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Petõfi Sándor:

A tavaszhoz
Ifjú lánya a vén télnek,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? Miért nem jelensz meg
A világ felett?
Jöszte, jöszte, várnak régi
Jóbarátaid;
Vond föl a kék ég alatt a
Fák zöld sátrait.
Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,
Beteg most szegény,
Oly halványan üldögél ott
A föld küszöbén;
Áldást hoz majd a mezõre,
Ha meggyógyítod:
Édes örömkönnyeket sír,
Édes harmatot.
Hozd magaddal a pacsirtát,
Nagy mesteremet,
Aki szép szabad dalokra
Tanít engemet.
S ne feledd el a virágot,
Ne feledd el ezt,
Hozz belõle, amennyit csak
Elbír két kezed.
Nagyobbodtak a halálnak
Tartományai,
S bennök sokan a szabadság
Szent halottai;
Ne legyenek szemfedõtlen
Puszta sír alatt,
Hintsd reájok szemfedõül
A virágokat!
Pest, 1848 április

XVI. évfolyam 1. szám

2013. március

Önkormányzati tájékoztató
A képviselõ-testület
fontosabb
határozatai
86/2012. (XI. 8.) határozat: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
csatlakozik a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társuláshoz.
93/2012. (XI. 29.) határozat: Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete egyszeri, 10 000 Ft
összegû támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete
Gyöngyösi Csoportjának.
94/2012. (XI. 29.) határozat: A
képviselõ-testület az Alapítvány vagyonfelosztásából származó 200 000
Ft támogatást az ÁMK Napközi
Otthonos Óvoda eszközvásárlására
kívánja fordítani.
97/2012. (XII. 11.) határozat: 2012.
december 11. napjától az Általános
Mûvelõdési Központ intézményvezetõi teendõinek ellátásával Kissné
Matin Éva igazgató-helyettest bízza
meg az új intézményvezetõ megválasztásának idõpontjáig.
98/2012. (XII. 11.) határozat: A
képviselõ-testület az Általános Mûvelõdési Központ megszüntetõ okiratát jóváhagyja.
99/2012. (XII. 11.) határozat: A
képviselõ-testület a Gyöngyöstarjáni
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát jóváhagyja.
102/2012. (XII. 11.) határozat: A
képviselõ-testület kinyilvánítja, hogy a
törvényben írt feltételekkel tartozásai
megfizetéséhez igénybe kívánja venni
az állam által biztosított, egyszeri, vissza
nem térítendõ költségvetési támogatást,
azon adósságelemek tekintetében,
amelyekre a költségvetési törvény a
támogatás igénybevételét lehetõvé teszi.
108/2012. (XII. 20.) határozat: A
képviselõ-testület a napköziotthonos
óvodavezetõ beosztás ellátására szóló
helyettesi megbízást ad Szecskõ Tiborné részére 2013. január 1-tõl
2013. augusztus 15-ig.
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7/2013. (II. 7.) határozat a közös
hivatal megalakításával kapcsolatos
tárgyalások befejezésérõl
8/2013. (II. 7.) határozat a civil
szervezetek 2013. évi önkormányzati
támogatásáról
10/2013. (II. 7.) határozat a fogorvosi alapellátás biztosításáról
13/2013. (II. 7.) határozat a KEOP
2012 5.5.0 / B pályázat benyújtásáról,
intézmények fûtéskorszerûsítésérõl
16/2013. (III. 7.) határozat az óvodai beiratkozásról
17/2013. (III. 7.) határozat az óvodavezetõi pályázatról
A képviselõ-testület határozatait
tartalmazó jegyzõkönyvek megtekinthetõek a polgármesteri hivatalban.

A képviselõ-testület
által elfogadott helyiségbérleti és szolgáltatási díjak 2013.
január 1-jétõl
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek bérleti díját és igénybe vételének szabályait az alábbiak szerint
állapítja meg:
(1) A Mûvelõdési Ház elõterének
bérbeadása 3255 Ft/óra díjjal
történik. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés
l) pontja alapján áfa mentes.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a
Mûvelõdési Ház rendezvények céljára
történõ igénybevétele 11 575 Ft/24
óra. A bérleti díj az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja
alapján áfa mentes.
(3) A Mûvelõdési Ház nagyterme
kereskedelmi célra nem vehetõ
igénybe.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti
díjat nem kell megfizetnie
a) köznevelési intézmény és az

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
keretében mûködõ szakköri és egyéb
rendezvények szervezõinek,
b) az önkormányzat képviselõtestületének szervezésében megtartott falugyûlés, közmeghallgatás és
egyéb rendezvények megtartásakor,
c) közegészségügyi igénybevétel
esetén: tüdõszûrés, véradás,
d) a nemzeti és helyi ünnepek
megtartása, országgyûlési és helyi választási gyûlések (jelöltenként 1 alkalom), helyi öntevékeny csoportok,
klubok rendezvényei, színházi elõadásai esetén,
e) gyöngyöstarjáni székhelyû társadalmi szervezetek rendezvénye
esetén.
(5) Az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér bérbeadása 3255
forint/óra/helyiség díjjal történik. A
bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
86. § (1) bekezdés l) pontja alapján
áfa mentes.
(6) Az (5) bekezdésben megállapított díj nem alkalmazható azon a civil
szervezetek és nem formális helyi közösségek esetében, amelyek az önkormányzattal az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében az
integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és mûködtetésére igénybe
vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM
rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti megállapodást megkötötték.
(7) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek
bérleti díja 87 Ft/m2/hónap. A bérleti
díj az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1)
bekezdés l) pontja alapján áfa mentes.
(8) Ettõl eltérõen az önkormányzat tulajdonában álló kereskedelmi,
szolgáltatási vagy vendéglátási célra
bérelt helyiségek bérleti díja 982
Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés
l) pontja alapján áfa mentes.

A képviselõ-testület
rendeletei
2012. november 2013. március
23/2012. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosításáról
24/2012. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet a tiltott, közösségellenes
magatartások eljárási szabályairól és
tiltott, közösségellenes magatartásokat tartalmazó tényállások hatályon
kívül helyezésérõl
25/2012. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról
26/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, továbbá az anyakönyvvezetõ részére
fizetendõ díj mértékérõl szóló rendelet módosításáról
27/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi
étkeztetésérõl szóló rendelet módosításáról
28/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosításáról
29/2012. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet a köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl és egyéb juttatásairól
30/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012.
évi költségvetésének módosításáról
31/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelmérõl szóló rendelet módosításáról
32/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a közmûvelõdésrõl szóló
rendelet módosításáról
33/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló
rendelet módosításáról

2013. március
34/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának rendjérõl és annak díjairól szóló
rendelet módosításáról
35/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a képviselõ-testület
szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló rendelet módosításáról
1/2013. (I. 17.) önkormányzati
rendelet gyermekek támogatásáról és
a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
rendelet módosításáról
2/2013. (I. 17.) önkormányzati rendelet szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról
3/2013. (II. 8.) önkormányzati
rendelet az önkormányzat 2013. évi
költségvetésérõl
4/2013. (II. 8.) önkormányzati
rendelet a szociális ellátások helyi
szabályairól
5/2013. (III. 8.) önkormányzati
rendelet az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról,
térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésérõl szóló rendelet módosításáról
A rendeletek szövegei és az egységes szerkezetû rendeletek megtekinthetõek a polgármesteri hivatalban és a
www.gyongyostarjan.hu
internetoldalon.

Tájékoztató sárga
csekkek
befizetésérõl
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Posta a postán befizetett
ún. sárga csekkek után az önkormányzat részére darabonként 137 Ftot számít fel, amely költséget az önkormányzatnak kell megfizetnie: ez
több százezer forintos kiadást jelent.
Kérjük, hogy a márciusban esedékes adókat a megküldött sárga csekken lehetõleg számlavezetõ pénzintézetünknél, a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezetnél fizessék be közvetlenül, így a befizetett adóforintokat az önkormányzat valóban saját kiadásaira tudja fordítani.
A 2013. második félévében már
csak a Takarékszövetkezetnél befizethetõ fehér csekket kívánunk kikül-

deni, de ezen kívül természetesen átutalással is befizethetõek lesznek az
adók az értesítõn található bankszámlaszámokra.
Az önkormányzat adószámlái
62000026-10001136 Iparûzési adó
62000026-10001167 Magánszemélyek kommunális adója
62000026-10001174 Gépjármûadó
62000026-10001181 Pótlék
62000026-10001198 Egyéb bevételek
62000026-11015235 Talajterhelési díj

Változás termõföld
értékesítésnél,
haszonbérbe adásnál
2013. január 1-jétõl a termõföldet
eladó vagy haszonbérbe adó az ajánlat 2 példányát eljuttatja a jegyzõnek,
aki a polgármesteri hivatal hirdetõtáblájára eladás esetén 60 napra,
bérlet esetén 15 napra kifüggeszti és a
hirdetmenyek.magyarorszag.hu oldalon közzéteszi.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási
díja továbbra is 1750 Ft ajánlatonként.

Emlékeztetõ gépjármûvezetõknek a
KRESZ szabályairól
63. § (1) Aki a közutat vagy a közúti
jelzést megrongálta, beszennyezte vagy
a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló
tárgyat juttatott, köteles a keletkezõ veszély elhárításáról gondoskodni, illetõleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyrõl a közlekedés többi résztvevõjét
tájékoztatni.
(2) Földútról szilárd burkolatú
útra való ráhajtás elõtt a jármûrõl a
rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell
távolítani.
40. § (5) Tilos megállni:
[…]b) ahol a jármû és az úttesten
levõ záróvonal vagy a jármû és az úttest
másik szélén álló jármû között legalább
három méter széles hely nem marad;
Folytatás a 4. oldalon
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c) be nem látható útkanyarulatban,
bukkanóban vagy más olyan helyen,
ahol a jármûvet a többi jármû vezetõje kellõ távolságból nem észlelheti;
d) […] útkeresztezõdésben és az
úttestek széleinek metszéspontjától
számított 5 méter távolságon belül, ha
a közúti jelzésbõl más nem következik; az útkeresztezõdésben az úttorkolattal vagy útelágazással szemben
megálló jármûre – ha ez a többi jármû
bekanyarodását nem akadályozza – a
tilalom nem vonatkozik.
h) más jármûvel […] autóbusz
[…] megállóhelyet […] jelzõ tábla
elõtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül, kivéve ha útburkolati jelbõl más következik;
i) autóbuszöbölben […] kivéve a
kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt […] a betegszállító gépjármûvet, továbbá 20 és 6 óra között a
kommunális szemét szállítására szolgáló jármûvet;
k) 1000 kilogrammnál nagyobb
tengelyterhelésû jármûvel járdán; […]
41. § (2) Tilos várakozni [a 40. §
(5) bekezdésében említetteken túlmenõen]:
[…] c) ahol a jármû az útmenti
ingatlanra való behajtást vagy az onnan történõ kihajtást – az ingatlannal
rendelkezni jogosult hozzájárulása
nélkül – akadályozza; […]

Díszvendégek
leszünk!
Gyöngyös Város Barátainak Köre
felkérésére ebben az évben, május 12én Gyöngyöstarján lesz a Gyöngyösi
XIX. századi Piac; Gyöngyös Város
Napja díszvendége. Nagy öröm számunkra, hogy meghívást kaptunk
erre a színvonalas rendezvényre, ahol
bemutatkozhatunk a városnak és az
odalátogató turistáknak.
Várjuk Gyöngyöstarján lakosait,
vegyünk részt közösen a településünket bemutató programon!
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Új köntösben két szolgáltatás
2013 január 1-jétõl a családsegítõ és
gyermekjóléti feladatokat Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos, Gyöngyöspata és Nagyréde településeken a
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás látja el, négy családgondozóval. Gyöngyöstarján településen szerdai napokon található meg két
családgondozó, délelõtt a Polgármesteri
Hivatal által biztosított irodában, délután pedig a község területén családlátogatás keretében végzik munkájukat.
Megtalálhatnak minket az alábbi
elérhetõségeinken:
Polgármesteri Hivatal 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3., telefon: 37/
372-025 (szerda 8-12 óra között)
Polgármesteri Hivatal 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u. 139., telefon: 37/570-022 email: szoc.solymos@gmail.com
A családsegítõ alapszolgáltatás keretében az alábbi feladatokat látjuk el:
a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve krízishelyzetbe jutott személyek, családok segítése, a veszélyeztetõ okok megelõzése, a krízis
megszüntetése, valamint az életvezetési
képességek megõrzése, javítása céljából
nyújtott szolgáltatás.
Családgondozónk segít az információhoz, szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz
való hozzájutásban. Közvetít a konfliktusok megoldásában, tanácsot ad, programot szervez, kapcsolatokat alakít ki.,
Nádudvariné Hutás Erika 2006 óta
dolgozik szociális
területen, a Szent
István Egyetem
Alkalmazott Bölcsészeti Karán szociális munkásként
szerzett diplomát.
Az eltelt idõszak alatt a szociális szféra
több területén is gyakorolta hivatását:
fogyatékos-ellátásban, családsegítésben,
gyermekjóléti szolgálatban, valamint
támogató szolgálat vezetõjeként. Szakterülete a családsegítés.
A gyermekjóléti alapszolgáltatás ke-

retében a következõ feladatokat látjuk el:
Meghallgatjuk a hozzánk fordulók
panaszát, annak orvoslására megtesszük
a szükséges lépéseket.
Tájékoztatást adunk a különbözõ ellátások formáiról, hozzájutás módjáról.
Figyelemmel kísérjük a mûködési
területünkön élõ gyermek és fiatalkorú
felnõtt lakosság helyzetét.
A gyermek veszélyeztetésére vonatkozó jelzéseket kivizsgáljuk, megszüntetése érdekében foglalkozunk a
családdal.
Segítjük a családból kiemelt gyermek kapcsolattartását és visszatérését a
vér szerinti családba amennyiben a feltételek adottak.
A válsághelyzetben lévõ várandós
anyákat segítjük a támogatásban való
hozzájutásban.
Lakhatási krízisbe került és bántalmazásban érintett családok elhelyezésében közremûködünk.
Családgondozóink szorosan együttmûködnek más intézményekkel, csoportokkal, civil szervezetekkel, aktívan
részt vesznek a mûködési területen lévõ intézmények programjaiban, felkínálják prevenciós és kreativitást fejlesztõ programjaikat.
Szolgáltatásaink ingyenesek
Pardi
Beatrix
1997-ben végzett
a Pécsi Orvostudományi Egyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar Szombathelyi Tagozatán
általános szociális
munkásként. Azóta a szociális munka több területén
szerzett tapasztalatot, így például a fogyatékosság, idõsellátás. Betekintést kapott a szenvedélybeteg-ellátásba, szakterülete a gyermekjólét. Két gyermek
büszke édesanyja.
„A gyermeknevelés hasonlít a kertészkedéshez – a talaj, amiben a csemete nõ – a szeretet, a nyesegetés, a kertészkedés a kisebb-nagyobb hibás ágacskák eltávolítása, a jó megerõsítése – a
nevelés.” (Várkonyi Gyöngyi)
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Iskolánk életébõl
Ez az év is mozgalmasan indult a
gyöngyöstarjáni általános iskolában. A
színes kulturális programokat sportesemények tarkították.
Megrendeztük idén is a megye által
meghirdetett Mesevetélkedõ elsõ két
fordulóját a harmadik és negyedik osztályosok között. A versenyre négy csapat készült fel. Nyolc mesét kellett nagyon alaposan megismerniük. Közülük
két csapat vehetett részt a Hatvanban
megrendezett középdöntõn.
Február 4-én került sor az immáron
hagyományos Rejtvényfejtõ bajnokságra, mely iskolai szintû megmérettetés
volt. Érdekes logikai feladatokat oldottak meg a gyerekek, melyet osztályonként értékeltünk. Boldog volt minden
résztvevõ, hisz valamennyien kis csokoládé-jutalomban részesültek.
Minden évben indul iskolánk az országos szervezésû Zrínyi Ilona Matematika Versenyen. Ennek a megyei elõdöntõjét Gyöngyösön rendezték meg.
Hatan neveztek be a fizetõs vetélkedõre. Az eredményeket késõbb közlik.
Az idén is nagy izgalommal s lelkes
odaadással készültünk a farsangi bálra.
Még eddig mindig színvonalas volt ez a
rendezvényünk. Nagyon nehéz az elõzõ évit fölülmúlni. A színpadot táncparkettá varázsolták gyermekeink. A
kertészek, virágok, darazsak, apácák, barátok és egyéb jelmezesek igazi élményt
nyújtottak valamennyi nézõnek.
Színházba is eljutottunk februárban. A Mátra Mûvelõdési Központban
megtekintettük az egri Harlekin Bábszínház által elõadott Óz, a nagy varázsló címû érdekesen megrendezett, színvonalas darabot.
S hogy a mozi se maradjon ki az életünkbõl, az egész iskola megtekintette a
Pingvinkirályt 3D-s formában Gyöngyösön.
A sportprogramok egyik legérdekesebbikének a korcsolyázás bizonyult.
Az alsósok háromszor is eljutottak Hatvanba a mûjégre. Az elsõsök kezdõk
voltak még a pályán, de nagyon ügyesen elsajátították az alapokat. A többiek
pedig már profinak bizonyultak a jégen.

A felsõ tagozat sem maradt ki a jég
nyújtotta örömökbõl. Õk is ellátogattak
ide két alkalommal.
Az elsõ osztályosok maroknyi csapata folytatja az úszást továbbra is, havonta öt alkalommal, év végéig. Szépen
fejlõdnek, s ami a legjobb, szeretik ezt a
programot. Alig várják, hogy eljöjjön az
„úszáshét”.
Januárban Király Dániel 6. osztályos
tanuló képviselte iskolánkat úszásban a
megyei döntõben.
Hosszú kihagyás után az idén végre
össze tudtam hozni egy kis csapatot,
kiknek szülei vállalták a nem kis költséggel járó sítanfolyamot gyermekeik

számára. Mátraszentimrére saját autójukkal hordták fel a kicsiket. Hat elsõs
és egy nagycsoportos ovis kezdte meg
óriási izgalommal a síelést. Az eredmény szenzáció! A negyedik nap mindenki lejöhetett a nagy pálya felsõ szakaszán! Hajrá! Jövõre folytatjuk!
Nemcsak hazai pályán síeltünk az
idei télen. Két tanulónk eljutott egy
lengyelországi sítáborba is.
A labdarúgásban is jeleskedtek tanulóink. A következõ eredmények fémjelzik munkájukat: Bozsik program:
Nagyréde, 7-8. osztály: 1. hely, Markaz,
3-4. osztály: 1. hely, Farsang Kupa:
Vámosgyörk, 7-8. osztály: 3. hely.
5
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Óvodánk életébõl
2012. december 13-a Luca nap.
Reggelre kelvén szakadó esõ: – Mi lesz
a Luca nappal? – gondoltuk magunkban, hiszen egész nap esett. Talán a rendezõség fejében már az is megfordult,
hogy elmarad, de jött az ötlet, hogy a
Mûvelõdési Ház talán jó hely lesz, hiszen már sok ember készült erre a napra. Így kapott óvodánk is helyet a Mûvelõdési Ház elõterében, ahol az
SZMK szülõk kipakolták a „vásári portékáikat”. Nagy volt a forgalmunk,
fogytak a finomabbnál finomabb házi
készítésû sütemények. Kelendõk voltak
a mézeskalács házikók és hintalovak.
Estére sikerült mindenkinek jól elfáradni a vásárban, de megérdemelt
munkájuk jutalma a jó bevétel, amit ezúton is köszönünk minden kedves
résztvevõ szülõnek.
Gyorsan teltek a napok, és már is itt
volt a karácsony. A nagycsoportos gyermekeink nagy izgalommal készültek
erre a napra. Betlehemes játékot adtak
elõ, ami nagyon tetszett az óvodában
minden gyereknek és az SZMK vendégeknek egyaránt. Az iskolai karácsonyi
gálán is nagy tetszést aratott kis mûsoruk. Január 19-én, a magyar kultúra
napján az óvodai néptánccsoport is fellépett a Pávakör mellett, és nagy sikert
arattak a vendégek körében.
Február a farsangolás ideje. Óvodánkban is megtartottuk február 1-jén a
bálunkat, amit a gyerekek már nagyon
vártak. A Mûvelõdési Ház nagyterme
megtelt szülõkkel, rokonokkal, vendégekkel. Mind a három csoport lelkesen
készült egy kis táncos mûsorral. A kicsik hegedültek a „kisegérrel” Timi óvó
néni segítségével. Ügyesek voltak az
utánzó mozgásos táncukkal. A középsõsök varázslós táncot jártak az óvó nénikkel, dadus nénikkel. A Judit és a zenemanók címû CD-rõl a Bûvös jelszó címû zenére járták a táncot varázslós szalagos botokkal varázsköpenyben, varázskalapban. A nagycsoportosok Halász Judit Ugye nem felejtesz el? címû dalára
táncoltak az óvó nénik és dadus néni segítségével. Minden gyermek ügyes volt,
és reméljük, mindenki jól érezte magát
6

ezen a bulis napon. A fergeteges táncok
után Balogh Edina, Lipovszky András,
Benchea Gráci és Varnyú Rita táncháza
következett. Az este fénypontja a tombolasorsolás volt. Minden résztvevõnek
köszönjük segítségét.

Elmúlott a rövid farsang… és máris
óvodánkba érkezett az egri Galagonya
Bábszínház, akik a Csipkerózsika címû
mesét adták elõ. A gyerekeknek nagyon
tetszett a szép díszletekkel kialakított
színház, a kicsik szájtátva nézték az elõadást.
Március 1-jén, pénteken a nagycsoportban mesemondó verseny volt hirdetve. Már régi hagyomány óvodánkban, hogy a városi mesemondó verseny
elõtt megmérettetnek a gyerekek egy
magyar népmesével. Az idén 13-an vettek részt, és erre a napra a zsûri tagjainak meghívtuk az iskola igazgatóját,
Kissné Matin Évát és a leendõ elsõs tanító nénit, Csomós Andreát, aki a zsûri
elnöke volt. A mesemondás gyõztese
Kõhegyi Kevin lett, aki majd képviseli
óvodánkat áprilisban a városi versenyen. Mesemondása szép és érthetõ
volt, amiért gratulálunk neki.
Reméljük, télûzõ táncainknak lesz
hatása, és ideér a tavasz, amit már minden felnõtt és gyermek vár.
Juhászné B Julianna
óvodapedagógus

„ Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”
…kiabálják évrõl évre a gyöngyöstarjáni gyerekek a meteorológiai tavasz
kezdetén. Ilyenkor szoktuk ugyanis
elégetni a kiszebábut. Ezt a régi népszokást tájegységenként eltérõ idõben tartották, van ahol farsang végén, van ahol
virágvasárnapon. A kiszebáb a telet, a
betegséget, a böjtöt, nélkülözést jelképezi, melytõl a tûz tisztító erejével veszünk búcsút. Ilyenkor egy cetlire felírunk néhány dolgot (pl. rossz tulajdonság, melytõl szabadulni szeretnénk), és elégetjük a bábuval együtt.
Közben minél hangosabbak próbálunk
lenni, hangszerekkel zajongunk, énekelünk, verselünk. A kiszebáb hamvait
a patakba szórjuk, hogy távolra vigye
tõlünk a víz. Ezt a szokást igyekszünk
megtartani, mivel eddig még minden
évben nagyon sikeres volt, ugyanis a tél
után mindig megérkezett a tavasz...
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Nyílt énekpróba a Pávakörnél
A Magyar Kultúra Napja elõestéjén, 2013. január 19-én a Gyöngyöstarjáni Pávakör mûsoros est keretében megtartotta nyílt énekpróbáját, melyre szeretettel meghívtuk a
község minden lakóját.
A rendezvényt délután 17 órakor
Pálosi Györgyné nyitotta meg, aki
megemlékezett a Magyar Kultúra
Napjáról, amit 1989 óta ünneplünk,
a magyar Himnusz születésnapján,
január 22-én. Vendégeink köszöntése
után ismertettem a Pávakörben a
múlt évben elért eredményeinket, illetve a 2013-as év terveit.
Eredményeink:
– Júniusban Egerben az Országos
Népzenei Találkozón az Aranypávások Országos Minõsítõ Hangversenyén másodszor is megkapta a csoport az Aranypáva díjat, és az arany
fokozatot.
– Augusztusban az Aranypáva
Nagydíjas Gálán Aranypáva Nagydí-

jat és különdíjat is kaptunk.
– Novemberben a Palócgálán díszoklevet tudhatott magának a csoport a
sikeres szerepléséért.
A versenyeken kívül számos meghívásnak tettünk eleget falunkat képviselve, de a helyi rendezvényeken is
jelen voltunk.
Terveink:
– Az Egri Népzenei Hangversenyeken továbbra is szeretnénk részt
venni.

Meghívást kapott csoportunk a
Budapesti Zenés Vasárnapi Hangversenyre a Vajdahunyad várába, és Gyenesdiásra a falunapra. Az év folyamán
minden meghívást és felkérést örömmel fogunk teljesíteni.
A programok ismertetése után
mûsort adtak a helyi óvodások (felkészítõjük Tündike óvó néni), iskolások (felkészítõjük Varnyú Rita), a
Fortuna Tánc- és Sportegyesület tánFolytatás a 8. oldalon

A Mozgássérült Egyesület életébõl
A Mozgássérültek
Egyesülete évente
egy nagyobb rendezvényt szervez,
amely 2012. december 8-án került megrendezésre. A szokásos karácsonyi összejövetelen mûsorral és csekély ajándékkal kedveskedtünk beteg embertársainknak.
Közel 110 fõ tudott eljönni, akik a Kékes Étterem jóvoltából egy ebédet fogyaszthattak el. Ezzel a kis gesztussal
szeretnénk a mozgássérültjeink életébe
egy kis örömet vinni, legalább erre az
egy délelõttre, ami az Önök jóvoltából
jöhetett létre. Hiszen a Gyöngyös és
környékbeli falvak mozgássérültjeinek
egyesülete nem rendelkezik önálló
költségvetéssel, a megyei egyesület pedig nem tud erre a célra hozzájárulást
biztosítani, mivel õk is adományokból
és a tagsági díjakból tartják fönn
magukat.

Jómagam, mint falubizalmi küldött az egyesület nevében szeretném
Önöknek megköszönni az önzetlen
segítséget, hogy lehetõvé tették ezt az
emlékezetes ünnepséget. Köszönjük
Nagy Károly polgármester úrnak, a
képviselõ-testület tagjainak, Rónai
Ernõnek, a Vaddisznó Vendégház tulajdonosának, a Pávakör tagjainak,
Gyöngyösi Kiss Anna nótaénekesnek, Ludányi András, Kovács László,
Németh András, Õzse János borászoknak a támogatást.
Értesítem a megváltozott munkaképességûeket, hogy hamarosan
csökkentett munkaidejû álláslehetõség nyílik egy gyöngyösi egészségügyi eszközöket összeszerelõ gyárban. Érdeklõdni nálam lehet a 0637/372-278 vagy 06-20/938-1229-es
telefonszámon.
Illetve azok a Gyöngyöstarjánban
lakó mozgássérültek, akik szeretnének egyesületünkhöz csatlakozni, az

ehhez szükséges jelentkezési nyomtatványt nálam tudnak kérni. A tagdíj
2000 Ft + 500 Ft az igazolvány.
Az egyesületi tagok Gyöngyösön
több helyen kedvezményben részesülnek az igazolvány felmutatásával. Az
érdeklõdõknek ez ügyben is felvilágosítást tudok adni.
Kérem Önöket, hogy amennyiben lehetõségük van, akár egy csekély összeggel is támogatni egyesületünket azt az alábbi számlaszámra befizetve tehetik meg: Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete:
11739009-20151191
Hovanecz Józsefné egyesületvezetõ és a jómagam nevében kívánunk
a falu minden mozgássérültjének és
lakójának eredményekben gazdag
boldog új évet, jó egészséget és sok
sikert a munkájukban!
Korponyi Antal
falubizalmi és küldött
7
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cosai, a Nagyi énekkar, Fehér László
(fagott, fuvola), Verestéi Kristóf (gitár), Dömény Krisztián (citera),
Tóth Nóra (énekszóló) és a Pávakör.
A mûsor befejeztével megkezdõdött a vacsora, majd a tombolasorsolás után következett a nótázás, az önfeledt szórakozás.
Célunk továbbra is a népi hagyományaink, népi tradícióink ápolása,
megtartása, továbbadása és falunk jó
hírnevének ápolása.
Támogatóinknak ezúton is köszönjük az adományokat, felajánlásokat, anyagi segítségüket. Köszönjük azoknak, akik eddig is támogatták
a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesületet, hiszen ezzel a Pávakört is támogatták.
Kérjük, ha lehetõségük van rá, továbbra is segítsék a csoportot adójuk
1 %-ával.
Bízunk benne, hogy akik ezen a
rendezvényen részt vettek, nagyon
jól érezték magukat.
Várunk mindenkit szeretettel
jövõre is!
Nádasdi Lászlóné
csoportvezetõ

Kérjük, támogassa
Gyöngyöstarján civil
szervezeteit
adója 1%-ával!
Gyöngyöstarján Önkéntes Tûzoltó
Egyesület
18585313-1-10
Gyöngyöstarjáni Polgárõr
Egyesület
18586572-1-10
Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület
18591105-1-10
Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör
19920164-1-10
Egészséges Jövõért Alapítvány
18587494-1-10
A Gyöngyöstarjáni Iskolás
Gyermekekért Alapítvány
18574911-1-10
„Mosolyfalva” Alapítvány (óvoda)
18580095-1-10
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Gyöngyöstarjáni lány az
Alpok-Adria Szépségversenyen
– Kérjük, mutatkozzon be az
olvasóknak.
– Tihanyi Inez vagyok, 19 éves, Tihanyi Róbert és Tihanyiné Bárnai Ildikó lánya. Egerben vagyok végzõs
gimnazista. Szabadidõmben sportolok,
szertornázok, táncolok és futok. A jövõben vegyészmérnök szeretnék lenni,
azonban emellett érdekel a szépségipar
némely ágazata is, mint például a modellkedés, sminkelés.
– Miért indult a versenyen?
– Már kiskorom óta több versenyen
megfordultam, a tánctól kezdve a
sportversenyeken keresztül a tanulmányi versenyekig mindenhol. Nagyon
szeretem a megmérettetéseket, így
most valami újat szerettem volna kipróbálni, a szépségversenyt. Bevallom
õszintén, hogy a szüleim nem nagyon
támogattak ebben, ugyanis szerintük a
tanulás az elsõ, amiben én magam is
száz százalékosan igazat adok nekik, de
úgy voltam vele, hogy amíg a kettõ
nem zárja ki egymást, miért ne csinálhatnám?!
– Hogyan alakult a verseny, hol
voltak a fordulók?
– A Miss Alpok-Adria Szépségverseny elsõ fordulója a megyei megmérettetés volt, amit decemberben rendeztek meg a gyöngyösi sportcsarnokban. A versenyt több felkészítõ óra,
valamint fotózás elõzte meg, majd az
ECDS táncstúdió karácsonyi gáláinak
keretein belül rendezték meg. Itt nagy
meglepetésemre elsõ helyezést értem
el, így a Miss Alpok-Adria Heves Megye Szépe 2012 címet kaptam. Nagy
megtiszteltetésemre én képviselhettem
a megyémet az országos versenyen.
– Hogyan zajlott az országos forduló?
– Nagyon izgatott voltam, és próbáltam minél jobban megfelelni az elvárásoknak, amelyek nem csupán a
szépséget helyezték elõtérbe, hanem
fontos volt a kommunikációs készség, az
alak, a színpadi mozgás, valamint a
kisugárzás. Egy napos felkészítõ tábor

elõzte meg a „nagy napot”, ahol 4 koreográfiát tanultunk be. Volt utcai ruhás
bemutatkozás, ahol Varga Viktor énekelt; fürdõruhás felvonulás; magyar
díszruhában táncoltunk palotást, és volt
Sugarbird divatbemutató is, ahol személyesen Dukai Regina énekelt. Miközben öltöztünk, több fellépõ is színesítette a mûsort, mint például Vastag
Csaba, Bereczki Zoltán, Adelaida, a
mûsorvezetõ pedig Zola és Krisztián
volt. Nagyon kimerítõ volt ez a két nap,
de nagyon jól éreztem magam! Sajnos
nem értem el helyezést, így nem jutottam ki az olaszországi nemzetközi fordulóra, de rengeteg tapasztalattal lettem
gazdagabb! Sok felkérést kaptam, azonban most az elsõ az iskola, ugyanis ebben az évben érettségizem, és maximálisan szeretnék teljesíteni, hogy bekerüljek az általam elképzelt egyetemre!
– Mi volt a legemlékezetesebb,
amire szívesen emlékszik vissza?
– Az országos döntõ napján, március 2-án lettem 19 éves. Miután lement
a verseny, az eredményhirdetés elõtt
felhívtak a színpadra, felköszöntöttek.
Zola és Varga Viktor a közönséggel
együtt énekelték el nekem a szülinapos
dalt, és kaptam tõlük egy gesztenyetortát. Olyan élményben volt részem,
ami leírhatatlan! Alig jutottam szóhoz,
de nagyon boldog vagyok, hogy részt
vehettem egy ilyen rendezvényen,
mint gyöngyöstarjáni lány!
Gratulálunk, és további sok sikert
kívánunk!
Szerkesztõség
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Esõs Luca
Semmire sem vágytunk jobban,
mi, gyöngyöstarjániak, mint hogy a
Luca nap a két évvel ezelõtti csillogóhavazós hangulatban teljen. Az, hogy
a 2012. év legszomorúbb, legesõsebb,
leglatyakosabb idõjárása lesz, az
eszünkbe sem jutott. Ennek ellenére
nem kenõdtünk el, rövid hezitálás
után úgy döntöttünk, az ÁMK nagyterme fogja a helyet szolgáltatni az
idei rendezvénynek. Hamar nekiláttunk az átszervezésnek, a mûvelõdési
ház mellett felhúztuk a sátrakat, és
miután az üst is biztonságba került a
szemerkélõ esõtõl, nekiláthattunk a
forralt bor melegítésének. Az ízesítést
Dudás Józsi vállalta el, amit ezúton is
köszönünk neki, hiszen akik megkóstolták, nem vették észre, hogy idén
nem hívtunk mesterszakácsot.
A korán érkezõk részt vehettek a
Közösségi Házban kezdõdött kiállítás-megnyitón, ahol Kiss Richard
grafikáit csodálhatták meg.
A Mûvelõdési Házban a Luca napi varázsmûhely várta a gyerekeket az
adventi készülõdés jegyében. Itt mézeskalács díszítéssel és méhviasz díszek készítésével foglalatoskodhattak
a bábszínház kezdetéig. Az egri Babszemjankó Bábszínház teljesen elvarázsolta közönségét A boszorkány
három kívánsága címû elõadásával.
Ahogy azt a közönség megszokhatta, évrõl évre a rendezvény egyik
színhelye a község temploma. A Come Príma énekegyüttes csodálatos
adventi koncertje szívet melengetõ

volt, ez egy kicsit kárpótolt bennünket a kinti hideggel szemben.
A hivatalos megnyitó után a markazi Illés szekerén emlékzenekar
adott koncertet, remek zenéket hallhattunk az Illés együttes számaiból
(Ne gondold, Amikor én még kis

srác voltam, Sárika stb.).
A nagyterem zsúfolásig telt nézõkkel, mire Tóth Gabi a színpadra lépett.
Úgy vélem, az énekesnõ nem csak új
külsejével, hanem jellegzetes, erõs
hangjával is meglepte a közönséget.
Folytatás a 10. oldalon

Ha december, akkor Diótörõ
Régi vágya teljesült azoknak, akik
szerették volna megnézni Csajkovszkij:
A diótörõ címû elõadást. Minden év
decemberében kerül színre a mesebalett. A történetet E. T. A. Hoffmann
mûve alapján vitték színpadra. A karácsonyi mese egy csodálatos utazás az
álomvilágban.
December 9-én a Közösségi Ház
szervezésében, egy busznyi gyermek,
szülõ és nagyszülõ indult útnak, hogy
megnézzék az Állami Operaházban az
elõadást. A mûsor elõtt Pintér Olga és
Várkonyi Judit sajtóreferens jóvoltából

körbejárhattuk az Operaház gyönyörû
termeit, csarnokait.
A három felvonásból álló mesebalett csodálatos díszleteivel, zenéjével,
szereplõgárdájával visszarepített bennünket a múltba, és szinte mi is részesei lettünk a cselekménynek. A gyöngyöstarjáni gyerekek fegyelmezetten és
nagy érdeklõdéssel nézték végig a több
mint két órás elõadást.
Az adventi idõszak méltó programja volt ez a színházlátogatás, tökéletes
ráhangolódás az akkor még elõttünk
álló karácsonyra.
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Folytatás a 9. oldalról
A felfokozott hangulatot tovább
fokozta a budapesti Pedrofon zenekar, akiknek szving és rock and roll
számaira táncolt a falu apraja-nagyja.
Borászainknak köszönhetõen idén
mindenkinek jutott forralt bor.
Ezúton köszönjük borászaink,
szponzoraink segítségét, támogatását.:
Benedek János, Csernyik István,
Csernyik István Gyöngyös, Jekkel Tibor, Juhász René, Kiss Balázs, Kovács
László, Kovács Péter, Ludányi András,
Ludányi József, Németh András,
Nagy Sándor, Õzse János, Szõke
Mátyás borászoknak,
Gyöngy Pékség Gyöngyös, Egertej Eger, Pro Cent Agro Kft. Gyöngyös, Molnár Sándor pék Nagyréde,
Kedvenc Jam Hús Gyöngyös, Niki
Pizzéria Gyöngyöstarján.
Köszönjük!

„...szívbõl énekelnek...”
Ez volt a zsûri véleménye a Nagyik
és Unokák Énekkar fellépése után.
Ugyanis énekkarunk március 2án Salgótarjánba kapott meghívást a
Csengõ hangú énekesek találkozójára. A meghívást elfogadva, a falunkban közismert régi dalokkal,
harmonikakísérettel, gyöngyöstarjáni népviseletben léptünk színpadra.
A dalcsokor elõadása után után viharos taps, sok gratuláció volt a csoport elismerése. A mûsor végén a
zsûri értékelt, majd a 15 csoport közül ezüstéremmel, egy szép ajándék-

kal és elismerõ szavakkal jutalmazta
együttesünket. A gyerekeknek külön
gratuláltak.
Köszönöm én is a szülõk segítségét, hozzáállását.
Mûködésünkhöz támogatást még
eddig nem kaptunk, csak ígéretet, de
mi továbbra is keressük nagyszüleink
dalait, tanítjuk a gyerekekkel, õrizzük, ápoljuk községünk hagyományait, visszük jó hírnevét, hiszen mi
szívbõl csináljuk, szívbõl énekelünk.
Kovácsné Majoros Etelka
Nagyik és Unokák Énekkar

Kedves
Gyöngyöstarjániak,
Tisztelt Adózók!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik
adójuk 1%-ával támogatták a
Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért egyesület
2012 évi munkáját.
Az Önök hozzájárulásával
259 452 Ft-ot kapott
az egyesületünk, amit
a Falumúzeum udvarán
található Fészerszínház
felépítésére fordítottunk.
Kérjük, támogassák idén is
felajánlásukkal a Falumúzeum
mûködését, a Gyöngyöstarjáni
Népdalkör fenntartását, a
Fészerszínház leendõ elõadásait.
Adószámunk a következõ:
18591105-1-10
Köszönettel: a Világos
Szándékkal Gyöngyöstarjánért
Egyesület
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Kerekítsünk a babákkal
A kisgyermekek
számára a világ
anyukájuk ölében
és a közös játékban kerekedik ki
elsõ ízben. Ez az
élmény, útravaló egy
életre szól. Az elsõ évek játékai az
érzelmi, zenei és mûvészeti nevelés
alapkövei. Ezért nagyon fontos, hogy
már az elsõ évben sokat játsszunk,
mondókázzunk, énekeljünk gyermekünknek. 2012 októberétõl tartok
Kerekítõ foglalkozást pici babáknak
és anyukájuknak. De mi is az a Kerekítõ mondókás móka? Félóra höcögés, göcögés, kacagás népi mondókák, ölbéli játékok és népdalok nyomán! Lógázás, hintáztatás, cirókázás,
lovagoltatás élõ hangszerjátékkal,
népdalokkal színesítve. Ezen a foglalkozáson csak magyar népi ölbéli játékok, mondókák, népdalok, népi
gyermekdalok hangzanak el. Nem
használunk sem szerzõs mûveket,
sem más népek dalait, mert ezek a találkozások csak épp arra elegek, hogy

a szülõk a saját hagyományainkból
merített kincseinket leporolják és
maradandóan elsajátítsák. Az ölbéli
játékokat itt úgy játsszuk, ahogy azt
régen nagymamáink. Kellõ idõt, ismétlést szánunk a játékoknak, igazodva az életkori sajátosságokhoz, és
ezzel együtt az igazi játékélmény is
jobban megszületik. S nem utolsósorban megismerkedhetnek a családok a nádi dudával, csettegõvel, receficével, odúsíppal, melyek népi
hangszereink.
Már 3 hónapos kortól várom a
kisbabákat anyukájukkal vagy bármely családtagjukkal együtt minden
páratlan csütörtökön 9.30-tól a Közösségi Házban egy vidám kerekítésre, mely tartalmában mindig igazodik az aktuális ünnephez, évszakhoz a népi hagyományok nyomán.
További információ a foglalkozással
kapcsolatban a 06-20/315-8761-es
telefonszámon, illetve a www.kerekito.hu oldalon.
Csiri-biri tornára az 1-3 év közötti gyerekeket várom, ahol rengeteget

énekelünk, mondókázunk mozgással kísérve, kipróbálhatják a mozgásés egyensúlyérzék-fejlesztõ eszközöket, ejtõernyõ alá bújunk, labdát táncoltatunk, rakétázunk, kacagunk,
csiga-bigázunk. Egy játékos délelõttre hívom a kisgyermekeket anyukájukkal együtt, ahol mindketten kikapcsolódhatnak egy kicsit és nem
utolsósorban még a gyermek mozgása is fejlõdik. Az elsõ foglalkozás
mindenkinek ingyenes szerdánként
9.30-tól a Közösségi Házban. A tornáról bõvebben a www.csiri-biri.hu
oldalon.
Tõkésné Korponyi Krisztina
óvodapedagógus, foglalkozásvezetõ

Újra tûzoltó bál!
Több éves kihagyás után az Önkéntes Tûzoltó Egyesület újra megszervezte a szilveszteri bált.
A régi szervezõ csapat szerencsére
új, lelkes fiatal gárdával egészült ki, így a
tapasztalat és a lendület kiegészítette
egymást. Már az elõkészítõ fázisban
megmutatkozott a tenni akarás és a jókedv, amely december 31-ére elérte a
tetõfokát. A sok tarjáni vendég mellett a
környezõ településekrõl is sokan elfogadták a meghívást. Azt est folyamán a
társaság jól összekovácsolódott, korosztálytól függetlenül együtt mulatott
mindenki. Éjfélkor a Himnusz elhangzása után pezsgõs poharak összecsendülése és a jókívánságok sokasága következett. A tombolahúzást nagy érdeklõdéssel vártuk, hiszen sok értékes ajándék gyûlt össze szponzoraink jóvoltából. Minden ajándék gazdára lelt, majd

töretlenül folytatódott a hajnalig tartó
fergeteges jó hangulat.
Nagyon köszönjük a felajánlásokat,
és a szervezésben résztvevõk önzetlen
segítségét, valamint a díszítést elkészítõ
csapat munkáját.
Szponzoraink voltak: Adamovich
Károly borász, Arany Pince Gyöngyös, Babus Tibor, Bakos Dániel, Benedek Balázs, Benedek János és felesége, Benedek Péter, Bernáth Zsolt,
Bernáth Károly, Bezzegh Kft. Gyön-

gyös, Bodnár Mihályné, Boza Attila,
Bulinszky Andrea, Csernyik András,
Coop ABC dolgozói, Deák Gergõ és
Gábor, Deák Tibor, Dekor csapat,
Dobre Attila, Farkas Róbert Pince
Kft., Gróg Buttler pince Eger, Horváth Edit, Iskola tantestülete, Kerekné
Tóth Erika, Kerekes Tamás, Kiss Csaba, Kiss Kornél, Kiss Viktor, Kovácsné Etuska néni, Kovács László, Ludányi András, Ludányi Gábor, Ludányi Ferenc, Ludányi József, Ludányi
Zoltán, Nagy László, Nagy Miklósné,
Ozsvárt Mihály, Ötvös Zsolt és neje,
Pál Attila, Pálné dr. Németh Valéria,
Polgármesteri
Hivatal,
Somlai
György, Dr. Szecskõ Tamás, Dr. Szívós József, Szõke Mátyás, Tóthné
Agócs Ágnes, Tûzoltó Egyesület.
Köszönettel: Önkéntes Tûzoltó Egyesület
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Nagyi klub életébõl
Január elsõ keddjén pezsgõs koccintással kívántak egymásnak boldog új
esztendõt a klub tagjai.
A batyus összejövetelen került az
asztalra finom bor, pogácsa, sütemények. A koccintások, köszöntések után
megbeszéltük a Luca napi esõs rendezvényünket. A jelenlévõk közül többen
is úgy vélték, hogy az esõs idõ ellenére
is jó hangulat volt a sátrak körül, senkinek nem vette kedvét a rossz idõ.
Megbeszéltük a Pávakör Nyílt Nap teendõit, programját, valamint az év elsõ
felének terveit.
A márciusi összejövetelen betegségek miatt sajnos kevesebben voltunk. A
klub férfitagjai kis mûsorral és virággal
kedveskedtek a hölgyeknek a nõnap
alkalmából.
Az ünneplés után az elõttünk álló
tavaszváró nagyis bál teendõit beszéltük meg. Nagy izgalommal és lelkesedéssel készül mindenki, bízunk benne,
hogy a faluból minél többen eljönnek,
és együtt tölthetünk egy vidám, kellemes estét.
Pálosiné Erzsi

Támogatott gazdaképzés
Gyöngyöstarjánban
A PC Mérnökiroda Kft. részérõl
Sütõ Erzsébet oktatásszervezõ kolléganõmmel 2011. év õszén kezdtük el
szervezni Heves megyében a gödöllõi
Szent István Egyetem ÚMVP Képzõ
Központ által, utófinanszírozott támogatással megvalósuló gazdaképzéseket.
Az elsõ meghirdetett gazdatájékoztatónknak Abasáron, a Hanák Kolos
Általános Iskola, Könyvtár és Közösségi
Ház adott helyet. A sikeres tájékoztató
eredményének könyvelhetjük el, hogy
azóta a megye több településére is invitáltak elsõsorban a mûvelõdési centrumok vezetõi, szervezõi, hogy tartsunk
hasonló tájékoztatókat a településükön
élõ gazdálkodók részére. Így került
megszervezésre 2012. október 12-én a
gyöngyöstarjáni gazdatájékoztató is.
12

A tájékoztatón részt vett és annak
egyik elõadója volt a gödöllõi Szent István Egyetemrõl Dr. Kozári József professzor, dékánhelyettes.
A településen rövid idõvel a programot követõen szervezõdött az elsõ
helyi képzésünk. November 24-én indult az aranykalászos gazda középfokú
szakképesítést adó OKJ-s képzés, melynek a 23 fõ résztvevõje e hónap 16-án
vizsgázik.
A résztvevõk nagy szorgalommal és
érdeklõdéssel vettek (vesznek) részt a
befejezéshez közeledõ képzésen.
Többségük gyakorló gazdálkodó, akik
az itt megszerzett ismereteket hasznosítva, magasabb szakismeret birtokában
Folytatás a 13. oldalon

Ön tudja, Ön
vágyik rá?
Még ha csak titkon is, egészségre
és hosszú életre vágyik minden ember, minden élõlény. Azonban csak
kevesen tudják, hogy mi fán terem
ez az egészséges életmód. Mit és hogyan tegyünk, hogy egészségesek
maradjunk életünk minél hoszszabb szakaszáig.
Nagyon sok embernek van mindenféle eszköze, mégis azt tapasztalom, hogy továbbra is betegen élnek.
Ezért csalódnak, és nem hisznek abban, hogy õk is lehetnek még egészségesek.
Ebben szándékozom segíteni a
helyben élõ embereknek, akik ezt
örömmel vennék.
Egészség klubot szándékozom
létrehozni, hogy minél többen
egészségesen, örömtelien és boldogan élhessék életüket. (Testsúly-beállítás, a meglévõ eszközeinket hogyan használhatjuk öngyógyító folyamataink beindítására? stb.).
Várom az IKSZT-ben történõ
jelentkezést a 30/573-6958 vagy a
37/898-055 telefonon!
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület és a többi helyi
civil szervezet vezetõit is invitálom,
hogy tagjaikkal együtt, közös összefogással egészségesebbé, örömtelibbé, boldogabbá, informáltabbá tegyük a helyi embereket, gyerekeket.
Õket is örömmel fogadom!
„Az egészség nem minden!
De a minden semmit nem ér
egészség nélkül!”
Köszönettel:
H. Zsóka
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Folytatás a 12. oldalról
tudják majd eredményesebben folytatni a nem kevés buktatóval járó gazdálkodási tevékenységüket. A képzésben résztvevõk másik része viszont
még csak a mezõgazdasági tevékenység
végzésének gondolatával „kacérkodva”
ült iskolapadba, bízva abban, hogy a
megszerzésre kerülõ szakképesítés birtokában a késõbbiekben elhárulnak
azok az akadályok, melyek esetlegesen
korlátozhatják õket a mezõgazdasági tevékenység végzésében (termõföldvásárlásban, termõföldre vonatkozó haszonbérleti és haszonélvezeti jog megszerzésében, esetleges agrártámogatások igénylésében).
A résztvevõk kihasználják a regisztrált mezõgazdasági termelõknek,
erdõgazdálkodóknak igénybe vehetõ,
az Új Magyarország és Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) keretében biztosított lehetõséget, mellyel a sikeres szakképesítés megszerzését követõen 100
%-ban, azaz teljes összegben a befizetett képzési díjukat vissza tudják igényelni. Így pénzüket nem, csak szabadidejüket fektették be az elsõ, vagy egy
újabb mezõgazdasági szakma megszerzésébe.
A képzésen oktatók több éves, évtizedes felsõfokú agrár szakképesítéssel,
mérnöktanári végzettséggel, oktatási és
termelési szakmai gyakorlati tapasztalattal végzik a felkészítõ tevékenységüket.
Név szerint is említhetjük Rácz Beatrix
mûszaki szakoktatót, Vikor István okl.
agrármérnök, mérnöktanárt, Vincze
László állattenyésztõ üzemmérnöktanárt és Petrás László okl. mezõgazdasági gépészmérnök, mérnöktanárt.
Az elméleti felkészítés mellett fontos szerep hárult a gyakorlati képzésre
is. A gyakorlati képzés helyszínéül a galgahévízi Öko Farm szolgált.
Tanulmányi kirándulás keretében
bemutatásra került a szécsényi Lipthay
Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola
tangazdaságának az Ancsa-majori
állattartó telepe, mint bemutató üzem,
valamint a képzésen oktató Vikor István társas vállalkozásának ludányhalásziban mûködõ húshasznú szarvasmarha telepe.
A képzés szervezése, napi bonyolí-

2013. március

tása, a képzésben részvevõk adminisztrációs munkájának bonyolítása Sütõ
Erzsébet odaadó, lelkiismeretes munkájának tudható be.
A képzési program elõkészítésében,
a helyszín és a szükséges tárgyi feltételek biztosításában segítségünkre voltak
a Közösségi Ház programszervezõi:
Pálosiné Borik Erzsébet és Varnyú Rita,
akiknek ezennel is a résztvevõk és a

szervezõk nevében is köszönetünket
fejezzük ki, hogy megvalósíthattuk a
kihelyezett képzésünket.
A pozitív visszajelzések és az eddigi
érdeklõdések alapján valószínûnek látszik, hogy a településen további szakképesítések beindítására is sor kerülhet.
Petrás László
ügyvezetõ
PC Mérnökiroda Kft.

Hová lett a híres tarjányi
virtus?
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület keresi azon helybéli leányokat, menyecskéket és legényeket, akik május elsején a Völgyi
tónál be tudják bizonyítani, hogy
nem csak a Facebookhoz értenek, hanem õseikre igen büszkén egy vetélkedõn próbára teszik magukat falusi
praktikákban, s így jogot nyernek
arra, hogy a víg Tarjányt képviseljék a
következõ Palóc Parasztolimpián.
Jelentkezés a helyszínen.
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Fõbb programok
Dátum

Rendezvény

Szervezõ

Helyszín

2013. április16. 17 óra

Tavaszváró Nagyis Bál –
nem csak nagyiknak

Nagyi Klub
Közösségi Ház (IKSZT)

Mûvelõdési Ház

2013. április 20.

Nótás találkozó

Kiss Anna

Mûvelõdési Ház

2013. május 1.

Falumajális

Világos Szándékkal
Völgyi tó
Gyöngyöstarjánért Egyesület

Fészerszínház avató

Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért
Egyesület, Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata
(IKSZT)

Falumúzeum

Múzeumok Éjszakája

Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért
Egyesület, Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata
(IKSZT), Mátra Jövõje
Turisztikai Egyesület

Falumúzeum

július 2.

Muzsikál az Erdõ

Muzsikál az Erdõ Alapítvány,
Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület, Falumúzeum, Fajzatpuszta
Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata (IKSZT)

2013. augusztus 20.

Szent István Nap Ünnepe
Kenyérszentelés

Világos Szándékkal
Falumúzeum
Gyöngyöstarjánért Egyesület

2013. október 19.

Nemzetközi Nótás Találkozó Kiss Anna

Mûvelõdési Ház

október

Tökjó buli

Mûvelõdési Ház

október

Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért
Múzeumok Õszi Fesztiválja Egyesület, Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata
(IKSZT)

2013. december 14.

Gyöngyöstarjáni Lucázás

2013. május 20.

2013. június 22.
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Közösségi Ház (IKSZT)

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata

Falumúzeum

Jókai tér
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Állandó programok
Hétfõ

Kedd

Szerda

15.00-16.00
Gyermek
néptánc
(ÁMK)

Péntek

9.30-10.15
Csiribiri
torna

9.00
8.00-12.00
Baba-mama
Falugazdász
klub/Kerekítõ

14.30-16.00
Kreatív
rajz szakkör

15.00-16.30
Fonó
kézmûves
szakkör

18.00-20.00
Tollaslabda
ÁMK
Nagyi
énekkar
próba

Csütörtök

13.00-16.00
Falugazdász

Szombat

15.00-16.00
Dráma szak18.00-20.00
kör
Tollaslabda
ÁMK
18.45-19.45
Zumba
(ÁMK)

17.30-18.30
Fitt ball
ÁMK

Vasárnap

Idõközönként

16.00-18.00
Pávakör
próba

Nagyi net
Filmklub
Nagyi klub
stb.

19.00-20.00
Hatha jóga

Továbbra is várjuk az újonnan csatlakozókat a zumba és jóga foglalkozásokra.
Mindenki, aki elsõ alkalommal vesz részt az órákon, ingyenesen próbálhatja ki.
A jógát Gál Éva, a zumbát Klenovics Lia oktatók tartják.

NYÁRI NAPKÖZIS KÉZMÛVES TÁBOR
GYÖNGYÖSTARJÁNBAN
június 24-28-ig
Napi háromszori étkezés, kézmûves foglalkozások, drámajátékok, kirándulás, méta stb.

KALANDTÁBOR A MÁTRÁBAN
július 8-12-ig
Erdei tábor általános iskolás kortól a Hidegkúti Turistaházban.
Kézmûves foglalkozások, kirándulás, bátorságpróba, méta, drámajátékok, tábortûz, zene stb.
Felnõtt kísérõk is jöhetnek.
Érdeklõdni mindkét táborról Varnyú Ritánál lehet a 30/573-6958-as telefonszámon!
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MEGHÍVÓ
A gyöngyöstarjáni Nagyi Klub szeretettel meghívja
Önt, családtagjait, barátait

Tavaszváró nagyis bál
– nem csak nagyiknak –
rendezvényére.
Ideje: 2013. április 6. (szombat) 17 óra.
Helyszín: Mûvelõdési Ház
A mûsorban a már megszokott színvonalas produkciók
szórakoztatják a megjelenteket.
A mûsor után zenés mulatságra kerül sor.
Harapnivalóval és jó tarjáni borral
kedveskedünk a vendégeknek.
Belépõdíj: 1000 Ft
Tombola 100 Ft
Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzat • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
• Felelõs szerkesztõ: dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna a Kulturális és Településfejlesztési
Bizottság elnöke • Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ:
Ujhelyi Ferenc
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Tájékoztató a lakosságnak
Tisztelt lakosság!
Az utolsó tájékoztatóm utáni
fejleményekrõl értesítem a lakosságot. (Emlékeztetõ: Gyöngyöstarján
és Gyöngyösoroszi közös hivatalának
kialakításáról, annak törvényi szabályozásáról, és a 2012 októberétõl eltelt idõszakról szórólapon tájékoztattam Önöket. Gyöngyöstarján honlapján is olvasható!)
A közös hivatal létrehozásáról írt tájékoztatóm után a kormánymegbízottól megérkezett a kijelölés. A törvény
általi kötelezettség ellen csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet a bíróságnál eljárni. Jogszabálysértés a kijelölési
folyamatban nem történt. Gyöngyöstarján képviselõ-testületének a legfõbb
feladata, hogy egy olyan megállapodást
kössön Gyöngyösoroszi önkormányzatával, amely kellõ garanciákat tartalmaz
mindkét település saját ügyfélkörének a
helyben történõ kiszolgálására. Ez a
megállapodás 2013. március 21-én
megszületett. Gyakorlatilag sem Gyöngyöstarján lakossága, sem Gyöngyösoroszi lakossága nem fogja érzékelni a
változást. Ahogyan nem érzékelnek vál-

tozást pl. a hasonló helyzetben lévõ
Markaz és Halmajugra közös hivatallal
2013. január 1-tõl rendelkezõ településeken sem.
Mi változik a közös hivatal létrejöttével? A közös hivatal létrehozását törvény írja elõ. A mûködtetését már a települések nagyrészt a saját igényeiknek
megfelelõen végezhetik. Kötött a jegyzõ feladata, õ irányítja a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt,
azon belül a gyöngyösoroszi kirendeltséget is. A közös hivatal könyvelését a
székhely hivatala végzi, amely ügyfélforgalommal nem jár.
Tisztelt Lakosság! Joggal kérdezzük, hogy mi értelme van akkor az
egész átalakításnak? Természetesen
megkérdeztem a kormánybiztost,
több politikust és szakembert is, akik
költségtakarékosságra hivatkoztak.
Azt is elismerték, hogy jelen esetben
Gyöngyöstarján, Gyöngyösoroszi
példája csak kis mértékben tükrözi e
célt, de az országban ezerszám vannak olyan kis települések, ahol jelentõs megtakarítást eredményez a közös hivatalok kialakítása.

Végül engedjék meg, hogy az utóbbi hetekben hozzám is eljutott hajmeresztõ feltételezésekre, rémhírekre
reagáljak. Mélyen elítélem mindazokat,
akik tudatlanságuk miatt, vagy ami
rosszabb, tudatosan uszítanak, valótlanságokkal riogatnak, feltételezéseket
tényként kezelnek, a következményeket nem ismerve a törvények megtagadására szólítják fel a település vezetését,
nem törõdve azzal, hogy mivé válhat e
békés település.
Meggyõzõdésem, hogy Gyöngyöstarján Képviselõ-testülete a településünk érdekeinek megfelelõen
most is, mint mindig, a nekünk legjobb megoldásokat választja.
Gyöngyöstarján lakosságának felajánlom, hogy mivel a falugyûlés és
egyéb fórumok látogatottsága igen
csekély, bárhová (kisebb csoportokhoz, üzemekhez, borászokhoz, egyesületekhez), meghívásra elmegyek,
és a valóságnak megfelelõen tájékoztatom Önöket.

Tisztelt lakosság!
Az energiafogyasztás az egyik legjelentõsebb tétel az önkormányzat kiadásai között. Sikeresen pályáztunk és kaptunk 2 db faaprítékos kazánt, és egy
hordozható faaprító gépet. Az egyik
kazánt, amely 100 kW-os az óvodába, a
másikat, amely 30 kW-os a Rákóczi u 1.
számú (IKSZT) épületbe rakjuk. Ezek
mûködtetéséhez jelentõs mennyiségû
faaprítékra van szükség. A gép, amivel
rendelkezünk, maximum 10 centiméter átmérõjû fagallyak feldolgozására
alkalmas. Ezek begyûjtését egész évben
végezzük. Amennyiben a lakosságnak
nagyobb mennyiségû ilyen jellegû faág
összegyûlik, a kertben történõ elégetés
helyett az ovi és a közösségi tér fûtésére
lehetne hasznosítani. (A szõlõvenyige
felhasználása még nem megoldott.)
Kérem, aki be tudja szállítani a

karbantartó udvarra, az a hivatallal
való egyeztetés után tegye meg, vagy
korlátozott számban a feltételek
megfelelése esetén (hozzáférési lehetõség, mennyiség, közlekedés stb.)
helyszíni feldolgozás is megvalósítható. Egyeztetni Kis Ferenc községüzemeltetési elõadóval lehet.
Tisztelettel:
Nagy Károly

Nagy Károly polgármester
Tel: 30/7479596

