
XII. évfolyam 1. szám 2009. március

1

Elment a tél dérrel-dúrral,

Jött a tavasz madárdallal,

Vidám felhõpamacsokkal.

Csengettyûz a csermely hangja,

Mint a templom rézharangja

Pattan a rügy, az ezüst barka,

Szél búvik be a bokorba.

Ott trilláz és hangicsál

Sok fényes torkú kismadár.

Nézd csak a kedves birsalmafát,

Felvette a legszebb ruhát!

A hamvaszöld bársony szoknyát,

S a habos-rózsa selyem blúzát.

Királylány õ a kastélyában!

Úgy áll teljes pompájában!

S hóesés hull a tavaszban:

Beterítve az egész udvar

Habos-rózsa virágokkal!

Kürthy Lia

TAVASZKÖSZÖNTÕ



Még mindig ott tartunk, hogy nem tudjuk meddig lesz
egy törvény vagy egy rendelet érvényben, és még mindig
ott tartunk, hogy a szakemberek sem tudják értelmezni
azokat. „Bizalom nélkül nem lehet tervezni, hazugságra
nem lehet építeni.” Érdekességképpen idéztem a minisz-
terelnökünk egyik nyilatkozatát.

A napról napra változó szabályváltozások tervezhetet-
lenné teszik a jövõt. Az önkormányzatiság már csak rész-
ben mûködik. Vannak kötelezõ feladatok, melyek ellátásá-
ra fordítjuk a bevételeink jelentõs részét. Ezért a fej-
lesztésre szánt összeggel vagyunk kénytelenek kipótolni.
Elõreláthatóan a 2009-es év sem lesz könnyebb a tavalyi-
nál.  Tudjuk, hogy a pályázatok nagy részén Gyöngyöstar-
ján nem vehet részt, mert nem hátrányos helyzetû tele-
pülés. Ám a pályázatokból való kizárással idõvel mi is hát-
rányos helyzetûvé válhatunk. Megfigyelhetõ az a tenden-
cia is, hogy burkoltan vagy nem burkoltan, még több ter-
het ró az önkormányzatokra az állam szociális kiadásainak
áthárítása. Fõ oka a munkanélküliség növekvõ számának a
kezelhetetlensége.

Optimista embernek tartom magam, de úgy látom a
közeljövõben az önkormányzatok egy része visszafordítha-
tatlanul el fog adósodni. Mivel jár a túlzott eladósodás, más
néven a csõd? Többen úgy gondolják, hogy csináljunk meg
mindent a községben, utakat, járdákat tornatermet, stb.,
mert ezeket úgysem tudják elvinni a faluból. Ez igaz, de ki
fogja az iskolát, óvodát, egyesületeket mûködtetni, mun-
kahelyeket megõrizni, rendezvényeket megtartani, utakat,
járdákat karbantartani? Gondolhatnánk azt is, hogy az ál-
lam nem teheti meg, hogy így leépíti a csõdbe ment telepü-
léseket. 

Engem és képviselõtársaimat Gyöngyöstarján lakói
azért választottak meg, hogy Gyöngyöstarján érdekeit
felelõsségteljesen, becsületesen képviseljük.

Ez így is történik!
E rövid bevezetõ után az elmúlt két év fõbb történéseirõl.
A 2006-os választások után felmértük az önkor-

mányzat anyagi helyzetét. Kiderült, hogy a 4 millió forin-
tos hiány a 20 milliós hitellel komoly terhet jelent a falu-
nak. Ráadásul – megismerve a szokásos mûködési költ-
ségeket – tragikus jövõt mutatott az eladósodási folyamat.

A ciklus elsõ éve a gazdálkodás ésszerûsítésének éve
volt. Látványos nagy beruházások nélkül telt el. Viszont a
kiadások csökkentése elsõdleges szempont volt a tavalyi és
a tavaly elõtti év költségvetésének összeállításánál. Nagyon
fájdalmas lépéseket kellett megtenni. Elvettük a közalkal-
mazottaktól, a köztisztviselõktõl az adható juttatásokat,
amivel kb. évi 4 millió Ft-ot takarítottunk meg. Az

étkeztetés térítési díját, amely az iskolát, óvodát, az idõseket
és a vendégeket érinti, a bekerülési költséghez közelítettük.

Megválasztásunk után az elsõ lépést a lakosság tájékoz-
tatásával kapcsolatosan tettük. Helyi TV csatornát szeret-
tünk volna kialakítani, de a szerzõdéskötés után nem sok-
kal a vállalkozás csõdbe ment. A jelenlegi kábel tv rendszer
tulajdonosa pedig számunkra megfizethetetlen lehetõséget
kínált. Mégis, a tájékoztatás jobb színvonaláért elhelyez-
tünk két hirdetõtáblát a községben, és megnyitottuk a
www.gyongyostarjan.hu weblapunkat, ahol egyre több in-
formációval látjuk el a lakosságot. Az internet rohamos tér-
hódításának köszönhetõen a község lakói is egyre nagyobb
számban tájékozódnak a világhálóról. 

A Hõsök út 1. szám alatti klub áthelyezése és a helyiség
bérbeadása is jelentõs megtakarítást hozott az önkor-
mányzatunknak. A telefonköltséget, a képviselõk tájékoz-
tatásának költségeit és egyéb mûködési költséget is leszorí-
tottuk a minimumra. Ezek a szükséges lépések szintén mil-
liós nagyságrendû megtakarítást eredményeztek. Nem szí-
vesen mondtunk le a hivatali autóról és az egyéb, eddig
megszokott juttatásainkról, de az elõzõ évek túlköltekezését
a falu érdekében meg kellett állítani.

Van, amit beterveztünk és még nem sikerült teljesíteni,
de van olyan is, amit nem terveztünk, mégis jelentõs érté-
kû vagyongyarapodást hozott a községünknek.

A 2007 és 2008-as költségvetésünk összeállítása a real-
itást tükrözte.

Terveztük a Petõfi utcai buszmegálló megépítését,
melyet 2007-ben sikerült 2,2 millió forintból megvalósí-
tani. Ezzel a község másik részérõl is könnyebbé és
kényelmesebbé vált a gyöngyösi közlekedés. A Tûzoltó
utcai árok és részbeni útjavítást a vis maior pályázaton
nyert 700 000 Ft-ból sikerült megcsinálni. Igaz, külön
nem terveztük a hivatal akadálymentesítését és viszonyla-
gos felújítását, de 2008-ban 10,7 millió forintos pályázati
pénzbõl és közel 3 milliós önerõvel kivitelezésre került.

Terveztük és tervezzük az urnafal vagy urnakert
kialakítását, amit tolunk magunk elõtt, mert pályázatot
adtunk és még adunk be a megvalósításához. 

Az ésszerû gazdálkodásnak köszönhetõen a 2008-as
évben már hitel nélkül, sõt vagyongyarapítással (Rákóczi
út 1. szám alatti ingatlan vásárlása 9,7 milliós önerõbõl)
dicsekedhetünk. Ennek az ingatlannak a felújítására és
átalakítására Integrált közösségi tér kialakítása címen 25
millió forintos pályázatot nyújtottunk be.

Sajnos a vállalkozó elállása miatt a borjúmályi építési
telkeink kialakítása tolódik, de úgy gondolom az idén
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Polgármesteri tájékoztató
önkormányzatunk elmúlt kétéves

munkájáról és a 2009. év terveirõl

Folytatás a 3. oldalon



reális esélyünk van a megvalósításra, mert jelenleg is
egyezkedünk ezzel kapcsolatosan.

A községi sportélet fellendítése a sportkör szervezésében
sikerrel járt. A kis- és nagypályás futball kiemelkedõen
mûködik.

A Falumúzeumot a Világos Szándékkal Gyöngyöstar-
jánért Egyesület sok munkával kialakította, és további ter-
vekkel állt az önkormányzat elé.

Játszótereink megtervezésre kerültek, és elsõ lépésként a
Nefelejcs utcaihoz pályázatot adtunk be, mely elbírálás alatt
van. Pályázat van még beadva a Hõsök utca 1. szám alatt lévõ
szolgáltató házunk külsõ szigetelésére, tatarozására.

Többet akartunk, de ennyire futotta járda- és útfel-
újításból. Mivel pályázati lehetõség nem volt erre a célra,
ezért a 2008-as évet csak apróbb javításokkal zártuk.

A tornaterem megépítésére pályázati lehetõség nélkül
rövid távon nincs esély. A kultúrház labdajátékra alkal-
massá tétele a gyermekek számára a falak körbe szõnye-
gezésével megtörtént.

Megállapítható, hogy a testület ésszerû döntésekkel pró-
bálja a költségvetést egyensúlyban tartani. Azon elkép-
zelésünk figyelembe vételével, miszerint lehetõleg a pályáza-
ti lehetõségeket kihasználva valósítsuk meg a terveinket, a
beadott pályázatokkal önkormányzatunk jó úton halad.

Elmondhatjuk, hogy a 2007-2008-as év a stabilitás és
a minél nagyobb önerõ megteremtésének az éve volt.

Összességében gazdálkodásunkat úgy értékelem, hogy
a körülményeket figyelembe véve sikeres két évet zártunk.

Személy szerint én is, mint polgármester megpróbál-
tam kizárólag a szükségesség figyelembevételével végez-
tetni a hóeltakarítást és a sózást az utakon, tudva azt,
hogy egyszeri sózás a falunak 200 000 forintjába kerül.
Persze elõfordult olyan is, hogy amikorra sózni kellett
volna, lerobbant a sózó, vagy elfogyott a só. 

Rendezvényeink sikeresek voltak, annak ellenére,

hogy viszonylag kevés pénzt fordítottunk a megvalósítá-
sukra. Egyesületeink és új szervezeteink növekvõ aktivi-
tásával és segítségével mégis színvonalasak voltak.

A 2009-es évi költségvetésünk összeállt. Magyaror-
szág helyzetét és költségvetését ismerve már most tud-
juk, hogy ez nem lehet végleges. Talán így beszélhetünk
a mi tervezetünkrõl is.

Nagyvonalakban a számok:
Összbevételünk és kiadásunk 244 millió Ft.
Mûködési hitelünk 14 millió Ft-tal terveztük.
Fejlesztésre a pályázaton elnyerhetõ összegek

önrészét, 3,7 millió Ft-ot terveztünk.
Utak ,járdák karbantartására 3 millió Ft-ot szavaztunk

meg, ami arra elég, hogy a legrosszabb helyeken kátyúz-
zunk. Felméréseink alapján erre a célra 15 millió forintra
lenne szükség a községben.

Az iskola és az óvoda mûködtetéséhez 65 millió
forintot ad az önkormányzat, mert a költségekhez az
állam csak 52 millióval járul hozzá.

A számokból is jól látszódik a szándékunk. A fej-
lesztéseket szinte tisztán a pályázati lehetõségekre építve,
csak a legégetõbb problémákra költve, kívánjuk a 2009-es
évet teljesíteni.

Pénzügyi helyzetünk stabil, a további pályázati önré-
szeket jelenlegi tartalékunk és a megnövekedett vagyo-
nunkra felvehetõ hitelek biztosítják. A 2005-ben 10 évre
felvett 20 milliós hitelt folyamatosan törlesztjük.

Tisztelt Gyöngyöstarjániak! 
Községünk fejlõdése az országunkban tapasztalt gaz-

dasági válság ellenére is folyamatos.
Könyvvizsgálónk gazdálkodásunkkal kapcsolatos po-

zitív véleménye is megerõsíti az önkormányzatunk által
végzett, felelõsségteljes jó munkát. Bízom abban, hogy
hazánkban is, mint a hozzánk hasonló településeken, az
ésszerûség gyõzedelmeskedik a politika felett.

Tisztelettel Nagy Károly polgármester
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete a 2009. január 29. napján tartott ülésén 2009.
január 1. napjától fogorvosi alapellátás tekintetében szer-
zõdéskötésrõl döntött dr. Péczely Júlia vállalkozó fogor-
vossal. A rendelés 3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.
szám alatt történik. 

A grémium szintén ezen az ülésén módosította a szo-
ciális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2006. (III. 17.)
rendeletét. A módosítás értelmében a képviselõ-testület
ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondo-

zását végzi. A jogosultság szempontjából figyelembe ve-
hetõ egy fõre számított havi családi jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egye-
dülálló esetében annak 150 %-ánál több nem lehet.

A képviselõ-testület döntött az önkormányzat intéz-
ményeinek élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési
díjáról és munkahelyi étkezésérõl szóló 2/2007. (II. 16.)
rendelet módosításáról, amelynek megfelelõen a szo-
ciális étkezésért fizetendõ díjak az alábbiakban változnak:

Folytatás a 2. oldalról

Folytatás a 4. oldalon
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2009. január elsejétõl az ÁMK igazgatói teendõit lá-
tom el, miután a beadott pályázatom és a szóbeli meg-
hallgatásom után a képviselõ-testület engem bízott meg
e feladattal.

Gyöngyösön születtem, Nagyrédén jártam általános
iskolába, majd a Berze Nagy János Gimnáziumban érett-
ségiztem. Szüleim is mindketten tanítottak. Valószínûleg
ez is közrejátszott abban, hogy én is a pedagógus hivatást
válasszam. 1981-ben végeztem az egri tanárképzõ fõis-
kolán pedagógia-biológia szakon. Egészen mostanáig a
szülõfalumban tanítottam. Dolgoztam napközis nevelõ-
ként, tanítottam a biológia, technika tárgyakat, majd
1997-tõl az iskola igazgatója voltam 2008 nyaráig. 2000-
ben elvégeztem az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõis-
kola tanügyigazgatás szakát, ami második diplomaként
pedagógus szakvizsgát jelent.

Feleségem szintén pedagógus. Két gyermekünk van, a
lányom a Szegedi Tudományegyetem hallgatója, a fiam
tavaly érettségizett.

A megszerzett szakmai tapasztalataim alapján célom
egy olyan felelõsségteljes pozíció betöltése az ÁMK élén,
ahol lehetõségem nyílik szakértelmem hasznosítására,
készségeim fejlesztésére a község, Gyöngyöstarján cél-
jaival összhangban.

Hanák Sándor

Bemutatkozás Sítábor
Nagyréde – Gyöngyöstarján 2009. január 25-31-ig

Megnevezés Fizetendõ díj (Ft)
nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv. esetén 229
nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv. esetén kiszállítással 311
nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jöv. esetén 280
nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jöv. esetén kiszállítással 362
nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jöv. esetén 357
nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jöv. esetén kiszállítással 439

A képviselõ-testület a Gyöngyösi Hulladékkezelõ Kft.
2009. évre vonatkozó szemétszállítási díj javaslatát nem
fogadta el. A díjak megállapítására a következõ ülésen tér
vissza.

A grémium módosította az üzletek éjszakai nyit-
vatartási rendjérõl szóló 12/2007. (VII. 30.) rendeletet,
amelynek értelmében magáncélú és zártkörû rendezvény
egy hónapban két alkalommal tartható, és ennek bejelen-
tési kötelezettségét a rendezvény megtartását megelõzõ
5. napig kell teljesíteni.

2009. február 3.
A testület elsõ fordulóban megtárgyalta a költségve-

tési rendelettervezetet, a szükséges módosítási javasla-
tokat meghatározta.

2009. február 5.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Napköziott-

honos Óvoda intézményvezetõ teendõinek ellátásával –
az intézmény és az Általános Mûvelõdési Központ
összevonásáig, de legfeljebb 2009. augusztus 16. napjáig
– Mészáros Mátyásnét bízza meg.

A grémium elfogadta az önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetési rendeletét. A rendelet értelmében a bevételi és
kiadási fõösszeg 244 915 000 forint. A költségvetési rendelet
további részletezésérõl a jelenlegi Hírmondóban külön pol-
gármesteri cikkben olvashatnak, továbbá az elkészült
anyagot bárki megtekintheti ügyfélfogadási idõben a
Polgármesteri Hivatalban.

Papp Zoltán jegyzõ

Idén ismételten csatlakoztak immár 3. alkalommal a
gyöngyöstarjáni diákok a nagyrédeiekhez.

A helyszín továbbra is Tatranska Lesna volt.
A szállás örömünkre az Erika Penzion maradt.
Szinte már hagyománnyá vált a közeli város

múzeumának megtekintése, ami idén sem maradt ki.

Öt napig síeltünk, s a változatosság kedvéért szerdán
ellátogattunk egy másik, nehezebb pályára. Három cso-
portra voltunk felosztva a kezdõk, haladók és a ver-
senyzõk. Csütörtökön a saját csoporttársaival mindenki
összemérhette tudását. A szálláson lehetõségünk volt

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalról



pingpongozni, biliárdozni. Akiknek nagyon jól ment a
pingpong, azok versenyezhettek egymás ellen.

De ha valaki ezzel nem érte be, akkor õ kártyázhatott,
ismerkedhetett…

Sok támogatást kaptunk a felnõttektõl, többek között
ott volt dr. Major Gyula, aki segítséget nyújtott a sérülést
szenvedõknek. Kicsiktõl kezdve minden korosztály meg-
mutatta sítudását. Az utolsó este mindenki megkapta a
versenyen elért eredményének jutalmát. Másnap reggel
utolsó reggelinket fogyasztottuk el az Erika Penzionban,
és szomorúan, de élményekkel tele és sok új baráttal
együtt elhagytuk a szállást!

Egyszer minden jónak vége szakad… De reméljük,
találkozunk jövõre is!

Dohányos Klarissza és Kovács Mercédesz

A szülõi közösség és az óvodai dolgozók közös
szervezésében az idén is megrendezésre került február
14-én az óvodai jótékonysági bál.

A hangulatosan feldíszített nagyterembe szép számú
bálozót sikerült összetoborozni, akik azon kívül, hogy jól
érezhették magukat, báli jegyeik megvásárlásával jelen-
tõsen hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez.

Meghívott vendégeink közül Dobre Attila képviselõ
úr, Hanák Sándor ÁMK igazgató úr és az Edith
Rendezvénydíszítés tisztelték meg jelenlétükkel a bált.

Az ÁMK nagyterme a Valentin-nap jegyében pompá-
zott, melynek hangulatos díszítésérõl Szalmásy Edith és
Csontos László gondoskodott.

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak is, akik
ugyan nem voltak ott a bálban, de más módon támogat-
ták óvodánkat, illetve akik segítettek a rendezvény
szervezésében és sikeres lebonyolításában. A különlege-
sen finom, bõséges vacsorát az óvoda „konyháslányai”
készítették, a talpalávalót már hagyományosan a Karcsi és
Hege zenekar húzta. A vacsora után nagyon jó hangulat
kerekedett és a tánc meg sem állt éjfélig, a tombolahú-
zásig. Számos értékes ajándék, fõdíjként három utazás
várta a nyerni vágyókat. A felajánlásokat ezúton is kö-
szönjük szponzorainknak. A sorsolás után hajnalig tartott
a mulatozás. Rendezvényünk az idén is nagyon jól si-
került, szép eredménnyel zártunk. A bál bevétele 714 000
Ft lett, a nyereség 558 000 Ft, melybõl óvodánk további
fejlesztését és szépítését tervezzük. Akik ott voltak, azo-
kat 2010-ben is szeretettel visszavárjuk, akik kihagyták,
jöjjenek el a következõre!

Az alapítványunk további támogatását remélve adjuk
meg elérhetõségünket, és felajánlásaikat elõre is köszönjük!

Nagyné Záper Krisztina
SZMK elnök
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Folytatás a 4. oldalról

Valentin-napi bál az
óvoda javára

MOSOLYFALVA ALAPÍTVÁNY

3036 Gyöngyöstarján, Damjanich út 1.

Adószám: 18580095-1-10

Tel.: 37/372-025/126
E-mail: gtarjan@freemail.hu

Számlaszám: 62000026-10000915



"SCHIK-R" Reanult Szalon • 202. COOP ABC Gyöngyöstarján • Afrika Szolárium Stúdió • Agro-Vital • ÁMK
Szülõi Munkaközössége • Apci Hús Kft. • Aqustic Zenebolt • Aranypince étterem • Avar Hotel Mátrafüred • Bakos
Zsolt • Bandika Virág-ajándék • Barócsi Ferenc • Belvárosi Csemege • Benedek János • Bitay Mihály • Bokros Zsolt
• Bulinszky Andrea • Caroberto Étterem Gyöngyös • Cremi-Café • Nagy László • Császárné Koncsek Erika •
CSASZIGNÁL mûszaki bolt • Csernyik András • Csernyik Edit fodrász • Csernyik Zsolt • Csontos László • Csulák
Marianna elektrokozmetikus • Darók Richárd • Debreceni Tamás • Delfin Játék-ajándék • Dió rádió • Dobre Attila
• Dr. Lipovszki András • Dr. Szecskõné O. Krisztina • Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsa • Dr. Purger Piroska • Edith
Rendezvénydekoráció • Egertej • Electronic-Aqamix Bt. • Erdõs László • Farkas Gyuláné • Fehér Béla Domoszló •
Földházi Péter • Fülöp Tamás • Gáspár Enikõ • Gazdabolt • Gömöri Csaba • Gróf Koháry Étterem • GYÖNGY
bowling • GYÖNGYÖK Mátra Mûv. Központ • Gyöngyös Városi Televízió • Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
• Hami vegyesbolt • Kankalin gyógyszertár • Hanák Lajos • Hanák Sándor • Harangozó Krisztián • Hotel Vénus
Zalakaros • Il Caminetto pizzeria • Imola-Paint Kft. • Juhász Zoltánné • Juhászné B. Julianna • Kakas István •
Kedvenc JM. Kft. • Kerekné T. Erika kozmetikus mester • Király Szabolcs • Kis Antal • Kis Kitti fodrász • Kiss
Lajosné Ami • Kiss Viktor • Kleopátra Szépségszalon • Kovács László borász • Kovács Menyhértné • Leonardo cipõ
táska • Ludányi András pincészete • Ludányi Attila - Kassa út • Mangó Szépségstúdió • Mappa 99 Bt. • Már Józsefné
• Márvány panzió Hajdúszoboszló • Mátra Parkett • Mészáros Mátyásné • Mikula Gábor • Molnár Zsolt • Mountex
Szabadidõ-sportbolt • Murányi Bernadett kozmetikus • Nagy Andrea • Nagy Ferenc • Nagy István • Nagy Sándor
• Nagy Tibor • Nagyfalusi István • Németh pince • Bóka Zoltán • Norani 2007 Kft. • Nyárfa sörözõ • Óvoda dol-
gozói • Ozsvárt Gábor • Ozsvárt Mihály • Páhok panzió Alsópáhok • Ludányi Menyhért • Panacea patika • Pannon
Kávé • Pannon • Szõke pince • Varga Lajos • Pásztiné Sz. Anna • Petõ Éva Barbara • Petrik Alina fodrász • Pongrácz
Gáborné • Proftec Kft. • Rádli Roland • Rúzsom Antalné • Solymosi Bettina • Solymosi Sütõipari Kft. • Sólyomfiók
patika • Suzuki-Kia Mátra • Szalai Mihály • Szecskõ Ferenc • Szindbád Méteráru • Szlovi 2002 Bt. • Tóth Csirke
Gyöngyösoroszi • Tóth Illés • Tóth Tamás • Tóth Zoltán • Tóth Zsolt • Tóthné Agócs Ágnes • Tóthné R Renáta -
fodrász • Tóthné Záper Zsuzsa • Tõkésné Korponyi Krisztina • Tölgyfa Kft. • Török Miklós • Tuza Ferenc •
Unilever • Varbai Imre • Varga Albert • Vas István • Záper László
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Szponzorainknak köszönjük a támogatást

Tisztelt Lakosok!
Az ÁMK Mûvelõdési Ház elsõ rendezvényét a

Magyar Kultúra Napja tiszteletére szerveztük.
Köszönöm, hogy olyan sokan eljöttek és részvételükkel
támogatták a rendezvényt.

Legközelebb ilyen jellegû programra 2009. március
22-én vasárnap 16 órakor kerül sor Szomszédoló címmel.
Vendégünk lesz Szücsi község, akik Önöknek mutatják
be mûvészeti csoportjaikat, szólistáikat. A mûsorban fel-
lépnek óvodás mazsorettek, versmondók, énekesek,
pávakör, táncos nyugdíjasok… stb. Bízom benne, hogy

akkor is sokan eljönnek és tapsolnak a vendégek produk-
cióinak.

Örömmel tudatom, hogy megalakult a Nagyi klub
Gyöngyöstarjánban. Programjai között szerepel kirán-
dulás, nõnap, anyák napja megünneplése, és még sok
érdekes program. Várunk mindenkit a klub tagjai közé.
Klubösszejövetelek: minden hónap elsõ hétfõje 17 óra.

Február 21-én vendégségben voltunk Gyöngyöspatán az

Kulturális mozaik

Folytatás a 7. oldalon



ottani nyugdíjas klub ki mit tud-ján. Remek hangulat volt,
reméljük, hamarosan mi is tudunk ilyen rendezvényt
szervezni.

Folyamatban van a Gyöngyöstarjáni Pünkösdölõ és
Nyitott Pincék Napja címû rendezvény szervezése, ami-
re május 30-31-én kerül sor.

A programok között szerepelnek gyermek és családi
programok, borrendek bemutatkozása, túra, néptánc,
rock koncert, templomi koncert... stb.

Reményeink szerint mi is bekapcsolódunk ezzel a
turizmus vérkeringésébe, megmutatjuk értékeinket,
vendégszeretetünket, jó borainkat, valamint jó hírét
keltjük a községnek. 

Megfelelõ jelentkezõ estén lehetõség lenne társas-
tánc tanfolyam indításához. A táncokat Demeter István
tánctanár vállalná kezdõ és haladó szinten. Részvételi díj:
2500 Ft/fõ/hónap heti 3x45 percben. Felsõ korhatár
nincs. A tanfolyam 6-10 pár jelentkezése esetén indulna.
4 hónap alatt 9-10 táncot tanítana be az oktató. Je-
lentkezni a Mûvelõdési Házban lehet.

Minden hónapban táncházat szervezünk, amire vár-
juk a tisztelt lakosokat, fiatalokat és idõseket egyaránt. A
táncház mindig kötõdik egy jeles naphoz, és a tánc mel-

lett népi kézmûves foglalkozáson is részt vehetnek a
jelenlévõk.

Tervezett idõpontok:
Március 7. szombat 17-20: Moldvai táncház és

húsvéti készülõdés tojásfestéssel – Mûvelõdési Ház.
Április Moldvai táncház és Szent György napi sár-

kánykészítés – Mûvelõdési Ház.
Május 1. péntek: Moldvai táncház és pünkösdölõ, ná-

di duda készítés – tónál
Június 27. szombat 16: Szent Iván éji táncház tûzug-

rással Falumúzeum
Szeptember 19. szombat 17-20: Moldvai táncház és

Mihály napi betakarítás, játék a gabonanövények részeibõl
(szalma, csuhé, kukoricaszár) – Mûvelõdési Ház.

Október 10. szombat 17-20: Moldvai táncház és fonó:
különbözõ sodrások, fonások gyapjúfonalból – Mûvelõ-
dési Ház.

November 7. szombat 17-20: Moldvai táncház és
Márton napi tökfaragás – Mûvelõdési Ház.

December 5. szombat 17-20: Moldvai táncház és ad-
venti készülõdés (díszek természetes anyagokból) – Mû-
velõdési Ház.

Köszönöm figyelmüket!
Pálosi Györgyné

mûvelõdésszervezõ
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Folytatás a 6. oldalról

Egészséges Jövõért Alapítvány Hírlevele
Engedjék meg, hogy a hivatalos formát mellõzve

mutassam be az alapítvány mûködését, munkáját.
2008. év elején kaptam egy kivételes lehetõséget, hogy

vezethessem az alapítványt, amitõl személy szerint is
nagyon sokat kaptam. 

A hála és a segíteni akarás nem elég ahhoz, hogy az
alapítvány  mûködni tudjon, ezért keresnem kellett hét
olyan embert, aki szívvel-lélekkel, olykor idõt, energiát,
pénzt nem kímélve dolgozik azon hogy adni tudjunk.

Ezúton szeretném megköszönni munkáját: Kissné
Koncsik Juditnak, Ludányiné Prém Juditnak, Katona
Attilánénak, Nagyné Záper Krisztinának, Földháziné
Szalai Ágotának, dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztinának,
Varnyu Ritának.

Kedves gyöngyöstarjáni lakosság!

Most már csak az Önök támogatására lenne szükségünk!
Igaz, nyolc családnak nyújtottunk iskola-, óvodakez-

dési illetve rehabilitációs támogatást, de többet szeret-
nénk. Karácsonykor húsz családnak szereztünk örömet,
mégis többnek szerettünk volna!

Hogy mivel tudja támogatni az Egészséges Jövõért
Alapítvány munkáját?

Kérjük, vegyen részt színes programjainkon, számí-
tunk Önre!

Adója 1%-át is szívesen fogadjuk,
Adószám: 18587494-1-10
Köszönjük!
Kívánunk a falu minden lakosának jó egészséget!

Kuratórium elnöke: Vinczéné Cs. Edina



Január 30-án éjszaka néhány ittas fiatalkorú gyön-
gyöstarjáni lakos bántalmazott egy szintén ittas helyi fia-
talembert. Elmondások szerint az erõszakos cselekede-
tekbe beavatkozott egy felnõtt helyi lakos és elítélendõ
módon õ is a sértettet bántotta, és nem a verekedést pró-
bálta megakadályozni.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a férfi a helyi polgárõr
egyesület tagja, bár az eset idején nem látott el szolgálatot,
tehát magánemberként viseli cselekedete következmé-
nyeit. Az ügyben néhány nappal késõbb megtörtént a felje-
lentés, a továbbiakban a hatóságokra tartozik a tények
kivizsgálása, hogy ki milyen mértékben felelõs a cselekede-
teiért, és a jogos büntetések kiszabásában is bízhatunk.

Egy héttel az eset után a sértett fiatal hozzátartozója a
helyi rádióban a Gyöngyöstarjáni Polgárõr Egyesületet,
mint a cselekményért felelõs szervezetet durván bírálta,
rágalmazta.

Balogh Ferenc polgárõr parancsnok az általam képviselt
szervezet megbízásából Gyöngyöstarján lakossága számára
az alábbi nyilatkozatot teszem:

Egyesületünk minden tagja elítél minden erõszakos cse-
lekedetet, függetlenül attól, hogy ki az elkövetõ, és ugyan-
úgy elítéli a fiatalkorúakkal szemben felnõtt részérõl alkal-
mazott önbíráskodást is. Polgárõrként kötelességünk az
ilyen események megakadályozása, a település rendjének,
biztonságának segítése. Az egyesület azonban, mint minden

más önkéntes szervezet nem felelõs tagjainak magánem-
berként elkövetett tetteiért. Természetesen ha tudomására
jut ilyen cselekmény, azt a saját eszközeivel szankcionálja.
Az érintett személy polgárõr tagsága az eljárás végéig azon-
nali hatállyal felfüggesztésre kerül, a vétkesség bizonyítása
után, kizárja az egyesület tagjai közül az érintettet.

Azt azonban az általam képviselt szervezet minden
tagja, és a magam nevében leghatározottabban visszautasí-
tom, hogy bárki, az õt, vagy hozzátartozóját ért sérelem
miatt, amit nem egy szolgálatban lévõ polgárõr, hanem
egy magánember követett el, általános bûnösnek kiáltson
ki egy szervezetet. A saját szabadidejét, energiáját és sok-
szor anyagi eszközeit önzetlenül a lakosság érdekében
feláldozó gyöngyöstarjáni polgárõröket becsületükben
sérti a médiákban közreadott alaptalan, lejárató rágalom.

Ezen az alapon minden gázolás után a gépkocsi-
vezetõket általánosságban bûnösnek nevezhetnénk, vagy
egy pedagógus hibájáért az egész pedagógus társadalmat
kritizálhatnánk.

A polgárõr egyesület nevében megígérem, hogy a
továbbiakban is igyekszünk a lakosság megelégedésére
elvégezni önként, önzetlenül vállalt feladatainkat, és nem
is várunk el cserében semmit, csak korrekt, tényszerû,
tisztességes megítélést.

Balogh Ferenc polgárõr parancsnok
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A Gyöngyöstarjáni Polgárõr Egyesület
nyilatkozata

„A hagyomány csak úgy élhet tovább,
ha átvesszük elõdeinktõl, és átadjuk

utódainknak”
Egy társadalmat az éltet, ahogyan a közösségei

mûködnek.
Hogyan mûködnek ezek a közösségek?
Régen az együtt végzett közös munka, a földmûvelés,

a fonó, a fosztás eleven kapcsolatot nyújtott ember és
ember között. Ma ez egyre ritkább, és a közösségi együtt-
létnek új formákat kell keresni, alkalmat teremteni arra,
hogy összejöjjenek az emberek.

A Falumúzeum avató ünnepsége is ilyen alkalom volt! 
Közösségteremtõ.
Ünnepnap, mert akik ott voltak, és akik majd oda

ellátogatnak, megláthatják kik laknak itt ebben a faluban,
és mi mozgatja õket. Ez vitte a múzeumhoz azt az idõs
nénikét, aki egy téli estén bezörgetett az ablakon, kibon-
totta csomagját, és megkérdezte:

– Kislyányom nézd meg, jó lesz-e?
Folytatás a 9. oldalon
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Bizony nagyon jó lett! Az is, amit õ hozott, és az is,
amit a falu többi lakója adott azért, hogy az otthon féltve
õrizgetett emlékek itt együtt valami nagyobb, közös
értékként jelenjenek meg. Köszönöm!

És köszönöm azoknak a fáradtságos munkáját, akik az
épületet festették, takarították, akik cipekedtek, ren-
dezkedtek, és szervezték a munkákat. Ha mindenkit fel kel-
lene sorolnom, sokáig olvasnánk a neveket. Van azonban egy
házaspár, akit nem hagyhatok említés nélkül. Az õ önzetlen
gyûjtõmunkájuk nélkül a múzeum nem létezne. Köszönet
ezért Bodó Gábornak és feleségének, Marika néninek.

Talán lesznek olyanok, akik munkánk nyomán a Falu-
múzeumba látogatva kapnak lelkesedést arra, hogy foglalkoz-
zanak a múltjukkal, mai szóval élve a saját identitásukkal.

Én úgy gondolom, ennek a múzeumnak a létrejötte
segít erõsíteni a kötõdést falunkhoz, hogy itt találjuk meg
a boldogságot, és bizonyíték arra, hogy érdemes a töb-
biek javára is cselekednünk!

Tóthné Kis Ildikó

Folytatás a 8. oldalról

Egyházközségünk
hírei

Kedves Hívek!
Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2009. évi egyházi adó

mértéke: 2000 Ft/fõ/év
Szentmise: 1500 Ft
Temetés: 10 000 Ft
Esküvõ: 15 000 Ft
Harangszó: 900 Ft.
Azok, kik egyházi szolgáltatást vesznek igénybe, ké-

rem rendezzék az egyházi adójukat. Akiknek tartozásuk
van, 5 év adóját visszamenõleg + adott évek kell meg-
fizetni.

2009. évben készülünk képviselõ-testületi választásra,
elsõáldozásra és bérmálásra is. Kérem a szülõket, kísérjék
figyelemmel gyermekük szentmise látogatását, mert akik
nem járnak rendszeresen, azokat nem tudom megáldoz-
tatni, illetve megbérmálni.

Nagyböjti lelkigyakorlat ideje: 2009. április 2-3-4., a
lelkigyakorlat vezetõje: Hován Ágoston OFM atya.

A templom hangosítása elavult, ezt szeretnénk felújí-
tani, amire várjuk a hívek illetve a lakosság anyagi segít-
ségét.

Azok, akik még a személyi jövedelemadó bevallásukat
nem készítették el, illetve még nem rendelkeztek az 1%-
ról, kérem, ajánlják fel a katolikus egyháznak a 0011
adószámra.

Utassy Vilmos, esperes

Maradjon az 1%
Gyöngyöstarjánban!

Kérjük a község lakosságát, hogy támogassák a község-
ben mûködõ civil szervezeteket a személyi jövedelemadó
1%-ával.

Szervezetek és adószámaik:
Gyöngyöstarján Önkéntes Tûzoltó Egyesület

18585313-1-10
Gyöngyöstarjáni Polgárõr Egyesület 1858652-1-10
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület

18591105-1-10
Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 199201647-1-10
Egészséges Jövõért Alapítvány 1858494-1-10
A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány

18574911-1-10
„Mosolyfalva” Alapítvány – Óvoda 18580095-1-10

Leader falu
Gyöngyöstarján

2008-ban hosszas elõkészület után 24 környezõ
település önkormányzata, civil szervezetei és vállalkozói
megalakították a Dél-Mátra 24 Leader Egyesületet.

A csoport tagja településünk is. A szervezet célja helyi
vidékfejlesztési terv alapján 2013-ig pályázati rendszer-
ben a térség fejlesztése. A szervezetrõl és a mûködésrõl
részletes tájékoztatást következõ lapszámunkban adunk.

Kulturális Bizottság



Minden családtagunk, rokonunk halála óriási ûrt hagy
maga után. Sokszor olyan egyszerû dolgok ébresztenek rá
hiányára, mint amilyen az, hogy többet már nem érezzük
szánkban annak az ételnek az ízét, ami gyerekkorunktól hoz-
zá kötõdik. Hiába is próbáljuk utólag elõállítani, már nem
ugyanazt az ízt, nem ugyanazt a hangulatot kapjuk. Ott áll-
hattunk mellette, elleshettük a mozdulatokat, és most min-
dent ugyanúgy csinálunk, ahogy õ, mégsem az az eredmény.
Elveszett életünkbõl egy íz, szegényebbek lettünk vele, és
nagyon valószínû, hogy már soha nem tudjuk felidézni.

Ugyanígy veszik el életünkbõl az ízes beszéd, a ránk jel-
lemzõ nyelvjárás is. Az öregekkel együtt feledésbe merülnek
szavaik is. Hány gyerek jött haza kipirulva mostanság azzal,
hogy irongálni volt, vagy hány apa mutatta meg gyerekének,
hogy miként kell sújtongázni? A ránk egykoron jellemzõ
nyelvjárást mára csaknem felváltotta a semleges köznyelv.
Bár még vagyunk jó páran, akik értjük a szót, de már nem
használjuk. A pampuskát felváltja a fánk, a haluskát a noked-
li, elvesznek az olyan formuláink, mint a köszönésnél a ránk
jellemzõen kiejtett „Isten ádgyon”, vagy a kommunikációs
kapcsolat felvételét jelentõ, de nem konkrét kérdést takaró
„Jössz?”. Ezért is van, hogy meglepõdünk azon, ha a pénte-
ki buszon mögöttünk valaki még a falunkra (környékre) jel-
lemzõ tájszólásban szólal meg, vagy ha az utcán, a hagyomá-
nyos módon köszönt bennünket. Egy-két évtized, és ez az
érzés is elmúlik.

Azok, akik még használják ezt a nyelvet, a hatvanas, de még
inkább a hetven-nyolcvanas éveiket tapossák. Ha õk elmen-
nek, velük együtt elvész kultúránk egy fontos darabja is. Túl
vagyunk azon a ponton, hogy nyelvünket teljesen átmentsük
az utókorra. De annyit megtehetünk, hogy a még tájszólásban
beszélõket, a tájszavakat használókat megkérhetjük, hogy me-
séljenek el nekünk egy történetet a múltból, akár egy gye-
rekkorukban hallott mesét, vagy beszéljenek arról, hogy mi-
lyen volt az élet régen, ezzel feltárulna ezeknek a szavaknak a
világa, jelentésük tartalma, íze. Ezt kellene kamerával rögzíte-
ni, hogy az így összegyûjtött felvételek megvágva, szerkesztve
egy filmmé fûzhetõk lennének. A film nem csak azt a célt
szolgálná, hogy embereket kiemeljünk a felejtésbõl, hogy még
évek, évtizedek múltán is az õ szavait hallgathassuk, hanem az
általa elmondottak íze a fontos, annak bemutatása miként is
beszéltek 30-40 évvel ezelõtt az itt élõk. Ez a film aztán helyet
kaphatna a Falumúzeumban, ahol egy dvd-lejátszó és egy té-
vékészülék segítségével új minõséget, életet vinne a használati
tárgyak, szobaberendezések világába. Az ide született fiatalok
és az ide látogatók számára egy olyan érdekesség lenne, ami jó-
részt csak a mi falunkra jellemzõ. Egy olyan mulandó érték ez,
amit ha most nem rögzítünk, harminc év múlva talán már
nem találjuk meg. Ennek az értéknek a letéteményesei pedig
itt élnek közöttünk… Dr. Ludányi Lajos

Gyöngyöstarjáni gyerekek Tiszavárkonyban táboroztak a
Tószegi Motoros Baráti kör szervezésében 2008 nyarán, de
már az idei is körvonalazódik. A célunk az volt, hogy úgy,
mint a mi gyerekkorunkban, sátortábort szervezzünk. A ta-
gok lakóhelyérõl toboroztunk gyerekeket: Vecsés, Békés,
Szolnok, Martfû, Budapest, Gyöngyöstarján. A helyieket
Csernyik Edit férje, Petrányi György szerveztem. Köszö-
nöm Gyöngyöstarján önkormányzatának, Benedek János-
nénak, Nádudvari Istvánnak, hogy bizalommal segítették a
tábor sikerét. Köszönöm a szülõknek és Bálint Irának, hogy
támogatták a gyerekeknek ezt az egész életükre szóló, felejt-
hetetlen élményt nyújtó táborozást.

Három kérdésre válaszoltak a résztvevõ gyerekek:
Mózes Márk, Freitag Bianka, Pogány Sándor, Tóth Bog-
lárka, Molnár Eszter, Molnár Laura.

– Mi volt a legnagyobb meglepetésed?
Bogi: – Nem volt konnektor, ez volt a legmeglepibb.

Fürdéssel kapcsolatban rosszabbra számítottam, de jó volt.
Eszter: – Az éjszakai túrán ciki helyzetbe kerültünk. Lovas

kocsikázás, reggeli ébresztés, olyan táboros hangulat volt.
Sanyi: – A motorozás nagyon jó volt, én 9-szer

mentem. Még sorban állni is megérte.
Laura: – Itthon nem tehettük volna meg, hogy így

motorozzunk! Az ágyak nagyon jók voltak.
Bianka: – A vezetõk kedvesek voltak, a mi vezetõnk

állandóan figyelt ránk.
Márk: – A lovak nevére is emlékszem: Dollár, Rigó.

Az elsõ nap húsleves és bolognai volt, megnyugtatott.
– Mi volt a legnagyobb élményed?
Sanyi: – A számháború. Fejjel lefelé fordítottuk a szá-

mot, a zászlót meg leszigszalagoztuk.
Laura: – Nem voltam még táborban, de meghozta a

kedvemet.
Márk: – Tisztasági verseny (sátorszemle), buzdítottak

minket, hogy pontozzák. Diós tortát is kaptunk.
Eszter: – Elsõ táborom volt. Nagyon bejött, pláne a

sátor, tök buli volt.
Bianka: – Lehetett ismerkedni nem csak lányokkal!
Bogi: – Vetélkedõ volt a faluban, felvették videóra.
– Mit mondanál társaidnak, miért érdemes eljönni?
Eszter: – Tesóm sajnálja, hogy nem tudott eljönni. Az

ottani ízek visszajönnek.
Márk: – Ezt az élményt senki nem veszi el tõlem.
Sanyi: – Érezzék jól magukat, de úgy is jól fogják.
Laura: – Szerettem ott mindenkit. A magyar korona-

készítést megnyertük.
Bianka: – Ha ilyen lehetõség adódik, ne szalasszák el!
Nádudvari István (gyöngyöstarjáni gyerekek vezetõ-

je): – Mit jelent az Alföld, a Tisza, az ottani ízek, a
vendéglátók gondoskodó szeretete…

A táborról készült képeket a www.tmbk.hu oldalon
nézhetik meg.                                               Petrányi György

XII. évfolyam 1. szám 2009. március

10

Az elveszett ízek
nyomában

Nyáron is lesz tábor!



„Kit õsi múltja nem érdekel, sorstól jövõt nem érdemel”
(Vörösmarty Mihály)

Ha egy községben rendes, becsületes emberek élnek, de
bezárkózva élik napjaikat, az „halálra” van ítélve. Gyöngyös-
tarjánban vannak hagyományok, van közösségi élet.

Kis falunkban van három olyan „idõsebb” ember, akik
néhány sort megérdemelnek, mert már 50 éve tevékenyked-
nek közösségünk javára. Teszik ezt idõt, pénzt, fáradtságot
nem kímélve. Eddigi életük mutatja, hogy az embert az is
boldoggá teszi, ha másokon segíthet, ha tehet valami
maradandót a falunk érdekében.

Tisztelettel említem meg a Bodó házaspárt: Marika nénit,
és Géza bácsit, valamint Etuska nénit, Kovács Istvánnét. Az õ
önzetlen segítségükre mindig lehet számítani, legyen az akár-
milyen rendezvény, megmozdulás a faluban, vagy azon kívül.

Mindenki ismeri õket, mégis néhány mondatban
szeretném bemutatni mindhármójukat.

Bodó Gáborné, Marika néni Egyekrõl jött ide férjhez
1961-ben. Az elsõ években kézbesítõként dolgozott, majd a
postahivatalban. Az iskola napközit az ÖNO követte. 

Minden munkahelyén kivette részét a kirándulások
szervezésében, SZMK tagként pedig bálokat szervezett.
Fõzött lakodalmakra, más rendezvényekre. 1972 óta férjével
tagjai a pávakörnek. Több éve õk szervezik, irányítják a
„pávásokat”, nélkülük nem létezne a csoport.

Marika néni férje, Géza bácsi, becsületes bányász volt, aki
számos kitüntetést kapott jó munkájáért. A tsz-nél szintén
kitüntetésekben részesült kiváló munkájáért. Polgárõr
tevékenysége elismert a szervezetben. Nyugdíjba vonulása
óta még aktívabban, de már közösen Marika nénivel
tevékenykednek a falu érdekében.

A pávakör szervezése mellett fiatalokat meghazudtoló
lendülettel minden községi megmozdulásnál lehet rájuk szá-

mítani. A 2008-as augusztusi Szüretkezdõ fesztivál idején az
egész Tûzoltó utca lakóit beszervezték a rendezvény sikere
érdekében. A Völgyi tó rendbetétele hosszú hetek munkája
volt, azért, hogy a fiataloknak, szabadba menni vágyóknak
legyen kellemes piknikezõ, szórakozó helye. Marika néni fi-
nom bográcsos fõztjébõl sokan ettünk május elsején.

A Falumúzeum létrehozása, meszelés, bútorok, ruhák
összegyûjtése is hetek munkája volt. 

Kevés nyugdíjukból nem keveset áldoztak üzemanyagra,
pogácsasütésre, és még sok egyébre. Géza bácsi kis zötyörgõ
traktorján térült-fordult, míg minden a helyére került. A
bõvítésre még további terveik is vannak. Rendszeresen jár-
nak más településekre is, pl. Domoszlón szõlõcsomagoló
versenyen vettek részt a pávakör tagjaival, ahol elsõ és
második helyezést értek el az elmúlt két évben. Marika néni
még népviseletek begyûjtésével, varrásával is foglalkozik.
Nem tudom, hogy fér ennyi minden az idejükbe az unokák
és a dédunoka támogatása mellett. Sajnálják, hogy a faluban
nincs utánpótlás, kevés a fiatal, aki továbbvinné az évek
munkáját. Mégis jó keresztényként, akik a Rózsafûzér tagjai,
hisznek abban, hogy eddigi munkájuk nem vész kárba. 

Kovács Istvánné, Etuska néni születése óta Gyöngyös-
tarjánban él. Dolgos, földmûves katolikus szülei arra ne-
velték, hogy a falusi szokásokat, hagyományaikat tovább kell
adni az utókornak. Így is rendezte be életét, és már iskolás
kora óta minden hagyományõrzõ rendezvényen részt vett,
szervezett. 30 évig dolgozott a helyi Mezõgazdasági Termelõ
Szövetkezetben, ahol a Nõklub és a Falusi Esték elõadásai-
nak megszervezésében tevékenykedett. Az évek folyamán
több eseményen segítették egymást a Bodó házaspárral. Volt
egy nagy-nagy álma, ami gyerekkora legszebb emlékeiben
élt – a helyi szüreti felvonulások hangulata, élményei. A régi
emlékek megelevenedtek tavaly augusztusban, sok-sok
fáradságos munkája, szervezése nyomán.

A múzeum megnyitása elõtt õk késõ éjszakáig mosták,
tisztították, keményítették a régi-régi megõrzött ruhákat,
párna-, dunnahuzatokat, hogy azok régi szépségükben pom-
pázzanak. 

Ezek a nagyszerû emberek 20 éve tagjai a Községszépítõ
Egyesületnek, amely 2007-es átalakulása óta Világos Szán-
dékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület néven Tóthné Kiss Il-
dikó vezetésével mûködik tovább.

Szeretném megköszönni az egyesület vezetõjének és
azoknak, akiknek a nevét nem említettem, hiszen a község
rendezvényein, a Falumúzeum kialakításában, a szüreti felvo-
nulásban és még sorolhatnám, az õ fáradságos, ötletes, kitartó,
szervezõ munkájuk is nagy-nagy megbecsülést érdemel.

Kedves Etuska néni, Marika néni, Géza bácsi! Engedjék
meg, hogy megköszönjem eddigi áldozatos munkájukat és
kívánjak erõt, egészséget az elkövetkezendõ évekhez.

Nagy Károly
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Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzat • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Sportbizottság • Felelõs
szerkesztõ: Pálosi Györgyné • Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58.
Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

2009. március 13-án (pénteken)
az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc

161. évfordulója tiszteletére rendezett

KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGRE

Program:
18:00 Ünnepi szentmise a római katolikus templomban

Fáklyás felvonulás a Mûvelõdési Házhoz

Köszöntõt mond:
Bálint Ira alpolgármester

Ünnepi mûsor az ÁMK Általános Iskola tanulóinak
elõadásában.

Koszorúzás a forradalom tiszteletére felállított kopjafánál

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
Gyöngyöstarján Önkormányzata

A Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület

köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2007 évi jövedelemadójuk 1%-ával
hozzájárultak egyesületünk mûködéhez.

A befolyt 42 589 Ft-ot falumúzeum létre-
hozására fordítottuk. Kérjük a jövõben is
tiszteljenek meg bennünket bizalmukkal,
hogy támogathassuk a Gyöngyöstarjáni

Pávakör mûködését, és bõvíthessük 
múzeumunk kiállításait.

Adószámunk a következõ:

18591105-1-10

Az Egészséges Jövõért Alapítvány

valamint

a BABA-MAMA klub

jótékonysági batyusbált rendez
2009. április 18-án.

A zenérõl Babus Dávid gondoskodik,
belépõ: 1000 Ft

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Jegyek kaphatók: 
Ludányiné Nagy Eszter, Kossuth út 30.

30/320-78-65
Vinczéné Cs. Edina, iskola

30/248-80-64

Újszülöttek 2009.
Köszöntjük községünk új lakóit:
- Arendaczky Éva (született: Gyöngyös, 2009. 01.

09. anyja neve: Blahó Ágnes) 3036 Gyöngyöstarján,
Ady Endre utca 27. szülõk: Blahó Ágnes, Arendaczky
Zoltán

- Bálint Eszter (született: Gyöngyös, 2009. 01. 21.
anyja neve: Kiss Éva) 3036 Gyöngyöstarján, József Atti-
la utca 3. szülõk: Kiss Éva, Bálint Zsolt

- Kiss Virág (született: Budapest VIII., 2009. 01. 21.
anyja neve: Koncsik Judit) 3036 Gyöngyöstarján, Hó-
virág utca 36. szülõk: Kissné Koncsik Judit, Kiss Viktor

- Kiss Zalán (született: Budapest VIII., 2009. 01. 21.
anyja neve: Koncsik Judit) 3036 Gyöngyöstarján, Hó-
virág utca 36. szülõk: Kissné Koncsik Judit, Kiss Viktor

- Leskó Katica (született: Gyöngyös, 2009. 01. 30.
anyja neve: Kovács Annamária) 3036 Gyöngyöstarján,
Hóvirág utca 32-34. szülõk: Leskó Ferencné, Leskó Fe-
renc

Babáknak és mamáknak jó egészséget, a családnak
sok boldogságot kívánunk!
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