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A Gyöngyöstarján Községszépítõ Egyesület
nagy tervekkel indult útjára 2007-ben

Szerettünk volna létrehozni egy olyan kirándulóhelyet, ami
a faluhoz közel található, gyalogosan megközelíthetõ, ahol
le lehet ülni, lehet grillezni, szalonnát sütni, és jellegzetes
tájat mutat az idelátogató vendégnek is. Örömmel tudatjuk,
hogy május 1-jére közös összefogással, önzetlen segítséggel,
az Önkormányzat hozzájárulásával sikerült bográcsozó helyet, padokat, asztalokat elhelyezni a Széchenyi utca végében lévõ hordalékfogó (Cigány-tó) partjára.
Aki még nem járt ott, kedvcsinálásképpen látogasson
el a falu honlapjára, és nézze meg az Egyesület majálisáról készült fotókat.
Ha már az internetrõl esett szó, arra gondoltunk, nevet kellene adnunk ennek a területnek. Javaslataikat,
hozzászólásaikat várjuk a www.gyongyostarjan.hu címen a fórumban.
„Tégy egy lépést a tisztább Gyöngyöstarjánért” elnevezéssel falutakarítási akciót szervezett Gyöngyöstarján
Önkormányzata és a Községszépítõ Egyesület. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani az akcióban részt vevõ
óvodásoknak, iskolásoknak, és az õket irányító, kísérõ
pedagógusoknak. Külön köszönet azoknak a családoknak
és azoknak a jószándékú polgároknak, akik egy péntek

délutánt arra szántak, hogy a mások által szétdobált
szemetet összegyûjtsék és eltakarítsák.
A beszámolók alapján tanulságos nap volt.
Egyesületünk gyermekpályázatot hirdetett meg a
„Tisztább Gyöngyöstarjánért” címmel általános iskolás
korú (6-14) gyermekek számára.
A feladat fotósorozat készítése volt (max. 20 kép), ahol a
gyerekek bemutathatták, mit tesznek nap mint nap a környezetükért, a környezetvédelemért az iskolában és otthon.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására az iskola
évzáró ünnepségén kerül sor.
Útjára indítjuk Gyöngyöstarjánban a „Legvirágosabb
kert” mozgalmat.
Évente díjazni kívánjuk a legvirágosabb, a ház stílusával összhangban lévõ kertet. A kert lehet a kerítésen
kívüli, illetve az utcafrontról látható kerítésen belüli, ide
tartozhatnak a balkonládák, cserepes és dézsás növények. Független zsûrit kérünk fel a díjak odaítélésére,
amelynek tagjai azokat a házakat látogatják meg és értékelik, amelyeket a Községszépítõ Egyesület tagjai javasolnak.
Folytatás a 2. oldalon
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A Gyöngyöstarján Községszépítõ Egyesület
nagy tervekkel indult útjára 2007-ben
Folytatás az 1. oldalról
Díjazás: I. helyezett: Emléktábla és 10 000 Ft értékû
virágvásárlási utalvány.
II. helyezett: Emléktábla és 6000 Ft értékû virágvásárlási utalvány.
III. helyezett: Emléktábla és 4000 Ft értékû virágvásárlási utalvány.
A javaslatok leadásának határideje: 2007. július 30.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2007. augusztus 20.
Ízelítõ a Községszépítõ Egyesület további terveibõl:
– Támogatjuk az Egyesület keretein belül mûködõ
Pávakör felkészülését a „Palóc Gála Minõsítõ Hangver-

senyre” és drukkolunk, hogy sikerüljön számukra a minõsítés megszerzése.
– A nyáron szeretnénk megtisztítani a Világosra vezetõ turistaösvényt.
– Éves tervünkben szerepel a Haller pincével szemben lévõ közkút felújítása, hogy ne csak nevében, hanem
megjelenésében is kerekes kút legyen.
– Baba-parkot szeretnénk létrehozni, ahová minden
gyöngyöstarjáni újszülött számára elültetnénk egy fát.
Amennyiben Ön célkitûzéseinket támogatásra méltónak találja és segíteni kívánja a Községszépítõ Egyesület
munkáját, szeretettel várjuk tagjaink körébe.
További információ: Tóthné Kis Ildikó
Gyöngyöstarján, Máriássi utca 5.
Tel.: 372-636

Iskolánk életébõl
Az elõzõ számunkban megjelent farsangi rendezvényünkkel fejeztük be a februári hónapot. Március 1-tõl
14-ig nyílt napokat hirdettünk azzal a céllal, hogy ne csak
a községben élõk, hanem a környékbeli szülõk számára is
vonzóbbá tegyük iskolánkat.
A március 15-i ünnepségünket községi szinten szerveztük meg, melyen iskolánk tanulói mûsort adtak elõ.
Felkészítõ tanáruk Kovácsné Tuza Katalin volt. Ebben a
mûsorban lépett fel a Pávakör is egy dalcsokorral, Kiss
Anna, majd Lipovszky András énekelt, hegedûn kísérte
Balogh Edina.
Április 11-én a költészet napján „Gyermekek az irodalomban” címmel vers- és prózamondó versenyt rendeztünk, melyre 72 gyermek jelentkezett. Tiszteletbeli
elnökök Fodor Gábor országgyûlési képviselõ, Jankovics
Jenõ rendezõ és Nádasy Erika a Gárdonyi Géza Színház
színmûvésznõje voltak. A versenyt Fodor Gábor nyitotta
meg. Az érdeklõdõk kiállítást tekinthettek meg, melyen
gyöngyöstarjáni lakosok képeit láthatták. A Szülõi Munkaözösség egy kis üdítõvel és harapnivalóval kedveskedett a versenyzõknek és kísérõiknek. Ezúton is szeretnénk megköszönni áldozatos munkájukat.
Anyák napjára az eddigi hagyomány alapján minden
osztály készült mûsorral, de idén községi szinten is megrendezésre került. Méltó befejezése volt az egész éves rendezvénysorozatunknak. Felkészítõ tanárok Tari Ágnes,
Pohl István és Sánta Csilla voltak. Szólót énekelt Csomós
Andrea tanítónõ és Korponyi Krisztina óvodapedagógus.
A termet dekorálta és díszítette Zaklócki Tünde. Minden
rendezvényünket igyekeztünk nem csak a község lakói2

hoz, hanem a médián keresztül másokhoz is eljuttatni és
ezzel hírt vinni iskolánkról. Úgy terveztük, hogy a Madarak, fák napján kimegyünk a Cigány-tó melletti rétre, de
az idõjárás közbeszólt, és így a Mûvelõdési Ház nagytermében tartottuk meg, ami sajnos emiatt nem az elképzeléseink szerint alakult. Köszönjük Dobre Attila képviselõ
úrnak, hogy közbenjárt abban, hogy a gyöngyösi tûzoltók
kivonultak és tûzoltóautójukat megtekinthették iskolánk
gyermekei. Továbbá köszönet illeti a gyöngyöstarjáni Tûzoltó Egyesületet, akik egy bemutatót tartottak. A Kihívás
napján viszont kegyes volt hozzánk az ég, mert szép napos
idõ köszöntött ránk. Az iskolaudvaron minden gyermek
kipróbálhatta magát különbözõ sportágakban. Gyermekeink számára fegyveres harcmûvészeti bemutatót tartottak a Bu-jutsu-kai Kenshin-ryu stílusú harcmûvészetet
képviselõk. A verseny után jóízûen fogyaszthatták az
önkormányzat által felajánlott virslit és szörpöt, valamint
az SZMK meglepetését, a jégkrémet. Köszönjük az önkormányzat és az SZMK segítségét.
Május 30-án országos kompetenciamérésre került sor
iskolánkban, melyen felmérték a 4., 6. és 8. osztályosaink
tudását. Reméljük õk is olyan szépen teljesítenek, mint a
tavalyi felmérésben részt vevõ osztályok, akiknek eredménye messze jobb lett az országos átlagnál.
2007-ben végzõs diákjaink felvételi eredményei a következõképpen alakultak:
– gimnáziumba 6 tanulót vettek fel,
– szakközépiskolába 15 fõ felvételizett sikeresen.
Folytatás a 3. oldalon
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Iskolánk életébõl
Folytatás a 2. oldalról
Versenyeredményeink: A Kisokos Országos Levelezõs Tanulmányi Versenyen 1. osztályos tanulóink a következõ eredményeket érték el:
– Ludányi Ádám – matematika 2. helyezés,
– Ludányi Kristóf – matematika 2. helyezés,
– Darók Kíra – matematika 1., irodalom 2., környezetismeret 4. helyezés,
– Boza Virág – matematika 2., környezetismeret 4.,
irodalom 1. helyezés,
– Sütõ Dézi – környezetismeret 2. helyezés.
A második osztály szintén részt vett az éves levelezõs
versenyeken, melyen Rádli Inez megyei döntõs lett
nyelvtanból.
A harmadik osztályosaink közül a Bendegúz versenyen
Debreceni Luca nyelvtanból megyei 1. helyezést ért el,
matematikából Nagy Dominika és Farkas Alexandra ért
el jó eredményt. A Zrínyi Ilona versenyen matematikából szintén Farkas Alexandra jeleskedett, Kompolton pedig Tóth Gergõ és Farkas Alexandra. Gyöngyöspatán magyarból Debreceni Luca és Szecskõ Mirtill ért el
szép eredményeket.
Negyedik osztályból megyei matematikaverseny 2. helyezettje lett Szõke Zsófi, 3. helyezett Lõrincz Kristóf.
Magyarból 2. helyezést ért el Godó Gerda, és 3. helyezést
Zagyi Anna. Felsõtárkányban megyei környezetismereti
versenyen a 4. osztályos csapat 6. helyezést ért el.
A felsõ tagozat is kivette részét az éves versenyekbõl és
sikerült szép eredményeket produkálni. A városi angol
szépkiejtési versenyen 1. és 4., a németen 4. és 5. helyezéseket értek el diákjaink. A Zrínyi matematikaversenyen
Gyenes Bence 25. helyezést ért el. Vers- és prózamondó
versenyünkön elsõ lett Dudela Bianka, 3. Kovács Martin.
Különdíjban részesültek: Pogány Barbara, Ludányi Szilvia,
Sáfrán Klaudia és Tóth Boglárka.
Egerben a megyei Teleki Pál földrajzversenyen Ludányi Szilvia 7.-ként végzett.
Iskolánk diákönkormányzata idén is szervezett papírgyûjtést, amelyen tanulóink 10 380 kg papírt gyûjtöttek öszsze. A befolyt összeg a gyûjtött papír arányában az osztálypénztárba kerül. Az osztályfõnökök idén is kirándulásokat
szerveztek osztályaiknak Budapestre, Visegrádra, Aggtelekre
és Ópusztaszerre.
A 2006-2007-es tanévzáró ünnepségünk június 15-én
a nyolcadik osztály ballagása 16-án volt.
– Június 26-tól július 2-ig a Magas-Tátrában turisztikai tábort redeztünk.
– Július 21-tõl hatnapos székelyföldi körutazásra
indulunk 50 fõvel.
– Június 13-án (szerdán) kirándultunk a Világoshegyre.

– 20-án (szerdán) Sástón boboztunk.
– 23-án (szombaton) községi asztalitenisz verseny volt a
Mûvelõdési Házban.
A munkával teli hosszú év után minden diákunknak
kívánunk jó pihenést, feltöltõdést, és balesetmentes nyári
szünetet.
Zaklócki Tünde, mûv.szerv.

Tettünk néhány
lépést a tisztább
Gyöngyöstarjánért!
A Községszépítõ Egyesület egyik nemes ötlete volt, hogy
falusi nagytakarítást szervezett. Ovisok, óvónõk, iskolások, tanárok kesztyûkkel és zsákokkal felszerelkezve
indultunk el a kijelölt útvonalakon, hogy összeszedjük a
könnyedén eldobált, ám felszedésre eddig nem került
hulladékot. Azt hittük, nem lesz olyan sok belõle. A
fiatalság számára azonban semmi nem jelentett akadályt:
az éles szemek, a mindenre elszánt, XXL-es méretû
kesztyûkbe bújtatott kezek a legapróbb szemetet sem
kímélték. „Gyûjtögetés” közben sok mindent megtanultunk. Például, hogy hogyan kell könnyûszerrel kimászni
egy mély árokból úgy, hogy mindkét kezünk tele van
mûanyag üveggel. Hogy egy-egy utcában többet cigarettáznak a kelleténél, mert nem gyõztük a csikkeket felcsipegetni. Azt is kinyomoztuk, hogy valaki valamikor
nagyon náthás lehetett, mert a Negró cukor papírjai
méterenként jelezték: itt van az árok széle!
Persze, viszontláttuk néhány kedvenc csokink vagy
jégkrémünk csomagolópapírját is, s mikor felismertük,
szinte ujjongva kiáltottunk fel: „Ilyet én is szeretek!
(…csak nem ilyen állapotban)”.
Mozgásban sem szûkölködtünk ez alatt az egy-két óra
alatt: karnyújtás, csípõkörzés, láblendítés, szemforgatás… fejcsóválás… mindent begyakoroltunk. Észre
sem vettük, hogy a munka közben olyan jól érezzük
magunkat, olyan jót beszélgetünk egymással. Ráadásul
tiszta lett utánunk minden, jót tettünk kis falunkkal.
De jó lenne, ha még ennyi hulladék sem csúfítaná az
utcákat, a falu kivezetõ útjait! Talán akkor jövõre nem
szemetet kellene szednünk, hanem akár virágokat is
ültethetnénk!
Kovácsné Tuza Katalin
tanárnõ
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Tisztelt lakosság!
A 2006-2007-es év telén, és most tavasszal igen rendhagyó
volt az idõjárás. A tél szerencsére enyhe és ezáltal pénztárcát kímélõ volt, a tavasz pedig meleg, csapadékos. A hirtelen nagy mennyiségû csapadék, ami ráadásul szinte napi
rendszerességgel jött, községünk vízelvezetését igen csak
próbára tette és teszi. Olyannyira tette próbára, hogy igen
sok kárt okozott mind az árkokban, mind pedig a lakosság
ingatlanjaiban. Sajnos a csapadékvíz elvezetésre idáig kevesebb gondot fordítottunk a kelleténél. Azt tapasztaljuk,
hogy az idõjárás gyakrabban válik szélsõségessé, hirtelen
viharossá. Ezért kérem a lakosságot, hogy az árkok rendben tartását, tisztítását rendszeresen végezzék el az ingat-

lanjaik elõtt, hogy a vízkárt megelõzzük. Karbantartóink és
a közmunkásaink az önkormányzathoz tartozó részek tisztítását végzik. Az idei költségvetésbe csapadékvíz elvezetésre nem jutott pénz, de a pályázati kiírásokat figyelve
szeretnénk minél elõbb erre a célra is pályázaton részt
venni és nyerni.
Úgy gondolom, hogy nem csak a hirtelen jött bõ csapadékra, hanem a viharos szélre, a nagy hõségre is fel kell
készülnünk a következõ idõszakban.
Mindenki megértését köszönöm!
Nagy Károly polgármester

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük
Az utolsó Gyöngyöstarjáni Hírmondó megjelenése óta
eltelt idõszakban a képviselõ-testület négy alkalommal
ülésezett.
2007. március 22.
A képviselõ-testület meghatározta a Polgármesteri
Hivatal 2007. évi kiemelt céljait. Az elérni kívánt célok
közül kiemelendõ az Önkormányzat gazdaságos mûködési feltételeinek megteremtése, javítása, a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, korszerûsítése, az ügyfélbarát önkormányzat megvalósításának elõsegítése, fejlesztése, a helyi közszolgáltatások színvonalának emelése, az elektronikus önkormányzat jogszabályokban elõírt
kritériumainak gyakorlatban történõ alkalmazása, bevezetésük elõsegítése.
A grémium – az Elõkészítõ Bizottság javaslatait figyelembe véve – felülvizsgálta és elfogadta a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát. A testület az anyagban külön
kiemelte a lakosság tájékoztatásának minél hatékonyabb
megvalósítását, és az alábbiakban módosította a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét:
Hétfõ: 8.00-12.00; 13.00-17.30 óráig,
Kedd: Szünetel
Szerda: 8.00-12.00; 13.00-16.00 óráig,
Csütörtök: Szünetel
Péntek: 8.00-12.00 óráig,
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzati tulajdonban lévõ önkormányzati lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl és a lakbér mértékérõl szóló rendeletét, amelyben maghatározásra kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bérlete
esetén fizetendõ díjak.
4

Döntés született a Petõfi utcai autóbuszöbölpár, I. ütem
bal oldali öböl építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.
A beruházás összértéke 2 601 106 forint, amelyhez az Önkormányzat 1 500 000 forint támogatást pályáz meg.
A képviselõ-testület döntött továbbá a Tûzoltó utca
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról is. A beruházás összértéke 7 170 206 forint, és az Önkormányzat a
teljes ráfordítás felére nyújtott be támogatási igényt.
A grémium döntött arról, hogy részt kíván venni az
önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ
települési önkormányzatok 2007. évi támogatására vonatkozó pályázaton.
A testület döntött továbbá arról, hogy az intézményeknél történõ 1-1 fõ létszámcsökkentéssel megüresedõ álláshelyeken a továbbfoglalkoztatásra nincs lehetõség.
2007. április 26.
A testület a Polgárõrség kérelmének helyt adva, támogatja a rendõrségtõl kiselejtezett gépjármû beszerzésére vonatkozó pályázatában. A pályázat sikeressége esetén a képviselõ-testület a fenntartási költségek tekintetében is segítséget nyújt a Polgárõrség részére.
A képviselõ-testület elfogadta az Önkormányzat 2006.
évi költségvetési beszámolóját. A 2006. évi zárszámadást
324 115 000 forint bevétellel, és 321 422 000 forint kiadással hagyta jóvá.
Gyöngyöstarján Képviselõ-testülete ezen az ülésén úgy
döntött, hogy a Gyöngyös Körzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását nem fogadja
el, ebben az ügyben késõbbi idõpontban kíván dönteni.
A képviselõ-testület döntött továbbá arról, hogy a kóbor kutyák hatékonyabb befogása érdekében tíz napon át
tartó folyamatos befogási akciót hajt végre.
Folytatás az 5. oldalon
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük
Folytatás a 4. oldalról
A grémium a Községszépítõ Egyesület kérelmének
helyt adva engedélyezte számukra a temetõlap alatt lévõ
víztározó partján történõ piknikezõhely kialakítását.
2007. május 8.
A testület döntése értelmében önkormányzati támogatásként a Gyöngyösi Tûzoltó Egyesület Alapítványának
számlájára 50 000 forintot, a helyi Tûzoltó Egyesület számlájára további 50 000 forintot utal át az Önkormányzat.

2007. május 24.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az Észak-magyarországi Operatív Program keretében pályázatot kíván benyújtani a Mûvelõdési Ház és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére.
A testület kiválasztotta a község közvilágításának üzemeltetését végzõ vállalkozást, amely az eddigi Közvil Zrt.
lett. A szerzõdést 2007. december 31. napjáig kötötte a
grémium.
Papp Zoltán jegyzõ

A tûzoltóság életébõl
A Tûzoltó Egyesület 2007. február 23-án tartotta taggyûlését, melyen
– értékelték a 2006. év munkáját,
– beszámolt az Ellenõrzõ Bizottság,
– megtárgyalták a 2007. évi költségvetést,
– megtörtént az új tagok felvétele, valamint a tisztújítás.
A vezetõség mandátuma lejárt, lelkiismeretes önzetlen munkájukat ezúton tisztelettel köszönjük.
Az új vezetõség:
Parancsnok: Benedek János
Elnök: Bernát Károly
Vezetõségi tagok: Babus Tibor, Dobre Attila, Kiss
Viktor, Ludányi Ferenc, Ludányi Menyhért, Pál Attila,
Tatár István
Ellenõrzõ Bizottság elnöke: Kiss Csaba
Tagjai: Kovács Tamás, Nagy József, Szecskõ Béla

Az új vezetõségnek jó munkát és kitartást kívánunk.
A Tûzoltó Egyesület munkatervében szerepel a versenycsapat megszervezése és az iskolás gyerekeknek
„Madarak és fák napján” technikai eszközök bemutatása
illetve a gyakorlatban történõ szerelés.
A gyerekek érdeklõdéssel és nagy figyelemmel kisérték végig a bemutatót, reméljük kedvet kapnak a bátor és
nehéz fizikai munkát igénylõ tûzoltó munkához.
2007. május 19-én Abasáron megrendezésre került a
hagyományos Flórián-napi tûzoltó verseny. A csapat
kimagasló helytállásáért a Megyei Tûzoltó Szövetségtõl
oklevelet kapott. Ezúton is köszönjük minden résztvevõnek a felkészülésben és a versenyen nyújtott helytállását.
Bernát Károly
elnök

Külföldi tanulási lehetõség
középiskolásoknak és egyetemistáknak
Az AFS ma a világ legrégebbi és legnagyobb diákcsere
szervezete. Programjai keretében 55 ország több mint
10 000 diákja utazik évente.
A program fõ célja, hogy a diákok egy tanév alatt megismerjék a különbözõ nemzeteket, kultúrákat, és aktívan
fejlesszék nyelvtudásukat. A résztvevõ diákok fogadó családoknál laknak, és ugyanúgy középiskolába járnak, mint
itthon. Be kell illeszkedniük fogadó családjukba, alkalmazkodniuk kell annak életviteléhez. Felelõsséget kell vállalniuk magukért és tetteikért, problémamegoldó készségük
javul, magabiztosabbá, önállóbbá válnak. Az AFS program

középiskolás gyerekeknek biztosít lehetõséget arra, hogy
egy évet töltsenek el egy másik kultúrában. Ilyenformán
hozzánk is 14-18 év közötti diákok érkeznek, akiknek
olyan magyar családokat keresünk, akik vállalják befogadásukat. A befogadó családok feladatukat önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalják. Hogy miért érdemes fogadni? Mert így mi is megismerhetünk egy másik kultúrát,
nyelvet, szokásokat, és rajta keresztül önmagunkat is jobban. Egy diák befogadása a család részérõl felelõsséget jelent, hiszen egy új „testvér” „gyerek” „unoka” kerül a csaFolytatás a 6. oldalon
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Külföldi tanulási lehetõség
középiskolásoknak és egyetemistáknak
Folytatás az 5. oldalról
ládba, és persze egy tányérral több az asztalon. Ugyanakkor a fogadott diák összehozza a családot, hiszen együtt
készül a család a fogadására, együtt szervez programokat,
megtanul alkalmazkodni, befogadni, adni és kapni. Bárki
befogadhat diákot, de szerencsés, ha a családban hasonló
korú gyerek van, vagy gyerekek vannak. Magyarországra a

cserediákok augusztus végén érkeznek, és a következõ év
július elején utaznak haza. Az érkezõ diákok részt vesznek
az iskola által számukra kijelölt osztály óráin, ugyanazok a
szabályok és jogok vonatkoznak rájuk, mint a magyar diákokra.
Bõvebb információért forduljon hozzám: Varga
Zsuzsanna, Gyöngyöstarján. Tel.: 20/9672-429

Gyöngyöstarjáni sporthírek
I. Községi Sportkör közgyûlése:
Március 23-án tartotta a Községi Sportkör a 2006. évi
közgyûlését, amelyen a község sportéletét jelentõsen
befolyásoló témák kerültek megtárgyalásra 38 egyesületi
tag részvételével.
Elhangzott a beszámoló a 2006. évi tevékenységrõl, megtörtént az alapszabály módosítása, új tisztségviselõk megválasztása, nagypályás labdarúgás beindításának megbeszélése.
A Sportkör elnöke, Zaklócki László, beszámolt az elõzõ
évi tevékenységrõl, amelynek legfontosabb és sikeres tevékenysége a kispályás bajnokság megszervezése és lebonyolítása volt. A beszámoló után bejelentette, hogy a korábbi elnökség öt évre szóló megbízatása lejárt, és az alapszabály értelmében új tisztségviselõket kell a közgyûlésnek választani.
Gyöngyöstarján sportolói és sportszeretõ lakosai nevében
ezúton köszönjük meg a leköszönö elnökség (Zaklócki
László elnök, Nagy Károly, Bárdos János, Lehoczki András elnökségi tagok) öt év alatt végzett önzetlen munkáját!
A közgyûlés több jelölt közül megválasztotta a következõ
öt évre a hét fõs elnökséget és a számvizsgáló bizottságot.
A szavazás végeredményeként a Községi Sportkör új
elnöke Jenei Károly lett, elnökségi tagok: Bokros Zsolt,
Balla Tamás, Csontos József, Darók Richárd, Ménesi István, Tassi Zsolt.
A közgyûlés számvizsgáló bizottságba választotta Dénes Lászlót, Szecskõ Zsoltot és Zaklócki Lászlót.
A megválasztott tisztségviselõknek sok sikert és kitartást kívánunk a következõ, nem könnyû öt évre.
A közgyûlésen egyhangú döntés született a gyöngyöstarjáni nagypályás ifjúsági és felnõtt csapat megszervezésérõl, és a megye II. osztályú bajnokságba való indulásról, amely az Önkormányzat támogatásával jöhet létre.
Itt kell megemlíteni, hogy az elmúlt évben felújításra
került focipálya karbantartása (nyírás, locsolás, öltözõ
fenntartás stb.) komoly tehertétel az önkormányzatnak
és a sportkörnek, mivel nem rendelkeznek megfelelõ gépekkel, eszközökkel.
6

Nagyon nagy segítség, hogy olyan támogatók vannak,
mint például Sípos Oszkár, aki saját gépével nyírja a füvet
hetente, természetesen ingyen.
Sajnálatos, hogy vannak a településen olyan lakosok,
akik nem becsülik mások munkáját, a tulajdonos Önkormányzat elõírásait, amely szerint a létesítmény az emberek, és nem a kutyák tréningezésére készült. Érthetetlen,
hogy olyan személy, aki munkakörében más területen a
magántulajdon védelmét látja el, a munkahelyén kívül
semmibe veszi a tulajdonos elõírásait, és ezzel szabálysértést követ el.
II. Községi Sportkör elnökségi határozat:
A Községi Sportkör elnöksége május 03-án megtartott elnökségi ülésén döntés született a nagypályás csapatok edzõinek személyérõl.
A döntés értelmében:
Ifjúsági csapat edzõi: Zaklócki Zoltán, Balogh Gábor
Felnõtt csapat edzõi: Szecskõ István, Kotka István
Munkájukhoz sok sikert kíván a sportkör elnöksége.
III. Török István Emlékverseny:
Április 28-án került megrendezésre második alkalommal a Török István Emlékverseny.
A versenyt megelõzõen Nagy Károly polgármester
köszöntötte Török István családját, a résztvevõket, és néhány szóban megemlékezett Istvánról.
A rendezvényen hét kispályás csapat vett részt körmérkõzéses rendszerben.
A kitûnõ hangulatú, rendkívül sportszerû tornán az
alábbi végeredmény született:
1. Young Boys
2. FC Musztáng
3. Kartex
4. Arany Ászok
5. Malibu Team
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6. Borkõ SC
7. Specials
A torna legjobb játékosa címet Ozsvárth László
Borkõ, legjobb kapus címet Tihanyi Róbert FC Musztáng, a gólkirályi címet Ludányi Gergõ Malibu Team
nyerte el.
IV. Gyöngyöstarján Kispályás Bajnokság 2006-2007
Június 2-án két mérkõzéssel véget ért a második kispályás focibajnokság. Az elõzõ évhez hasonlóan hét helyi
Hely
1
2
3
4
5
6
7

Csapat
Arany Ászok
Eg-log Kartex
Borkõ SC
Young Boys
Malibu Team
FC Musztáng
Specials

csapat – többségében helyi játékossal – mérte össze tudását szombatonként õszi-tavaszi lebonyolítási rendszerben.
A 2005-2006 évben tapasztalt Musztáng fölénynek
nyoma sem volt, köszönhetõen annak, hogy kivétel nélkül minden csapat nagyon komolyan vette az idei bajnokságot és jelentõsen fejlõdött.
A bajnokság félidejében már látható volt, hogy új bajnok lesz a kispályán.
Emlékeztetõül az õszi tabella:

Gyöngyöstarján Bajnokság 2006 õsz tabella
M
Gy
D
V
R
6
4
0
2
24
6
3
2
1
31
6
3
2
1
27
6
3
2
1
24
6
2
1
3
19
6
1
3
2
15
6
0
0
6
8

K
24
15
16
19
20
17
37

Ga.
0
16
11
5
-1
-2
-29

P
12
11
11
11
7
6
0

A várakozásnak megfelelõen a tavaszi forduló színvona- legtöbbet fejlõdõ csapat az elõzõ évhez képest.
Ha állandósítani tudnák az egy-egy mérkõzésen nyújlas, rendkívül kiélezett, de sportszerû küzdelmet hozott.
A játékot sajnos egy szörnyû esemény árnyékolta be. Áp- tott kiemelkedõ teljesítményt, komoly vetélytársai lenrilis 7-én mérkõzés közben rosszul lett Horváth Gyuszi ba- nének a bajnokság összes csapatának.
Hetedik helyen a legfiatalabb csapat, a Specials végzett.
rátunk a Borkõ SC játékosa. Hiába volt a gyors orvosi beavatkozás, a hosszú küzdelem az életéért, sajnos nem segített. Dicséretes, hogy lelkesen végigjátszották a bajnokságot,
annak ellenére, hogy néhány súlyos vereség is becsúszott.
Horváth Gyula 31 éves korában elhunyt.
Szükségük lenne néhány, a fiatalokat összefogó, és irányíSportemberekhez méltó módon elbúcsúztunk barátunktól, majd – úgy gondolva, hogy Gyuszi is így akarná tó tapasztalt játékosra, és akkor az eredmények is jönnének.
– folytattuk a bajnokságot.
Tarján bajnokság tavaszi forduló eredményei:
A bajnokság végsõ gyõztese a végig kiegyensúlyozott
VIII. forduló Young Boys – Borkõ SC 2:0, FC
teljesítményt nyújtó Arany Ászok csapata lett.
Második helyezést szerzett az utolsó fordulóbeli sikerével Musztáng – Eg-log Kartex 5:2, Arany Ászok – Specials
az egyre egységesebb, jobb teljesítményt nyújtó Kartex csapata. 9:0, IX. forduló: Ápr. 7. Malibu Team – Young Boys
A bajnokság kiegyensúlyozottságára jellemzõ hogy a 2:1, Borkõ SC – FC Musztáng /0:2 félbeszakadt/ X. forvégsõ gyõzelemre esélyes Young Boys csapata vereséget duló: Arany Ászok – Young Boys 3:6, Specials – Borkõ
szenvedett a hatodik helyezett Malibu Teamtõl és így SC 0:9, Malibu Team – Eg-log Kartex 1:3, XI. forduló:
Borkõ SC – Malibu Team 4:1, FC Musztáng – Arany
csak a bronzérmet tudta megszerezni.
Negyedik helyezést ért el az elõzõ évi bajnok FC Ászok 3:4, Specials – Young Boys 0:3, XII. forduló: FC
Musztáng. Egy rendkívül gyenge, mindössze 6 pontos Musztáng – Specials 7:1, Young Boys – Eg-log Kartex
õszi rajt után hiába jött a kiemelkedõ 15 pontos tavaszi 4:3, Arany Ászok – Malibu Team 4:3, XIII. forduló:
Specials – Eg-log Kartex 2:11, Malibu Team – FC Muszhajrá, a csapat lemaradt a dobogóról.
A Borkõ SC tavaszi szereplésére rányomta a bélyegét táng 1:9 Arany Ászok - Borkõ SC 3:1 XIV. forduló:
Gyuszi barátunk elvesztése, így egy ígéretes õszi indulás Specials – Malibu Team 0:6, Young Boys – FC Musztáng1:3 Borkõ SC – Eg-log Kartex 0:1, IX. forduló:
után, szoros küzdelemben az ötödik helyen végzett.
A korábban említett Malibu Team annak ellenére, (félbeszakadt és elmaradt mérkõzések) Borkõ – FC Musztáng
hogy hatodik helyen zárt, egyöntetû vélemény szerint a 3:4 Eg- Log Kartex – Arany Ászok 5:3
Gyöngyöstarján Bajnokság 2006-2007 végeredmény
Hely
Csapat
M
Gy
D
V
R
K
Ga.
P
1
Arany Ászok
12
8
0
4
50
42
8
24
2
Eg-log Kartex
12
7
2
3
56
30
26
23
3
Young Boys
12
7
2
2
41
30
11
23
4
FC Musztáng
12
6
3
3
46
29
17
21
5
Borkõ SC
12
5
2
5
44
23
18
17
6
Malibu Team
12
4
1
7
33
41
-8
13
7
Specials
12
0
0
12
11
82
-71
0
7
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ARANY ÁSZOK A 2006-2007. ÉV BAJNOKCSAPATA
Álló sor: Bukta Tivadar, Kiss Attila, Szabolcsi Zsolt, Ruzsom Péter. Guggolnak: Mózes Pál, Farkas Tibor, Kovács
Ádám, Tóth Zoltán, Ozsvárt Zsolt. Hiányoznak a képrõl: Ludányi József, Ozsvárt Richárd, Ludányi Nándor,
Kovács István, Tóth Péter
A Sportkör elnöksége ezúton gratulál a gyõztesnek, a helyezetteknek, és megköszöni minden sportolónak, segítõnek, támogatónak és nem utolsósorban a lelkes közönségnek
a mérkõzéseken való részvételt, az egész éves kitartását.
Reméljük ugyanilyen lelkesedéssel folytathatjuk a
bajnokságot.
Felhívjuk a figyelmét minden focizni szeretõ fiatalnak
és idõsnek, hogy a bajnokságunkban még több csapat és
játékos is részt vehetne. Várjuk mindenki jelentkezését.
Jenei Károly Községi Sportkör elnöke
Tájékoztatjuk a község lakóit, hogy az ingyenes
jogsegélyszolgálat idõpontja 2007 július hónaptól
megváltozik. A szolgáltatást ezt követõen minden
héten hétfõn 16 órától 17.30-ig lehet igénybe venni.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
aki drága halottunk, Horváth Gyula temetésén megjelentek, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk a Polgárõrségnek,
sportolóknak, barátoknak, és mindazoknak, akik önzetlenül segítették a gyászoló családot.
Horváth Gyula családja

Külterületeken parlagfû irtását, fûnyírást, árok
tisztítását vállaljuk, akár számla ellenében is.
Telefon: 30/259-9269

dr. Lukács Zoltán ügyvéd
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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