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Kedves olvasók!  Egészen biztosan
mindenki érzékeli az országban végbe-
menõ gyökeres változásokat. Minden
változtatásnak megvan az oka, és min-
den változtatás érdeksérelmekkel jár.
Magyarország több éve ezt az utat járja.
Mindenki érezhette, hogy változtatni
kellett, mert rövid idõn belül nagy baj-
ba kerülhettünk volna. Természetesen
vitatni mindig lehet ennek módját és
talán egyes változtatásoknál az eredmé-
nyességét is. Mégis azt mondom, hogy
elkerülhetetlen és szükséges lépésekre
szánta el magát a kormány 2010-tõl.
Nem az a célom, hogy sorba vélemé-
nyezzem a kormány eddigi intézkedé-
seit, hanem inkább szeretném érzékel-
tetni, hogy a településünket hogyan
érintik ezek.

Tények: Mivel 1990 óta az Önök
jóvoltából az önkormányzatnál képvi-
selõként dolgozhatok, teljesen tisztá-
ban vagyok azzal, hogy a 10-20 évvel
ezelõtti önkormányzatnak milyen le-
hetõségei voltak, és jelenleg ahhoz
képest milyenek vannak. Ami régen
természetes volt, az ma már megvaló-
síthatatlan, fõleg anyagi korlátok miatt.
Régen természetes volt, hogy évente
felújítunk egy útszakaszt, járdaszakaszt,
szépülünk, épülünk, fejlesztünk. Ma
sajnos az önerõs beruházások szinte el-
képzelhetetlenek, a pályázatok pedig
bizonyos területekre korlátozódnak. A
lakosság sokszor jogos igényét sem si-
kerül teljesen kielégíteni. Növeksze-
nek a konfliktusok a szomszédok, az
egyének, sõt még csoportok között is.
Az emberek növekvõ egyéni gondjaik,
elsõsorban anyagi gondjaik miatt fe-
szültebbek, türelmetlenebbek, nehe-
zebben viselik az õket ért valós vagy vélt
sérelmeket. Nehezebben viselik a sok-
szor bürokratikus szabályozást és egyál-
talán a korlátokat. Sajnos nálunk a hiva-
talban is igen gyakran lecsapódnak ezek
a gondok. Például mivel jár az, ha két
szomszéd vagy más érintett nem tud
megegyezni egymással, legyen az egy
„csip-csup” vagy komoly ügy? Jönnek a
hivatalba, és igazságot kérnek. Valami-
lyen döntés születik, és akkor az alul-

maradt fél gyakran szidja a hivatalt, az
önkormányzatot. Az esetek 90%-ában a
két fél régebben megromlott kapcsolata
miatt nem beszélnek egymással, vagy
folyamatosan veszekszenek. Mi a meg-
oldás? A másik elfogadása, a problémák
közös, nyugodt megbeszélése, a meg-
változtathatatlan tudomásul vétele (pl. a
víz az lefelé folyik, vagy sokan fulla-
dunk a füsttõl, a pollenre allergiásak
vagyunk, félünk a kóbor kutyáktól stb).

A leggyakrabban ezeket a panaszo-
kat halljuk a hivatalban:

Az utcán kutya van, a gyerekem
nem mer iskolába menni, én éjszaka
nem merek a munkából hazajönni,
félek a kutyáktól! Felelõtlen kutya-
tartó! 

Nekem nincs szemetem, miért
fizessek a szemétszállításért? Nehéz
elhinni, hogy nincs szemete,
egyébként kötelezõen törvény
írja elõ!

Elõttem miért nem nyírja le az
önkormányzat a füvet? Rendeletben
szabályozva, minden lakos az in-
gatlana elõtt köteles rendben tar-
tani az árkot és szélét. (Egyébként
úgy gondolom, a kulturált ember a
tágabb környezetét is rendben
tartja.)

Miért kátyúsak az utak? Évente
javíttatjuk a kátyúkat. A bekötõ
utak („kiscsinált” út, Hõsök–Dobó
útszakasz, Borjúmályi útszakasz a
Patai útig)  az útkezelõhöz tartoz-
nak, nem az önkormányzathoz.

Miért nem tartjuk karban a kül-
területi földutakat és árkokat? A legsú-
lyosabb részeket megpróbáltuk
géppel, a hegyközséggel együtt és
közmunkásokkal javíttatni, nincs
rá forrás. (A rendszerváltáskor a
külterületi utakat az önkormány-
zatok tulajdonába adták, de állami
hozzájárulást a kezelésükre nem
kaptunk!)

Temetõ! Kérem vágják ki a fát, mert
veszélyes! Miért vágták ki a fát hisz
nem volt semmi baja! Én kisebb sírem-
léket szeretnék csinálni, én nagyobbat!
A szomszédom nem szabályosan

csinálta! Miért nem nyírják a füvet?
stb. Számomra a legnagyobb elég-
tétel az, amikor megállítanak az
utcán és elmondják, hogy ilyen
szép, rendezett temetõ nincs még
egy a környéken. (Talán köszön-
hetõ annak is, hogy a temetõ és
rendje megfelelõen szabályozva és
gondozva van az önkormányzat
részérõl is. Természetesen bárki-
nek gondja van, vagy javaslata a
változtatásra, az bátran tegye meg,
hisz változnak a körülmények, és
nem utolsósorban változnak az
anyagi lehetõségek, a költségek.)

Tisztelt lakosság! Községünk életét
is befolyásolja az a tény, hogy az elmúlt
évek, mondhatom minden munkahe-
lyen, a teljesítmény növelésérõl átren-
dezõdésérõl, a hajtásról szóltak. Vannak
munkahelyek, ahol az embertelenségig
fokozták a munkatempót, nem törõd-
ve egészséggel, a közérzettel. Emellett
megalázóan alacsony fizetésért. Hát
lehet csodálkozni azon, hogy sokan tü-
relmetlenek, elégedetlenek vagyunk?
Nem lehet! De errõl nem a szomszé-
dom, nem a barátom, nem a hivatal és
nem az tehet, akivel ellenséges vagyok.
Sokan tudják, milyen gyorsan elszáll az
élet, és nem mindegy, hogyan érezzük
magunkat ez idõ alatt. Meggyõzõ-
désem, hogy türelemmel, jóindu-
lattal, megértéssel, egymás segíté-
sével szebbé és hosszabbá lehet
tenni!

Nagy Károly

Változunk, változzunk!

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ: 7:30 - 17:30

Szerda: 7:30 - 16:00

Péntek: 7:30 - 12:00 
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– 35/2013. (IV. 25.) határozat a
belterületi ingatlan használatba adá-
sáról: az önkormányzat Gyöngyös-
tarján, belterület 1061 hrsz-ú ingatlan
használatára, 1 év idõtartamra hasz-
nálati szerzõdést kötött.

– 36/2013. (IV. 25.) határozat
Gyöngyöstarján, 49 hrsz-ú ingatlan
értékesítésérõl: a képviselõ-testület
értékesítette a Széchenyi utca 71.
szám alatt lévõ ingatlant.

– 37/2013. (IV. 25.) határozat a
Gyöngyöstarján, 922/3 hrsz-ú ingat-
lanra vételi ajánlat tételérõl: a kép-
viselõ-testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy az ingatlanra az ingat-
lanforgalmi szakértõ által meghatáro-
zott forgalmi értéknek megfelelõ
vételi ajánlatot tegyen.

– 38/2013. (VI. 12.) határozat a
Háziorvosi ügyeletrõl szóló Társulási
Megállapodás felülvizsgálatáról: 2013.
július 1-tõl a háziorvosi ügyelet Mát-
raaljai Önkormányzatok Egészségügyi
Társulása néven mûködik tovább.

– 39/2013. (VI. 27.) határozata
Gyöngyöstarján Község Önkormány-
zata Településfejlesztéssel és Település-
rendezéssel Összefüggõ Partnerségi
Egyeztetés Szabályairól: a képviselõ-
testület meghatározta az egyeztetésben
résztvevõk körét, a partnerek tájékoz-
tatásának módját, és eszközeit.

– 40/2013. (VI. 27.) határozata a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda intézményvezetõi feladatainak
ellátásáról: a képviselõ-testület 2013.
augusztus 16-tól 2014. augusztus 15-ig
megbízta Szecskõ Tiborné, Aradi utca
19. szám alatti lakost, a Napköziott-
honos Óvoda közalkalmazottját a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda intézményvezetésével kapcso-
latos feladatainak ellátásával.

– 41/2013. (VI. 27.) határozata az
óvodavezetõi pályázat kiírásáról: a
képviselõ-testület felhatalmazta a

jegyzõt, hogy a 2014. márciusi kép-
viselõ-testületi ülésre az óvodaveze-
tõi pályázati kiírást készítse elõ.

– 42/2013. (VI. 27.) határozata óvo-
dai csoportlétszámról: a képviselõ-
testület a Gyöngyöstarjáni Napköziott-
honos Óvodában a maximális csoport-
létszámtól eltérést a 2013/2014. neve-
lési év kezdetétõl a Pillangó csoportban
(kiscsoport) 30 fõvel engedélyezte. 

– 43/2013. (VI. 27.) határozata a bel-
sõ ellenõrzési feladatellátásról: a kép-
viselõ-testület úgy döntött, hogy 2013.
december 31-ével megszünteti a Gyön-
gyös Körzete Kistérség Többcélú Tár-
sulása által ellátott belsõ ellenõrzési fel-
adatok társulási formában történõ fel-
adatellátását, ugyanakkor felkérte a jegy-
zõt, hogy a 2014. évi belsõ ellenõrzési
feladatok ellátása érdekében 3 belsõ el-
lenõrzés végzésére jogosult gazdálkodó
szervezettõl kérjen árajánlatot.

– 44/2013. (VI. 27.) határozata a
Települési Szilárdhulladék-lerakókat
Rekultiváló Társulás Társulási Meg-
állapodásáról: a megállapodást a kép-
viselõ-testület jóváhagyta.

– 45/2013. (VI. 27.) határozata a
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület
helyi termelõi piac pályázatáról: a
képviselõ-testület hozzájárulását ad-
ta, hogy a Dél-Mátra Közhasznú
Egyesület pályázatot nyújtson be a
Gyöngyöstarján, Jókai tér 3. számú,
430 hrsz-ú ingatlanon helyi piac
kialakítására vonatkozóan.

– 46/2013. (VI. 27.) határozata a
Bocskai–Brassó utca területrendezé-
sérõl: a képviselõ-testület döntött ar-
ról, hogy a gyöngyöstarjáni belterület
1024, 1025 és 1026 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosainak a Brassó utca 1031/1
hrsz-ú ingatlanból általuk használt
területrészt a kerítésig 80 Ft/m2 áron
meg kell vásárolniuk.

– 47/2013. (VI. 27.) határozata az
útjavítási munkák árajánlatáról: a
képviselõ-testület 2013. évben a bel-
területi utak kátyúzásával és a burko-
latsüllyedések javítási munkáival az
árajánlatok alapján az Andezit Kft.-t
bízta meg.

– 48/2013. (VI. 27.) határozata a
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért
Egyesület helyiség használatáról: a
képviselõ-testület az Egyesület részére
a Dobó utca 32. szám alatti üres lakást
határozatlan idõre használatba adta.

– 49/2013. (VI. 27.) határozata a
922/3 hrsz-ú ingatlan értékbecslésérõl:
a képviselõ-testület elfogadta a Kõépí-
tõk Kft. által készített, Gyöngyöstarján,
922/3 hrsz-ú ingatlanról szóló érték-
becslést és felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy Dudás Tamás részére
vételi ajánlatot tegyen.

– 50/2013. (VII. 31.) határozata a
Helyi Esélyegyenlõségi Programról: a
képviselõ-testület Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata Helyi Esély-
egyenlõségi Programját elfogadta.

– 51/2013. (VIII. 8.) határozata a
Brassó utca területrendezésérõl: a kép-
viselõ-testület a 975/7, 1031/1-2, 1037,
1040, 1048 helyrajzi számú földrész-
letek telekhatár-rendezéséhez, meg-
osztásához a közterületrõl nyíló pincék
telekalakításához a változási vázrajzban
foglaltak alapján hozzájárult. 

– 52/2013. (VIII. 8.) határozata a
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért
Egyesület falumúzeum felújítási pá-
lyázatáról: a képviselõ-testület elvi
hozzájárulását adta, hogy az Egyesület
az önkormányzat tulajdonában álló,
Gyöngyöstarján 777 hrsz-ú, Dobó u.
32. szám alatti ingatlan felújítására
pályázatot nyújtson be a LEADER in-
tézkedés keretében.

A képviselõ-testület elvi hozzájá-
rulását adta továbbá, hogy az Egye-
sület által a Dobó u. 32 szám alatti
ingatlan felújítására felvételre kerülõ
hitel fedezeteként az önkormányzat
tulajdonában lévõ, Gyöngyöstarján,
Dobó u. 32. szám alatti közösségi ház
kerüljön megjelölésre.

– 53/2013. (VIII. 8.) határozata
Porkoláb Antal, Széchenyi u. 54 szám
alatti lakos lakbértámogatásáról: a
képviselõ-testület Porkoláb Antal,
Széchenyi u. 54 szám alatti lakos la-
kástûz-károsult részére, lakhatásának

Önkormányzati tájékoztató

A képviselõ-testület
fontosabb

határozatai

Folytatás a 4. oldalon
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biztosítása érdekében 2013. december
31-ig havi 30 000 Ft összegû lakbértá-
mogatást biztosított.

– 54/2013. (IX. 5.) határozata Bez-
zeg Enikõ belterületbe vonási kérel-
mérõl: a kérelmet a képviselõ-testület
elutasította, mert Gyöngyöstarján Köz-
ség Önkormányzata Helyi Építési Sza-
bályzatában belterületbe vonásra kije-
lölt területként nem szerepel a 06/47
hrsz-ú ingatlan.

– 55/2013. (IX. 5.) határozata a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda pedagógiai programjáról és
szervezeti és mûködési szabályzatáról: a
képviselõ-testület a Napköziotthonos
Óvoda pedagógiai programját, valamint
a szervezeti és mûködési szabályzatát
elfogadta.

– 56/2013. (IX. 5.) határozata a
Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör va-
gyonhasznosítási szerzõdésérõl: a
képviselõ-testület jóváhagyta, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló,
Gyöngyöstarján belterület Gyöngyös-
tarján, 452 hrsz-ú, természetben
Gyöngyöstarján, Virág utca 7. szám
alatti ingatlanra vonatkozó vagyon-
hasznosítási szerzõdést a polgármester
a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör-
rel megkösse.

– 57/2013. (IX. 5.) határozata a 0383
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út ja-
vításáról: a képviselõ-testület a Sósi-rét
felé vezetõ 0383 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közút útjavítási költségét,
bruttó 406 000 Ft értékben tudomásul
veszi, és felkéri a polgármestert, hogy az
Egererdõ Zrt.-vel a költségek áthárítása
céljából vegye fel a kapcsolatot.

– 58/2013. (IX. 5.) határozata
Dudeláné Kiss Anna dalestjének támo-
gatásáról: a képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy amennyiben a Magyar Szõlõ
és Borvárosok Szövetségének tagdíját
nem egyenlíti ki a Gyöngyöstarjáni
Hegyközséggel történt egyeztetést kö-
vetõen, úgy Dudeláné Kiss Anna ren-
dezvényét 25 000 Ft-tal támogatja. 

A képviselõ-testület hozzájárult
továbbá, hogy a rendezvénnyel ösz-
szefüggõ helyiségbérletet és rezsi-
költséget a szervezõnek nem kell
megfizetnie.

– 59/2013. (IX. 5.) határozata a
testvértelepülési kapcsolatok ápolásáról:

a képviselõ-testület legfeljebb 300
000 Ft összegig jóváhagyta Geisingen
és Zenta-Kertek küldöttségének fo-
gadását 2013. október 4-7. között.

– 60/2013. (IX. 5.) határozata a
forgalmi tükör beszerzésérõl:

a képviselõ-testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy az Árpád
utcában egy darab forgalmi tükröt
helyeztessen el.

– 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet: Az önkormányzat vagyo-
náról és a vagyongazdálkodás szabá-
lyairól szóló 9/2011. (III. 25.) rendelet
módosításáról

– 10/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet: Az önkormányzat 2013. évi
költségvetésérõl szóló 3/2013.(II.8.)
számú rendelet módosításáról

– 11/2013. (VI. 28.) önkormányza-
ti rendelet: A képviselõ-testület
szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 8/2011. (III. 25.) rendelet mó-
dosításáról

– 12/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet: A közterületek használatának
rendjérõl és annak díjairól szóló
12/2008. (IX. 5.) rendelet módosításáról

– 13/2013. (VIII. 12.) önkor-
mányzati rendelet: Az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.)
rendelet módosításáról

– 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati
rendelet: Az önkormányzat 2013. évi
költségvetésérõl szóló 3/2013. (II. 8.)
rendelet módosításáról

– 15/2013. (IX. 9.) önkormányzati
rendelete: A hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidõn kívül
történõ házasságkötés engedélyezésé-
nek szabályairól és díjáról, továbbá az
anyakönyvezetõ részére fizetendõ díj
mértékérõl szóló 10/2011. (III. 25.)
rendelet módosításáról

– 16/2013. (IX. 9.) önkormányza-
ti rendelete: A szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 4/2013. (II.
8.) rendelet módosításáról

– 17/2013. (IX. 9.) önkormányza-
ti rendelete: A közterületek hasz-
nálatának rendjérõl, és annak díjairól
szóló 12/2008. (IX. 5.) rendelet mó-
dosításáról

– 18/2013. (IX. 9.) önkormányza-
ti rendelete: Az önkormányzati
intézmények élelmezési nyersanyag-
normáiról, térítési díjáról, és munka-
helyi étkeztetésrõl szóló 11/2010.
(IX. 10.) rendelet módosításáról

A képviselõ-testület határozatait
és rendeleteit tartalmazó jegyzõ-
könyvek megtekinthetõk a köz-
ségházán.

Dr. Jakab Csaba

A képviselõ-testület
rendeletei

2013. június – 2013.
szeptember

Folytatás a 3. oldalról

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzata 4 020 578 Ft-ot nyert az
„Építõ Közösségek” címû TÁMOP
pályázaton. A támogatott szolgáltatá-
sokat 2013 és 2014 nyara között való-
sítjuk meg. A projektben megvaló-
suló tevékenységek:

Fonó kézmûves szakkör
A résztvevõk megismerkedhetnek

a népi kismesterségekkel és egyéb
modern technikákkal.

Kreatív rajzszakkör
A szakkörön a képzelõerõt és

alkotókészséget fejlesztõ rajzi felada-
tokkal, valamint változatos techni-
kákkal és anyagokkal dolgozhatnak a
gyerekek.

Gyere, netezz te is!
Számítógép és internet használata

az alapoktól. 
Információ a Közösségi Házban,

vagy a 30/573-6958-as telefonszámon.

Támogatott szolgáltatások a
Közösségi Házban
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Ismét elkezdõdött egy új tanév. A
nyáron udvarunk megújult. A bere-
pedezett betonos rész új burkolatot
kapott. A kerítés és a mászókák állag-
megõrzõ festése is megtörtént. Új já-
tékok is kerültek az udvarra. A gye-
rekek nagy örömmel próbálták ki az
új libikókát, köteles mászókát, lengõ-
hidat. A homokozót még nem tudtuk
birtokba venni, még az utolsó simítá-
sok hátra vannak, hogy biztonságo-
san tudják használni a gyerekek. A já-
tékok környéke a biztonsági elõírá-
soknak megfelelõen ütéscsillapító
homokos talajréteget kapott. 

Az idei tanévet három csoportban
63 kisgyermek kezdi meg. 

Dolgozói körünk tovább bõvült, 1
fõ pedagógiai asszisztens foglalkoz-
tatása vált lehetõvé Kissné Koncsik
Judit személyében; munkájához sok
sikert kívánunk.

A kiscsoportosokat Szecskõ Tibor-
né, Mészáros Mátyásné óvodapedagó-
gusok, Kakasné Kis Erika dadus néni.

A középsõsöket Dobre Attiláné,
Tõkésné Korponyi Krisztina óvoda-
pedagógusok, Csontos Józsefné da-
dus néni.

A nagycsoportosokat Kovács
Menyhértné, Juhászné Borsodi Ju-
lianna óvodapedagógusok, Mészá-
rosné Géczi Anna dadus néni várták
nagy szeretettel. 

Krisztike óvó nénit ismét óvo-
dánk dolgozói között üdvözölhetjük.
Jó munkát kívánunk neki!

Hagyományainkhoz híven, idén
is megrendezésre került szüreti
vigasságunk. Most is lázasan készü-
lõdtek a középsõ csoportos gyerekek.
Mulatságunk szeptember 20-án volt,
ahol mindenki nagyon jól érezte
magát.

Természetesen idén sem marad-
hat el a szokásos jászberényi kirán-
dulás az állatkertbe. Az már biztos,
hogy október 9-én a „Takarító manó”
nálunk fog vendégeskedni a Gala-
gonya bábszínház jóvoltából.

Igyekszünk minél változatosabb,
és élményben gazdag programokat
szervezni idén is minden csoportban.

Dobre Attiláné
óvodapedagógus

Becsengettek….
Mindannyiunk számára elkezdõ-

dött a 2013–2014-es tanév. Sok munka,
új feladatok, kihívások  várnak ránk a
180 tanítási nap alatt. Ebben az évben is
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
minden tanulónk a képességeihez mér-
ten a legjobban teljesítsen. A kötelezõ
tanítási foglalkozások mellett lehetõség
nyílik délutáni szabadidõs foglalkozá-
sokra is. A színvonalas oktató-nevelõ
munka mellett fontos feladatunk a te-
hetséggondozó és felzárkóztató foglal-
kozások, ünnepi megemlékezések szer-
vezése. Tanulmányi kirándulásokkal,
mozi- és színházlátogatásokkal szélesí-
teni tanulóink látókörét. A Fabula Mû-
vészeti Iskola idén is lehetõséget bizto-
sít minden tanuló számára, hogy ki-ki
érdeklõdési körének megfelelõen vá-
lasztani tudjon a hozzá legközelebb álló
mûvészeti foglalkozások közül. Idén is

megrendezésre kerülnek iskolánk által
szervezett hagyományos versenyeink
(Márton-napi és költészet napi szavaló-
verseny). Az idei évben is részt veszünk
az iskolatej- és gyümölcsprogramban.
Minden tantárgyat szakos pedagógus
tanít, áttanítások iskolánkban is történ-
nek. Tantestületünk új tagja Rácz Anita
angol szakos tanárnõ. Munkaközösség-
vezetõink elkészítették az éves munka-
terveket, melyekben nagyon sok prog-
ram színesíti és teszi érdekessé min-
dennapjainkat. Intézményünk új veze-
tõje Kissné Matin Éva tanárnõ, intéz-
ményvezetõ helyettesünk Sándorné
Paulik Erika tanárnõ lett. A tanulói
ügyelet reggel fél 8-tól délután 4-ig tart,
ügyeleteseink feladata a szülõk, vendé-
gek fogadása.

Kívánok az új tanévben jó munkát,
sok sikert minden tanulónak és peda-
gógusnak!

Új tanév a Gyöngyöstarjáni
Általános Iskolában

Óvodánk életébõl

„Itt van az õsz, itt
van újra”

„Érik a szõlõ…”
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Már harmadik éve megrendezzük
(a Védõnõi Szolgálat és a Közösségi
Ház) a mi kis ünnepségünket augusz-
tus valamelyik napján. Az idén augusz-
tus 29-ére esett a választás.

Talán már elmondhatjuk, hogy
hagyományt teremtettünk. Az együtt
töltött pár óra vidáman telt. Varnyú Rita
Gryllus-dalokat tanított az anyukáknak,
Tõkésné Korponyi Krisztina kerekítõ
és csiribiri foglalkozásból mutatott
ízelítõt, bevonva a jelenlévõ babákat és
anyukákat. Ezen kívül még dr. Purger
Piroska doktornõtõl hallhattunk érté-
kes mondatokat a szoptatásról. Végül
egy kis meglepetés következett sze-
mélyre szabottan: egy-egy kis játékkal
térhetett haza mindenki, melyet Nagy
Veronikától kaptak. Ennek anyagi fede-
zetét az önkormányzat biztosította,
melyet ezúton is köszönünk.

Dióhéjban az anyatejrõl:
Az emlõsök saját fajukra jellemzõ

tejet termelnek, mely az õ utódjuknak
biztosítja a legtökéletesebb fejlõdést. Az
ember tejének viszonylag alacsony zsír-
és fehérjetartalma arra utal, hogy az
emberek (a csecsemõk) gyakori táplá-
lást igényelnek a nap minden szakában.
Ezen kívül olyan speciális zsírokat és fe-
hérjéket tartalmaz, mely fajunk fenn-
tartása szempontjából legfontosabb
szervünk, az agy fejlõdését segíti (pl.
omega 3,6 zsírsavakat). A vastartalma is
maximálisan felszívódik. Ez is felelõs az
értelmi fejlõdésért. (Itt jegyezném meg,
hogy a korai tehéntejes táplálás legfõbb
veszélye az, hogy a vasfelszívódás gátolt,
s ezért az értelmi fejlõdés nem éri el azt
a szintet, amit az anyatejes táplálással
elérhetne).

Az anyatejes babák IQ-ja magasabb
5-7 ponttal. Minél tovább szopnak, an-
nál nagyobb az elõnyük.

A WHO és az ESPGHAN  (a Cse-
csemõ és Gyermekgyógyászati Szakmai
Kollégium), valamint a Védõnõi Szak-
mai Kollégium ajánlása szerint az a leg-
jobb, ha a csecsemõ élete elsõ félévében
csak anyatejet kap, és a szoptatás foly-
tatódik a megfelelõ kisegítõ táplálkozás
mellett kétéves korig (esetleg azon túl is). 

Néhány orvosi vonatkozás, mely
statisztikailag bizonyított:

– a 6 hónapig kizárólag szoptatott
babáknak kisebb esélyük van minden
allergiás megbetegedésre, különösen
fontos, ahol a családban elõfordul ilyen
pl. asztma, szénanátha, ekcéma, ételal-
lergia,

– gyermekkori cukorbetegség, elhí-
zás esélye kisebb a szoptatott gyereknél,

– mindenféle vírusos légúti- és bél-
rendszeri betegség lefolyása sokkal
gyorsabb, mivel az ellenanyagok igen

hamar megjelennek az anyatejben, s
ezáltal védik, gyógyítják a babát, ezért,
ha az anya ilyen betegséget kap, legjob-
ban teszi, ha szoptat továbbra is,
megfelelõ tüneti kezelés mellett.

A szoptatás sikeréhez nagyon fontos
a családtagok részérõl a megértõ, biz-
tató, támogató légkör, hiszen tudjuk,
hogy van, ahol természetes, van ahol
küzdelmes, de mindenhol öröm, ha
szopik a baba, legyen az rövidebb vagy
hosszabb idõ.

Hammer Tünde, védõnõ

Augusztus 1. – az Anyatej Világnapja



Egy szeptember eleji napsütéses
vasárnap tartottuk meg elsõ találko-
zónkat. Már rögtön reggel szép
számmal érkeztünk, motorozást ked-
velõ gyöngyöstarjáni lakosok. Az elsõ
óra az ismerkedésé volt, közben rá-
csodálkoztunk egymás szebbnél
szebb állapotban tartott motorjaira:
Hondákra, Kawasakikra, Suzukikra,
Yamahákra. Majd közös felvonulás
következett a faluban. Ezután neki-
vágtunk elsõ etapunknak, a Mátra
körnek. Kékestetõn meglátogattuk a
motoros zarándokhelyet, utána Ga-
lyatetõn át Pásztóra érkeztünk, ahol
egy kávézó hûvös kertjében folytat-
tuk beszélgetésünket. 

Voltak friss jogosítványos nagy-
motorosok is, akik tehetségét mutat-
ja, hogy a Mátra kanyarjaiba precízen
tették be motorjaikat, tiszta íveken
gurultak. Gratulálunk. 

Néhány apuka gyermekét hozta a
hátsó ülésen, követendõ jó szokás!

Mostantól Gyöngyöstarjáni Mo-
toros Baráti Kör néven tevékeny-
kedünk. Célunk, hogy minél széle-
sebb körben népszerûsítsük a mo-
torozás szépségét, a közlekedésbiz-
tonságot, a helyes  védõöltözet fon-
tosságát, a motorozási technikák
megismerését. Célunk továbbá még,
hogy jó hangulatú, közös baráti tú-
rákat szervezzünk. Mindenkit szí-
vesen látunk, aki egyetért a fenti cél-
kitûzésekkel és szeretne egy jó mo-
toros csapathoz tartozni.

A Gyöngyöstarjáni Motoros Ba-
ráti Kör tagjai: Bakos András, Bitai
Mihály, Csomós István, Juhász Ró-
bert, Kovács Ferenc, Kovács Péter,
Leskó Ferenc, Lõrinc Kristóf, Lõrinc
Tamás, Nagy Károly, Tóth József,
Zagyi Géza.

Széles utat, gumifákat!

Leskó Ferenc
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„Illa berek, nádak, erek, a motorosok jó emberek!”

Motoros találkozó

Gyöngyöstarján a csúcson! Kékestetõ

Gyöngyöstarjáni Motoros Baráti Kör

Egy a szépségek közül
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Állandó programok

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Idõ-

közönként

9.00-10.00
Kerekítõ

8.00-12.00
Falugazdász

15.30-16.30
Gyermek
néptánc

(Mûv. Ház)

15.30-17.00
Kreatív

rajz szakkör

13.00-16.00
Falugazdász

9.00-12.00
Dízel próba

18.00-20.00
Tollaslabda
(Mûv. Ház)

17.00-18.00
Csiri-biri

torna

17.00-18.00
Fitt ball

(Mûv. Ház)

15.30-16.30
Dráma szak-

kör

15.30-16.30
Fonó kézmû-
ves szakkör I.

16.30-18.00
Fonó szakkör

II.

16.00-18.00
Pávakör
próba

Nagyi net
Filmklub

Nagyi klub
Nyelvtan-

folyam
Társastánc stb.

Nagyi
énekkar
próba

18.45-19.45
Zumba

(Mûv. Ház)

18.00-20.00
Tollaslabda
(Mûv. Ház)

18.00-19.00
Önvédelmi

szakkör
(Mûv. Ház)

17.00-18.00
Jóga

MEGHÍVÓ

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját

az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának
tiszteletére megrendezendõ ünnepi megemlékezésére

2013. október 22-én 17 órakor a Mûvelõdési Házba.

A mûsorban közremûködnek az Általános Iskola diákjai.

A mûsor után ünnepi koszorúzásra kerül sor a kopjafánál.
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Ebben az évben 10. településként
csatlakoztunk a Muzsikál az erdõ egy
hétig tartó rendezvénysorozatához.
Immár 10 éve szervezi Szabó Lajos
erdõmérnök a Mátra erdõiben ezt a
kiváló programot, melyért 2011-ben
megkapta a megyei Príma Primissi-
ma díjat.

Külön köszönjük dr. Asbóth Ri-
chárdnak és családjának, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta a fajzat-
pusztai kastély udvarát, valamint
Jászberényi Józsefnek, hogy kivétele-
sen kinyitotta a Haller pincét az ér-
deklõdõk elõtt. 

A nap programja 13 órakor kez-
dõdött a Falumúzeum megtekin-
tésével, majd a Haller pincét látogat-
ták meg a vendégek. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy nagyon sokan
voltak kíváncsiak mindkét helyszín-
re, ami azt bizonyítja, hogy a falu
épített értékeit meg kell õrizni és
látogathatóvá kell tenni a turisták
számára. 

A Fajzatra érkezõket a két bog-
rácsban rotyogó palócgulyás látványa
fogadta, melyet helyi aktivistáink
készítettek. 

A program fél négykor folytató-
dott egy erdei sétával, melyet Dobre
Kecsmár Csaba vezetett, témája az
erdõ hármas funkciója, a fa, mint
megújuló energiaforrás volt.  Közben
a gyerekek kézmûveskedtek, stílsze-
rûen nádi dudát és diócsörgõt
készítettek Varnyú Ritával a kastély
elõtti réten. 

Nagy érdeklõdés övezte dr. Asbót
Richárd elõadását, ami a családról, a
kastélyról és az itt töltött nyarak em-
lékeirõl szólt.

A programot Orosz Zoltán har-
monikamûvész fergeteges koncertje
követte, mely minden résztvevõt
elvarázsolt. A napot jó hangulatú
moldvai táncházzal zártuk. 

Jövõre újra találkozunk!

Idén két tábort is szerveztünk a
gyöngyöstarjáni gyerekeknek. A szo-
kásos kézmûves táborunk a Mûve-
lõdési Házban az újrahasznosítás je-
gyében folyt, de természetesen ren-
geteg játék, zene és vetélkedõ szí-
nesítette a programot. 

A kalandtáborunk nagyon izgalmas
volt. A Hidegkúti Turistaházban a
gyerekek elszakadhattak egy kicsit a
hétköznapi világtól, elektromos áram-
tól, a megszokott kényelemtõl, és rá-
hangolódhattak a természetre. A tá-

borban mindenki kipróbálhatta, mi-
lyen „angyalnak” lenni, a bátorságpró-
bán kiderült, hogy ki az igazi „vagány”,
és ki az, akinek csak a szája nagy. A ve-
télkedõkön nem csak a test tornázott,
hanem az agy is. A fantázia és a kéz
pedig dolgozott a kézmûves foglalko-
zásokon. A rengeteg túrától erõsödött
a test, a lélek pedig a rengeteg él-
ménytõl, amit a táborból hazavittünk.
Aki lemaradt, ne bánkódjon, mert jö-
võre is kalandozunk!

Varnyú Rita

Táboroztunk

Muzsikált az erdõ!
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Ebben az évben 4. alkalommal csat-
lakoztunk a Mátrai Múzeumok Éjsza-
kája programhoz június 22-én. A Mátra
Jövõje Turisztikai Egyesület erre a nap-
ra autóbuszos kirándulást szervez Bu-
dapestrõl és Gyöngyösrõl azzal a céllal,
hogy megismertesse az idelátogatókat a
Mátra falvaival, a falvak értékeivel.

Ezen a napon a települések kicsi-
nosítják azokat az épületeket, ahová a
vendégeket várják, finomságokat, he-
lyi jellegzetes ételeket készítenek, va-
lamint bemutatkoznak a helyi kul-
turális csoportok is. 

Mi Gyöngyöstarjánban azonban
nem csak a turistáknak szeretnénk
programot nyújtani, hanem az itt élõ

embereknek, kicsiknek-nagyoknak
egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy az
együtt töltött idõ kellemes környe-
zetben, jó programokkal, finom kós-
tolókkal igazán kellemes kikapcso-
lódást nyújthat mindenki számára.

Akik eljöttek, többek között lát-
hattak egy kiváló bábszínházi elõ-
adást a Bábakalácstól, jól szórakoz-
hattak a patai óvónõk humoros me-
seelõadásán, meghallgatták a Black'
Rose Reneszánsz rockzenekar remek
zenéjét, és ismét megnézhették a
GYUTACS Piroska és a farkasfalka
címû elõadását. 

A fotókat Cseh Balázs készítette,
köszönjük!

Múzeumok Éjszakája

Vidám és eseménydús kirándulá-
son vettek rész a klub tagjai július
hónapban.

Utunk  elsõ állomása a gödöllõi
királyi kastély volt, ahol mintegy
másfél órás idegenvezetõi segítséggel
jártuk be a csodálatos termeket. Lát-
tuk Mária Terézia szobáját, Erzsébet
királyné termeit és a korabeli öltöz-
ködés csodálatos darabjait. 

Délután a Fõvárosi Nagycirkusz-
ban a Cirkusz a javából címû elõadást
néztük meg. Igazán a javából, hiszen

minden cirkuszmûvészeti ágból kap-
tunk ízelítõt. Voltak légtornászok,
zsonglõrök, bohócok, tigrises és
oroszlános produkciók. 

Az elõadás után a Budai Vár tör-
ténelmi utcáin sétálva néztük  meg a
gyönyörû épületeket és a páratlan
budapesti panorámát. 

Szeptember elsõ keddjén lecsó-
partit tartottunk a klub tagjaival a Fa-
lumúzeum udvarán. Bodóné Marika
bográcsban készítette el a finom le-
csót, amit jóízûen fogyasztottunk el,

beszélgetve-iszogatva a klub tagjaival.
Megbeszéltük, hogy legközelebb

november hónapban egy színházi
elõadást fogunk megnézni Budapesten.

Pálosi  Erzsi

A  Nagyi klub hírei



� Október 5. szombat 15 óra:
Jótékonysági rendezvény. Falumú-
zeum, Dobó út 32. � Október 13.
vasárnap 16 óra: Idõsek Világnapja

megemlékezés. Mûvelõdési Ház 
�Október 19. szombat 17 óra: Nem-
zetközi Nótás Találkozó,  Mûvelõdési
Ház �Október 22. kedd 17 óra: Ün-

nepi megemlékezés. Mûvelõdési Ház
�Október 26. szombat 16 óra: Tökjó
buli. Mûvelõdési Ház � December
14. szombat 16 óra: Lucázás. Jókai tér
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A tavaszi és nyári vidám mûsorok,
fellépések után csoportunk úgy dön-
tött, hogy augusztus 18-án elme-
gyünk a mátraverebélyi Szentkúthoz.

Megérkezésünkkor szívélyes fo-
gadtatásban részesültünk, dicsérve
népviseletünket, s a több mint száz
éves Mária-szobrunkat. 

A több ezer emberrel együtt részt
vettünk a Nagyboldogasszonyi
szentmisén s az azt követõ körmene-
ten templomunk Mária-szobrával,
mely ötvennyolc éve volt utoljára be-
mutatva e csodálatos kegyhelyen.

Csoportunk gyerektagjai a nagy
hõség ellenére is fegyelmezetten vet-
tek részt a szertartáson, kezükben kis
zászlókkal színesítve a körmenetet.
Testileg kissé fáradtan, de lelkileg fel-

üdülve, hálatelt szívvel tértünk haza.
Jó volt ott lenni.

Nagyi Énekkar

Fõbb programok az év hátralévõ részében

Búcsúban jártunk

Manapság akarva-akaratlan szembe-
találkozunk az idegen nyelvvel. Az
internetrõl, reklámokból, újságokból
zúdul ránk a download, a password, a
stylist... Egyre többen érezzük szük-
ségét a nyelvtanulásnak. A Közösségi
Ház adott otthont a TÁMOP 2.1.2.
projekt keretében szervezett nyelvtan-
folyamnak.  Félve kezdtük mindannyi-
an, hisz legtöbben már évek óta nem
ültünk iskolapadban. A kezdeti izgal-
mak után azonban mindenkibõl elõ-
bújt a kisdiák. Kitûnõ hangulatú órá-
kon vehettünk részt és dr. Petrovicsné
Sasvári Zsuzsanna vezényletével felfe-
deztük az angol nyelv szépségét. Reme-
kül éreztük magunkat a tanfolyam alatt.
Mindenkit csak biztatni tudok: Lear-
ning! „Ahány nyelvet beszélsz, annyi
embert érsz.” IV. Károly              Már Ági

Angol nyelvlecke
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