstarján
polgármestere.
A nyitó rendezvényen kiállításon
mutatta be Bodó Gézáné Marika a régi
falusi életmód eszközeit, népviseleteit.
Kis mûsorral kedveskedtek óvodásaink:
Bódis Adél Bora, Molnár Máté és Szita
Jázmin. Két gyönyörû verset szavalt
Ludányiné Molnár Borbála a Nagyi
klub tagja, majd Nagy Károly polgármester úr bemutatta Gyöngyöstarján
régi és mai értékeit. A program végén
pogácsával és tarjáni borral kedveskedtünk a bentlakóknak.
A továbbiakban többször is bemutatkozik Gyöngyöstarján, így a Nagyik
és Unokák Énekkar, a Gyöngyöstarjáni
Pávakör, lesz mesedélután és borkóstoló is.
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Megkezdõdik a házszámok rendezése
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
központi címregiszterrõl és címkezelésrõl szóló 345/2014.(II.23.) Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján házszámrendezésre kerül sor. Ennek célja, hogy
a közigazgatás különbözõ nyilvántartásaiban (ingatlan-nyilvántartás, a postai
cím-, és a központi címnyilvántartás)
szereplõ címadatok megegyezzenek, a
címnyilvántartás egységes, hiteles és a
valóságnak megfelelõ legyen, így a lakosság mindennapi életét segítse. Ennek érdekében Gyöngyöstarján község
területén is a címek felülvizsgálatát el

kell végezni, melynek során – amenynyiben szükséges – a címek módosítására kerülhet sor.
A házszám megállapítással kapcsolatban az érintett ingatlanokra közigazgatási hatósági eljárást indítunk, melyrõl az ingatlan tulajdonosát, használóját
értesítjük.
A házszámváltozás miatt szükséges
lehet az ingatlanban lakók lakcímének
(lakcímkártya), és a közszolgáltatóknál
vezetett felhasználói, számlázási, címadatainak stb. javítása.
Ennek érdekében az érintetteknek a
hivatal a jogerõs határozatot a szükséges

Közterületek tisztán tartásáról
Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanuk mentén a csapadékvíz elvezetõ
árok, áteresz tisztításáról folyamatosan gondoskodjanak.
A csapadékvíz elvezetõ árkok és
átereszek falevéltõl, füvesedéstõl,
hordaléktól történõ tisztítása az ingatlan mentén a csapadékvíz szabad
elfolyásának biztosítása érdekében az
ingatlantulajdonos vagy -használó
kötelezettsége.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.)
GKM rendelet mellékletének 3. szakasz, a 3.2.2. pont b) bekezdésében, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 16.§ (6) bekezdésében, valamint a helyi környezet védelmérõl szóló 12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése értelmében
„Az ingatlan tulajdonosa (kezelõje, használója) köteles gondoskodni a
házhoz vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz és nyílt vízelvezetésû árok,
vagy a zöld sáv teljes területének a
tisztán tartásáról, a járda (járda hiányában 1,5 m széles sáv) és a jármûsáv közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemétmentesítésérõl. Az összesöpört szemetet háztartási szemétként kell kezelni.”
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Az ingatlantulajdonosok kötelezettségét a Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselõi vagy a hivatal által megbízott
személyek ellenõrizhetik.
Kérem az ingatlanok tulajdonosait, hogy a kötelezettségüknek folyamatosan tegyenek eleget.
Dr. Jakab Csaba
jegyzõ

A volt pizzéria helyiségei bérelhetõek
A végleges bérlõ kijelöléséig
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõtestülete a tulajdonában álló
Gyöngyöstarján, Hõsök u. 1.
szám alatti ingatlan volt pizzéria
helyiségét alkalmi használatra,
konyhahasználat nélkül 1000
Ft/óra+rezsi költséggel adja
bérbe.
A bérlettel kapcsolatban Pálosi
Györgyné mûvelõdésszervezõvel lehet egyeztetni
a Közösségi Házban.

példányban postázza.
A már meglévõ házszám megváltoztatására csak olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerül
sor, amelyek az ingatlan azonosítását
akadályozzák. Ilyen esetnek minõsül,
ha például több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal vagy
csak helyrajzi számmal szerepel a földhivatali nyilvántartásban.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
türelmükkel, megértésükkel, együttmûködésükkel segítsék munkánkat.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Gyógyszertár nyitva
tartása
A gyöngyöstarjáni Szent
Hubertusz Gyógyszertár
nyitva tartása:
hétfõn 9 órától 16 óráig,
keddtõl péntekig
9 órától 12 óráig.

Dr. Petrovics Antal
háziorvos rendelési ideje:
Délelõtt:
Hétfõtõl - Péntekig: 8-12 óráig
Délután:
Hétfõ: 16 -17 óráig
Szerda: 15 -17 óráig
Csütörtök: 15-16 óráig
Vérvétel: kedd és csütörtök
6-7 óráig elõzetes bejelentkezés
alapján.
Tel: 37/372-036
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Bûnmegelõzési hírlevél
Bõvültek az áldozatok jogai
A 2015. évi CLI. törvény jelentõsen
módosította a sértetteket a büntetõ eljárás során megilletõ jogokat
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény a következõ fontos dolgokban változott:
– Elhunyt sértett helyébe léphet
más, aki gyakorolja a sértetti jogokat
– Pártfogó ügyvédet kaphat az a sértett, aki jogosult jogi segítségnyújtásra
– A bíróság, az ügyész és a nyomozó
hatóság törekszik arra, hogy a büntetõeljárásban részt vevõ személyekkel történõ írásbeli és szóbeli kommunikáció
során egyszerû és közérthetõ módon
fogalmazzon
– Gondoskodni kell arról, hogy a
sértett és a terhelt szükségtelenül ne találkozzon egymással
– A sértett kérheti, hogy a fogva tartott gyanúsított szabadlábra helyezésérõl értesítsék
– A sértett támogatása érdekében
egy általa megjelölt nagykorú személy
jelen lehet a meghallgatásán és azokon a
nyomozási cselekményeken, amelyeken egyébként a sértett jelen lehet
– 14 év alatti sértetteket a különleges
meghallgató szobában kell meghallgatni, errõl felvételt készíteni, hogy a bün-

tetõeljárás további szakaszaiban már ne
kelljen ismét elmondania az õt ért sérelmeket, hanem a felvétel áll rendelkezésre.
– Különleges bánásmódot igénylõ
sértett fogalmának bevezetése
A rendõrség a feljelentés megtételekor vagy legkésõbb az elsõ tanúkihallgatáskor egy kérdõív segítségével felméri, hogy különleges bánásmódra jogosult-e a sértett.
Ha a sértett
– A 18. életévét be nem töltötte be
– fogyatékossággal él
– már volt bûncselekmény áldozata
korábban
– emberkereskedelem, kényszermunka áldozata
– gyûlölet-bûncselekmény áldozata
– szervezett bûnözés áldozata
– hozzátartozók közötti erõszak
áldozata
– szexuális bûncselekmény áldozata
– gyermekbántalmazás, gyermek érdekeit sértõ bûncselekmény áldozata
– terrorcselekmény áldozata
a büntetõeljárás során különleges
bánásmódra jogosult.
Milyen jogok illetik meg a különleges bánásmódot igénylõ sér-

tettet?
Az elõzõekben felsoroltakon kívül
1. a sértett tanúkénti kihallgatását
akkor is rögzíthetik felvételen, ha 14
évesnél idõsebb, hogy ne legyen szükség több megterhelõ és másodlagos áldozattá válást okozó meghallgatásra
2. lehetõség lesz a bírósági szakban
arra, hogy a sértettet videóláncon keresztül hallgassák ki, ne kelljen a gyanúsítottal találkoznia
3. szexuális bûncselekmények esetén a sértett kérheti, hogy vele azonos
nemû személy hallgassa ki.
Hol kaphat tájékoztatást az áldozat a jogairól?
Áldozatsegítõ Szolgálat Heves megyében:
Heves Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztály
Igazságügyi Osztály
3300 Eger, Barkóczy út 7. Telefon:
36/510-697 Fax: 36/510-696
E-mail: heves@igazsagugy.gov.hu
ügyfélfogadási idõ: hétfõ, kedd, csütörtök: 8.00-16.30, szerda: 8.00-18.00,
péntek: 8.00-14.00
Ingyenesen hívható Áldozatsegítõ
Vonal (24 h): 06 80 225 225
Heves Megyei Rendõrfõkapitányság

Gyöngyöstarján lakosainak
az OEP által biztosított
fogászati alapellátást
Dr. Elek Klára fogorvos
biztosítja
3200 Gyöngyös, Koháry út 3.
(TAMI fölött)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a hulladékszállítási közszolgáltatási végzõ
céggel együttmûködve szervezte meg a hulladék gumiabroncsok gyûjtését május 7-én és
8-án. Ezt követõen az önkormányzat rendszeresen szervezi meg majd olyan hulladékok gyûjtését, melyek a heti gyûjtésben nem szállíthatóak el. A közszolgáltatási
szerzõdés értelmében Gyöngyösön, a Kenyérgyár út 19. alatti hulladékudvaron díjmentesen leadható lakosságnál keletkezõ, hulladékudvar üzemeltetési engedélyében
foglalt veszélyes hulladékok évi 100 kg/ háztartás mennyiségben, nem veszélyes hulladékok évi 250 kg/háztartás mennyiségben, valamint évente 8 db gumiabroncs

A rendelés ideje:
Hétfõ 12.00 - 18.00 óráig
Kedd 7.30 - 13.30 óráig
Szerda 12.00 - 18.00 óráig
Csütörtök 7.30 - 13.30 óráig
Péntek 7.30 - 13.30 óráig
Bejelentkezés telefonon:
37/789-250
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A szabadtéri tûzgyújtás szabályai az új
Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint
Az erdõ- és vegetációs tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyeztetettebb idõszak, ilyenkor Magyarországon
évente több ezer helyen keletkezik tûz.
A szabadtéri tûzesetek legtöbbször emberi gondatlanságra vezethetõk vissza.
Sok esetben az elõzõ évbõl megmaradt
elgazosodott növényzet felszámolása
érdekében a terület gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki nem okoz
kárt. A katasztrófavédelemtõl viszont
nagy erõfeszítést igényel, és jelentõs
többletköltséget okoz a lángok megfékezése és a tûz által veszélyeztetett területek védelme. A gondatlan magatartás
természeti és anyagi károkat okozhat,
valamint emberi életet veszélyeztethet
és további veszélyt jelent az élet- és vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tûzoltók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig érkezhet olyan bejelentés, melynél
az emberi élet mentése lenne az elsõdleges feladat.
Külterületen végzett égetés
szabályai
Minden olyan külterületen végzett
szabadtéri égetést (tarló, lábon álló
növényzet, avar és egyéb növényi hulladék), melyet a 2015. március 5-ig
hatályos Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet értelmében az elsõ fokú tûzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követõen
az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
Tûzgyújtási tilalom idõszakában
irányított égetés nem engedélyezhetõ.
Kivétel az engedélyköteles külterületi égetés alól:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet,
avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstõl eltérõ fogalomba sorolja – mint például
az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdõk tûz elleni védel6

mérõl szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerû tûzveszélyes
tevékenység, ellenõrzött tûz) – és az
égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen
rendelkezéseket kell alkalmazni és nem
kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
Az új szabályozás értelmében tehát megszûnt a bejelentés alapján
történõ szabadtéri tarló, lábon álló
növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék égetése az erdõk tûz elleni
védelmérõl szóló 4/2008. (VIII. 1.)
ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdõben
végezhetõ alkalomszerû tûzveszélyes
tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenõrzött tûz kivételével.
Külterületen végzett szabadtéri
égetés eljárásának menete:
Az irányított égetés engedélyezésének kérelmezésre szolgáló iratminta ezen linkre történõ kattintással érhetõ el.
A kérelem tartalmazza, hogy az
alábbi feltételeket az égetés során
betartják:
– az irányított égetés során a tûz
nem hagyható õrizetlenül, és veszély
esetén, vagy ha az irányított égetést
befejezték, azt azonnal el kell oltani;
– az irányított égetés csak úgy
végezhetõ, hogy az a környezetére
tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen;
– az irányított égetés befejezése
után a helyszínt gondosan át kell
vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal
– meg kell szüntetni;
– a tarlónak/lábon álló növényzetnek/avarnak/egyéb növényi hulladéknak minden oldalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos;
– tarló irányított égetésénél az
égetéshez csak a tarlómaradványok
használhatók fel;
– lábon álló gabonatábla mellett
tarlót égetni tilos;

– Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése
jelenthetõ be, és az elsõ fokú eljárás
lefolytatásáért fizetendõ 3000 Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
– A kérelmet az égetés tervezett
idõpontját megelõzõ 10. napig be kell
nyújtani az illetékes tûzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes esetben a kérelmezõ lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.
A kirendeltség irányított égetésre
vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelmérõl
szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § –
elõírt hatósági engedélyt nem pótol.
Abban az esetben, ha fenti engedély
nélkül végeznek külterületen égetést,
vagy nem tartják be az engedélyezõ határozatban foglaltakat a tûzvédelmi hatóság ellenõrzést végez és meg kell indítania a tûzvédelmi hatósági eljárást,
vagy helyszíni bírságot kell kiszabni a
szabálytalanságot elkövetõvel szemben,
ha az ügyfél azt a helyszínen elismeri. A
fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetõvel szemben az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség 20 000 – 60 000
Ft-ig terjedõ tûzvédelmi bírságot szab
ki, ez a helyszíni bírság összeghatára is.
Belterületi szabadtéri égetésére
vonatkozó szabályok
A száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szerves anyagot 2015. március 5tõl belterületen csak abban az esetben
lehet elégetni, ha erre jogszabály (pl.:
önkormányzati rendelet) engedélyt ad,
de megoldást jelenthet a házi komposztálás, amennyiben erre nincs lehetõségük, akkor a zöldhulladék elszállíttatása.
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM renFolytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról
delet értelmében tilos belterületen
szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha
azt más jogszabály – így különösen
önkormányzati rendelet – megengedi.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata területén elszáradt avart és
kerti hulladékot hétfõi napokon –
kivéve ha ez ünnepnapra esik – 12.00
és 18.00 óra között csak szélcsendes
idõszakban, a község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon belül jól kialakított tûzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és
a környezetet ne károsítsa, valamint
az égetés hõsugárzása és füstje kárt ne
okozzon. Az országos vagy Heves
megye területére vonatkozó tûzgyújtási tilalom idõtartama alatt a település teljes közigazgatási területén tilos
az avar és kerti hulladék égetése.
Abban az esetben, ha belterületen
szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy idõpontban végezték, a tûzvédelmi hatóság ellenõrzést végez és meg kell
indítania a tûzvédelmi hatósági eljárást, vagy helyszíni bírságot kell kiszabni a szabálytalanságot elkövetõvel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen elismeri. A fentiek alapján a
szabálytalanságot elkövetõvel szemben az illetékes Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 20 000 – 60 000 forintig
terjedõ tûzvédelmi bírságot szab ki,
ez a helyszíni bírság összeghatára is.
A szabadtéri tûzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány elõírást
megismerni és jó tanácsot megfogadni. Kérünk mindenkit, hogy csakis a
tûzvédelmi elõírások betartásával
égessék a száraz növényeket.
– A tarlónak minden oldalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos; az
égetéshez csak a tarlómaradványok
használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
– A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése elõtt
legalább 3 méter szélességben körül
kell szántani, és az adott területen az
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apróvadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de legalább 6 méteres védõsávot
kell szántással biztosítani,
– Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb
területen szakaszosan végezhetõ, és
csak az egyik szakasz felégetése után
lehet a másik szakasz felégetéséhez
hozzáfogni,
– A tarlóégetés során tûzoltásra
alkalmas kéziszerszámmal ellátott,
megfelelõ létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl kell gondoskodni,
és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
– A lábon álló növényzet, avar és
egyéb növényi hulladék irányított
égetése során a fent említett bekezdés
szabályait kell alkalmazni.
– Az égetés megkezdése elõtt célszerû értesíteni az érintett szomszédokat a tûzoltóságra történõ téves
jelzés elkerülése érdekében.
– Olyan helyet válasszunk a száraz
növényzet égetésére ahol személyi biztonságot nem veszélyeztetünk, és vagyoni, környezeti kárt nem okozunk.
– Fontos, hogy az elégetendõ avar
és kerti hulladék ne tartalmazzon
más háztartási, illetve ipari eredetû
hulladékot pl.: gumit, mûanyagot.
– Szem elõtt kell tartani, hogy a
közút és a vasút közelében történõ
szabadtéri égetés következtében keletkezõ füst veszélyeztetheti a közúti
és a vasúti forgalmat.
– Az avar és kerti hulladék meggyújtása után gondoskodjunk a folyamatos õrzésrõl, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.
– Tartsuk szem elõtt, hogy lehetõleg szélcsendes napon fogjunk a tûzgyújtáshoz, mert a száraz növényzet
égetése során a szeles idõjárás következtében gyorsan átterjedhet a tûz
nagyobb területre illetve lakó-, nyaralóépületre.
– Biztosítsuk a tûz eloltásához az
irányított égetés engedélyében elõírt,
és az esetleges továbbterjedés megakadályozásához szükséges eszközöket, mint például lapát, gereblye, tûzoltó készülék, oltóvíz.

– Az égetés befejezése után gyõzõdjünk meg, hogy megfelelõen eloltottuk-e a tüzet, nem áll-e fent a visszagyulladás veszélye. A helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Abban az esetben, hogyha mégse
tartható felügyelet alatt a tûz, értesítsük
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság mûveletirányítási központját a 105-ös telefonszámon. A tûzoltók
azonnali értesítése a garancia arra, hogy
idõben, szakszerûen és a legkevesebb
kárral sikerül eloltani a tüzet.
Milyen szankciókkal lehet
sújtható azt, aki nem tartja be
az elõírásokat?
A tûzvédelmi elõírások, valamint
az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes
hatóságok a szabályszegés súlyától
függõen bírsággal sújthatják. Tûzvédelmi elõírás megszegéséért, ha az
tüzet idézett elõ alapesetben 100 000
forinttól 1 000 000 forintig terjed a
tûzvédelmi bírság, de 200 000 forinttól 3 000 000 forintig, amennyiben az
oltási tevékenységben a tûzoltóság
beavatkozására is szükség volt. Az
okozott károkért a tûz okozóját felelõsség terheli, ha a szabadtéri égetés
miatt nagy értékû vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek kerülnek
veszélybe, a tûzokozó ellen büntetõeljárás is indulhat.
Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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Építési hulladékot helyben
átvesz a kõbánya
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 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), bitumenkeverék (EWC kód: 17 03 02) átvételére jogosult. A fenti típusú hulladékokat a kõbánya nyitvatartási idejében (hétfõtõl péntekig 6-16 óra

között) lehet leadni, melynek költsége tonnánként 1250 Ft+ÁFA (mázsánként 125 Ft+ÁFA). Csak a fenti
típusú hulladékok átvételére jogosult
a kõbánya, ezért a kommunális hulladék beszállítását mellõzzék, e célra
a rendszeres szemétszállítást, a szelektív hulladékgyûjtést és a házhoz
menõ lomtalanítást vegyék igénybe!

A Gyöngyösi Járási
Hivatal
ügysegédjének
ügyfélfogadása
Gyöngyöstarjánban
a községházán:
hétfõn 13.00-15.40
óra között.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelete a mezõõri szolgálatról
Hatályos: 2016. január 1-jétõl
(kivonat)
1. § (1) Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata mezei õrszolgálatot
mûködtet.
(2) A mezei õrszolgálat feladatait
2 fõ közalkalmazott látja el.
2. § (1) Mezõõri járulékot Gyöngyöstarján közigazgatási területén
fekvõ szántó, szõlõ, gyümölcsös,
kert, rét, legelõ (gyep), nádas és fásított terület mûvelési ágban nyilvántartott ingatlan után kell fizetni.
(2) A mezõõri járulékot az köteles
megfizetni, aki a naptári év elsõ napján Gyöngyöstarján közigazgatási területén fekvõ föld használója, ha
nem ismert, tulajdonosa. A mezõõri
járulék megállapítása szempontjából
a fizetésre kötelezett használatában
vagy tulajdonában álló földterület
méretétõl függetlenül egybeszámítandó.
(3) Több használó vagy több tulajdonos esetén a mezõõri járulékot a
használók vagy tulajdonosok együttes nyilatkozatával megjelölt személy
fizeti meg.
(4) A mezõõri járulék fizetési kö8

telezettség annak az évnek az utolsó
napján szûnik meg, amely évben a fizetésre kötelezett földhasználati joga
vagy tulajdonjoga megszûnik.
4. § A mezõõri járulék fizetésére
kötelezettek és a járulék mértékének
megállapítása történhet:
a) az 1. melléklet szerinti nyomtatványon benyújtott önbevallással,
b) önbevallás hiányában ingatlannyilvántartási adatok alapján.
5. § A mezõõri járulék mértéke
1250 Ft/ha/év.
5/A. § (1) Az 5. §-ban meghatározott járulékot a fizetésre kötelezettnek megállapítania, bevallania és
megfizetnie a tárgyév augusztus 15.
napjáig kell.
(2) Amennyiben a fizetésre kötelezett az (1) bekezdésben rögzített
idõpontig bevallást nem tesz és a mezõõri járulékot nem fizeti meg, a
jegyzõ az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján tárgyév október 15-ig határozatot hoz a fizetési kötelezettségrõl a határozathozatal napjáig naponként a jegybanki alapkamat két-

szeresének 365-öd részével növelt
összegben.
(3) Amennyiben a tárgyévben az
elõzõ évi bevalláshoz képest a fizetésre kötelezett és a mezõõri járulék
alapját képezõ ingatlanok adataiban
tárgyévben változás nem következett
be és ezt a jegyzõ részére a fizetésre
kötelezett tárgyév július 15. napjáig
tárgyévi bevallás benyújtásával nem jelenti be, az utolsó bevallás alapján a
jegyzõ a fizetési kötelezettségrõl értesítést küld a fizetésre kötelezett részére. Az értesítés mellõzhetõ, amennyiben a fizetésre kötelezett a mezõõri járulékot július 15-ig az önkormányzat
részére megfizeti.
(4) A mezõõri járulékot a fizetésre
kötelezett az önkormányzat mezõõri
járulék számlájára köteles teljesíteni.
6. § Bevallást nem kell tennie és a
mezõõri járulék fizetése alól mentesül, akinek tárgyévben a fizetendõ
mezõõri járuléka az 1000 Ft-ot nem
haladja meg.
Folytatás a 9. oldalon
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1. melléklet a 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelethez

Folytatás a 8. oldalról

Beküldendõ: 2016. augusztus 15-ig!
Bevallás mezõõri járulék megállapításához
a mezõõri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet alapján
1. Mezõõri járulék fizetésére kötelezett adatai:
Név / Cégnév
Születési név
Anyja neve
Születési hely, idõ
Adószám / adóazonosító szám
Lakcím / székhely
Több tulajdonos vagy használó esetén a bevalláshoz pótlapot csatolni kell.
2. Termõföld adatai:
Termõföld használatának jogcíme:

Tulajdonos

Haszonbérlõ

Csak azonos mezõõri járulék fizetésére kötelezett ingatlanainak adataival tölthetõ ki!
Ssz.

Hrsz.

Mûvelési ág

AK

Terület (m2)

Járulék mértéke
(Ft/év/ha)

Fizetendõ
járulék (Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összesen
Kijelentem, hogy a megadott adatok a földhivatali nyilvántartással egyeznek.

Kelt: ………………………………………., ……………………………….

………………………………………………………….
aláírás
Folytatás a 10. oldalon
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Folytatás a 9. oldalról
Pótlap
Alulírott tulajdonosok / földhasználók nyilatkozzuk, hogy a 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendeletben megállapított,
Gyöngyöstarján, …………………. hrsz ingatlan után a mezõõri járulékot a következõ tulajdonos / használó fizeti meg:
Név / Cégnév
Születési név
Anyja neve
Születési hely, idõ
Adószám / adóazonosító szám
Lakcím / székhely
Kelt: ...................................................................................., .................................................................................................
1. tulajdonos / használó

2. tulajdonos / használó

3. tulajdonos / használó

4. tulajdonos / használó

5. tulajdonos / használó

6. tulajdonos / használó

Név / Cégnév
Születési név
Anyja neve
Születési hely, idõ
Adószám / adóazonosító szám
Lakcím / székhely
Aláírás

Név / Cégnév
Születési név
Anyja neve
Születési hely, idõ
Adószám / adóazonosító szám
Lakcím / székhely
Aláírás

Név / Cégnév
Születési név
Anyja neve
Születési hely, idõ
Adószám / adóazonosító szám
Lakcím / székhely
Aláírás
10
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Iskolánk életébõl
A tanév végének közeledtével egyre jobban sûrûsödnek a különbözõ
tanulmányi és sportversenyek, melyek a diákokra és tanárokra egyaránt
jelentõs többletfeladatot rónak. A kitartó, szorgalmas munkának megvan
az eredménye is, mert a tanulóink
igen szép eredményeket érnek el.
Március 8-án Detken, a népdaléneklési versenyen Bakos Liza (5.
osztály) 1. helyezett lett.
A februári körzeti rajzversenynek
nem voltak helyezettjei; a legjobban
sikerült rajzok alkotóit díjazták. Tanulóink közül Leskó Pannát (6. osztály), Jakab Kírát (8. osztály), Bárdos
Barnát (8. osztály) és Jáborszky Dávidot (8. osztály).
A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen Nyári Rebeka (2. osztály) 9.
helyezést ért el.
Március 18-án Egerben a Nyelvész versenyen Nyári Rebeka (2.
osztály) és Tóth Bálint (4. osztály)
egyaránt 4. helyezést ért el.
Április 16-án Budapesten országos szépíró versenyen szép teljesítményt nyújtott Bagi Kata (5. osztály).
Április 13-án Gyöngyössolymoson a kifejezõ hangos olvasási versenyen Tóth Jerne Ilona (3. osztály)
1., Nyári Rebeka (2. osztály) 3.
helyen végzett.
A tudásbajnokság megyei döntõjén Egerben az alábbi eredmények
születtek: nyelvtanból Nyári Rebeka
(2. o) 2. helyezett, Sándor Máté (3.
osztály) 9. helyezett, Tóth Bálint (4.
osztály) 12. helyezett. Matematikából Pászti Zsombor (2. osztály) 5.
helyezett, Szecskõ Ákos (3. osztály)
10. helyezett, Zámborszky Zsófia
(3. osztály) 9. helyezett, Tóth Bálint
(4. osztály) 9. helyezett. Környezetismeretbõl Pászti Zsombor (2. osztály) 8. helyen, szövegértésbõl pedig
9. helyen végzett.
A Vachott Sándor Városi Könyvtárban rendezett mesemondó versenyen Tóth Jerne Ilona (3. osztály) A
bugyuta ember címû népmesét adta
elõ.

A kiskörzeti matematika versenyen Abasáron Nyári Alíz (1. osztály) 1. helyen, Pászti Zsombor (2.
osztály) 2. helyen, Nagy Gergõ (4.
osztály) 3. helyen végzett.
A honismereti tanulmányi verseny megyei fordulójában Király
Bernadettnek (5. osztály) a 3. helyet,
Sándor Máténak (3. osztály) a 6. helyet sikerült megszereznie.
Tanulóink szépen szerepeltek
Gyöngyösorosziban az Árpád-házi
mendemondák címû mondamondó
versenyen: Kõhegyi Vivien (5. osztály) 2. helyezett, Kõhegyi Kevin (3.
osztály) 2. helyezett, Tóth-Szelei
Eliza (1. osztály) különdíj.
A felsõvárosi Általános Iskola által rendezett Gács Béla matematika
versenyen az elsõ öt helyen végzett
tanuló került díjazásra. Köztük volt
Tuza Bence (5. osztály) tanulónk is.
Az Egerben megrendezett komplex anyanyelvi és matematika versenyen Tóth Bálintnak (4. osztály) a 9.
helyet sikerült megszereznie.
Diákjaink a kisnánai helyesíró
versenyen való részvételükért szintén gyönyörû eredményeket mondhatnak magukénak: Nyári Rebeka
(2. osztály) 1. helyen, Tóth Bálint
(4. osztály) 2. helyen, Kiss Virág (1.
osz-tály), Kovács Enikõ (1. osztály),
és Zámborszky Zsófia (3. osztály)
pedig a 3. helyen végzett.
Nagyrédén a Madarak, fák napi
vetélkedõn Cadenazzi Vittorio (4.
osztály) rajzból 2., Tóth Bálint (4.
osztály) angolból 2., Tóth Jerne Ilona (3. osztály) versmondásból 2. lett.
Kiváló teljesítményt nyújtott Lipovszky Márton (4. osztály) és Kovács Enikõ (2. osztály) a domoszlói
néma értõ olvasási versenyen. Marci
1. lett, Enikõ pedig 2.
Felsõtárkányban a 4. osztályos fiúkból álló csapatunk a környezetismereti vetélkedõn 6. helyen végzett.
A csapat tagjai: Csernyik Olivér, Lipovszky Márton, Ozsvári Bendegúz.
Tanulóinknak gratulálunk, köszönjük az elért eredményeket, fel-

készítõ tanáraiknak pedig a sikeres
felkészítõ munkát!
A tanulmányi versenyeken kívül
más események is történtek az iskolában.
Az ÁNTSZ munkatársa Tátrai
Lajosné a 7. és 8. osztályosoknak a
dohányzás ártalmairól, az alsó tagozatos osztályoknak a kézhigiénérõl,
a kézmosás fontosságáról tartott
interaktív foglalkozásokat.
A Víz világnapja alkalmából rendezett iskolai vetélkedõn legeredményesebben szereplõ tanulókat
Sándorné Paulik Erika tanár néni
elvitte Hatvanba, a Bajza János
Gimnázium Kísérletbazár címû
rendezvényére, ahol tanulóink mélyebb betekintést nyerhettek a fizika és kémia tudományába. A részt
vevõ tanulók a 8. osztályból Jakab
Kíra, Vincze Virág, a 7. osztályból
Darók Dézi, Mohácsi Marcell,
Molnár Rebeka, Tóth Ábris Ármin,
az 5. osztályból pedig Tuza Bence.
A Kemény Ferenc Sportcsarnokban számos sportággal ismerkedhetett meg néhány tanulónk, és ki is
próbálhatták azokat. A rendezvényen részt vett: Darók Dominik,
Benchea Dávid, Rádli Flórián,
Zámborszky Zsófia, Tóth Jerne
Ilona, Galambos Eszter, Ozsvári
Bendegúz, Ozsvárt Bence, Nagy
Gergõ, Ludányi Milán, Csernyik
Lázár, Csernyik Olivér, Cadenazzi
Vittorio. Õk a 3. és 4. osztály tanulói.
Április hónapban az alsó tagozatosak cirkuszlátogatáson vehettek
részt a Fõvárosi Nagycirkuszban.
Az Atlantisz gyermekei címû vízicirkusz elõadást tekinthették meg.
A pályázaton nyert 20 számítógép beüzemeltetését a minisztérium munkatársa is leellenõrizte, és
rendben találta.
A Kinder + Sport pályázat második fordulójában sportszereket nyert
iskolánk, melyek még a tanév végéig
megérkeznek az intézménybe.
Folytatás a 12. oldalon
11

XIX. évfolyam 2. szám
Folytatás a 11. oldalról
A Gyöngyöstarjáni Iskolás
Gyermekekért Alapítvány és községi önkormányzat támogatásával
feltöltöttük homokkal a távugró
gödröt és a homokozót. Segítõkész
hozzáállásukat, támogatásukat köszönjük!
Az iskolai beiratkozás kettõ napon történt: április 14-én és 15-én.
A 2016/2017. tanévet 13 1. osztályos tanuló fogja kezdeni a Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában.
A 6. és 8. osztályos tanulók
május 18-án megírták a nyelvi felmérés feladatait. Ugyanezek a tanulók május 25-én írták az országos kompetenciamérést.
A Mátra Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain a 2., 3., és

2016. június
4. osztályosaink vettek részt. A
foglalkozások témája a madarak
voltak.
A tanév végi programok közé
tartozik a gyerekhét. Ennek elsõ
programja lesz május 30-án a délutáni papírgyûjtés. További programok közt szerepel még olimpiatörténeti vetélkedõ, aszfaltrajzverseny, amõbaverseny…
A tanév – a tanulókat érintõ –
két utolsó eseményére a ballagásra
június 18-án szombaton 17 órakor,
a tanévzáró ünnepélyre június 22én 17 órakor kerül sor.
A tanév befejezéséig kívánunk
mindenkinek erõt és kitartást.
Kissné Matin Éva
igazgató

Gyerekszáj
Új kislány érkezett az osztályunkba, Heves megye egy másik szegletébõl jött. Nagyon beszédes Eszter,
szeret mindenrõl társalogni.
Egyik hétfõ délelõtt a hétvégi programjukat mesélte nekem.
– Az OBI-ban voltunk szombaton, tanár néni.
– Mi jót vásároltatok? – kérdeztem.
– Furikot – vágta rá Eszter – miközben a gyerekek szájtátva hallgatták. (Vajon, mi lehet az a furik?)
– Na, ki tudja, mi ez a csodaszerkezet? – firtattam. (Nem ismerte senki ezt a szót, felénk nem használják.)
– Talicska – büszkélkedett Eszti.
Pongrácz Gáborné

A közelmúlt sporteredményei
Iskolai sport
Labdarúgó diákolimpia
II. korcsoport körzeti döntõ, Markaz – 2.hely
– csapattagok: Szecskõ Ákos, Ozsvári Mátyás, Ozsvári Bendegúz, Felsõbányai Csongor, Ludányi Milán,
Csernyik Lázár, Csernyik Olivér,
Kõrösi Zoltán, Benchea Dávid, Kõhegyi Kevin, Cadenazzi Vittorio, Darók Dominik, Erdõs Attila.
III. korcsoport körzeti döntõ,
Nagyréde – 1. hely
Megyei döntõ – 3.hely
– csapattagok: Bitay Levente, Tuza
Bence, Nagy Gergõ, Faragó Teodor,
Jakab Ármin, Jakab Jordán, Ludányi
Gábor, Kecskés Szebasztián, Bóka
Bálint, Ludányi Milán.
Atlétika diákoklimpia
Körzeti döntõ, Nagyréde
IV. korcsoport, egyéni
Vincze Virág – 100 méteres síkfutás – 4. hely
Jakab Kíra – súlylökés – 4. hely
II. korcsoport, csapat – 1. hely
egyéni – Csernyik Olivér – 2.hely
Megyei döntõ, Eger – 4. hely
– csapattagok: Csernyik Lázár,
Csernyik Olivér, Ozsvárt Bence,
Ludányi Milán, Oravecz Levente,
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II. korcsoport atlétika megyei – Eger
Kõrösi Zoltán, Cadenazzi Vittorio
Asztalitenisz diákolimpia
Bagi Kata, Megyei döntõ – 1. hely
Országos döntõ – 16. hely
Birkózó diákolimpia
Országos döntõ
Dudás Bendegúz – 6.hely
Tóth Dominik – 5. hely
Résztvett még: Tóth Zsombor
Versenysport
Úszás
Ozsvárt Bence – 4. osztály
Romániai nemzetközi verseny
– 100 m gyors – 7.hely

– 100 m mell – 10.hely
Árpád kupa, Hajdúszoboszló
– 200 m gyors – 7. hely
– 200 m hát – 11. hely
– 200 m mell – 15. hely
– 200 m pillangó – 13. hely
Hagyományõrzõ Emlékverseny,
Ózd
– 100 m gyors – 3. hely
– 100 m hát – 4. hely
– 100 m mell – 4. hely
– 50 m pillangó – 2. hely
– 4x50 m váltó – 1. hely
Markovics Emlékverseny, Hatvan
Folytatás a 13. oldalon
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Folytatás a 12. oldalról
– 100 m vegyes – 1. hely
– 50 m mell – 1. hely
– 50 m hát – 1. hely
– 50 m gyors – 1. hely
– 50 m pillangó – 1. hely
Különdíj: A legeredményesebb
versenyzõ
Leskó Katica – 2. osztály
Markovics Ferenc Emlékverseny,
Hatvan
– 50 m pillangó – 3. hely
– 50 m mell – 2. hely
– 50 m hát – 2. hely
– 50 m gyors – 1. hely
– 100 m vegyes – 2. hely
Hagyományõrzõ Emlékverseny,
Ózd
– 50 m gyors – 3. hely
– 50 m mell – 5. hely
– 50 m hát – 7. hely
Leskó Panna – 6. osztály
Markovics Ferenc Emlékverseny,
Hatvan
– 50 m mell – 3. hely
– 50 m hát – 3. hely
Hagyományõrzõ Emlékverseny,
Ózd
– 50 m mell – 3. hely
Birkózás
Tóth Dominik 6. osztály
Magyar Bajnokság, Karcag – 3. hely
Szlovák Bajnokság, Rimaszombat
– 3. hely
Akrobatikus rock and roll
Zámborszky Zsófia – 3. osztály
Területi verseny, Heves – hatos
formáció – 1. hely
Országos döntõ – hatos formáció
– 4. hely

2016. június

II. korcsoport atlétika – Nagyréde

II. korcsoport foci – Markaz

„Csodaszemüveg” a könyvtárban
Komlóné Szabó Ágnes a Bródy
Sándor Megyei Könyvtár munkatársa játékos interaktív könyvtári foglalkozást tartott a kortárs gyermekirodalomból május 31-én a 2. osztályos
tanulók részére a könyvtárban. A
foglalkozáson volt közös játék, mesehallgatás, valamint a gyerekek a mákgubó termésébõl képeket varázsoltak
a mese kapcsán.
Pálosiné, könyvtáros
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Óvodánk életébõl
„Itt a tavasz, vártunk már, örül
neki fiú, lány”
A tavasz pezsgése óvodánkban is
felgyorsította a mindennapokat. Sokat
kirándultunk, sétáltunk, birtokba vettük a játszótereket, megnéztük Gyöngyösön a tavaszi piacot. A tavasz ünnepeit is mind megültük. A fiúk verssel,
ajándékkal köszöntötték a lányokat,
felnõtteket. Megünnepeltük március
15-ét a nagycsoportosak emlékmûsorával. A Pávakör kedves tagjaival megünnepeltük a húsvétot. A fiúk a Víz
Világnapján a Völgyi tóról hozott vízzel locsolták meg a lányokat, amiért
cserébe a lányok terített asztallal, piros
tojással várták õket. A Föld világnapját
a szülõkkel közösen az óvoda virágosításával ünnepeltük meg. Köszönjük
a szülõknek a virágpalántákat! A Magyar népviselet napján gyerekek és felnõttek összefogtak, népviseletbe bújtak, és egy jó hangulatú táncos délelõttöt tartottak.
A nagycsoportban volt egy mesemondó verseny is, ahol jelen voltak a
szülõk és a tanár nénik is. A versenyt
Szita Jázmin nyerte és õ képviselte óvodánkat a Gyöngyös környéki óvodák
versenyén. Örömünkre itt is sikert aratott és elhozta az elsõ díjat, így õ mehetett tovább Egerbe a megyei versenyre. Azt már csak titokban reméltük,
hogy innen is elhozzuk az elsõ helyet.
És így lett! Jázmin az egrieket is elvarázsolta és megnyerte a versenyt. Gratulálunk és büszkék vagyunk rá!
De büszkék lehetünk a többi
csöppségre is!
A kiscsoportosak minden rendezvényen aktívan részt vettek. A középsõ csoportosak túráztak, felfedezték
tágabb környezetünket. Kemény férfimunkával az erdõrõl májfát hoztak
a lányoknak. A Madarak, Fák Napján
kicsik, középsõsek és a nagyok ügyes
kezeinek nyomán a madarak beköltöztek óvodánkba.
Meglepetéseket is szereztünk a
gyerekeknek. A Mosolybirodalom
jóvoltából két ugrálóvár is várta õket
az udvaron. Lehetett arcfestést kérni
14

és népi játékokkal játszani. Jött egy
fényképész bácsi is, aki elvarázsolta
õket, és királylányokká, katonákká
változtak. A Galagonya Bábszínház is
ellátogatott az óvodába, és megmutatták milyen a születésnap az állatkertben.
Nagycsoportosaink Saláta Sárával
búcsúztak el az óvodai élettõl, és izgatottan várják az iskolát. A búcsúzás
pillanatait Tündike óvó néni táncos
lábú kis csapata tette még szebbé.
Folytatás a 15. oldalon
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Folytatás a 14. oldalról
Sok sikert és új élményt kívánunk
nekik az iskolás évekre!
De mielõtt elbúcsúznak, vár még
rájuk egy-két közös kirándulás. A
nagycsoportosak a szülõkkel közösen, év végén Nyíregyházára kirándulnak. Nagycsoportosak és középsõ
csoportosak ellátogatnak Hollókõre,
és az önkormányzat jóvoltából még
egy sástói kiránduláson is részt vesznek. Reméljük sok szép közös élménnyel lesznek gazdagabbak!
A búcsú most megint különleges
volt számunkra. A gyerekekkel
együtt mindenki Kovi óvó nénije is
elbúcsúzott tõlünk. 40 év becsületes,
tartalmas, pedagógusi pálya után õ is
belép a nyugdíjasok körébe. Reméljük õ is sok szép emléket visz magával, hiszen mi is sok szép emléket
fogunk megõrizni róla. Kívánunk
neki egészségben hosszú, tartalmas
nyugdíjas éveket családja körében!
A nyár folyamán mindenkinek
sok pihenést, családdal közös programot és szép idõt kívánok!
Szecskõ Tiborné
igazgató
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Könyvtári mozaik
E'mesevár címmel indítottunk olvasásnépszerûsítõ programot a megyei könyvtárral közösen március
közepén. A programon azok az általános iskolás gyermekek vettek részt,
akik a Magyar Népmese Napján
(szeptember 30.) beneveztek meseíró
versenyünkre Galambos Eszter, Kovács Márton, Nyári Rebeka, Szecskõ
Ákos,Tóth Hanna Lili, Tóth Jerne
Ilona és Vittorio Cadenazzi, aki számos rajzverseny gyõztese. A gyerekeknek 3 próbán kellett részt venniük 3 alkalommal. A feladatok között volt kézmûveskedés, meseillusztrálás, játék, ének. Segítségemre
volt a programban Pyrkoszné Sárika
és Lypovszkiné Zsuzsi, amit ezúton
is köszönök.
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila
születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebbõl az alkalomból volt vendégünk Jónás Zoltán elõadómûvész,
aki a költõ legszebb verseit szavalta el
a résztvevõknek. Örömünkre szolgál,
hogy jelen voltak az általános iskola
7-es tanulói is, illetve köztünk volt
Török Miklósné Ilka néni, aki október 1-jén tölti be a 97. életévét. Csak
meghatottsággal tudunk gondolni arra, hogy eljött, köztünk volt, és
örömmel hallgatta a szavalatokat.
Pálosi Györgyné
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Legyél enyém!
Most ne nevess, kérlek! „Miért ne?”
Igen, én csinálok magamból viccet:
bolondozom, játszadozom, kóstolgatlak,
de ezt mind csak érted.
„Miért…?”
Valójában mégiscsak nevess egy kicsit!
Nevess, hogy lássam mosolyod,
hogy halljam a hangod,
hogy legalább figyelmed nekem add.
Figyelj rám, s addig legyél enyém!
Megmutatnám a szememben körülötted forgó világot!
Hogy komoly is lehetek – ha akarod.
Hogy tartanálak, ölben, magasba,
szorosan,
míg csak bírja karom.
Hogy te is lehetsz elsõ valamiben.
Valakinek…
Nem nagy kérés, igaz? Csak legyél
enyém!
Mint az elsõ lila napsugár az ablakban.
Mint a csészémben gõzölgõ reggel.
Mint a lyukakba taposott járda.
Mint az utolsó munkával kattogó óra.
Mint a csillagok fénye az éjszakába
vezetõ úton.
Ehelyett csak panaszkodást hallasz,
megkérdezhetnéd „Mi a baj?”,
de kacajkönnyes szemmel levegõt se
kapsz.
Tovább kesergek a zsebkendõdnek.
„Miattad.”
Nevess tovább, mert azt szeretném!
Nem… Hallgass! Hisz nem is ismersz.
Talán még nem is találkoztunk.
Csak ülök, várlak itt a szokott helyen –
a városban, a tömegben, az üres
korsóban,
a rumlis szobában, a zajos házban –
A semmiségben.

Április 11-én volt a Magyar Költészet
Napja. Ebbõl az alkalomból hirdettük meg
a Posztolj egy verset az utcára! felhívásunkat. Köszönjük mindazoknak, akik
megosztották kedvenc versüket a
Versfüggõn. Egy verset választottunk közzétenni lapunkban, Lõrinc Kristóf
gyöngyöstarjáni fiatal saját versét.

Fotószakkör indult
Már az év elején felvetõdött egy
fotószakkör indításának gondolata.
Annál is inkább mert településünk
egyik amatõr fotósa, Cseh Balázs egy
beszélgetés alkalmával jelezte, hogy õ
akár el is vállalná az oktató szerepét.
Április 8-án volt az elsõ alakuló szakkör, amelyen szép számmal jelentek
meg gyerekek és felnõttek egyaránt. Kiderült, hogy elég sok helyi lakost érdekel a fotózás, sokakat megihlet a gyöngyöstarjáni táj, az itteni értékek. Szerencsére Balázs neve hívószóként hatott a
helyiekre, s kiderült, hogy bár amatõrnek számít, a fotózásba vetett szenvedélye által remekül tud róla beszélni. Mindig nagyon felkészült, prezentáción keresztül, illetve saját fotózáshoz szükséges eszközei által, az alapoktól, a technikai ismereteken át, mûvészi szemlélettel

adja át ismereteit a közönségének. Minden szakkör végén házi feladatokat ad
hallgatóságának, akik a következõ órára
örömmel el is készítik ezeket, majd
együtt elemezgetik az alkotásokat. Tervükben szerepel, hogy a nyári idõszak
alatt, mikor már késõbb nyugszik le a
nap, a csoport közös séták alkalmával fedezi fel a falut, kilátogat a határba és belevetik magukat a természetfotózás rejtelmeibe is.
Addig is az IKSZT-ben minden
hónap elsõ 2 péntekén gyûlnek össze
a fényképezés szerelmesei tágítani
tudástárukat.
Sok szeretettel várjuk az újonnan
csatlakozókat is! A szakkör díjtalan,
csupán egy fényképezõgépet hozz
magaddal!

Bolondozom, játszadozom, hülyét
csinálok magamból,
hogy mosolyod majd leleplezzen.
Hátba szúr, s én kihúzom a kést,
mikor megtalállak.
Ha addig el nem vérzem…
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Bánk bán
Június 4-én a Magyar Állami Operaház neves mûvészei tartottak Gyöngyöstarjánban elõadást, Erkel Ferenc
Bánk bán címû mûvébõl, melyet Rohonyi Anikó Liszt-díjas és Miller Lajos
Kossuth-díjas operaénekesek szerkesztettek színpadra s alakították úgy,
hogy a mû nem operaházi körülmények között is megállja a helyét.
A narrátor szerepében Blaskó Péter
Kossuth-díjas színmûvészt köszönthettük, õ mesélte a történetet; Dénes
István a Magyar Állami Operaház karmestere zongorán kísérte a mûvészek
lebilincselõ elõadását, s emellett a zenei részekrõl érdekes információkat is
megosztott a közönséggel.
Bár nem viseltek nagy kosztümöket a szereplõk, s a mi kis mûvelõdési házunk is látott már szebb na-

pokat, mégis sikerült igazi színházi
hangulatot teremteni. Több mint
százan látogattak el az elõadásra, s reméljük a jövõben is sor kerülhet még
hasonló színvonalas elõadásra.

Köszönjük Miller Lajosnak a szíves közremûködést, hogy elhozta településünkre a darabot, valamint
Szalmási Editnek és férjének Csontos Lászlónak a szép dekorálást.

Pályázat
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Kulturális és Településfejlesztési Bizottsága
két kategóriában pályázatot hirdet
I. Kisfilm/rövidfilm készítésére
II. Fotók készítésére
amelyek bemutatják Gyöngyöstarján település mindennapjait, kulturális és turisztikai értékeit
2016. június 15. napjától 2017. június 30. napjáig terjedõ idõszakban.
A részletes pályázati kiírás a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban
(3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. sz.) vehetõ át
2016. június 15. napjától 2016. július 29. napjáig.
A pályázat nyilvános.
I. Kisfilm/rövidfilm idõtartama: 8-10 perc.
II. Fotók: legfeljebb 100 db kép
A pályamûvek leadási határideje: 2017. augusztus 31. napja.
A pályamûveket Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Kulturális és Településfejlesztési Bizottságának címezve,
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. sz.) kell leadni.
I. A nyertes kisfilm/rövidfilm készítõje 100 000 forint díjazásban részesül.
II. A nyertes fotók készítõje 50 000 forint díjazásban részesül.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Kulturális és Településfejlesztési Bizottsága
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„Muzsikál az erdõ” –
Mátrai Mûvészeti Napok
2016. július 5. – Gyöngyöstarján
(Sósi rét)
10.00-14.00
10:00-15:00

15.30
13.00
13.00
14:00

15.00

15.00
16.00
17.00

18.00
19.00
18.00

Fenntartható gazdálkodási példa – Szõke Mátyás szõlõ- és bortermelõ (Széchenyi utca 68.)
„Turmalin-ház”, („dombház”) Gyöngyöstarján, Kaloda dûlõ.
(Sósirét mellett) (GPS: 4750105, 1951481) Bemutatja Tari Attila.
A fenntarthatóság megjelenése az organikus építészetben
Erdei sport- kerékpártúra (Gyöngyös, Szent Bertalan templom
(Fõ tér) – Sósi rét) Tari Tibor: 30-835-7203
Helyi termékek bemutatója
Népi kézmûves játszóház Varnyú Ritával
A „Muzsikál az erdõ” Képzõmûvészeti pályázat eredményhirdetése
Kiállítást megnyitja Józsa Judit, a Magyar Kultúra Lovagja (kiállítás
a Kastélyban) 47.843084, 19.859067
Erdei séta szakvezetéssel. Vezetõ: Dobre-Kecsmár Csaba
erdõmérnök. Téma: Az erdõ hármas funkciója. Fenntartható
erdõgazdálkodás.
Ludas Mátyás játékai
Vitéz László bábelõadás
Erdei koncert
Köszöntõ: Nagy Károly Gyöngyöstarján polgármestere
Fellép: In Medias Brass, Junior Príma díjas rézfúvós quintett
Dr. Agócs Gergely elõadása
Néptánc bemutató és táncház – Nógrád Néptáncegyüttes
(mûvészeti vezetõ: Szabó János)
Helyi étkek kóstolója, borkóstoló. Falusi vendéglátás

Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
• Felelõs szerkesztõ: Csontos József, a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke •
Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc
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