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Költségvetésrõl
Tisztelt Gyöngyöstarjáni Lakosok!
2007. február 15-én képviselõ-testületünk – több forduló után – megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta önkormányzatunk ez évi költségvetését.
Tények: 2007. február 15-i induló számláink közel
10 000 000 forint mûködési hitelt mutattak, és van
egy 20 040 000 forint hosszú lejáratú tartozásunk, amit
2008-tól kell visszafizetni.
Bevételi lehetõségeink igen szûkösek. Az építési
telkek értékesítése egy hosszabb folyamat, melynek
bevételére ebben az évben nemigen lehet számítani,
ráadásul közel 4 000 000 forint ráfordítást igényel a
közmûvesítés költségein kívül.
Látható, hogy a csökkenõ állami finanszírozás mellett,
amely idén 5 000 000 Ft-tal kevesebb a tavalyinál, még
a bevételek növekedésével sem lehet számolni. A
lakosság teherbíró képessége határán van, így az adók
sem növelhetõk jelentõsen.
Az idén 1 800 000 Ft-tal, jövõre mintegy 5 000 000
Ft-tal ad kevesebbet az iskola mûködtetésére az állam.
(Itt jegyzem meg, iskolánk szolgáltatásának és tanulói létszámának növelése, szakmai színvonalának emelése a fõ cél, nem pedig
a pletykaszinten terjedõ bezárása. Bizonyítja ezt sok egyebek
mellett az is, hogy reális közelégbe került egy tornacsarnok megépítésének lehetõsége, mely nem az eddig tervezett PPP-s programban szereplõ 600 milliós beruházás. Az MLSZ által támogatott mûfüves fedett „ futball” méretû csarnok megépítése elõzetes
kalkulációk alapján 30 millió forint körüli összegbõl megépíthetõ
az iskolaudvaron, ami gyermekeink, és a község többi lakosának
a mozgásigényének kielégítését is lehetõvé teszi. Megvalósítását a
kiíró ez év végére tervezi. Kifizetése 15 éves részletfizetéssel
történne.)
Költségvetésünk egyensúlyát ebben az évben csak a
kiadások csökkentésével és a fejlesztési terveink mérséklésével tudjuk egyensúlyban tartani. Kiadásaink csökken-

tését még az is nehezíti, hogy intézményeink
mûködtetésének növekvõ költségeit az állam nem ismeri
el, ahol legnagyobb mértékben a rezsiköltség növekszik.
(Villany, gáz, víz és egyéb áremelések.) Amit az eladósodásunk megakadályozása érdekében tehetünk, az a
dolgozóink eddigi juttatásainak csökkentése, és létszámleépítés.
A megvonások azt jelentik, hogy minden
köztisztviselõnek és közalkalmazottnak csak a törvényben elõírt járandóságot biztosítjuk. (Érinti: a
Folytatás a 2. oldalon

Tisztelt Hölgyem!
Nõnap alkalmából Gyöngyöstarján Önkormányzatának férfi képviselõi, bizottsági tagjai
és dolgozói nevében minden településünkön
élõ és dolgozó NÕT szeretettel
Nagy Károly
köszöntök.

polgármester
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Költségvetésrõl
Tisztelt Gyöngyöstarjáni Lakosok!
Folytatás az 1. oldalról
ruhapénzt, az étkezési hozzájárulást, és a kis értékû
ajándékok megvonását pl.: karácsony stb.)
Ebben az évben 9 000 000 Ft megtakarítást jelent
ez az intézkedés. Itt szeretnék köszönetet mondani az
intézményvezetõknek és miden dolgozónak, akik
megértették ezt a zsebüket mélyen érintõ, és számunkra
csöppet sem népszerû lépést. Az ÁMK-ból, az óvodából,
és a hivatalból is 1-1, összesen 3 fõ leépítését tervezzük
ebben az évben. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy
ez a létszámcsökkentés nem veszélyezteti az intézmények
mûködését, sem a minõségi oktatást. Ezen intézkedésnek
megtakarítási hatása csak jövõre lesz érezhetõ.
További kiadáscsökkenést fog eredményezni a hivatali
személyautó eladása. Ezután az utazásokat – személyem
esetében – a polgármesteri költségtérítésbõl fogom
finanszírozni.
A polgármesteri hivatal képviselõi munkával összefüggõ nyomtatási és másolási tevékenysége évente közel
1 000 000 forintba kerül. A költségek jelentõs részét a
testületi ülésekre készült anyagok teszik ki. A képviselõk
úgy döntöttek, hogy nem veszik fel a tiszteletdíjukat, így
6 000 000 forint marad az önkormányzatnál. Ennek az
összegnek egy részébõl 2 000 000 forintért informatikai
eszközöket kapnak, mellyel 4 év alatt megközelítõleg 33,5 000 000 forint költségmegtakarítás lesz elérhetõ,
mivel az ülések anyagait, és egyéb információkat nem
papíron, hanem elektronikus úton kapják meg.
További megtakarításra vár az évente 2 000 000 forintba kerülõ telefonok használata, melyet a 2007. év elsõ
felében ésszerûen át fogunk alakítani.
Ifjúsági klubunk fenntartása a Hõsök utca 1-ben
megközelítõleg 4 000 000 forintba kerül. További nyitvatartási rendjét az igényekhez igazodóan módosítjuk,
mellyel a rezsi- és mûködési költség jelentõs csökkentését érjük el.
Ismerve Gyöngyöstarján eddigi szociális ellátását és a
rászorulók igényeit, kiadásainkat a tavalyi szinten tervezzük. Sajnos, az igen közkedvelt közgyógyellátás támogatását az állam megváltoztatta, és most is módosítani
kívánja. A jelenlegi jogszabály alapján önkormányzatunk
19 500 forint helyett 45 000 forint hozzájárulást
köteles fizetni a nem alanyi jogon járó igazolványok
után. Ezzel rákényszerítik az önkormányzatokat arra,
hogy szûkítsék a jogosultak körét, ami sajnálatosan
nálunk is megtörténik.
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Ezt az évet 12 500 000 Ft mûködési hitellel terveztük.
Megpróbáljuk az ÖNHIKI-s pályázatot beadni,
amellyel csökkenthetjük a hiányunkat. A fejlesztéseket
elsõsorban pályázati segítséggel próbáljuk megoldani.
A 2007. évben a következõ fõbb fejlesztéseket tervezzük:
– temetõben építendõ urnafal tervét mintegy 480 000
Ft-ért.
– Rákóczi és Deák utcai járdák rosszabb szakaszainak
felújítását 876 000 Ft-ért.
– Tûzoltó utca felújítására 3 700 000 Ft önerõt terveztünk pályázat elnyerése esetén.
– A sportra 750 000 forinttal adtunk többet, ezzel
megadva a nagypályás foci újraindításának lehetõségét.
Reményeink szerint szponzorokkal és más bevételekkel
csökkenthetõ lesz ez az induláshoz szükséges kiadáshoz
mérten csekély összeg is.
– Az elõzõ évekhez képest sokkal szerényebb összegbõl, 800 000 Ft-ból szeretnénk legalább két nagyobb rendezvényt megtartani, melyek idõpontját késõbb fogjuk
kitûzni.
– Petõfi utcában – a bolt és a telefonközpont mellett,
de a temetõnél történõ fordulóval – buszmegálló
megépítését tervezzük 2 280 000 Ft-ért, amely a távolsági utazás megkönnyítésén kívül nagyon sok idõs
embernek nyújt kijutási könnyebbséget szeretteik sírjának gondozására a temetõbe.
Gondolom mindenki számára világos, hogy költségvetési szempontból igen nehéz év elõtt állunk.
Terveinkkel és elképzeléseinkkel kapcsolatban
eltökéltek vagyunk.
Képviselõ-testületünk szándéka, hogy sok munkával
és az Önök segítségével a terveinket megvalósítsuk, sõt,
ha csak lehet, túl is teljesítsük.
Ehhez tisztelettel kérem településünk lakóinak támogatását!
Köszönettel:
Nagy Károly
polgármester
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük
Az utolsó Gyöngyöstarjáni Hírmondó megjelenése óta eltelt idõszakban a képviselõ-testület négy alkalommal ülésezett.
2006. november 9.
Gyöngyöstarján Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a „Pálosvörösmart Községi Önkormányzat csatlakozási kérelme Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásához és Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása” címû elõterjesztést és elfogadta azt.
A testület módosította a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét, amelynek értelmében azon
Hóvirág utcai lakosok, akik befizetik az útépítési hozzájárulást, a befizetést követõ öt adóévben adómentességet
élveznek.
2006. december 7.
A képviselõ-testület a Heves Megyei Vízmû Zrt. által benyújtott szakmai anyag alapján módosította a közüzemi
vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ legmagasabb hatósági díjak
megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeirõl szóló rendeletét, amelynek értelmében 2007. évben az
1.
Ivóvízdíj
nettó (Ft/m3)
227

bruttó (Ft/m3)
272.4

2.
Csatornadíj
nettó (Ft/m3)
bruttó (Ft/m3)
166
199.20

A grémium a gyöngyösi Városgondozási Zrt. szakmai anyaga alapján módosította az egyes helyi közszolgáltatások
kötelezõ igénybevételérõl szóló rendeletét. Ennek megfelelõen a kommunális hulladékszállítás díjtételei
50 l kuka egyszeri szállítása
éves díja
110 l kuka egyszeri szállítása
éves díja

Nettó Ft
95,83
4983
210,83
10963

Bruttó Ft
115
5980
253
13156

mértékben lettek meghatározva.
A testület felülvizsgálta a jelenleg hatályos adórendeleteket, amelynek alapján a 2007. évre az alábbi módosításokat
fogadta el:
1. Idegenforgalmi adó: 200 forint/vendégéjszaka
2. Magánszemélyek kommunális adója: 8000 forint/év.
A képviselõ-testület módosította továbbá a temetõ használatáról, kezelésérõl és rendjérõl szóló rendeletét, amelynek értelmében a
1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.
2) Váltott sírhelyek:
Egyes sírhely ára
Kettes sírhely ára
Sírbolt (1 személyes)
Sírbolt (2 személyes)
Urnafülke

3 400 Ft
6 800 Ft
6 000 Ft
12 000 Ft
1 700 Ft

3) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtetõ
Egyes sírhely keretezésénél
Kettes sírhely keretezésénél
Hármas sírkeretezésnél
Sírbolt építésénél

2 700 Ft
3 400 Ft
4 000 Ft
7 200 Ft

köteles fizetni, használati díj címén.
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük
4) A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj
címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtetõ:
Egyes síremlék esetében
Kettes síremlék esetében
Hármas síremlék esetében
Sírbolt esetében
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2007.
évi koncepcióját, amelyben meghatározásra kerültek a
2007. évben elvégzendõ kiemelt feladatok.
A testület meghatározta a 2007. évi étkezési térítési
díjakat, így
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Étkeztetésben részesülõk Fizetendõ díj
megnevezése
(Ft)
Óvodai gyermek ellátottak
reggeli
60 Ft
Óvodai gyermek ellátottak ebéd
187 Ft
Óvodai gyermek ellátottak
uzsonna
60 Ft
Iskolai menza (csak ebéd)
281 Ft
Iskolai napközi ellátás reggeli
90 Ft
Iskolai napközi ellátás ebéd
281 Ft
Iskolai napközi ellátás uzsonna
90 Ft
Óvodai alkalmazottak reggeli
vagy uzsonna
124 Ft
Óvodai alkalmazottak ebéd
379 Ft
Intézmények dolgozói ebéd
611 Ft
Vendég ebéd
640 Ft
Szociális alapellátás keretén
belüli étkezés (csak ebéd)
374 Ft
Waldorf óvoda (csak ebéd)
458 Ft

A grémium elfogadta továbbá a 2007. évi munkatervét.
A képviselõ-testület határozott arról, hogy a
Gyöngyösi Rendõrkapitányságot támogatja 50 000
forinttal új sebességmérõ berendezés vásárlása céljából.

700 Ft
800 Ft
900 Ft
1 700 Ft
gramját, amelyben a következõ évekre tervezett nagy volumenû feladatokat határozta meg. Polgármesteri
tájékoztatás keretén belül az elkészített anyagról részletes
felvilágosítást kap mindenki a soron következõ
közmeghallgatás alkalmával, továbbá az bárki számára
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban.
2007. február 15.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2007.
évi költségvetési rendeletét. A rendelet értelmében a
bevételi és kiadási fõösszeg 235 691 000 forint. A költségvetési rendelet további részletezésérõl a jelenlegi
Hírmondóban külön polgármesteri cikkben olvashatnak,
továbbá az elkészült anyagot bárki megtekintheti ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatalban.
A testület módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletét. A módosítás érinti többek között a
közgyógyellátásra való jogosultsági határok megváltoztatását,
amelynek értelmében szociálisan rászorult személy az, akinek a családjában az egy fõre jutó havi átlagjövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %át, egyedülálló esetében a 220 %-át nem haladja meg.
A cikkben említett rendeletek és határozatok ügyfélfogadási idõben megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatalban.
Papp Zoltán, jegyzõ
Tájékoztatjuk Gyöngyöstarján község lakosságát, hogy a Városgondozási Zrt. Gyöngyös,
2007. április 2. napjától (hétfõ), április 7. napjáig (szombat)

2007. február 1.
A testület elsõ fordulóban megtárgyalta a költségvetést, ennek alapján a grémium úgy döntött, hogy a
22 millió forint tervezett hitel mértékét csökkenteni
szükséges. A csökkentés fõ irányvonalai értelmében a
képviselõ-testület megszüntette az intézményeknél dolgozók nem kötelezõ juttatásait, a képviselõk lemondtak
tiszteletdíjukról, tervezésre került a hivatali gépkocsi
értékesítése is, továbbá a testület minden intézménynél
egy fõ létszámcsökkentést irányozott elõ, amelyet az
intézményvezetõknek 2007. évben végre kell hajtani.
A grémium elfogadta a gazdasági valamint cikluspro4

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ.
A lomtalanításhoz a Városgondozási Zrt. konténereket helyez ki a
Gyöngyöstarján, Bocskai, József Attila, Ady Endre, Dobó,
Pozsonyi, Rákóczi és Széchenyi utcákban.
Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanokon keletkezett lomokat a
konténerekbe helyezzék el, azok mellé ne rakodjanak.
A lomtalanítás során építési törmeléket és veszélyes hulladékot a
konténerben nem szabad elhelyezni.
A konténerekbõl guberálni tilos!
Gyöngyöstarján, 2007. február 28.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat
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Tarjáni nemzetõrök és honvédek az
1848/49-es szabadságharcban
Gyöngyöstarján 1848-ban a megye
Gyöngyösi járásába tartozott, amelynek fõszolgabírója Gosztonyi János
volt. A Gyöngyösi járásban a fõszolgabíró mellett 3 alszolgabíró és 3 esküdt tevékenykedett, akik egymás
között kisebb kerületekre osztották
fel a járást. Gyöngyöstarján Izsák
László alszolgabíró kerületéhez tartozott. Lakosainak száma egy 1848-as megyei kimutatás szerint 1589 fõ volt. A falu földbirtokosai a gróf Forgách, a gróf
Esterházy, a báró Orczy, a Barkassy, a Gosztonyi, a Darvas, az
Almásy és a Fehér családok voltak.
A pesti március 15-i forradalom Tarjánban már március
17-én ismertté válhatott, hiszen ekkor már Egerbe is eljutott
a híre. A megye legtöbb településén, így Tarjánban is általában örömmel fogadták a változásokat. A polgári átalakulás
törvényei a pozsonyi országgyûlésen ekkor még csak készülõben voltak. A földmûves népet elsõsorban az érdekelte,
hogy a jobbágyi szolgáltatásokat eltörlõ törvény mennyire
orvosolja sérelmeiket, milyen földeket juttat a tulajdonukba.
Sérelmek pedig voltak, a tarjániakat leginkább az 1847-ben
lezárt tagosítási per sújtotta, ami a földbirtokosoknak kedvezett. Ezért 1848 áprilisának elsõ napjaiban a lakosok egy
része elkezdte visszafoglalni a tagosítás során elvett földeket,
illetve a fölesúri majorsági földek egy részét is. Izsák László
alszolgabíró csak szigorú intézkedésekkel tudta helyreállítani
a rendet, aminek során 18 tarjáni lakost õrizetbe vettek. A
felizgatott kedélyek csak lassan csillapodtak le a faluban, ami
nem volt egyedi jelenség sem a megyében, sem az országban.
A késõbbiekben azonban
Tarjánban is megindult az
áprilisi törvények végrehajtása, amiket május elsõ napjaiban egy falugyûlésen Izsák
László alszolgabíró és Thassy Dániel megyei bizottmányi tag hirdettek ki, s magyarázták el a helybélieknek. Az
egyik legtöbb energiát igénylõ feladat a nemzetõrség helyi megszervezése volt. Ezt az
elfogadott törvény értelmében a „személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke biztosítása” érdekében,
vagyis a rendészeti feladatok ellátására kellett felállítani.
Ez is egyik megnyilvánulása volt a polgári jogegyenlõségnek, hiszen a rendvédelmi feladatok ellátása a hadseregen kívül korábban csak a nemességet illette meg. A
születési kiváltságok helyett meghatározott vagyoni cenzusnak való megfelelés lett a nemzetõrségbe való beke-

rülés alapja. Ez 1/2 volt jobbágytelekkel, vagy 100 pengõ
forint évenkénti tiszta jövedelemmel való rendelkezést
jelentett. Azoknak a 20 és 50 év közötti férfiaknak, akik
megfeleltek ezeknek a feltételeknek, kötelezõen részt
kellett venniük a nemzetõrségi szolgálatban.
Tarjánban a nemzetõrség felállítása
május folyamán indult meg a megfelelõ személyek összeírásával. Az öszszeírást Izsák László alszolgabíró és
Beniczky Attila megyei választmányi
tag végezték el. Ekkor 84 személyt írtak össze. A késõbbi, feltehetõen augusztusi összeírásokban még két újabb
személy szerepelt. Az összeírtak közül 2 fõ túlkorosként
önkéntes volt: az 53 éves Kiss József, aki a bírói tisztséget
töltötte be a faluban, és az 52 éves Babus György. Az elõírt
vagyoni feltételeknek mind a ketten megfeleltek. A nem
feltétlenül csak gazdálkodásból élõket Burchard József
lelkész, Matyasovszky György jegyzõ, Mészáros György
települési hadnagy, Bárány Alajos és Navratil Lajos gazdatisztek, valamint Uborka Mihály kézmûves képviselték,
akik az összeírás adatai szerint jövedelmük alapján feleltek
meg az elõírásnak. Legalább 1/2 volt jobbágytelekkel rendelkeztek: Adorján Ferenc, Babus Antal, ifj. Babus Ferenc,
Babus György, Bakos János (Bakó), Bokros József,
Csernyik István, Csernyik János, ifj. Csernyik József,
Dobre András, Fehér Imre, Fehér István, Kiss Antal, Kiss
Ferenc, Kiss József (Felszögi), Kiss Pál, Kiss Pál (Medek),
Kovács János, id. Ludányi Antal, ifj. Ludányi Antal, ifj.
Ludányi Imre, Ludányi János, Ludányi József, ifj. Ludányi
József (B.), Ludányi József, Majoros József, Marót Ferenc,
Matányi Márton, Mészáros György, Mészáros József
(István), Mészáros János Sándor (Land), Mészáros József
(45 éves), Mészáros József (32 éves), Nádasdi Ferenc,
Nagy Antal, Nagy József, Ozsvárt András, Ozsvárt Ferenc,
Ozsvárt János, Ruzsom György, Szecskõ András, Szecskõ
Pál, Szõke András, ifj. Szõke Ferenc, Tatár Mátyás, Tóth
Ignác, Tóth Antal, Tóth Ferenc, Tóth József és Záper
István. A feltételeknek megfeleltek között sok olyan volt,
aki az elõírtnál kevesebb földbirtokkal, mindössze 1/4 volt
jobbágytelekkel rendelkezett, de a jövedelmi kritériumnak
eleget tett az akkori összeírók szerint. Jövedelmük a
szõlõbõl eredt. Közéjük tartozott: Babus András, Babus
János, Babus Mihály, ifj. Csernyik György, id. Csernyik
József, Dobre Antal, Dobre Péter, Nagy Ferenc, Ozsvárt
György, Szõke András és Szõke János. Meghatározatlan
nagyságú szõlõbirtok után feleltek a meg a vagyoni kritériFolytatás a 6. oldalon
5
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Tarjáni nemzetõrök és honvédek az
1848/49-es szabadságharcban
Folytatás az 5. oldalról
umoknak: Babus Ferenc, Benedek József, Csernyik
Mihály, Gömöri János, Kiss Ferenc, Kiss István, Kiss János
(Bolló), Kiss János, Majoros András, Ruzsom József,
Szõke György, Szõke József, Tóth József és Török József.
A tarjáni nemzetõrök a megye II. zászlóaljába lettek
beosztva, amelynek központja Gyöngyös volt. Noha a
nemzetõrség belsõ rendészeti feladatokra lett felállítva,
sor került harctéri alkalmazásukra is. Heves megyébõl
1848 júliusában a Délvidékre rendeltek 3000 nemzetõrt
4 hetes tábori szolgálatra a szerb felkelõk ellen. A négy
hetes szolgálat augusztusra esett. Tarjánból Kiss Pál
(Medek), Mészáros István és Ozsvárt András vonultak el
tábori szolgálatra. A mozgósított nemzetõrök Bács
megyében Járek település védelmében vettek részt,
ahonnan szeptemberben tértek vissza.
A tényleges harc a nemzetõrök helyett egyre inkább a
rendes katonaságra, a honvédségre hárult. Õket 1848 õszétõl négy éves katonai szolgálatra állították ki a 19-22 éves
korosztályból. Közöttük szintén találunk tarjániakat: Bárnai
József, Babus József (Radácsi), Bakos Gergely, Kiss Ferenc
(Óbester), Kiss István (Dudás), Ludányi Ferenc (Matyó),
Ludányi János (Árpási), Matányi József (Kóré), Molnár Pál
(Jákó), Nádasdi Ferenc és Szõke János (Erdéli). Õk köz-

honvédként szolgáltak, feltehetõen a megyében alakult 26.
honvédzászlóaljban. Tóth József (Berta) közhuszárként
szolgált a szabadságharcban. Feltehetõen a felsoroltakon kívül többen is szolgáltak a honvédségben, de a nevük elfelejtõdött. Maguk a harcok Gyöngyöstarjánt elkerülték, de
honvédjei és nemzetõrei révén azért részese volt a vereségében is dicsõséges küzdelemnek. Õk a nagy események
helyi résztvevõi, akik megérdemlik, hogy a nemzeti ünnep
alkalmával róluk is megemlékezzen a helyi közösség.
Hajagos József, gimnáziumi tanár

Emlékezzünk Elemér atyára
„Örök nyugodalmat adj Jó Uram Neki,
és az Örök Világosság fényeskedjék Neki,
hogy Szent Trónod körül Õ udvarolhasson,
s Téged Boldogító örökké áldhasson”
Nem tudom hányszor hagyhatták el Elemér atya száját
ezek a szavak, hány lelket ajánlott e szomorú dallamú népénekkel az Úrnak; bizonyára nagyon sokat. E sorokat énekelve számtalanszor megélte az itthagyottak szomorúságát. Tudom, hogy sokszor maga is elérzékenyült a hozzátartozók fájdalmát látva, és velük együtt átélte azt az ürességet, melyet az eltávozott személy hagyott maga után.
És most Érte imádkozzuk, Neki énekeljük a jól ismert sorokat. Most már csak mi érezzük a fájdalmat és az
ürességet, Õ nem. Hiszen ha felszítjuk magunkban a hitet, amelynek magját bennünk is elültette, akkor tudjuk,
hogy nem halt meg örökre, s ahol most Õ van, ott nincs
fájdalom és keserûség, csak határtalan öröm és szeretet.
Mondják, hogy a temetéseken igazából nem is a
halottat siratjuk, hanem önmagunkat, aki itt maradt,
6

akinek az életébõl egy fontos személy eltûnt. Úgy érezzük, hogy egy mankót vesztettünk el, amelyre eddig
támaszkodtunk, és fáj, hogy most meg kellene tanulnunk
egyedül járni.
De a halottunkért nem akkor tesszük a legtöbbet, ha
hosszasan kesergünk a hiányán és önmagunkat sajnáljuk,
hanem ha megvalósítjuk azt, amire életével tanított, ha
megtanulunk egyedül járni. Meggyõzõdésem szerint ezzel
üzenhetünk neki, és ezzel tehetjük teljessé életmûvét.
Igyekezzünk hát Elemér atya prédikációit felidézve
megélni azokat az értékeket, amelyek Neki a legfontosabbak voltak. Az egymás iránti szeretetet, az
idõsek, a családok, régi hagyományaink tiszteletét. A legfontosabb pedig, hogy életünket ne a könnyen megszerezhetõ, ám múlandó földi javak hajhászására, hanem az
örök értékek megszerzésére használjuk, hogy halálos
ágyunkon ne az elmúlás keserûsége emésszen bennünket, hanem a jól leélt élet nyugalmával várhassuk a folytatást, a test föltámadását és az örök életet.
Dr. Lukács Zoltán, képviselõ
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Levél a Bakos
családhoz
Idézet a polgármester által írt 2007. jan. 9.-i levélbõl.
Tisztelt Bakos József és családja! (Kassa u. 11-13.)
Önkormányzatunk nevében szeretném megköszönni az Önök
példamutató, önzetlen cselekedetét. A gyöngyöstarjáni ravatalozóhoz
illõ lámpák és egyéb tárgyak beszerzésével szebbé tették ezt a fontos
épületet. Méltó módon tudjuk szeretteinknek a végtisztességet megadni, s tõlük elbúcsúzni. Tudjuk, nagy anyagi áldozattal járt a család részérõl. Akik ebben a nehéz korszakban ilyen áldozatra képesek a közösségért, azok méltán vívják ki a lakosság tiszteletét és megbecsülését.
Gyöngyöstarján, 2007. január 9.
Tisztelettel:
Nagy Károly
polgármester

Tisztelt lakosság!
Szomorúan látom, hogy községünkben a szelektív hulladékgyûjtõ edényekben és edények mellett igen sok az oda
nem való szemét. Ezeket a szolgáltató nem szállítja el!
Mi gondunk összegyûjteni, elvitetni, persze a falu pénzén.
A visszataszító látványról nem beszélve. Kérek minden
falubelit arra, hogy azt az egy-két renitens személyt, akik
szándékosan okoznak kárt nekünk, figyelmeztessük, és ha
nem jár eredménnyel, kérem, jelentsék a hivatalnak. A
gyûjtõedények ürítése évi 550 000 forintba kerül a
falunak, aminek egy részét meg lehetne spórolni, ha a
mûanyag palackokat megtaposva, a levegõt kipréselve belõlük helyeznénk el a tározóba. Úgy vélem, önkormányzatunk és intézményeink példamutatóan lefaragták a kiadásaikat, aminek köszönhetõen lényegesen kevesebb a hiány.
De még mindig van! Meggyõzõdésem, ha úgy tekintenénk
Gyöngyöstarján utcáira és környezetére, mint a saját portánkra, akkor ez a hiány eltûnne, vagy lényegesen csökkenne. Itt említem meg az újra és újra gondot okozó veszélyforrást, a kóbor kutyákat. Sajnos hatástalannak bizonyultak
az eddigi lépéseink. Gyermekeink, embertársaink megvédése érdekében súlyosabb büntetésre számíthatnak a kutyájukat közterületre engedõk. Felhívom a figyelmet, hogy
ez a szabálysértés 30 000 forintig terjedõ pénzbírsággal
sújtható, amelyet többször is ki lehet szabni.
Tisztelettel
Nagy Károly
polgármester

Tisztelt Lakosok!
Felhívom a figyelmüket, hogy Gyöngyöstarján község
közigazgatási területén az önkormányzat rendelete értelmében tûzgyújtás (avarégetés, külterületi területek égetése stb.) kizárólag engedéllyel lehetséges, ellenkezõ
esetben szigorú büntetést kell alkalmazni.
Papp Zoltán, jegyzõ

Lucáztunk és
magyarországi rekordot
döntöttünk
Egy szokványos
õszi délután a
kulturális bizottság a polgármester úrral és polgármester-helyettes asszonynyal nem szokványos programot tervezett a
gyöngyöstarjáni
lakosok karácsony elõtti szórakoztatására. Végül nem is akármit sütöttek ki. Olyat tálaltak föl, ami eddig még nem szerepelt a tarjániak ünnepi asztalán.
A recept egyszerû volt: végy egy jó népszokást, köretnek tegyél mellé izgalmas és nagy tömeget megmozgató
eseményeket! Ha mindezt megtûzdeled egy-két híres
emberrel, máris kész a különleges fogás!
December második hétvégéjén mindannyiunk örömére kiderült, hogy a recept bevált.
Luca névnapja változatos köretnek adott lehetõséget.
A helyi iskolások délelõtt „végigkotyoltak” jó néhány otthont, felelevenítve ezzel azt a hagyományt, hogy bõséges
tojáshozamot, egészséget kívánjanak a házak népének.
Az ovisok és néhány iskolás dolga volt feldíszíteni a
Jókai téren felállított óriási fenyõfát.
A java viszont este következett. A leginkább laktató,
fûszerekkel megszórt, illatos köret az az országos rekord
lett, ami csakis a mi falunkhoz kötõdik. Forralt bor készült a háromszáz literes üstben, melyet két csinos boszi
kavarászott Dósa Tibor mesterszakács felügyeletével.
A hangulatot még tovább fokozta Kótai Misi személye. Nem csoda, hogy ennek a rengeteg ízletes bornak
minden cseppje elfogyott. Az ünnepi receptbõl semmi
sem „kozmált” oda.
Jól éreztük magunkat, jó volt tapasztalni az önzetlen
munkát, támogatást, ami egy közösség életében nélkülözhetetlen.
Kovácsné Tuza Katalin, bizottsági tag
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Gyöngyöstarjáni sportélet
A téli szünetben is zajlik az élet településünk sportjában.
A jövõ szempontjából nagyon fontos döntéseket kellett
meghozni a tárgyalóasztalnál, de persze a sportpályákon
is zajlik az élet.
Kezdjük a 2007. év tervezésével
Községünkben több mint tíz éve nincs nagypályás
foci. Az elmúlt években az önkormányzat közel tizenöt
millió forintot költött a sportöltözõ és a pálya felújítására.
Az elmúlt években megélénkült a foci községünkben,
igaz csak kispályán, de ez a bázis alkalmasnak látszik arra,
hogy lépjünk a nagypálya irányába.
A Községi Sportkör által január végén szervezett fórumon közel 50 sportkedvelõ idõs és fiatal jelent meg. A
rendezvényen tartott felmérésbõl látható volt, hogy
megfelelõ szervezõmunkával össze tud állni egy ifjúsági
és egy felnõtt csapat.
A versenysporthoz, három dolog elengedhetetlenül
fontos „ pénz, pénz, pénz”!
Sajnos olyan támogató, aki finanszírozná egy még
szervezõdõ csapat mûködését nincs, vagy csak mi nem
tudunk róla (lehet jelentkezni) ezért úgy gondoltuk,
hogy a pénzügyi alapokat csak az önkormányzat tudja
biztosítani.
Sajnos a külsõ gazdasági körülmények, megszorítások
a települési költségvetést is súlyosan terhelik, és az új
testület által megörökölt adósságállomány és pénzügyi
állapot sem tûnt túl biztatónak, ezért a foci támogatása
komoly vitát váltott ki a testületben.
A Hírmondóban polgármester úr cikkében olvasható,
hogy a költségvetéssel több fordulóban, december óta foglalkozott a képviselõ-testület, és volt olyan tárgyalási idõszak,
amikor úgy látszott, hogy az önkormányzat nem tudja vállalni a nagypályás foci terheit. A költségvetés végszavazása elõtt
a kulturális és sportbizottság új elõterjesztésébõl kitûnt, hogy
az említett létesítmények üzemeltetése és karbantartása akkor
is jelentõs összegbe kerül ha nincs foci, ezért a bizottság
indítványozta a sporttámogatás újratárgyalását.
A testület végül egyhangú szavazással döntött a támogatás mellett, de a nagypálya mellett a kispályás foci nem
kaphat önkormányzati támogatást.
(Ez a Gyöngyös városi bajnokságban szereplõ csapatokat érinti, a Tarján bajnokságot továbbra is a Községi
Sportkör mûködteti.)
A fõ akadály elhárult a nagypályás indulás elõl, tehát
lehet azon dolgozni, hogy a falu támogatására érdemesnek bizonyuljanak a sportolók és sportvezetõk egyaránt.
Minden további fejleményrõl rendszeresen tájékoztatni fogjuk a sport iránt érdeklõdõ tarjáni lakosokat.
A sportpolitika mellett természetesen a tornatermekben, a pályákon is pattogott a labda.
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Események:
• Óév búcsúztató
Focival búcsúztatta az évet két tarjáni csapat a nagyrédei tornateremben. Az elmúlt évben megalakuló Borkõ
csapata és a legrégebbi csapat, a Musztángok közös évbúcsúztatóval zárták a 2006. évet. A rendkívül baráti hangulatú mérkõzésen mindkét csapat teljes létszámban megjelent, és élvezetes szórakoztató mérkõzést játszott, ahol az
eredmény nem is volt lényeges (a Musztángok nyertek).

BORKÕ FC

MUSZTÁNG
(A képeken a csapatok nem teljes létszámban láthatóak.)
• Farsang Kupa 2007.
Február 12-én megrendezésre került a nagyrédei tornateremben hét tarjáni kispályás focicsapat részvételével.
Csapatok: Borkõ I., Young Boys, Kartex, Musztángok,
Specials, Malibu Team, Borkõ II-Aranyászok vegyes.
A színvonalas, helyenként férfiasan kemény, de sportszerû mérkõzéseket hozó tornát a végig egyenletesen jó
teljesítményt nyújtó Young Boys csapata nyerte, mindössze egy döntetlent játszott az elõdöntõben a Musztángokkal szemben.

X. évfolyam 1. szám
Ezen a mérkõzésen 7-es rúgások döntöttek a döntõbe
jutásról, amiben a késõbbi torna gyõztese bizonyult jobbnak.
A döntõben a végére elfáradó Borkõ II-Aranyászok
csapatát 4:1 arányban legyõzve szerezte meg a Young
Boys az elsõ alkalommal kiírt Farsang Kupát.
A torna végeredménye:
1. Young Boys
2. Borkõ II. – Aranyászok
3. FC Musztáng
4. Borkõ I.
5. Kartex
6. Malibu Team
7. Specials
• I. Országos Halász – Horgász Kupa, Gödöllõ
Elsõ alkalommal került megrendezésre a Gödöllõi Egyetem sportcsarnokában halászattal foglalkozó intézmények
és vállalkozások részére kispályás labdarúgó torna.
A rendezvényre az egész országból tíz csapatnak fogadták el a nevezését, de a rendezõ gödöllõiek elmondása
szerint olyan nagy volt az érdeklõdés, hogy több mint
húsz csapatot elutasítottak.
Sípos Oszi szervezésének és kapcsolatainak köszönhetõen gyöngyöstarjáni fiúk is részt vehettek a tornán,
Halász-Horgász FC néven.
A halászokat Sípos Oszi és Marci képviselte, a horgászokat a Musztáng csapat horgászengedéllyel rendelkezõ tagjai.
A torna lebonyolításához két ötös csoport került kialakításra, ahonnan az elsõ kettõ jutott tovább.
Csoportok:
• Halász–Horgász FC
Gyöngyöstarján
• Aranyponty FC
Rétimajor
• HAL-ADÁS
Debrecen
• Fisch-Coop KFT.
Szajol
• Hortobágyi Betyárok
Hortobágy
Eredmények:
Halász – Horgász FC – Aranyponty FC 7: 0,
Halász – Horgász FC – HAL-ADÁS 7:0,
Halász – Horgász FC – Fisch- Coop 2:3,
Halász – Horgász FC – Hortobágyi Betyárok 1:1
A tarjáni csoport másodikként jutott az elõdöntõbe.
Elõdöntõ:
Halász – Horgász FC – Czikkhalas KFT. (Tolna) 2:1
A másik elõdöntõben az a Fisch–Coop nyert. akitõl a
csoportmérkõzések során kikapott a Halász – Horgász
FC, tehát lehetõség nyílt a visszavágásra.
Döntõ: Halász – Horgász FC – Fisch-Coop 2:0
Gali 2 góljával a csapat visszavágott és megnyerte a kupát!

2007. március
Az I. Országos Halász-Horgász Kupa gyõztes csapata

Álló sor: Tihanyi Robi, Szecskõ István, Jenei Károly, Dobre András, Sipos Marci, Nagy Karcsi, Nádasdi Szabolcs,
Guggolnak: Kotka István, Himer Krisztián, Sípos Oszkár
csapatkapitány, Galambos Laci

GALI a gólkirály!
A gyõzelem mellett még egy sikert könyvelhetett el a
tarjáni csapat legjobb játékosa.
A tornán végig kiemelkedõ teljesítményt nyújtva 15
góllal a gólkirálynak kijáró különdíjat nyert Galambos
Laci.
Minden kedves sportbarátunknak gratulálunk az
eredményekhez, és sok sikert kívánunk a tavaszi folytatáshoz.
Jenei Károly, képviselõ
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Farsangi maszkabál az óvoda javára
A szülõi közösség és az
óvodai dolgozók közös
szervezésében az idén
is megrendezésre került február 17-én az
óvodai jótékonysági bál.
Újításként az idén
vendégeink belépéskor egy farsangi álarcot kaptak ajándékba.
A
hangulatosan
feldíszített nagyterembe szép számú bálozót sikerült összetoborozni, akik
azon kívül, hogy jól érezhették magukat, báli jegyeik
megvásárlásával jelentõsen hozzájárultak a rendezvény
sikerességéhez.
Nagy örömünkre Nagy Károly polgármester úr és
Bálint Ira alpolgármester asszony is elfogadták meghívásunkat, valamint Szalmási Edith és Csontos László is,
akik az idén is gondoskodtak a hangulatos díszítésrõl, és
segítettek a szervezésben is.
Külön köszönjük Bálint Ira, illetve Dobre Attila 20
felajánlását óvodánk javára.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak is, akik
ugyan nem voltak ott a bálban, de más módon támogatták óvodánkat, illetve akik segítettek a rendezvény szervezésében és sikeres lebonyolításában. Az óvodások szülei az idén is nagyon aktívak és lelkesek voltak.
A különlegesen finom vacsorát az óvoda „konyháslányai” készítették, a talpalávalót a Karcsi és Hege zenekar húzta.
A vacsora után nagyon jó hangulat kerekedett, és a tánc
meg sem állt fél egyig, ekkor következett a tombolahúzás.
Számos ajándék várta a nyerni vágyókat. A felajánlásokat ezúton is köszönjük szponzorainknak. A sorsolás
után hajnalig tartott a mulatozás.
A bál bevétele 609 000 Ft lett.
Akik ott voltak, azokat 2008-ban is szeretettel visszavárjuk, akik kihagyták, jöjjenek el a következõre!
Az alapítványunk további támogatását remélve adjuk
meg elérhetõségünket, és felajánlásaikat elõre is köszönjük!
„MOSOLYFALVA”
3036 Gyöngyöstarján, Damjanich út 1.
Adószám: 18580095-1-10
Tel.: 37/372-025/126
E-mail: gtarjan@freemail.hu
Számlaszám: 62000026-10000915
Nagyné Záper Krisztina
10

Köszönjük a támogatást
1 202 COOP ABC Gyöngyöstarján
2 ACCOR SERVICES Budapest
3 ÁMK SZM K Gyöngyöstarján
4 Apci Húsüzem Apc
5 ÁRUNETT Kft.Gyöngyös
6 BBRAUN HUNGÁRIA
7 Babus Norbert és neje Gyöngyöstarján
8 Bakos Csaba és neje Gyöngyöstarján
9 Bakos Róbert Gyöngyöstarján Pincészete
10 Bakos Tibor és neje Gyöngyöstarján
11 Bakos Zsolt és neje
12 Bálint Ira alpolgármester asszony
13 Balla Sándor (Tészta) Gyöngyöstarján
14 BANDIKA Vegyesbolt Tóthné Bulinszki Andrea virágkötõ
Gyöngyöstarján
15 Bárdos János szülõ
16 Bitai Mihály és neje
17 Bóka Zoltán és neje Gyöngyöstarján
18 Bokros Gábor és neje Gyöngyöstarján
19 Bokros Zsolt és neje Gyöngyöstarján
20 Bon-bon Cukrászda
21 Borbélyné Babus Enikõ Gyöngyös
22 Borsodi Sörgyár
23 Botka Mátyás ötvös Gyöngyöstarján
24 BRAU_UNION HUNGARIA Varga Márk
25 Bukta Tivadar és neje Gyöngyöstarján
26 Citroën André
27 COLOR festékudvar Gyöngyös
28 COOP Diszkont Gyöngyös
29 CREMI CAFE Gyöngyöstarján
30 Csernyik András és neje Gyöngyöstarján
31 Csernyik Edit mesterfodrász Gyöngyöstarján
32 Csernyik Zsolt és neje Gyöngyöstarján
33 Csige Imre Tarjánka Vegyeskereskedés Gyöngyöstarján
34 Czinkóczi Attila és neje Gyöngyöstarján
35 Darók Richárd és neje Gyöngyöstarján ?
36 Debreceni János
37 Delfin ajándék
38 Delfin Játék
39 Demkó Feder
40 Dobre Attila képviselõ úr
41 Dr. Purger Piroska gyermekorvos
42 Dr. Rechtorisz László
43 Dreher
44 DTS Üzletház
45 EDITH rendezvénydíszítése
46 Egertej Kft. Eger
47 Elektric Bt.
48 Erzsébet Gyógyszertár
49 Farkas Tibor és neje Gyöngyöstarján
50 Fehér Isván és neje Gyöngyöstarján
51 Fehér Tamás és neje Gyöngyöstarján
52 Fénytech
53 Fornetti -Balla Péter
54 Furkó Csabáné
55 Függönyszaküzlet Gyöngyös
56 Füleki János
57 Fülöp Tamás és neje Gyöngyöstarján
58 GA-RI CAR Kft. Autóalkatrész Gyöngyös Bengyel Gábor, Darók
Richárd
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59 Gáspár Enikõ – Nagy László Gyöngyöstarján
60 Gazdabolt Kovácsné Majoros Etelka
61 Gergely Zoltán és neje
62 Gömöri Csaba és neje Gyöngyöstarján
63 Gróf Koháry Étterem Gyöngyös
64 Gyöngyös- Mátra Takarékszövetkezet
65 Hajdu Tamás és neje Gyöngyöstarján
66 HA-MI Vegyesbolt
67 Hanák Lajos és neje
68 Hanák Péter
69 Hompoth Zoltán és neje
70 Horoskó Péter és neje Gyöngyöstarján
71 Hotel Hegyalja Mátrafüred
72 Ingyen Piac Gyöngyös
73 Jekkelné Ozsvárt Anita
74 Jenei Károly képviselõ úr
75 Józsa Györgyné óvodapedagógus
76 Juhász Zoltánné logopédus, fejlesztõpedagógus
77 Juhászné Borsodi Julianna óvodapedagógus
78 Kakas István és neje Gyögyöstarján
79 Kanyar ABC Gyöngyöstarján
80 Károly Róbert Pincészet
81 Kecskés László és neje
82 Kedvenc JM KFT.
83 Kékes Étterem
84 Kerekes Béláné nagymama
85 Kerekes Béláné nagymama
86 Kerekné Tóth Erika mesterkozmetikus Gyöngyöstarján
87 Kertészeti Áruda
88 Király Andrea szülõ Gyöngyöstarján
89 Király Szabolcs
90 Kis Attila és neje Gyöngyöstarján
91 Kis Ferenc és neje Gyöngyöstarján
92 Kiss Anita
93 Kiss Gábor és neje Gyöngyöstarján
94 Kiss Tibor és neje
95 Kleopátra
96 Korall Szépségszalon Gyögyös
97 Korponyi Krisztina Gyögyöstarján
98 Korrekt Car
99 Kovács Ákos és neje Gyöngyöstarján
100 Kovács László borász Gyöngyöstarján
101 Kovács László és neje Gyöngyöstarján
102 Kovács Menyhértné óvodavezetõ
103 Krizsó Imre Gellért cukrász Gyöngyöshalász
104 Kuti Györgyné nagymama
105 Lámpaház Diszkont
106 Lázár Viktor
107 LESZ VIGASZ Gyöngyöstarján
108 Lovastanya Udvarház Állatkert és Szabadidõközpont Gyöngyös
109 Ludányi András Pincészet Gyöngyöstarján
110 Ludányi Attilla és neje Gyöngyöstarján
111 Ludányi Menyhért és neje Gyöngyöstarján
112 Ludányi Pincészet Gyöngyöstarján, Rákóczi út
113 Lukács István és neje Gyöngyöstarján
114 Mészáros László és neje Gyöngyöstarján
115 Molnár Zsolt és neje Gyöngyöstarján
116 Munkástanácsok Heves Megyei Szövetsége
117 Murányi Bernadett elektrokozmetikus
118 Nágel Bettina manikûrös
119 Nagy Attila Nagyréde
120 Nagy Ferenc és neje Gyöngyöstarján
121 Nagy Istvánné nagymama
122 Nagy Károly polgármester úr
123 Németh Pincészet Gyöngyöstarján
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124 Nyárfa Sörözõ
125 Oszlánci László Gyöngyös
126 Óvoda dolgozói
127 Óvodai SZMK
128 Ozsvárt Lajosné nagymama
129 Ozsvárt Mihály órás mester
130 Ozsvárt Tibor és neje Gyöngyöstarján
131 Önkéntes Tûzoltó Egyesület Gyöngyöstarján
132 Palócker KFT. Salgótarján
133 Panacea Patika
134 Papp László és neje Gyöngyöstarján
135 Pásztiné Szecskõ Anna Virágbolt Gy-tarján
136 Perlaki Róbert és neje
137 Petril Alina fodrász Gyöngyös
138 Pizzéria il Caminetto
139 Pohl István ÁMK igazgató
140 Polgárõrség Gyöngyöstarján
141 PRO-CENT Agroker Kft. Gyöngyös
142 Renault Shick-R Kft.
143 Ruzsom Antal és neje Gyöngyöstarján
144 Seres Imre és neje Gyöngyöstarján
145 Sólyom Fióka Gyógyszertár Gyöngyöstarján
146 Sramkó János és neje Gyöngyöstarján
147 Stop 100-as Gyöngyös
148 Studex Hungary Kft.
149 Szabolcsi Zsolt és neje Gyöngyöstarján
150 Szecskõ Ferenc és neje Gyöngyöstarján
151 Szecskõ Zsolt és neje Gyöngyöstarján
152 Szindbád méteráru
153 Szita Norbert és neje Gyöngyöstarján
154 Szlovencsák Attila tisztítószer Gyöngyös
155 Szõke Mátyás Gyöngyöstarján
156 Szõlõskert” Rt. Nagyréde
157 SZTIFA Kft. Szticsek Petúr
158 Tarján Bt. Bakos Róbert
159 TEZSÓ DEÓ Gyöngyös
160 Thauma
161 Tóth Attila és neje Gyöngyöstarján
162 Tóth Csirke Gyöngyösoroszi
163 Tóth Istvánné nagymama
164 Tóth Jánosné nagymama
165 Tóth Könyvkereskedés
166 Tóth Pékség Gyöngyössolymos
167 Tóth Tamás és neje Gyöngyöstarján
168 Tóth Zoltán és neje
169 Tóth Zsolt és neje Gyöngyöstarján
170 Tóthné Agócs Ágnes Gyöngyöstarján
171 Tóthné Kis Ildikó Gyöngyöstarján
172 Tóthné Racskó Renáta fodrász
173 Tóthné Záper Zsuzsanna
174 Toyota Finanszírozási Zrt. és Kakuk Autóház Kft. Varga Albert
175 Tölgyfa Kft. Gyöngyöstarján
176 Tréning 2000
177 Varbai Imre és neje Gyöngyöstarján
178 Varga Albert és Vargáné Molnár Edit
179 Varga Lajos és neje Gyöngyöstarján
180 Varga Tibor
181 Vas István és neje Gyöngyöstarján
182 Vica Szolárium Fodrászat
183 Vince Ákos
184 Vince Gábor
185 Zagyi Géza és neje Gyöngyöstarján
186 Zaklóczki László és neje Gyöngyöstarján
187 Záper László nagyapa
188 Zepter Gyöngyösi Kirendeltsége Sirokai György
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Iskolánk életébõl
A decemberi rendezvényeink sorát a „Gyöngyöstarjáni
lucázással” kezdtük meg 2006. december 6-án. Gyermekeink Kovácsné Tuza Katalin tanárnõ vezetésével délelõtt
„kotyoltak” a falut járva. December 18-án a gyerekek
által nagy örömmel készített sokszínû karácsonyi díszeket és ajándékokat lehetett megvásárolni. A megnyitón a
Gyöngyösi TV is részt vett. December 22-én a „Nézd,
eljött hát a szép ünnep” nagyszabású karácsonyi mûsorunkat láthatták, melyet az óvodai nagycsoport és az iskola közösen szervezett.
Gyermekeink féléves tanulmányi átlagaira méltán
büszkék lehetünk, mivel sok jó eredménnyel jeleskedtek.
1. osztály: 6 kitûnõ (Darók Kira, Fehér Franciska,
Káposztás Doroti, Nagy Fanni, Sütõ Dézi, Tóth Bence)
2. oszály: 6 kitûnõ (Csernyik Eszter, Himer Máté, Kis
Evelin, Kis Viktória, Ludányi Zsófia, Mikula Pálma)
4. osztály: 5 kitûnõ (Godó Gerda, Lõrincz Kristóf,
Lovász Márton, Zagyi Anna, Szõke Zsófia)
5. osztály: 3 kitûnõ (Hliva Barbara, Molnár Eszter,
Tóth Boglárka)
6. osztály: 1 kitûnõ (Balogh Vivien)
8. osztály: 4 kitûnõ (Babus Fruzsina, Bokros Edina,
Dudela Bianka, Szõke Katalin).
8. osztályosaink beadták a továbbtanulási kérelmeiket
Solymosi Bettina és Pintér Zoltánné tanárnõk segítségével. Sokan gimnáziumban és szakközépiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat, amihez tanáraik kellõ alapot és tudást igyekeztek nyújtani annak érdekében, hogy
az új iskolában méltóan meg tudják állni helyüket, és
büszkék lehessünk rájuk.
A minden évben megrendezésre kerülõ farsangi bálunk február 16-án volt. A bált a 8. osztályosaink angol
keringõvel és latin mix-szel nyitották meg. A jelmezesek
felvonulása után tombolahúzással, majd discoval folytatódott az est.
Február 28-án hagyományunk szerint ismét megrendezésre került az alsó tagozatosok és óvodás nagycsoportosaink közötti vetélkedõ, melyben minden gyermek, tanító és óvó néni aktívan részt vett. Az elsõ helyezettek
nyereményben részesültek, és minden leendõ elsõsünk
könyvjutalmat kapott. Ezzel a játékos programos vetélkedõvel is szeretnénk hozzájárulni leendõ elsõseink zökkenõmentes beilleszkedéséhez.
Március 15-ei mûsorunk a Mûvelõdési Házban kerül
megrendezésre 17 órától Kovácsné Tuza Katalin tanárnõ
szervezésével, és diákjaink közremûködésével.
Március 1-14-e között intézményünkben nyílt hetet
tartunk, melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és gyermeket, akik kíváncsiak iskolánk oktató nevelõ
munkájára.
Leendõ elsõs diákjaink beiratkozása március 19-23-a
között lesz.
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A költészet napja alkalmából április 11-én nagyszabású vers- és prózamondó versenyt hirdetünk 3-8. osztályos gyerekek részére. A zsûri tagjai között köszönthetjük
Nádasi Erikát, az egri Gárdonyi Géza Színház színészét,
Jankovics Jenõt, a gyöngyösi színjátszó kör rendezõjét, és
Fodor Gábor országgyûlési képviselõt.

Szlovákiai sítábor
2007. január 28-án vasárnap reggel indultunk el Gyöngyöstarjánból Tatranska Lesnára 11 fõvel. Mivel kevesen jelentkeztek a táborra, a nagyrédei csoporthoz csatlakoztunk,
így összesen 75-en utaztunk. A hó kiváló minõségû volt és
senki nem jöhetett úgy haza, hogy ne tanult volna meg
síelni. Egy hét alatt mindenki „óriási” tapasztalattal és élménnyel gazdagodhatott. Minden nap síeltünk, bár hétfõn
egy kisebb hóvihar miatt lezárták Poprádot és nem tudtunk
elmenni a Szepes Bisztrai sípályára. A síelni vágyók különbözõ nehézségû pályákon fejleszthették tudásukat. A csoporttal tartott három síoktató és két orvos. (Ez utóbbira
szerencsére nem volt szükség.)
Ó-Tátrafüreden ellátogattunk egy múzeumba, ahol
megismerkedhettünk a Tátra élõvilágával, és megnéztünk egy ismeretterjesztõ filmet a Tátra kialakulásáról.
Bízom benne, hogy aki résztvevõje volt a sítábornak,
jól érezte magát és eljön jövõre is. Aki pedig idén nem
élvezhette a szlovákiai napsütést, egy év múlva mindent
bepótolhat. Szeretettel várom minden olyan síelni vágyó
jelentkezését, aki még csak tanulgatja ezt a sportot, vagy
aki már rég a szerelmese.

Zaklócki Tünde, mûv. szerv.
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Fejlesztõsök
felejthetetlen napjai
Az utóbbi évek jó tapasztalatainak megfelelõen idén sem
töltik az egész tanévet a négy fal között a fejlesztõsök. Ha
tehetjük, más iskolák, mûvelõdési házak, egyéb intézmények szolgáltatásait, programjait látogatjuk meg.
Tavaly júniusban részt vettünk a VI. Közép- és Északmagyarországi (Integrált) Regionális Kulturális Találkozón.
Õsszel a sajátos nevelési igényû gyermekek számára alapított „Könnyek helyett“ Alapítvány kapcsolatainak köszönhetõen a gyöngyöstarjáni iskola megkapta egy hétre a másfél milliós értékû Soundbeam elnevezésû zeneterápiás eszközt. Novemberben a budapesti Mûvészetek Palotájában
vehettünk részt különbözõ fejlesztõ programokon és koncerten.
Legutóbb a Hetedhét Oázis Alapítvány ingyenes
meghívóját kapta meg szorgalmának jutalmául két tanulónk, Botos Kitti és Kis Alexandra, így felejthetetlen napot tölthettünk 2007. február 1-jén Budapesten, a Marcibányi Téri Mûvelõdési Központban. A színpadon neves zenészek: Novák Péter és a Zanzibár együttes mellett
a Pool’n’Roll SE (kerekesszékes táncegyüttes), a Rumi
Színkottás Zenekar, iskolai népdalkör, vers- és mesemondók mutatták közönségszeretüket, az integráció
(másság elfogadása) melletti elkötelezettségüket. Kitörõ
öröm fogadta a nézõtéren elvegyülõ, Megasztárból ismert Caramelt és párját, Bartók Esztert. A mûvészek számolatlanul osztogatták az autogramokat, a mieink is bezsebeltek néhányat. Hazafelé jövet megcsodáltuk a Lánchíd, a Vár és a Parlament gyönyörûen kivilágított épületeit, és úgy döntöttünk, máskor sem hagyjuk ki a szórakozva tanulásnak ezt a formáját.
Nagy Mónika, fejlesztõ ped.

Most légy okos…!
Megtettük az elsõ lépéseket, hogy Gyöngyöstarjánnak
saját TV-adása legyen! Már csak a hivatalos engedélyek
szükségesek az induláshoz.
De nevet is kellene adni a helyi TV-nek, olyat, ami
egyedi és tetszik mindannyiunknak!
És kell még egy név a híradónak is! Ez a Gyöngyöstarján
életérõl, hétköznapjairól, testületi üléseirõl, kulturális és
egyéb rendezvényeirõl készített magazinmûsor egyelõre
havi max. 2 óra terjedelmû lesz, többszöri ismétléssel, hogy
mindenkihez eljuthasson. Rendszeresen megjelenõ képújságot is tervezünk a közérdekû információk közlésére, valamint lehetõséget teremtve a lakosok és közületek számára
hirdetések megjelentetésére kedvezõ áron.

Várjuk az ötleteket a helyi TV, valamint a híradó-mûsor nevére!
Elérhetõségeink: Polgármesteri Hivatal 372-025
Klub
572-013
képviselõk
gztarjanpolghiv@pr.hu
www.gyongyostarjan.hu
iWiW Gyöngyöstarján
Bálint Ira
alpolgármester

Emlékeinket
az utódainknak!
Régi vágyunk, hogy Gyöngyöstarján emlékeit, például a
nagy múltú Önkéntes Tûzoltó Egyesületet, a Pávakört, a
szõlõtermesztéssel és a borkészítéssel kapcsolatos eszközöket, azonkívül a falunkhoz kötõdõ régi tárgyakat, iratokat, képeket, be tudjuk mutatni egy tájházban. Jelenlegi
képviselõ-testület teljes egyetértésben támogatja a majdani tájház kialakítását. Elsõ lépésként kérek minden
gyöngyöstarjáni lakost, aki tulajdonában olyan régi eszközök, emlékek vannak, amiket hajlandó lenne az utókor
számára önkormányzatunknak felajánlani, az értesítse a
polgármesteri hivatalt. Ötletet, segítséget is szívesen fogadunk a tájházzal kapcsolatban.

Községszépítõ
Egyesület!
Gyöngyöstarjánban 15 éve mûködik a Községszépítõ
Egyesület. Sajnos, az utóbbi években ez a közösség
nem tudott elég aktív lenni. Településünkön, és fõleg a
környezetében még mindig jellemzõek az illegális szemétlerakások, az erdeink pusztítása, az elhanyagolt,
parlagon hagyott területek. Egyesületünk egyik célkitûzése között szerepel ezen problémák kezelése is.
Megbeszélve az egyesületi tagokkal, úgy döntöttünk,
hogy kibõvítjük a létszámot. Olyan fiatal, és idõsebb
személyek jelentkezését várjuk, akik hajlandóak
a településünk szépségéért, a környezetünk (erdõk, mezõk) megóvásáért tevékenyen részt venni az egyesületünkön belül. Ebben a munkában
önkormányzatunk mellett a közbeszerzési és környezetvédelmi bizottság támogatását is élvezzük.
Várjuk jelentkezésüket, bármely egyesületi tagunknál, vagy Nagy Károly polgármesternél 2007. 03. 30-ig.
13

X. évfolyam 1. szám

2007. március

Elindítottuk
Gyöngyöstarján honlapját!
www.gyongyostarjan.hu elérhetõséggel, minden, internettel rendelkezõ látogathatja honlapunkat, melyen a
községünkkel kapcsolatos információk olvashatóak. Fokozatos feltöltésérõl gondoskodunk, melyhez a lakosoktól információt és ötleteket várunk. Vállalkozóinknak,
borászainknak, intézményeinknek, egyesületeinknek kitûnõ bemutatkozási lehetõség ország világ elõtt.
Nagy Károly

Tájékoztatjuk
Gyöngyöstarján község lakóit, hogy
dr. Lukács Zoltán ügyvéd
minden csütörtökön 15.00 – 16.00-ig
Gyöngyöstarján Község Polgármesteri
Hivatalában
ingyenes jogsegély-szolgáltatást nyújt
Elérhetõség:
SZABÓ & LUKÁCS ÜGYVÉDI IRODA
dr. Lukács Zoltán ügyvéd
3200 Gyöngyös, II. Rákóczi Ferenc u. 31.
Tel.: 06-37/300-103
E-mail: dr.lukacs.zoltan@t-online.hu

Szüret
Az elõzõ számunkból véletlen folytán kimaradt ez
a cikk. Most pótoljuk hiányosságunkat. Ez úton is
szeretnénk elnézést kérni hibánkért a Hegyközségtõl. (szerk.)
Lezajlott a 2006. évi szüret a Gyöngyöstarján Hegyközség területén. Eredmény: kiváló minõség, közepes
mennyiség. Minimális mennyiségû szõlõ még ugyan a
tõkéken van, mivel van egy-két olyan borászat, akik különlegességet – késõi szüretelési borokat – szeretnének
készíteni.

A szõlõtermelõk azonban nem mondhatják el ugyanezt a 2006. évi szüretrõl. A termés hozzávetõleg 20 %-kal
lett kevesebb az elõzõ évekétõl. A felvásárlási árak a tavalyihoz képest 15-30 Ft-tal magasabbak voltak ugyan, de
mégsem lehet ennyivel nagyobb nyereségrõl beszélni – a
terméskiesés miatt.
A felvásárlási árak növekedése – remélhetõleg – maga
után húzza a borok árát is, hogy a borászok még nagyobb
kedvvel készítsék a kiváló gyöngyöstarjáni nedûket. Örömünkre szolgál, hogy borászaink egyre több országos rendezvényen képviseltetik magukat, hogy mind szélesebb
körben ismertessék meg a fogyasztókkal kiváló boraikat.
Összegezve a szüretet: kiváló évjárat, kis haszon.
Hegyközség

A minõség a magas cukorfokokban, és egyéb beltartalmi értékekben is megmutatkozik, hiszen nem voltak növény-egészségügyi gondok az év folyamán, és az idõjárás is
kedvezõen alakult mind az érés idõszaka alatt, mind a betakarítás idején. Bátran kimondhatjuk, hogy az utóbbi öt év
legjobb borai készülhetnek el az ez évi termésbõl.
Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzat • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Sportbizottság • Felelõs
szerkesztõ: Zaklócki Tünde • Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58.
Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc
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