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Az önkormányzat hírei
Tisztelt gyöngyöstarjáni lakosok!
Kiemelten egy pár problémáról!
1. Szemetelés:
Községünkben a legtöbb gondot a
szemetelés okozza. Annak ellenére kell
ezzel a témával nap mint nap foglalkoznunk, hogy mindenfajta szemét elszállítását megoldottuk. (kommunális hulladékot hetente, szelektív hulladékot
havonta, zöldhulladékot ápr. 18. és nov.
28. között havonta, lomtalanítás évente
egyszer egyéni igény szerint egyeztetve
háztól szállítják el, elektronikai hulladékgyûjtést évente 1-2 alkalommal az
iskola szervez, papírgyûjtést szintén,
gumiabroncsokat évente egyszer a hivatal elõl, veszélyes hulladékot, festéket,
akkumulátort, vegyszereket a városi telephelyen gyöngyöstarjániak díjmentesen, mennyiségtõl függõen leadhatják.
Egyeztetni a NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelõ Nonprofit Kft.-nél Molnárné Hegedûs Anikó /06-37/311-894/)
Nem tudom, hogy van-e olyan település, ahol ilyen széleskörû hulladékelszállításról gondoskodik az önkormányzat.
És amit tapasztalunk:
A szelektív üveg hulladékgyûjtõk
mellett mûanyagszékek, monitorok,
kartonszámra üvegek lepakolva. A mezõre zöldhulladékok, festékes dobozok
kiöntözve, mások magánterületére, erdõ szélére elhullott állattetemek, szõlõk
végeire leöntözött szemetek, a temetõi
zöldhulladék tárolókba hordott kommunális szemét.
Nagyon sok munkánkba kerül,
hogy a felelõtlen emberek szemeteit
begyûjtsük.
2. A település szépítése, tisztán
tartása:
A Gyöngyöstarjánba látogatók, turisták dicsérik a település szépségét,
tisztaságát. Köszönöm a lakosság igényességét, segítségét. Minden évben
nehezebb helyzetbe kerülünk azáltal,
hogy a közmunkát vállalók száma egyre
csökken. Nagy teher a fûnyírás, a közterületek tisztán tartása, virágosítás, a
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kiültetett virágok rendszeres locsolása, a
hóeltakarítás, fûtés stb. Az idei évre kért
6 fõ közmunkás helyett 4 fõt tudtunk
alkalmazni, mert a kiközvetítettek nem
vállalták a munkát.
Természetesen látom, hogy az eddigi megszokott rendszeres fûnyírás akár
a temetõben, akár a közterületen hiányzik. Nagy segítség lenne, ha a temetõben nem csak a sírokat, hanem azok
környékét is rendbe tartanák a hozzátartozók, hiszen ez mindannyiunk
érdeke.
Nem is említettem a több száz gazdátlan sírt, amelyeket senki nem gondoz. Ennek a terhét mi már nem tudjuk felvállalni.
Ebben szeretném kérni a lakosság
segítségét. Egy kis összefogással, kis
„társadalmi munkával” tegyük szebbé a
temetõt. Kérem megértésüket, és elõre
is köszönöm a segítségüket.
Hosszú távú megoldást nem a közmunkásokra építve látok. Egy vagy két
olyan ember alkalmazására számítok,
aki a tavasszal beadott géppályázatunk
megnyerésével lenne foglalkoztatva.
Ebben a pályázatban egy új MTZ traktort, fûkaszát, szárzúzót, tolólapot, markolókanalat céloztunk meg. Ennek
mûködtetéséhez bevállaltunk egy fõ
„gépkezelõ” alkalmazását is.
Sajnos „szokás szerint” késik a pályázat elbírálása.
3. Égetés a község területén:
Alapesetben az ország teljes területén égetést csak a katasztrófavédelem
engedélyével lehet végezni. Gyöngyöstarján helyi rendelete hétfõ 12-18 óra
között megengedi a belterületen való
száraz növényi hulladék égetését.
Külön felhívom mindenki figyelmét, hogy országos tûzgyújtási tilalom
alatt ekkor sem lehet égetni.
Ezzel szemben mi a gyakorlat?
Mindenféle szabályozást figyelmen
kívül hagyva egyesek, amikor kedvük és
idejük van, senkire és semmire való tekintettel, egymást bosszantva környe-

zetük szennyezésével, füstölésével élik
ki piromániás hajlamukat. Mindaddig
végezhetik, amíg a tûzoltóságot valaki
fel nem tárcsázza és „sok számos” csekket át nem nyújt. Tárcsázzanak csak
nyugodtan!
Komoly nyomás alatt van a képviselõ-testület a rendelet visszavonására. Egyre nagyobb a lakosság azon
részének aránya, akiket zavar a füst.
Lássuk be jogosan igénylik a tiszta falusi levegõt.
4. Zajhatások:
Olyan problémával szembesültünk
az elmúlt években, amely nagyon sok
embert és állatot zavar. Testületi üléseken is foglalkoznunk kellett a seregélyriasztók és a traktorok éjszakai zajaival.
Semmiképpen sem szeretném, ha
megosztaná a lakosságot, esetleg elmérgesedne a faluban ez a probléma. Gondolkozzunk józan ésszel, és rájövünk,
hogy nem is olyan nagy probléma ez
akkor, ha mindenki tekintettel van a
másikra.
A seregélyek ellen bevetett durranógáz alkalmazását a termés megvédésére
használják. Szükség van arra, hogy a
használók tekintettel legyenek a falu
nyugalmára. Az is elõfordulhat, hogy a
környezõ terméseket védve több eszközzel egymás területére hajtják a seregélyt, így kaotikus durrogtatás alakulhat
ki. A kutyatulajdonosok panaszkodnak,
hogy a kutyák számára ez petárdaként
hat és állandóan ugatnak, félnek.
Véleményem az, hogy a késõ esti, illetve a hajnali órákban reggel 6 óra elõtt
és este 9 óra után ne használják a durranó gázkészüléket, vagy irányítsák a lakott területtõl távol esõ irányba.
5. Mezõgazdasági gépek, eszközök használata:
Mindenki tisztában van azzal,
hogy Gyöngyöstarjánban sok családnak a szõlõtermesztés biztosítja a
megélhetését. Ezeket mûvelni kell,
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
és elõfordulhat, hogy kényszerbõl
sárban, kora reggel, vagy késõ este
permetezni kell. Szerintem egyszeregyszer tolerálható. De az, hogy egyre többször elõfordul, hogy hajnali 1
és 3 között permeteznek a határban,
ezzel bezengi a falut a traktor zaja, a
pihenni vágyókat nem hagyja aludni,
ez elfogadhatatlan. Tudom nagy melegben nem lehet permetezni! De
akkor sem tudok logikus magyarázatot adni arra, hogy csak késõ éjszaka
lehessen ezt a zajos munkát végezni.
Mi a megoldás? Ha egy kicsit is
tekintettel szeretnénk lenni azokra,
akik nappal dolgoznak (teherautót
vezetnek, betegeket ápolnak, gyógyítanak, tanítanak stb.) és feltétlenül éjszaka kell dolgozni, akkor megpróbálok minél csendesebben, esetleg a
házakat elkerülve kimenni a településtõl távolabbra lévõ területemre.
Ha permetezni kell késõ este, vagy
kora reggel és vizet kell szivattyúzni,
akkor elõtte nappal, a környéket nem
zavarva megtöltöm a tartályt. Mellesleg szabály szerint csak a katasztrófavédelem engedélyével lehet nyílt vízbõl vizet vételezni.
Sárfelhordás! Gondolnunk kell
azokra az autósokra, akik az elkerülõ
útra vagy a rendes fõútra felhordott
sár miatt balesetet szenvedhetnek. Ki
a felelõs? Az a traktoros, aki nem ta-

karította le a gépjármûvét, mielõtt
rájött az útra sarasan! A KRESZ ezt
egyértelmûen szabályozza. Lássuk
be, hiába a szabályozás, ha nincs aki
betartassa. Így van ez más szabályozásnál is. Csak egy kis figyelmesség
egymás iránt és nincs szükség szabályozásra!
6. Egyéb
Ebben a szép kis faluban nagyon sok
az eladó, sokszor megörökölt ház. A
megörökölt „ajándékot” azonban karban illik és kell tartani a hozzá tartozó
árokkal, járdával együtt. Nagyon lehangoló, amikor egy csinos, igényes kis
portát elhanyagolt, üres házak, gazos árkok vesznek körül. A szép kis falu illúziója elszállt.
Egyre többen szeretnének vidékre
költözni, én magam is számos ház eladásában segédkeztem már. Csak akkor
lesz vonzó számukra ide költözni, ha
gondozott, ápolt kis portákat látnak.
A mi falunk is, mint az országban a
legtöbb, egyre jobban elöregedik, elnéptelenedik.
Közösen tegyünk meg mindent
azért, hogy fiatal, új lakókkal töltsük
meg a kis parasztházakat, ha már a mi
fiataljaink máshol találják meg a számításukat.
Tegyük szebbé, még vonzóbbá,
élhetõbbé ezt a szép mátrai települést, próbáljunk meg együtt élni
azokkal az új lakókkal, akik nyugodt,

békés vidéki élet reményében szeretnének új életet kezdeni Gyöngyöstarjánban. Mutassuk meg, hogy mi
befogadók, toleránsak vagyunk, cserébe mi is azt várjuk el, hogy õk is fogadják el a gyöngyöstarjániak írott
vagy íratlan szabályait. Legyünk alkalmazkodóbbak és akkor talán az
üres házak gazdára találnak.
A vonzó falu fõbb jellemzõi:
Tiszta rendezett ingatlanok közterületek, kedves emberek, megfelelõ
szolgáltatások (iskola, óvoda, egészségügyi ellátások, üzletek stb), és nem
utolsósorban füstmentes, zajmentes,
nyugodt, élhetõ környezet.
Köszönettel:
Nagy Károly polgármester
Az önkormányzati hivatal
ügyfélfogadása
Hétfõ: 8.00-12.00 és
12.30-17.00
Kedd: az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Csütörtök: az ügyfélfogadás
szünetel
Péntek: 8.00-12.00

Értesítés
A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala értesíti az ügyfeleket, hogy a nyári idõszakban a járási
ügysegéd ügyfélfogadási ideje minden páratlan hét.
Augusztus 7. nincs ügyfélfogadás
Augusztus 14. 13:00 - 15:30
Augusztus 14. nincs ügyfélfogadás
Augusztus 28. 13:00 - 15:30
Ezt követõen a szokásos ügyfélfogadási rend szerint.
Halaszthatatlan ügyek intézése: Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala
3200 Gyöngyös, Fõ tér 3.
Hétfõ 7.30-16.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 7.30-16.00
Csütörtök nincs ügyfélfogadás
Péntek 7.30-13.30
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Megújul a
védõnõi szolgálat épülete
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 14 762 146 Ft összegû támogatást nyert el az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésû felhívás keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon
keresztül. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország Kormánya által finanszírozott pályázatból a
védõnõi szolgálat Dobó utca 7. szám
alatti épülete újul meg napelemes rendszerrel kiegészülõ energetikai korszerûsítéssel, nyílászáró cserével, akadálymentesítéssel. A támogatási összegbõl
1 millió forint fordítható új eszközök
beszerzésére, többek között a védõnõ
által végzett méhnyakrák-szûrés eszközei is beszerzésre kerülnek. A tervezési folyamat megkezdõdött, a kivitelezés 2018-ban várható.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

A települési
arculati
kézikönyvrõl
2017. április 27-i ülésén határozta el
a képviselõ-testület, hogy a törvényi
elõírásoknak megfelelõen megkezdi a
települési arculati kézikönyvvel (TAK)
kapcsolatos munkálatokat. A törvény
célja, hogy a magyarországi települések
jellegzetes és értékes arculatát megóvja,
kialakítsa, az épített és a természeti környezetet egységesen védje, egyben az
építési beruházások gyors és sikeres
megvalósíthatóságát biztosítsa. Az önkormányzat elfogadta a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (V.
4.) rendeletet azzal a céllal, hogy minél
szélesebb nyilvánosságot kapjon a TAK
tervezete. Az elkészült munkaanyagok
véleményeztetése folyamatos, a véleményezésre elkészült anyagok Gyöngyöstarján község internetes honlapján
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2017. augusztus
és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetõek.
Dr. Jakab Csaba

Csatlakozás
társuláshoz,
kiválás
társulásból
A képviselõ-testület 2017. május
25-i ülésén döntött a Nyugat-Hevesi
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozásról: az állami hulladékgazdálkodási célok végrehajtása érdekében az önkormányzat a Heves és Nógrád megyei településeket tömörítõ társuláshoz csatlakozott, amely a jövõben az önkormányzatok helyett fogja megszervezni a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatást.
A testület június 20-i ülésén határozott arról, hogy 2018. január 1-jétõl

nem társulásban, hanem önállóan kívánja ellátni a házi segítségnyújtás feladatát. A szolgáltatást 2017. december
31-ig az önkormányzat a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társuláson keresztül láttatja el.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Külterületi
közterületek
elnevezésérõl
Külterületi közterületeket nevezett el a képviselõ-testület 2017. május 25-i ülésén. Ennek célja az önkormányzat törvényi kötelezettségén
kívül az, hogy a külterületeken található épületek címképzését el lehessen végezni. Az elfogadott közterület-elnevezések megtekinthetõek az
önkormányzat honlapján.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Közlemény
A Gyöngyöstarjáni Hírmondó 2017. áprilisi számának 6. oldalán megjelent „A tiszta Gyöngyöstarjánért” címû íráshoz közölt fénykép lakossági
jelzés szerint félreérthetõ.
A 70 fõ gyöngyöstarjáni önkéntes által a község külterületén zsákokba
összeszedett hulladékot az út mellé, nem kijelölt helyekre gyûjtöttük. Az
újságban megjelent szemléltetõ kép hátterében az elkerülõ úton lévõ „középsõ kereszt” látható. A kép készítésekor kifejezetten a társadalmi munka
sikerességének szemléltetése volt a célom.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ
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Az iskola életébõl…
Tanulmányi versenyek
helyezettjei
Az elõzõ tanévhez hasonlóan a
2016/2017-es tanévben is számos tanulónk mérte össze felkészültségét,
tudását más intézmények hasonló
korú diákjaival.
Elért eredményeikre büszkék vagyunk, s reméljük, a Tisztelt Olvasók
is osztoznak örömünkben.
Az alábbiakban az elért eredményeket szeretném megosztani.
- Zrínyi Ilona Matematika Verseny:
Nyári Rebeka 3.o., 7. hely.
- Berze Nagy János Gimnázium
matematika tehetségkutató versenye:
Zámborszky Zsófia 4. o. 4. hely.
Szecskõ Ákos 4. o. 7. hely.
- Markazi kompetencia alapú szövegértõ verseny:
Nyári Rebeka 3. o. 1. hely.
Pászti Zsombor 3. o. 2. hely.
- Bendegúz Nyelvész Verseny:
Nyári Rebeka 3. o. 3. hely.
- Kisnánai helyesíró verseny:
Zámborszky Zsófia 4. o. 1. hely.
Nyári Rebeka 3. o. 2. hely.
- Kompolti matematika verseny:
Szita Jázmin 1. o. 6.hely.
Szecskõ Ákos 4. o. 6. hely.

Gyerekszáj
Az elsõs Ábel az ebédlõben étkezés közben büszkén mutatja hurkás
kis karját.
– Tanár néni! Nézd!
Direkt növesztettem izmokat!
A kis Ábel az ebédlõben panaszkodott nekem.
– Megütött Matyi!
Matyiék asztalánál Ákos próbálta a
tényeket elmondani.
– Ábel bebunyózott Matyinak.
Kíváncsian kérdeztem:

Zámborszky Zsófia 4. o. 9. hely.
- Gyöngyös, Arany János vers- és
prózamondó verseny:
Tóth Jerne Ilona 4.o. 1.hely.
- Domoszlói szövegértõ verseny:
Kovács Enikõ 2.o. 2. hely.
Kiss Virág 2.o. 3. hely.
- Bendegúz Tudásbajnokság:
Nyári Rebeka 3. o., nyelvtan, 3. hely.
Pászti Zsombor 3. o., matematika,
5. hely.
- Abasár, kiskörzeti matematika
verseny:
Szita Jázmin 1.o. 1. hely.
Pászti Zsombor 3.o. 1. hely.
Zámborszky Zsófia 4.o. 1. hely.
Szecskõ Ákos 4.o. 2. hely.
- Gyöngyössolymos, hangos olvasási verseny:
Bódis Adél Bora 1.o. 2. hely.
Nyári Rebeka 3.o. 1. hely.
Tóth Jerne Ilona 4.o. 1.hely.
Szívbõl gratulálunk a sikerekhez!
Köszönjük tanulóink szorgalmát,
kitartását, a szülõk és a pedagógusok
áldozatos felkészítõ munkáját.
A nyári szünidõre jó pihenést kívánunk!

40 év
Ebben a tanévben kétszer is jelentõs
eseménynek lehettek tanúi iskolánk alkalmazottai: 40 munkával töltött év
után kettõ dolgozónk vonul nyugállományba.
Fehér Ádámné, Zsóka tanár néni
1977-ben kezdett dolgozni a gyöngyöstarjáni iskolában. Több száz gyermeket tanított meg írni, olvasni, számolni, készített fel tehetséges tanulókat
versenyekre, korrepetálta a lassabban
haladókat, szervezett programokat, kirándulásokat. Munkáját türelemmel,
odaadással, a tanulók érdekeit szem
elõtt tartva végezte.
Személyisége és pályafutása példaként szolgálhat valamennyiünknek.
Benedek Jánosné, Lidike néni
több, mint 15 évet töltött intézményünkben. Iskolatitkárként számos területen segítette a tanulók és a pedagógusok tevékenységét, munkáját.
Õszintén kívánjuk, hogy jól megérdemelt nyugdíjas napjaikat minél tovább élvezzék erõben, egészségben!
Kissné Matin Éva
iskolaigazgató

- Akkor most ki, mit és miért csinált?
– Én! – vágta rá Ábel. – Azért,
hogy tanuljon az esetbõl.
Az udvaron Jerne odaszaladt a
tanárnõhöz. Megállt elõtte, majd
mondta neki:
– Kriszti néni, te olyan gyönyörû
vagy!
Kriszti néni mosolyogva reagált rá:
– Jerne! Te ugye szeretnél valamit?! Mit akarsz kérni?
Pongrácz Gáborné Ilike
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Iskolai sport
Labdarúgás
Ritkán adatik meg egy ilyen kis iskolának mint a miénk, hogy az évente megrendezett labdarúgó diákolimpián a megyei döntõbe verekszi magát. Nos, tanulóink idén nagyon kitettek magukért, hiszen mindkét elindított korosztályban sikerült ez nekik azzal, hogy megnyerték korcsoportjuk körzeti döntõjét. A II. korcsoportosok Markazon, a III. korcsoportosok Nagyrédén állhattak a dobogó legfelsõ fokára. Az egri megyei
döntõn sem vallottak a fiúk szégyent,
ahol végig egyenrangú ellenfelei voltak az ott szereplõ iskolák csapatainak. A kisebbek a 6. helyezettek lettek, a nagyobbak pedig a 7. helyet
szerezték meg.
A csapatok tagjai :
II. korcsoport : Ozsvári Mátyás,
Szecskõ Ákos, Kõhegyi Kevin, Sándor Máté, Benchea Dávid, Cadenazzi Vittorio, Pászti Zsombor, Kovács Márton, Dutka Ádám.
III. korcsoport: Tuza Bence, Jakab
Ármin, Nagy Gergõ (6. o), Oravecz
Levente, Bóka Bálint, Kokavecz Martin, Faragó Teodor, Kecskés Szebasztián, Ludányi Milán, Nagy Gergõ (5. o), Kõrösi Zoltán, Ozsvári
Bendegúz, Cadenazzi Vittorio.
Atlétika
Ebben a tanévben is szerepeltünk
az atlétika diákolimpia nagyrédei
körzeti döntõjében, ahol a II. korcsoportos fiúk képviselték iskolánkat. A
3 versenyszámból (60 méteres síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás ) és
váltófutásból álló megmérettetésen a
2. helyet szereztük meg.
Csapattagok: Kõhegyi Kevin, Sándor Máté, Benchea Dávid, Tóth
Zsombor, Dutka Ádám, Kovács
Márton.

II. korcsoport foci

III. korcsoport foci

Barna Tibor
testnevelõ

II. korcsoport atlétika
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Húzzunk rétest!
Nyárköszöntõ rendezvény a Gyöngyöstarjáni Falumúzeumban
Minden évben, általában június végén Szent Iván napjához és a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódóan tartunk rendezvényt falumúzeumunkban. Ebben az évben egy kicsit elõbbre
hoztuk rendezvényünket.
Idén is elõtérbe helyeztük a falusi
vendéglátásra jellemzõ ételeket, italokat, azzal megspékelve, hogy fõzõversenyt hirdettünk és látványpékség jelleggel az igazi tarjáni rezgõs rétes készítésének és sütésének folyamatait is végig lehetett követni, melyet Griznerné
Ruzsom Kati néni vezényelt. A délután
legnépszerûbb látványossága és étele a
rétes volt, melyet akár másnapig is húzhattak volna ahhoz, hogy minden
igényt kielégíthessenek.
A délelõtti jó idõ délutánra, a programok kezdetére sajnos kellemetlen
nyirkos, szelesre váltott. A kettõ órakor
kezdõdõ, Lipovszkyné Molnár Zsuzsi
vezette kreatív rajzszakkörön részt vevõ
gyerkõcök még sebtében be tudták fejezni kreációjukat amikor eleredt az
esõ. Futás fedél alá! Elkeseredtünk: itt
nem lesz mulatság.
A falumúzeum udvarának túloldalán a fõzõversenyen induló csapatok
sátrai sorakoztak. Az ottaniak természetükbõl fakadóan vagy a fõzés elõtti
alapozás jóvoltából valószínûleg pozitívabban álltak hozzá a negatív idõjáráshoz. „Na de legalább nem tûz a
nap!”, „Nem lesz itt vihar, elkerüli Tarjánt!” – biztattuk egymást.
Amint az esõ kicsit visszavett magából, bátorkodtunk megnyitni a kézmûves sarkot, ahol Csernyikné Veres
Andrea jóvoltából újfajta technikával,
papírfonással ismerkedhettek meg az
alkotni vágyók.
Nagy Károly polgármester köszöntõjével kezdõdtek 4 órától a fõbb programok. Elõször az óvodások léptek fel,
s néptáncos mûsorukkal, bájos megjelenésükkel csaltak mosolyt a szülõk,
nagyszülõk és a többi nézõ arcára. Ezután az általános iskola 3. osztályának
farsangon debütált, Mary Poppins mu-

sicalbõl koreografált tánca következett.
Õket a Black Jam Hip Hop Tánciskola gyöngyöstarjáni csapata követte.
A csoport márciusban állt össze általános iskolásokból és óvodásokból.
A soron következõ fellépõk szintén
a Black Jam Tánciskola növendékei, a
14-16 éves fiatalokból álló Future
Team.
5 órakor az Ákom-Bákom Bábcsoport Kiskondás c. bábjátékán vidulhattak a kisebbek, majd Szikra László abasári származású stand up humorista a
falusi élet szépségeirõl szõtt humoros
elõadásán szórakozhatott a közönség.
Ezt követte a gyöngyöstarjániakból
álló GYUTACS színielõadása, Semmire semmi gondom címmel.
A fõzõverseny étkeit a közönségen
kívül Sándor Béla, a gyöngyösi Bori
mami étterem tulajdonosa zsûrizte.
Helyezettek:
1. Gyöngyöstarjáni Pávakör - Töltött káposzta
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület - Tavaszi csülök pernyés
lángossal
2. Nagy Károly polgármester úr és
csapata - Borjúraguleves rókagombával
Gyutacs - Lestyános bárány Limbus
módra

Benedek Péter és Szita Ferenc Vaddisznópörkölt
Már Ágnes és az SZMK - Székelykáposzta
3. Önkéntes Tûzoltó Egyesület Marhapörkölt
Csontos József és Szecskõ Zsolt Csülkös pacal
Jenei Károly és fia - Halászlé
Sándor Béla kiemelte, hogy nagyanyáink fõztje mindig a legfinomabb,
illetve lelkesedésük és kedvességük
hozzájárult ahhoz, hogy csapataik az
elsõ helyen végeztek.
Nagy taps és üdvrivalgás fogadta a
versenyzõket, ami nem is csoda, hisz a
képviselõk és civil szervezetek finomabbnál finomabb ételekkel kínálták a
látogatókat.
Az est zárásaképpen a Shadows'60
zenekar teremtett fergeteges, táncos
hangulatot.
Kecskés Alida, IKSZT munkatárs
7
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Nagyik és Unokák Énekkar sikere
Az énekkar eddigi legnagyobb sikerét érte el a Hajdúszoboszlón megrendezett Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud
döntõjében június 25-én, ahol megkapták az arany fokozatot népdal kategóriában. Köszönjük a csoport minden
tagjának, hogy idõt, fáradságot nem kímélve sok próbán keresztül elérték ezt
a kimagasló eredményt. Kívánunk nekik jó egészséget, további sok sikert,
örömteli együttléteket és sok szereplési
lehetõséget.
A csoport tagjai: Barta Károlyné,
Grízner Istvánné, Kakas Istvánné, Kovácsné Majoros Etelka, Ludányi Józsefné, Lukács Istvánné, Mészáros Mátyás,
Ozsvárt József, Ozsvárt Józsefné, Szita
Ferencné, Varga Ferencné továbbá a
gyerekek: Barta Dávid, Dudás Sára, Lukács Alíz, Szita Jázmin és nem utolsósorban Busa Imre, állandó harmonikás
kísérõjük.
A csapat szálláshelye egy kitûnõ
panzió volt és esténként annak udvarán
dalolásztak, beszélgettek. Az ott töltött
napok emlékére kis írás is született, egy
hajdúszoboszlói fiatal felszolgáló lány
tollából, íme:
Fiatalnak lenni nem azt jelenti, hogy ki
hány éves,
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vagy, hogy ki mennyinek néz ki,
Hanem azt, hogy ott a Szívében magát
örök gyermeknek érzi.
Eddig azt hittem, hogyha idõs le-szek,
már nem
lesz meg a vidámság, a játékosság,
Igen, ezt hittem, mindaddig, amíg
önök nekem
az örök fiatalságot el nem hozták.
Ahogy azon a bizonyos estén mulattak
és
mulathattam én is,
Amellett, hogy csodálatos hangjuk van,
mind gyönyörû szép is.
Meg helyes, hiszen néhány úr is
közbük volt,
engem mindnyájuk éneke teljesen
elrabolt.

Bár sajnálom, hogy csak ennyi idõt
töltöttünk együtt mi,
De ez az, az ilyen vendégekért érdemes
dolgozni
És egyvalamit megtanultam önöktõl ez
idõben,
Hogy az legboldogabb ember, ki belül
fiatal marad.
Látni ennyi drága idõst, ki így tud
mulatni
felbecsülhetetlen.
Ezzel a kis szösszenettel szeretném
megköszönni, hogy
önökkel lehettem"
Gyökeres Emese
2017. 06. 25.

XX. évfolyam 3. szám

2017. augusztus

„Lepképtár”-tól az „Örökkön Örökké”-ig a
Sósi-réten
Ismeretterjesztõ elõadás, gyermek
kézmûveskedés, erdei séta és nagyszerû erdei koncertek várták ebben
az évben is azokat, akik kilátogattak a
„Muzsikál az erdõ” gyöngyöstarjáni
helyszínére július 2-án. Gyöngyöstarján önkormányzata és a Muzsikál
az erdõ Alapítvány közös szervezésében lebonyolított rendezvény kiváló
alkalmat adott a természet kínálta feltöltõdésre a mûvészetek segítségével.
A nyugalom, a madarak és a zene
együttes hangjai igazi lelki kikapcsolódást nyújtottak a jelenlévõknek.
Természetesen nem maradt el az igazi falusi vendéglátás sem, mindenki
kedvére válogathatott a finomabbnál
finomabb étkek közül.

9
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Operaest Gyöngyöstarjánban
Telt ház elõtt hangzottak el Kacsóh Pongrác János Vitéz daljátékának legszebb énekei a Mûvelõdési
Házban július 8-án.
Rohonyi Anikó Liszt-díjas operaénekes és Miller Lajos Kossuth-díjas
operaénekes szerkesztésében került
színpadra a mû kivonata. Kiváló mûvészek közremûködésével láthattuk és
hallhattuk a dalokat. A narrátor Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas Érdemes Mûvész volt, aki kiváló felolvasásával méltó keretet adott a mûnek.
Kukorica Jancsi szerepében Miller Zoltánt Emerton- és Súgócsiga-díjas mûvészt láthattuk-hallhattuk. A dalok között hallhattuk Jancsi belépõjét „Én a
pásztorok királya”, Iluska dalát, a francia
királykisasszony dalát „Oh, csak ne volnék...”, „Megálmodtam réges-régen”,
„Egy rózsaszál szebben mesél...” és még
sok gyönyörû dallamot.
Az est végén nagy tapssal köszönte
meg a közönség a remek elõadást, majd
Rohonyi Anikó szerkesztõ kiemelte,
hogy nagy örömmel látogatnak el vidékre a mûvészek és népszerûsítik a
magyar kultúra eme mûfaját.
Pálosi Györgyné
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Könyvtári mozaik
Az elmúlt idõszakban három alkalommal tartottak könyvtári foglalkozást
a megyei könyvtár könyvtárosai a Közösségi Házban.
Május 5-én Bálintné Fadgyas Eszter
tartott Játszunk színházat! címen
könyvtári órát a Közösségi Házban. A
gyerekek megismerkedtek az erdõ zenéjével, az állatokkal. Közös mondókás
játék után megnézték az árnyszínházban Zelk Zoltán: A három nyulak c.
meséjét, majd elkészítették saját meseerdõjüket.
Június 23-án az általános iskola 5.
osztályos tanulói részére tartott Széchényi Orsolya rendhagyó irodalom órát.
A Pál utcai fiúk c. kötelezõ olvasmányt
KönyvtárMozi segítségével mutatta be
a gyerekeknek. Szó esett a történetben
szereplõ történelmi idõszakról, a mû és
a film keletkezésérõl is. Az óra végén
közös játékon vettek részt a gyerekek.
Június 27-én Szabó Eszter vezetésével KönyvtárMozi volt az ovisoknak.
Minden gyermek bemutatkozott, és elmondta milyen állat szeretne lenni a
„kerek erdõben”. Ezután sor került a
vetítésre, melyen megnézték Lázár Ervin Négyszögletû Kerekerdõ - Vacskamati virágja c. mesét, amit a gyerekek
nagyon élveztek. A mese után kézmûveskedtek, elkészítették Vacskamati virágát. Nagyon élvezték a gyerekek is és
az õket kísérõ óvónõk is a foglalkozást.
Pálosi Györgyné

Kedves olvasóink, érdeklõdõk!
Ebben az évben az alábbi filmek
kerülnek levetítésre az IKSZT-ben
KönyvtárMozi keretén belül.
Várunk mindenkit szeretettel!!
Szeptember 5. kedd 18 óra
Régi idõk focija
Október 3. kedd 18 óra
Angi Vera
November 7. kedd 17 óra
Gyógyító hagyomány - Füves aszszonyok, kenõ emberek
December 12. kedd 17 óra
Ez volt a divat... ez lett a divat
11
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50 éves osztálytalálkozó
Az általános iskola 1967-ben végzett tanulói
„Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellû örömök,
S pusztuljatok bilincses iskolák !
De elcsitult a jókedv-förgeteg,
S helyébe ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.”
(Ady Endre)
Kerek 50 éve röppentünk szét.
Most visszatértünk egyetlen napra, az
emlékünkben ma is elevenen élõ „iskolapadba”. A terem más, de az osztály
tanulóinak mozdulatai, szavai, a régi
idõt idézi. Gondolataink ezerfelé járnak, dobog a szívünk, gyûlnek az emlékek, s a torkunkat szorítja a komoly és
tréfás emlékek sora. Elkezdõdött az
osztályfõnöki óra.
Posztumusz, Zemniczki Irén osztályfõnöknek jelentem: Az osztály létszáma: 38 fõ, jelen van 22 fõ, hiányzik
10 fõ és 6 fõ megtért teremtõjéhez.
Jelen vannak: Babus Lajos, Babus
László, Babus Margit, Balázs Erzsébet,
Bálint Sándor, Budai Teréz, Csernyik
Anna, Csernyik Rozália, Korponyi Antal, Korponyi János, Ludányi Borbála,
Mészáros Mátyás, Murányi Lajos,
Nagy Lajos, Ózsvárt Mária, Õzse Zita,
Szecskõ Gizella, Szénási Erzsébet, Szõke László (Cibak), Szõke László, Varga
Mária, Zrubák Erzsébet.
Egyperces néma felállással adóztunk
elhunyt társainknak: Sándor István,
Nagy Mátyás, Tóth Gizella, Vankó
Zoltán, Lengyel Lajos és Kerekes
Amália.
Aztán hallgattuk egymást, ahogy
névsor szerint röviden mindenki elmeséli ki-ki a maga sorsát.
„Csak” 22-en jöttünk össze a találkozóra, de az elharapódzott vidámság
mindannyiukat ugyanúgy, pillanatok
alatt magával ragadott. Oldódik a görcsünk, szívbõl nevetünk, együtt éljük
újra a sok-sok apró csínyünket. Még a
körmösökön és a pofonokon is szívbõl
nevetünk, a tanáraink akkori fegyelmezésének sajátos eszközein.
Ezután átsétáltunk a templomba,
ahol szentmisét hallgattunk önma12

gunkért és elhunyt társainkért. A lelki
táplálék után közös fotózkodás, majd
visszasétáltunk a „tanterembe”, ahol a
jó vacsora után a jó zene és nagyon vidám hangulat mellett meggyújtottuk az
„50 éves osztálytalálkozó” tortát. Hatalmas össznépi közös tánc kezdõdött
(nem törõdve a másnapi izomlázzal) és
meglehetõs hangerõ mellett énekeltük
a dalokat, nótákat.
Nehéz volt a búcsú, sokáig maradtunk, hiszen olyan közel kerültünk
egymáshoz.

Mindenkibõl õrzünk egy darabot,
hiszen akaratlanul is hatással voltunk
egymásra életünk legfogékonyabb szakaszában. Mindenkibõl õrzünk egy darabot a szívünkben, s így egymás életének részeivé váltunk !
„Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák!”
(Ady Endre)
Murányi Lajos
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Tökéletes esküvõi smink
Minden menyasszony szeretne
gyönyörû lenni élete nagy napján. A
szépség alapja pedig az egészséges arcbõr, a profi smink és frizura.
Igazán szép sminket csak ápolt bõrre lehet feltenni. Ha problémás a bõröd, akkor érdemes már 5-6 hónappal
elõtte bejelentkezni egy kozmetikushoz, aki szakszerû ápolással kezeli a
bõrproblémákat, de ehhez idõ kell. Ha
nincsenek különösebb bõrproblémák,
akkor is nagyon fontos, hogy hidratáld
a bõröd. Az utolsó szemöldök-, szempillafestésre, szemöldökszedésre egy
héttel korábban érdemes sort keríteni.
Ne hagyd utolsó pillanatra a barnulást.
Lehetõleg az utolsó héten már ne menj
szoláriumba illetve napozni.
A nagy napon érdemes a sminket
profi szakemberre bízni. Hogy miért?
A jó menyasszonyi smink olyan, ami
harmonizál az egyéniségeddel, amit teljesen a magadénak érzel, és ezáltal nö-

veli az önbizalmadat, és nem utolsósorban jól mutat a fotókon. A sminknek
bombabiztosnak kell lennie, egészen a
kezdetektõl az utolsó percig. Ez azt jelenti, hogy tartós, vízállónak kell lennie
a sminkednek, ami csak professzionális
anyagokkal, különbözõ technikákkal és
megfelelõ fixálással érhetõ el.
Miért jó a próbasmink? A próbasmink alkalmával megbeszélésre kerülnek a saját elképzelések, a ruha, a csokor, és minden más befolyásoló tényezõ színe, stílusa. Tudod tesztelni az elkészült smink tartósságát.
Régebben a menyasszonyi sminkek
visszafogottak és természetesek voltak.
Mostanra ez változni látszik, gyakran
látni erõteljesebb füstös vagy éppen
extravagáns sminkeket is a menyasszonyokon. Mára minden csakis a menyasszonytól függ.
Keress bizalommal, további munkáim a facebook oldalamon: M.P.

Make-up Artist
Fotó: Kaunitz Tamás
Smink: Puskás Marietta

Ping-pong szakkör hírei
Június 13-án került sor a 2016/17es tanév utolsó ping-pong szakköri
foglalkozásra. Ez az alkalom kicsit
rendhagyó volt az elõzõekhez képest,
a játék mellett ügyességi és sorversenyeken mérhették össze a gyerekek a
tudásukat. Jó volt látni, hogy azok,
akik az elmúlt egy évben kitartóan
látogatták a szakköri foglalkozásokat,
milyen sokat ügyesedtek, fejlõdtek.
A foglakozás végén mindenki
éremmel és értékes ajándékokkal
gazdagodott.
Köszönet Jáger Józsefnek, Fehér
Tibornak (a Karácsondi SE versenyzõi) és Szabó Ildikónak a szakkörök
vezetéséért és a gyerekek lelkiismeretes tanításáért.
Szeptembertõl a ping-pong szakkört folytatjuk, várjuk a régi és új
szakkörtagok jelentkezését!
Bagi József
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Írások, cikkek régi újságokból
Kedves olvasóink!
Az egri Bródy Sándor Könyvtár
folyamatosan tölti fel az internetre
régi újságok, folyóiratok tartalmát.
Mostani számunkban a 60 évvel ezelõtti Népújság nyári számaiból teszünk közzé három, Gyöngyöstarjánnal kapcsolatos cikket.

NÉPÚJSÁG - 1957. május 22.
szerda
Gyöngyöstarján példát mutat
az adófizetésben
Az elmúlt években Gyöngyöstarján
nagy szõlõtermelõ község arról volt
nevezetes, hogy adófizetésben mindig
az utolsó volt a gyöngyösi járásban.
Ebben az évben azonban a község dolgozó parasztjai kitettek magukért. Május 17-re az elsõ félévi adókötelezettségüknek is teljes egészében eleget tettek. Ezzel az utolsó helyrõl most az elsõ helyre kerültek. Több olyan termelõ
is van a faluban, mint Ludányi István,
aki már egész évi adóját befizette.
A gyöngyöstarjániak kötelességtudásának lendítõje a helyi tanács jó
munkája. A tanácstagok gyakran felkeresik választóikat, beszélgetnek velük az ország helyzetérõl, az adófizetés jelentõségérõl.
Ezenkívül az elmúlt hónapokban
egyetlen eset sem fordult elõ, hogy
valamely panasszal a helybeli gazdáknak a járásra, vagy a megyére kellett
volna utazniok. A helyi tanácsnál
gyorsan, igazságosan rendezik a dolgozó parasztok problémáit.

NÉPÚJSÁG - 1957. július 13.
szombat
A Petõfi termelõszövetkezet
lelkes csapatát éppen reggelinél
találjuk. Az õsziárpa, amit éppen vágtak, olyan, akar a nád. A termés? Eléri
a 20 mázsás átlagot. Ebbõl bõven jut
a tagoknak is, eladásra is. És a jó ter14

més mellett, panasz is van bõven. A
nagy munka alatt, nem törõdik velük
a vezetõség.
Napok múlnak el, míg találkoznak az elnökkel, könyvelõvel.
Mind a kettõ saját munkájával van
elfoglalva odahaza.
Kiáltásnyi távolságra Csernyik
József egyéni gazda kaszája elõtt dõlnek a kalászok.
Utána Tercsike, a felesége szedi a
markot. Messzirõl integetnek, hogy
menjünk oda. Fáradság nem latszik
rajtuk, õk is örülnek a jó termesnek.
Bár az átlaguk kisebb lesz mint a
Petõfié, de elégedettek, feleslegüket
eladják az államnak.

NÉPÚJSÁG - 1958. június 15.
vasárnap
Sétán a gyöngyöstarjáni határban
(Tudósítónktól)
Gyöngyöstõl mintegy hat kilométerre van Gyöngyöstarján.
Szorgalmas nép lakja ezt a falut, s
van is mindig tennivaló egész esztendõben, mert szõlõ, szántó, gyümölcsös, minden megtalálható e
mátrai falucskában. És hogy a temérdek munkát el tudjuk végezni,
bizony hajnaltól késõ estig kint vannak a földeken még az asszonyok is.
A munka után természetesen van
bõven jövedelem is.
Munkaszüneti napokon lehet
leginkább meglátni. A lányok valóságos ruhabemutatókat rendeznek.
Nylonból, selyembõl, bársonyból
készülnek az ízléses ruhák. A takarosan berendezett lakásokban rádió
szól, egyre nagyobb tért hódit a
könyv, az újság, egyre több lesz a
motorkerékpár.
Rend van a lakásokban, de rend
van kint a földeken is.
Ahogy kint járunk a határban,
nem gyõzünk köszöngetni a szorgalmasan dolgozó embereknek.

Csernyik István már hajnal óta
vágja a herét. Az öreg templom harangja még el sem kongatta a hármat,
mikor már kint volt a feleségével
együtt. Azóta már a második darab
földön gyürkõznek a munkával. Azt
mondja, addig kell haladni, amíg
nem késõ. Ugyanez a véleménye
Ludányi Józsefnek is.
Megyünk tovább, az út mindkét
oldalán gondosan bemunkált szõlõk,
szántók váltogatják egymást. Sokan
már harmadszor kapálják a kukoricát,
harmadszor permetezik a szõlõt.
Meg is látszik, az erõteljes hajtásokat
alig gyõzi kötözni az asszonynép.
Az egyik szép szõlõ a Petõfi Tsz.
tulajdona. Négyen állunk meg egy
kis beszélgetésre.
Friss elvtárs, a tsz. elnöke, sorra
mutogatja a termelõszövetkezet
területeit, a tanyát, a jószágállományt.
A tanya mellett gõzhenger dolgozik, autók szállítják a zúzalék-követ.
Épül a bekötõút, mely a termelõszövetkezet központi tanyáját
bekapcsolja az úthálózatba.
A hegyoldalon csodálatosan szép
látvány. A cseresznyefák szinte roskadoznak a vérpiros gyümölcsöktõl. A
szõlõk között pöszméte- és ribiszkebokrok bújnak meg, úgy, mintha csak
attól félnének, hogy avatatlan kezek
megszedik õket.
Összejártuk a fél határt, visszafele
a lógi dûlõn keresztül jöttünk. A hatalmas völgykatlanban dúsan terem a
fû, már lekaszálták, összerakták a jó
szénát. A hegyoldalban szõlõk, ez a
tarjániak büszkesége.
Az itt termett csemegeszõlõnek,
meg a zamatos bornak már külföldön
is híre van.
A munkánkban sehol sincs hiba,
sõt az oltások, pótlások nagy részét is
elvégezték.
Lassan elérkezik az aratás, cséplés
ideje, s a tarjániak tudják, ez teljesen
lefoglalja majd õket. Úgy igyekeznek
hát, hogy addig minden más munkát
elvégezzenek. Meg is látszik ez az
egész határon.

2017. augusztus
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Kérdõív települési arculati kézikönyv
kidolgozásához
Tisztelt Gyöngyöstarjániak!
Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településen élõk véleményérõl a Településarculati Kézikönyv
készítéséhez.
A kitöltés természetesen névtelen,
az adatokat titkosan kezeljük, a válaszadás önkéntes.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat.
Kérjük, hogy a kitöltés során jelölje meg az Önnek megfelelõ választ!
KÉRDÉS 1. Mik azok amiket
legjobban szeret a településén?
(Több választ is megjelölhet!)

fehéret
kéket
vöröset
szürkét
narancs színût
egyéb:…………………......
sátortetõ
K.4. Milyen színût NEM szeretne az utcájában látni? (Több
választ is megjelölhet!)
homokszínût
fehéret

a házak

kéket

kertek

vöröset

kerítések

szürkét

az utcák fái, fasorok

narancs színût

parkok

egyéb:……………………….

templom(ok)
Épített örökség
erdõk
egyéb:…………………......
K.2. Mit lát problémának? (Kérem 3 választ jelöljön meg!)
kevés a járda
szûkek a kocsibejárók
megoldatlan esõvíz-elvezetés
szûkek az utcák
kevés a fa

K.5. Ön szerint egy település
szabályozhatja, hogy milyen színûre festhetik a lakók a házakat?
Igen, minden ház esetében
Igen, de csak az új építésû házak
esetében
Nem tudom eldönteni
K.6. Egy olyan településen,
mint az Önöké milyen tetõforma
illik legjobban a házakhoz?
(Több típust is megjelölhet!)
lapostetõ

nagy a forgalom

K.7. Ha lehetõsége lenne rá
elõírná-e, hogy milyen típusú
tetõvel épüljenek az új házak a
településen?

nincs elég parkoló hely az utcákon
nem lehet biztonságosan közlekedni

igen
nyeregtetõ

nem
talán



homokszínût

mediterrán tetõ

Nem

szûk a házak elõtti zöldsáv

K.3. Milyen színû épületeket
látna szívesen az utcájában?
(Több választ is megjelölhet!)

oromfalas tetõ
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K.8. Ön szerint mikor kellemesebb egy település utcája?
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K.12. Ültetne-e még fát vagy
bokrot a kertjébe?

ha sokféle formájú és tetejû épület van

igen, fát

ha minden épület szinte egyforma

igen, bokrot

ha csak néhány típus van

mindkettõt

nincs véleményem róla

egyiket sem

K.9. Ön szerint a faluban melyik épülhessen? (Több választ is
megjelölhet!)

K.13. Milyen kerítéseket látna
szívesen a településen? (Kérem
max. 3 típust jelöljön meg!)

földszintes ház

sövény

tetõtérbeépítéses ház

tömör téglafal

emeletes ház

drótháló

600 nm-es telken ház

kovácsoltvas

1000 nm-es telken ház

beton

1500 nm-es telken ház

fa

egy telken egy lakóház

semmilyen

egy telken két lakóház
K.10. És melyik az, amit NEM
látna szívesen az utcában ahol lakik? (Több típust is megjelölhet!)

K.14. Melyik fajta hirdetést
tartja jónak a falu utcáin? (Több
típust is megjelölhet!)
hirdetõtábla

homlokzatdíszítését
homlokzat színét (tömör)
ablak típusát (ablakosztást)
tetõfedés anyagát
lábazat anyagát
semmit
egyéb:……............……………….
Végül néhány személyesebb
kérdés
1. Melyik évben született
........................................................
2. Mi óta él a településen?
........................................................
3. Melyik településrõl költözött
ide?
(Kérem adja meg a település nevét
vagy irányítószámát!)
........................................................
4. Összességében hogy ítéli meg
háztartásának anyagi helyzetét?

agyag cserép

ajtóra, oszlopra ragasztott papírlap

színes mázas cserép

hangosbeszélõ

Gondok nélkül élek

mediterrán cserép

óriásplakát

Beosztással jól kijövök

szürke pala
színes pala
hullámpala

K.15. Ön szerint az új utcák
kialakításánál a házak hogyan
épüljenek?

fa zsindely

sûrûbben

bitumenes zsindely (kanadai
tegola)

ritkábban

cserepes lemez fémbõl a
nád
K.11. Ültetne-e még fát abba
az utcába, ahol lakik?
igen
nem
talán

K.16. Ön szerint az új utcák
milyenek legyenek?
városias jellegûek
kertvárosias
falusias jellegûek
K.17. Ön szerint a régi házak
felújításánál, átépítésénél mi az
amit meg kellene õrizni? (Több
választ is megjelölhet!)

Gyakran nem jövök ki a jövedelmembõl
5. Írja meg ha szeretne még
valamit elmondani!
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Köszönjük, hogy elmondta véleményét és segítette munkánkat a kérdõív kitöltésével!

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

16

