
Tisztelt lakosság! A 2007-es elsõ féléves beszámoló au-
gusztus 30-i képviselõ-testületi ülésén egyhangúlag elfo-
gadásra került. Ez évre betervezett felújítási munkálatok
a terv szerint folyamatban vannak. 

(Petõfi utcai buszmegálló kialakítása, Deák Ferenc-Rákó-
czi utcai járdák részbeni felújítása és a Rózsa utca kátyúzása.)
Az iskolánk és az óvodánk szépen tisztán várta a gyerekeket
a nyári szünet után. Az oktatás zökkenõmentesen elindult.
Községünk nagy hiányossága az egyre nagyobb számban ide
látogató vendégek, turisták étkeztetésének biztosítása. A Hõ-
sök utcai klubot a gyöngyösi Aranypince vendéglõ tulajdo-
nosa kapta meg üzemeltetésre, ahol kulturált éttermet, piz-
zériát alakít ki, még ebben az évben. Többen hiányolták az
évek óta szokásossá vált augusztusi falunapok megrende-
zését. Testületünk úgy döntött, hogy az ismert költségvetési
helyzet miatt, csak a tavaly decemberben elkezdett nagyon
jól sikerült karácsonyi rendezvényt, a „forralt bor rekord-
döntést” szervezi meg. Ez igen jó reklám és bemutatkozási
lehetõség a községünk borászainak. Itt szeretném elmonda-
ni, hogy mindenki segítségét, ötletét szívesen vesszük a de-
cember 15-én megrendezésre kerülõ ünnepünkhöz.

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a pályázatok fi-

gyelésére és írására megbíztuk a Károly Róbert Fõiskola
KHT-t. Igen nagy jelentõsége lesz a pályázatok elnyerésének
a jövõben. Jelenleg a polgármesteri hivatal akadálymen-
tesítésére van beadva egy pályázat. 10 000 000 Ft elnyerésé-
vel 10% önrésszel megvalósulása esetén, minden szempont-
ból jobb körülményt biztosítana az ügyfelek számára. A to-
vábbiakban szeretnénk a terveinknek megfelelõen a költség-
vetésünk stabilitását megõrizni, pályázatainkhoz az önrészt
elõteremteni. Jövõre sem lesz sokkal könnyebb dolgunk,
mivel a 2005-ben felvett 20 000 000 Ft törlesztõrészlete 
2 500 000 Ft-tal terheli a 2008-as költségvetésünket.

Üzenet a kétkedõknek! A község lakói számára min-
dig nyitva áll az ajtóm. Ha valakihez olyan „információ”
jut el, hogy általam, vagy a testület által hozott döntés
nem a községünk és a lakosság érdekeit szolgálja, az
azonnal keressen fel, és gyõzõdjön meg a hallottak való-
diságáról. Köszönöm.

Közmeghallgatás 2007. október 15-én lesz a polgár-
mesteri hivatalban.

Képviselõ-társaimmal együtt várjuk a lakosság kérdé-
seit 18-órától.

Nagy Károly polgármester
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Polgármesteri tájékoztató

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük

Az utolsó Gyöngyöstarjáni Hírmondó megjelenése óta
eltelt idõszakban a képviselõ-testület hét alkalommal
ülésezett.

2007. május 31.
A Képviselõ-testület döntött arról, hogy a Hõsök utca

1. szám alatt üzemelõ Tarján Klub 2007. szeptember 1.
napjáig az addig meghatározottak szerint mûködjön, de a
Hivatal vezetése kezdje el keresni a Klub hasznosításának
lehetõségét.

2007. június 21.
A Testület az önkormányzati bizottságok 2006. évi

beszámolóit hallgatta meg, amely tájékoztatókat a grémi-
um egyhangúlag tudomásul vett. A Képviselõ-testület
úgy döntött, hogy a Petõfi utcai buszöböl kivitelezésére
benyújtott árajánlatok közül a LÉPTÉK 3. Tervezõ, Kivi-
telezõ és Szolgáltató Kft. 2 200 468 forint összegû áraján-
latát fogadja el. Az Önkormányzati Egyesületek vezetõi
határidõben elõterjesztették a Képviselõ-testület elé a

Folytatás a 2. oldalon



2007. évi feladattervüket, illetve azok költségeit, így a
Testület utasította a Hivatal vezetõit, hogy a költségvetési
rendeletben meghatározott támogatások kiutalásra ke-
rüljenek. A Grémium a Károly Róbert Közhasznú Társa-
ságot választotta ki és bízta meg a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítésére vonatkozó pályázat megírásával.

2007. június 28.
A Képviselõ-testület meghatározta a Petõfi utcai autó-

buszöböl építésének költségeit, amelynek értelmében a
beruházás bruttó költsége 2 272 468 forint, az igényelt
pályázati támogatás 1 363 000 forint, saját forrás mértéke
909 468 forint.

2007. július 12.
A Képviselõ-testület meghatározta a Tarján Klub üze-

meltetésére kiírt pályázat alapvetõ kritériumait, amely
elõírások tekintetében többek között szerepelt a kocsma
jellegû tevékenység tilalma, elsõsorban az étkeztetési te-
vékenységet biztosító vállalkozások elõnyben részesítése,
a helyi kulturális rendezvények megtartásának lehetõsé-
ge, a községben mûködõ szervezetek részére a helyiség
alkalomszerû biztosítása. A Képviselõ-testület az üze-
meltetést kizárólag bérleti szerzõdési jogviszonyban tud-
ja támogatni. A bérlõ által eszközölt átalakításokat úgy
kell elvégezni, hogy az bármikor visszaalakítható legyen.
Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy továbbra is tagja
kíván lenni az Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás-
nak úgy, hogy a 2008. évben egy fõ építésügyi elõadó
kerüljön alkalmazásra. A Grémium döntése értelmében
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata is a Dél Mátra
Leader Fejlesztési Társulás alapító tagja kíván lenni.

2007. július 27.
A Képviselõ-testület az Aranypince Vendéglõ pályáza-

tát hirdette ki nyertesnek a Tarján Klub üzemeltetése te-
kintetében. A Klub bérleti jogviszony keretein belül ke-
rül hasznosításra, így a nyertes pályázóval az Önkor-
mányzat öt évi idõtartamra szóló bérleti szerzõdést kíván
kötni.

A Grémium megalkotta az üzletek éjszakai nyitvatar-
tási rendjérõl szóló rendeletét. Ennek értelmében Gyön-
gyöstarján Község területén mûködõ vendéglátóhelyek
vasárnap, hétfõ, kedd, szerda, és csütörtök napokon 24
órától reggel 6 óráig nem tarthatnak nyitva. Ez alól kivé-
telt képez a zártkörû rendezvény, amikor az üzletek 1
óráig tarthatnak nyitva. A pénteki, szombati, valamint

ünnepnapon és az azt megelõzõ napon – a vendéglátóhe-
lyek – 1 órától reggel 6 óráig, zártkörû rendezvény esetén
3 órától 6 óráig nem tarthatnak nyitva.

2007.augusztus 30.
A Képviselõ-testület megvitatta és elfogadta az Önkor-

mányzat 2007. I. félévi költségvetési beszámolójáról ké-
szült elõterjesztést. Megállapította, hogy az Önkormány-
zat a 2007. év I. félévében, a 2007. évre meghatározott
költségvetését tartva, biztonságosan gazdálkodott. A Tes-
tület döntött a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulása részére történõ önkormányzati hozzájárulás ár-
utalásának teljesítési határidejérõl.

A Grémium eldöntötte, hogy a Tûzoltó utcában, a
rendkívüli esõzés okozta veszélyes kimosódások helyre-
állítása érdekében vis maior támogatási igénybejelentést
nyújt be az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanácshoz. Az igénybejelentés értelmében a helyreállítás
összköltsége 1 338 000 forint. Az igényelt támogatás
összege 936 600 forint, a saját forrást pedig 401 400
forintban határozta meg a Testület.

2007. szeptember 13.
A Testület megtárgyalta, és elõzetes jóváhagyását adta

a vállalkozónak a Tarján Klub átalakítási tervével kapcso-
latban. A Képviselõ-testület a járda-felújítási és kátyúzási
munkáinak kivitelezésére benyújtott árajánlatok közül az
ANDEZIT Kft. 1 498 704 forint összegû (Deák, Rákóczi
utca járda felújítása: 1 069 104 forint, Rózsa utca kátyú-
zása: 429 600 forint) ajánlatát fogadta el. A Képviselõ-
testület döntött arról, hogy részt kíván venni a 2008. évi
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati pályázat-
ban, s az ehhez kapcsolódó anyagi fedezetet biztosítja. A
Grémium módosította az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjérõl szóló rendeletét, amelynek értelmében a ven-
déglátóhelyek – 2007. októberétõl – egy adott hónapban
egy alkalommal tarthatnak zártkörû rendezvényt, ame-
lyet a rendezvény megtartását megelõzõ hónap 20. nap-
jáig kell bejelenteni a Polgármesteri Hivatalba.

Papp Zoltán, jegyzõ
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Folytatás az 1. oldalról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük

Meghívó
Tisztelettel meghívunk minden gyöngyöstarjáni

lakost a 2007. október 15-én 18.00 órakor
kezdõdõ a Polgármesteri Hivatalban tartandó

közmeghallgatásra.



„Vége van a nyárnak,”– a nyári udvari életnek, ami a
gyermekeknek sok élményt, önfeledt szórakozást nyújtott
a kánikulai napokban is, errõl a fényképek is tanúskodnak.
A nyár elején a februári jótékonysági bál bevételébõl elké-
szült az intézmény új bejárati kapuja, amihez hozzájárult
Bálint Ira alpolgármester asszony is. A játszóudvar aszfal-
tozott részen közlekedést segítõ útvonalak, zebrák lettek
felfestve, hogy a kötelezõ haladási irányt és a szabályokat
be-tartva biciklizzenek, rollerozzanak a kisgyerekek. A kö-
telezõ nyári nagytakarítás, festés ideje alatt, Varga Lajos
szülõ felajánlásából, egy nagy fedett pavilonnal gazdago-
dott óvodánk udvara, amit a gyermekek örömmel vettek
birtokba. Köszönet érte mindazoknak, akik nélkül mindez
nem valósulhatott volna meg, a zúzalékot felajánló szülõ-
nek, Szecskõ Ferencnek, az anyagokat szállító vállalkozó-
nak, Kovács Ákosnak a burkoló nagyapának Kis Lászlónak,
és a munkát segítõ közhasznú munkásoknak.

„Itt van az õsz, itt van újra..” 
Ebben a tanévben két pályázaton nyertünk, 120 000 és

180 000 Ft-ot, amit fejlesztõjátékokra, ábrázolási eszkö-
zökre és gyermek törölközõk vásárlására fordítunk.

Csernyik András szülõ jóvoltából, 90 db új gyermek-

ágynemû huzatot kapott az óvoda, amit ezúton is sze-
retnénk megköszönni.

„Ballagnak a dajka nénik..”
Köszönettel búcsúzunk két nyugdíjba vonuló dadus

néninktõl, Borika nénitõl és Rozika nénitõl, akik sok-sok
éven keresztül nagyon sok gyermeket, egy felnövekvõ
nemzedéket, majd azok gyermekeit gondozták szeretet-
tel. Munkájukat megköszönve, kívánunk Nekik hosszú
boldog életet, jó egészséget, és megérdemelt nyugdíjas
éveikben jó pihenést. 

„Hagyományaink, szolgáltatásaink..”
Az óvodai nevelési programjának megfelelõen ebben

a tanévben is a hagyományoknak megfelelõen, szüreti
vigassággal kezdõdnek meg az óvodai rendezvények,
ami októberben az állatok világnapján jászberényi állat-
kerti kirándulással folytatódik.

Szülõi igény szerint, szeptember 27-tõl járnak a gyer-

mekek szeretet percre, (hittan óvodásoknak). Októ-
bertõl a lábtorna, néptánc-, népi dalosjátékok és a
kézmûves foglalkozáson vehetnek részt a gyerme-
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Óvodánk életébõl

Folytatás a 4. oldalon



kek. Jelentkezés alapján történik a vízhez szoktatás,
úszásoktatás, ami jelenleg szervezés alatt áll.

Novemberben indul a Totyogó klub, aminek a fog-
lalkozásaira személyes meghívót kapnak azok a gyerekek,
akik már elmúltak két évesek.

A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodába járó
gyermekek nevében köszönetünket fejezzük ki mindazok-

nak, akik jövedelemadójuk 1 %-át a MOSOLYFALVA
ALAPÍTVÁNY javára ajánlották fel. A számlára utalt
154 900 Ft-ot majd a nevelõtestület javaslatára a kurató-
rium jóváhagyásával használjuk fel.

Köszönettel fogadjuk továbbra is a FELAJÁNLÁ-
SOKAT a következõ folyószámlára: 

Mosolyfalva Alapítvány számlaszáma: 62000026-
10000915

Köszönjük!
Mészáros Mátyásné
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Óvodánk életébõl

Folytatás a 3. oldalról

Mindannyiunk számára elkezdõdött a 2007-2008 tanév,
mely új feladatokat, kihívásokat és kemény munkát tar-
togat számunkra, hogy gyermekeinket eljuttassuk a lehe-
tõ legmagasabb tanulmányi szintre.

Ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy minden tanuló kepeségeihez mérten a legjobban
teljesítsen.

Bizonyára mindenki számára ismeretes már, hogy is-
kolánkból távozott Bárdos János tanár úr és Kovácsné
Tuza Katalin tanárnõ. Ezúton is szeretném megköszönni
mindkettõjüknek áldozatos munkájukat, és sok sikert kí-
vánni a szakmai és magánéletben egyaránt.

A 2007-2008 tanévben, a kötelezõ tanórai foglalkozá-
sok mellett, tanulóink számára lehetõség nyílik délutáni,
szabadidõs foglalkozásokra is. Elsõtõl nyolcadikig sport-
szakkörök mûködnek, melyeket Barna Tibor testnevelõ
tanár úr vezet, aki szeptembertõl tanít iskolánkban. Angol,
német, informatika, matematika, magyar felvételi elõké-

szítõ szakkörök mellett felzárkóztatásra és tehetséggondo-
zásra is van lehetõség. Remélem iskolánk énekkarával eb-
ben az esztendõben is sikerül kulturális rendezvényeinket
színesebbé és gazdagabbá tenni. A mûvészetoktatásban
sem szenvednek hiányt gyermekeink, mivel a Fabula mû-
vészeti iskola lehetõséget biztosít tanulóink számára, hogy
ki-ki érdeklõdése szerint megtalálja a neki megfelelõ sza-
badidõs tevékenységet. A gyerekek több lehetõség közül
választhatnak: kézmûves szakkör, modern tánc, a hangsze-
res és szolfézsoktatásban vehetnek részt. Minden héten
keddtõl szombatig a mûvelõdési házban Zaklócki Tünde
tanárnõ várja a gyerekeket különbözõ szabadidõs progra-
mokkal. A könyvtár is mindenki rendelkezésére áll, aki
örömét leli az olvasásban.

Remélem a megkezdett tanév sok sikerélményt hoz
majd tanulóinknak és pedagógusainknak egyaránt.

Pohl István, igazgató

Kedves Szülõk, Kedves Gyöngyöstarjániak!



A nyári szünetben két kiránduláson vehettek részt a
kikapcsolódni vágyók. 

Az egyik táborra június 26-tól július 2-ig került sor a
Magas-Tátrában, melyre 10 fõ jelentkezett Gyöngyöstar-
jánból, így Nagyrédével közösen indultunk, összesen 42
általános iskolás diákkal. A szállásunk Stara Lesanán volt.
Szerencsére az idõ mindvégig kegyes volt hozzánk, csak
egyszer áztunk el. Remélhetõleg minden gyermek na-
gyon jó élményekkel lehetett gazdagabb és új barátokra
tehettek szert. Jártunk múzeumban, jégbarlangban,
cseppkõbarlangban, kastélyban, városnézésen, szimbo-
likus temetõben, boboztunk, libegõztünk és természete-
sen túráztunk a hegyekben. Az utolsó estét diszkóval bú-
csúztattuk.

A másik kirándulás alkalmával székelyföldi körutazásra
indultunk 50 fõvel. Öt éjszakát töltöttünk Csíkszeredán a
Flamingó Hotelben. Innen indultunk minden nap más
irányba, felfedezve Székelyföld egy kis szegletét. Jártunk
Csíksomlyón, a Gyilkos-tónál, Békási-szorosban, az ezer-
éves határnál, Gyimesekben, Büdös-barlangban, Parajdon,
Gyergyószárhegyen, megmártóztunk a Szent Anna-tóban és
esténként igénybe vettük a szálloda uszodáját. Az idegen-
vezetõnk segítségével kicsit betekintést nyerhettünk a szé-
kelység életébe. Az utolsó nap zenés tánc- és nótaesttel bú-
csúztunk.

Remélem mindkét programon jól érezték magukat a
résztvevõk, sikerült feltöltõdniük és sok élményben le-
hetett részük.

Zaklócki Tünde, mûv szerv.
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Kirándulások

Az egyházközség életébõl
Utassy Vilmos plébános vagyok. Tarnaleleszen születtem
1951. 12. 30-án. Édesapám az ózdi Vas és Kohászati Gyárban
dolgozott, édesanyám otthon a ház körül tevékenykedett.
Sajnos mindketten elég korán meghaltak. Általános iskolában
Tarnaleleszre jártam. 1966–1970 között a gyõri Czuczor Ger-
gely Bencés Gimnázium tanulója voltam. Érettségi után
1972-ig Nagyatádon katonáskodtam. Az egri Fõegyházmegye
szemináriumában 1972-ben kezdtem meg kispapi éveimet.

1977. július 19-én az egri Bazilikában 14 kispaptársam-
mal együtt dr. Bánk József érsek úr pappá szentelt.

Felszentelésem után Nyírbátorba kerültem káplánnak.
1978-1982-ig Erdõtelken töltöttem négy csodálatos kápláni
évet. Majd 1982-ben Egercsehiben lettem plébános. Itt ki-
lenc évet szolgáltam. 1991-ben Seregély érsek úr Vámos-
györkre helyezett plébánosnak, ahol szép és értékes 16 évet
töltöttem. 2007. augusztus 1-jével pedig ugyancsak Seregély
érsek úr Gyöngyöspata és Gyöngyöstarján lelkipásztori ellá-
tását bízta rám.

Örömmel jöttem, hiszen olyan sok jót hallottam e egy-
házközségrõl, és egy kicsit ismertem is az egyházközség
életét, hiszen lelkigyakorlatot is tartottam és a temetõ Fáj-
dalmas Anya búcsúján is mint vendégpap szerepeltem.

Szeretném mielõbb megismerni a rám bízott Kedves Hí-
veket, hittanosokat, az egyházközségben meglévõ szokáso-
kat. Ahhoz, hogy jól mûködõ egyházközséget tudjunk ki-
alakítani, papnak és híveknek össze kell fogni, hiszen az
összefogás, az összetartás, az erõs közösség olyan erõket tud
mozgósítani, amit semmi más nem tud. Egyházközségünk
megújulását – amit Ternyák Csaba érsek úr is hangoztat –
csak együtt, pap és hívek tudjuk megvalósítani. Ezért számí-
tok a Kedves Hívek segítségére. Örömmel fogadok minden
jó ötletet, elképzelést, segítséget.

Amíg meg nem ismerem az egyházközséget, Kedves Hí-
veimtõl türelmet kérek. S még egyet, hogy imádkozzanak
értem, hogy szolgálatomat Isten dicsõségére és a rám bízott
hívek lelki üdvösségére végezzem.         Utassy Vilmos, plébános



A Gyöngyöstarjánba látogatóknak és az itt élõknek egyaránt
örömöt jelent, ha alkalmuk adódik megcsodálni egy-egy
szép, gondozott virágoskertet. A Községszépítõ Egyesület
tagsága úgy döntött, hogy igyekezzünk ösztönözni a kerttu-
lajdonosokat arra, tegyék szebbé, virágosabbá környezetüket.
Így indítottuk útjára a „Legszebb virágoskert” kiválasztását,
melyet évrõl évre meg fogunk hirdetni. Négytagú zsûri láto-
gatta meg azt a 42 házat, amit az Egyesület tagjai javasoltak.
Köszönetet kell mondanunk Kovácsné Tuza Katalinnak, Bá-
lint Irának, Mészáros Mátyásnak és Ludányiné Prém Judit-
nak, akik mint zsûritagok járták végig a falu területét, és le-
fényképezték milyen csodás kertek és virágok vannak a fa-
lunkban. A fotók megtekinthetõk a község honlapján:
www.gyongyostarjan.hu

A szép kertek közül a három legszebb a következõ:
I. Szabadhegyi utca 39., II. Rákóczi utca 16., III.

Széchenyi utca 41.
Gratulálunk a kerttulajdonosoknak! Az elnyert kerámia

emléktábla dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna keze mun-
káját dicséri. Köszönjük a NATURAL TRADE KFT. hoz-
zájárulását a nyertesek virágutalványaihoz, így reméljük még
több virággal tudják a kertbarátok megörvendeztetni a nyi-
tott szemmel járó embertársaikat.

PARLAGFÛMENTES HÁZ 2007
Geszti Péter ötlete alapján indult útjára a nyár folyamán

ez az országos akció, amelyhez a Községszépítõ Egyesület is
csatlakozott. Az Egyesület tagjai vállalták, hogy 2-3 utcát be-
járva matricát helyeznek el azokra a postaládákra, ahol a tu-
lajdonos a saját telkét, és a közvetlen környezetében lévõ

közterületet is tisztán, gondozottan, parlagfûmentesen tartja.
Köszönjük, hogy ilyen sok embernek terjed ki a figyelmes-
sége, gondoskodása a telekhatáron túlra is.

Köszönjük Nádasdi Lászlónénak, Mészáros Mátyásnak
és Bálint Irának, hogy augusztus 20-án a gyöngyösi Szent
Bertalan templomban a kenyérszentelõ ünnepen képvisel-
ték Gyöngyöstarjánt.

A gyöngyöstarjáni Pávakör tagjai nagy sikerrel képvi-
selték falunkat szeptember elején Abasáron, ahol nem
csak énekeltek, hanem Bodó Gézáné és Pethõ Istvánné a
szõlõcsomagoló verseny negyedik helyezését is elhozták.
Gratulálunk!

Hosszú idõ óta ismét volt képviselete Gyöngyöstarján-
nak a gyöngyösi Szüreti Felvonuláson, köszönet ezért a Pá-
vakör tagjainak.

Tegyük nevezetessé Gyöngyöstarjánt az advent idõsza-
kában! Karácsonyvárás idején itt-ott készülnek a gyerekek
megörvendeztetésére betlehemek. Ha ezek a betlehemek
idén nem csak a szobákat díszítenék, hanem világítással kike-
rülnének a kerítés mögé, vagy bármilyen utcáról látható
helyre, igazi karácsonyi látványosságot kerekíthetnénk a falu
lakói számára. A családok a hosszú esti idõszakban a gyereke-
ket kézen fogva elsétálhatnának megnézni a fából, csuhéból,
mézeskalácsból, agyagból (és bármilyen egyéb anyagból) ké-
szült Máriát, Józsefet és kis Jézust. Persze nem csak a séta le-
het tartalmas idõtöltés a család számára, közös élmény, vagy
igazi meglepetés lehet egy saját betlehem elkészítése is.

Jó ötletet és jó munkát kívánok ehhez mindenkinek.

Tóthné Kiss Ildikó, Községszépítõ Egyesület elnöke
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A Községszépítõ Egyesület életébõl

Gyöngyöstarjáni labdarúgás
Nagypályás foci

Végre elkezdõdött! Tizenkét év után ismét bekapcsoló-
dott Gyöngyöstarján a megyei labdarúgás vérkeringé-
sébe. 2007-2008. évében a megyei II. osztály nyugati cso-
portjában megkezdte szereplését településünk ifjúsági és
felnõtt csapata.

Több éves erõfeszítés, a létesítmények felújítása és
csapatépítés eredményeként jutottunk el addig, hogy
végre a helyi, focit kedvelõ szép számú közönség ismét
szurkolhatott a gyöngyöstarjáni csapatnak.

Mennyire gyöngyöstarjáni a csapat? A megyében
egyedülálló, hogy a két csapatban igazolt 46 játékos közül
42 helyi lakos!

Ha csak ezt a számot nézzük, elmondhatjuk, hogy ér-
demes volt belevágni.

A cikk megírásakor már lejátszottak a csapatok 6 for-
dulót több-kevesebb sikerrel.

Az ifjúsági csapat szereplésén nagyon látszik, hogy a
játékosok többsége még a korosztályhoz képest is fiatal, új

a nagypályás játékban, vagy több éves szünet után léptek
ismét pályára. A csapat játékában látható fejlõdés, de a
jobb eredmények eléréséhez még nagyon sok türelemre
és fõleg kitartó munkára van szükségük a gyerekeknek.

Az ifjúsági csapat névsora: Bakos Gergõ, Bakos Dániel,
Benedek Balázs, Gyenes Bence, Gyenes Tamás, Habány Péter,
Jenei Miklós, Karácsony Péter, Kis Dániel, Kovács Ádám,
Kovács Gergõ, Kovács László, Kovács Tamás, Leiter Attila, Lu-
dányi Gábor, Mózes Dávid, Nahaj Dániel, Nádasdi Szabolcs,
Petrik Ákos, Puskás István, Szabó Máté, Szecskõ József, Zak-
lócki Ádám, Edzõk: Darók Ádám, Zaklócki Zoltán.

Ami biztató az utánpótlás szempontjából, hogy az ifi
edzésen már szép számmal ott vannak a 10-12 éves gye-
rekek is, akik még nem játszhatnak a csapatban. A követ-
kezõ célkitûzés, hogy jövõre a kicsiket elindítjuk a ser-
dülõ bajnokságban.

A felnõtt csapatnak az indulás évében a realitásokat fi-

Folytatás a 7. oldalon



gyelembe véve 17 csapatból a középmezõny 5-10. helye-
zés megszerzése a célkitûzés.

Az elsõ három mérkõzésen a sorsolás szeszélye foly-
tán a két legerõsebb 1. és 2. helyezett illetve a jelenleg 4.
helyezett csapatokkal kerültünk szembe és formálódó
csapatunk veszített.

Következett két gyõzelem és egy döntetlen, a meg-
szerzett 7 ponttal már a középmezõnyben vagyunk. Az
elsõ hazai mérkõzés elõtt Nagy Károly polgármester kö-
szöntötte a szép számú közönséget, és a csapatokat. Meg-
köszönte mindenkinek aki segítette, hogy 12 év után is-
mét láthatunk bajnoki mérkõzést Gyöngyöstarjánban.
Jenei Károly sportkör elnök türelmet és megértést kért a
csapat számára, sok sikert kívánt a mérkõzésekhez. A
kezdeti vereségeket követõen is érezte a csapat a közön-
ség támogatását, a Gyöngyössolymos elleni hazai mér-
kõzésre közel 200 nézõ látogatott ki a sportpályára, ami-
ért köszönetet mond a sportkör elnöksége és a csapat já-
tékosai.

Természetesen még sok nehéz mérkõzés áll a csapat
elõtt, és az is biztos, hogy lesznek vereségek. Azt azonban
a játékosok ígérik, hogy minden mérkõzésen teljes erõ-
bedobással küzdenek, legjobb tudásukat próbálják nyúj-
tani, de ha valaki jobb, akkor azt sportszerûen tudomásul
kell venni.

I. Kispályás foci:
· Gyöngyös Városi Kispályás bajnokság
A 64 csapattal mûködõ városi bajnokság 2007-es év-

ben sajnos szembesült azzal, hogy csökken az érdeklõ-
dés, és több csapat év közben megszûnt, illetve létszám-
hiány miatt nem állt ki a mérkõzésre. Négy gyöngyöstar-
jáni csapat szerepel a városi bajnokság III. osztályában,
szerencsére ilyen gondjaik nincsenek, pedig önköltsége-
sek, mert a csapatok vállalták, hogy a nagypályások javára
lemondanak a korábban az önkormányzattól kapott tá-
mogatásról.

A tarjáni csapatok eredményei:
· III/C osztály:  A Young Boys csapata kitûnõen szere-
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A felnõtt csapat az elsõ hazai mérkõzés elõtt
Álló sor: Korponyi János, Zaklócki Zoltán, Pyrkosz Jacek, Ludányi Attila, Ozsvárth Richárd, Juhász René, Nagy Károly pol-

gármester, Guggol: Nádasdi Szabolcs, Szecskõ Gergõ, Szecskõ Gábor, Korponyi Zoltán, Tihanyi Róbert.
A képrõl hiányzó csapattagok: Berényi János, Kuti György, Bitay Mihály, Kotka István, Szénási Szabolcs, Toth Tamás,

Ludányi Gergõ, Varga Gábor, Menyhárt Szilárd. Edzõ: Szecskõ István

Gyöngyöstarjáni labdarúgás
Folytatás a 6. oldalról

Folytatás a 8. oldalon



pel jelenleg 2. helyen áll a legerõsebb csoportban. A csa-
pat fennállása óta a legjobb eredményt érheti el

· III/B osztály: A Musztángok szintén a 2. helyen van-
nak sajnos néhány tavaszi botlás miatt már kevés esély
van az aranyéremre. A csoport tagja az újonc BOR-KÕ
SC jelenleg 4. helyen van de reális esélye van elõre lépni
és az elsõ évében érmes helyet elérni

· III/ A osztály: A Kartex csapata jelenleg ötödik, pedig
korábban õk is érmes helyen voltak. A szoros mezõny-
ben egy-két hiba is visszavethet egy csapatot. Egy jó
véghajrával még a Kartex is elõbbre léphet.

· Tarján Bajnokság
Harmadik évébe lépett a saját kispályás bajnokságunk.

A sorsolást nyolc csapatra készítettük el és szeptember
22-én az elsõ forduló is lezajlott.

Sajnos egy csapat nem jelent meg és a szüreti munkák
miatt a többi csapat is létszámhiánnyal küzdött. Remél-
jük, hogy a következõ szombatokon már mindenki ren-
dezi sorait és hagyományához méltóan zajlik kispályás
bajnokságunk. A mérkõzések a következõ 6 szombaton
15-18 órakor kerülnek megrendezésre, ahová minden
érdeklõdõt szeretettel várunk.

Gyöngyöstarján, 2007. 09. 26.

Jenei Károly, Községi Sportkör elnök

Ajánljuk elolvasásra annak akit az igazság is érdekel!
Tizenkét év szünet, a mindenkori falu vezetés több-

szöri sikertelen próbálkozása után, ismét van tarjáni
nagypályás foci.

Közel kétszáz nézõ köztük a korábbi polgármester,
Szamosvölgyi Péter Úr – aki az elmúlt években nagyon
sokat tett hogy a feltételek meglegyenek a labdarúgásnak
– örült annak, hogy az ide látogató csapatok, és másik te-
lepülés vezetõi dicsérték a pályánkat az öltözõnket és
együtt örültünk, hogy végre van csapat, van játék, közös-
ségi élet vasárnap délutánonként.

Amit elõdeink nehezen, komoly pénzért megterem-
tettek azt nekünk kötelességünk megõrizni, fejleszteni és
az eredeti céloknak megfelelõen mûködtetni. Ha egy lé-
tesítményt nem használnak, nincs gazdája az felelõtlen
pazarlás, rövid idõn belül tönkremegy, annak ellenére is
hogy komoly fenntartási költségeket igényelne.

Még jóformán el sem kezdõdött a labdarúgó bajnok-
ság, de már rengeteg szóbeszéd, kritika és esetenként
alaptalan rágalom kezdett keringeni a faluban arról, hogy
az önkormányzat minden pénzét a nagypályás csapatra ás
a sportpályára költi. A beszélõk közül néhányan teljesen
tisztességesen, nyíltan, kérdést tesznek fel az érintett ön-
kormányzati vagy sportegyesületi vezetõknek, és korrekt
választ kapnak. Ök vannak kevesebben! A rágalmazók, a
„suttogók,” intrikusok nem adják arcukat, nevüket csak
beszélnek, tücsköt-bogarat összehordanak, és az igazság-
ra valószínûleg nem is kíváncsiak.

Ez a tényeket tartalmazó cikk mégis nekik szól. Ha
csak egy-két ember érti meg közülük, hogy mi a tisztes-
séges beszéd, már érdemes megírni.

Nézzük a számokat az elmúlt években:

· 2004-ben a sportra költött összeg:
A salakos pálya felújítása                            984 000 Ft
Egyéb anyagok (kerítés, oszlop, világítás)    196 000 Ft
Füves pálya karbantartás, nyírás stb.            100 000 Ft
Sportegyesület támogatása                          400 000 Ft
Összesen                                               1 670 000 Ft

· 2005-ben a sportra költött összeg:
Sportöltözõ felújítás                               12 680 000 Ft

(ebbõl 7 000 000 Ft pályázatból nyert) pénz
Karbantartás, nyírás stb.                              100 000 Ft
Sportkör támogatása                                   400 000 Ft
Összesen                                             13 180 000 Ft

2006-ban a sportra költött összeg:
Füves pálya  felújítása                              3 066 000 Ft

(ebbõl 50% pályázatból nyert pénz)
Karbantartás, locsolás, nyírás stb.                250 000 Ft
Sportkör támogatása                                   400 000 Ft
Összesen                                               3 716 000 Ft

2007-ben a sportra megszavazott  összeg:
Összesen                                        1 500 000 Ft

(Jelenleg a sportkör által a Wesselényi közalapítványhoz benyúj-
tott mûködést támogató pályázat elbírálás alatt áll, amennyiben
nyer az önkormányzati támogatás összege csökkenthetõ!)

Az 1 500 000 Ft-ból létesítmény-fenntartást és felújí-
tásokat is elvégzett a sportkör. Pl.: fûnyírás, sporteszkö-
zök vásárlása, kerítés-felújítás, belsõ korlátépítés, gázboj-
ler vásárlás, mosás stb.

2007. szeptember 17-i elszámolás szerint az önkor-
mányzat által adott kertbõl 800 000 Ft került elköltésre,
ebbõl a létesítmények fenntartása 225 000 Ft.

A leírt számok tényadatok, bármikor ellenõrizhetõek,
reméljük ez megnyugtat mindenkit, aki a falu pénzéért
aggódik.

Természetesen ebbõl az összegbõl nem lehetne mû-
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ködtetni a csapatokat, ehhez nagyon sok segítõkész em-
ber összefogása szükséges. Szerencsére vannak települé-
sünkön ilyen emberek (többen mint azok akik semmit
nem segítenek, semmit nem adnak csak össze-vissza be-
szélnek). Ki-ki tehetsége szerint segíti pénzel, munkával
vagy avval, hogy vasárnaponként belépõjegyet vált, sok-
szor nem is egyet. A segítõk köre nagy örömünkre egyre
bõvül. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek aki az
önkormányzat mellett segíti Gyöngyöstarján sportját:

Pénzbeni támogatók: összesen 600 000 Ft készpénz,
vagy terméktámogatás

· BETONGÉP KFT            cégvez. Bálint Menyhért
· Puskás és tsa KFT             cégvez. Puskás István
· Aranyfácán KFT               cégvez. Szabó Zsolt
· Izi-víz BT                        cégvez. Balogh Attila
· Nyárfa sörözõ                  cégvez. Szecskõ István
· Élõ-hely 2004 KFT          cégvez. Jenei Károly
· Ozsvárth László
· Sipos Oszkár
· Gyöngyöstarjáni borászok

Segítõk: Polgárõr egyesület, önkormányzati karban-
tartók, sportolók, edzõk, sportkör elnöksége, és még na-
gyon sok gyöngyöstarjáni lakos (ha a következõ új-
ságban lesz egy egész oldal üres hely ígérjük mindenki ne-
vét felsoroljuk).

Végéhez közeledik a 2007. évi szüret a Gyöngyöstarján
Hegyközség területén.

Az eredmény: – kevés kivételtõl eltekintve – magas
termésátlagok és közepes minõség. 

A közepes minõséget az alacsony cukorfokok, és a ke-
vés savtartalom okozza. A nyári nagy meleg miatt a szõ-
lõk kényszerérésben voltak,így kb. egy hónappal koráb-
ban kezdõdött meg a betakarítás. Ennek az lett az ered-
ménye, hogy a cukor nem tudott felhalmozódni, a savak
viszont „elégtek”.

A szõlõre ez az év nagyon kedvezõtlenül alakult, hi-
szen tavasszal a fagy, késõbb a többszöri jégverés, nyáron
pedig a nagy meleg sújtotta a növényt. Ennek ellenére ke-
vés kivételtõl eltekintve a termésátlagok magasak lettek.

A felvásárlási árak az elõzõ évhez képest 15-20 Ft-tal
emelkedtek. Hosszú évek óta talán ez az év volt az, ami-
kor a szõlõtermelõk elmondhatják, hogy minimális ha-
szonra tehettek szert.

A borászoknak viszont nem kedvezett a 2007-es év,

mivel ahhoz, hogy kiváló minõségi borokat készítsenek,
cukor- és savpótlásra lesz szükségük, ez pedig nem kevés
költséggel jár.

Ettõl függetlenül reméljük, hogy az idei szõlõbõl is si-
kerül nekik azt a minõséget produkálni, amit a fogyasztó
közönség már megszokott.

Összegezve a szüretet: közepes évjárat, elfogadható
haszon.

Hegyközség

Örömmel értesítek minden anyukát, hogy 2007. 09. 29-én
16 órától megtartjuk az elsõ Baba-Mama Klubos napot. Az
önkormányzat a könyvtár területén biztosít nekünk egy
helyiséget, ahol reményeink szerint sok apróság fogja na-
gyon jól érezni magát.

Saját játékot hozni kell, hogy a gyerekek tudjanak ját-
szani.

Nagyon örülnék, ha minél többen eljönnének, ér-
deklõdnének, mert késõbb más jellegû programokat is
tudnánk szervezni gyermekeinknek, családunknak. Kö-
zös túrázás, sétálás, kisvonatozás – és ami a szívügyem –,
a gyûjtésen való részvétel, amit a játszótér felépítésére
szervezünk.

Köszönöm Tóthné Kiss Ildikónak a Községszépítõ
Egyesület Elnökének, hogy segített az indulásnál, remé-
lem ezután is tudjuk segíteni egymás törekvéseit.

Hegedûs Tímea
06/20-466-0851

Gyöngyöstarján Önkormányzata 2007. október 1. nap-
jától kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulóját.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007.
október 31.

A pályázatok a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
megtekinthetõk, a pályázati ûrlapok a hivatalban átve-
hetõk.

A pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók és a
pályázati ûrlapok a www.bursa.hu honlapról is
letölthetõk.
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Az elmúlt idõszakban gyakran fordultak elõ olyan bûncse-
lekmények, amelyek során az elkövetõk a sértettek hiszé-
kenységét, vagy idõs korát használták ki.

Elfordult, hogy a tolvajok a TIGAZ, az EMASZ, a
Vízmû, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, vagy az önkor-
mányzat képviselõjének adták ki magukat. Úgy tettek,
mintha mérõórákat olvasnának le, szerelvényeket ellen-
õriznének, az idõs ember ügyeit intéznék. Akadály nél-
kül juthattak be a házak udvarára, a lakásokba. Amíg az
egyik elkövetõ elterelte a sértett figyelmét, a másik pénz
és egyéb értéktárgyak után kutatott.

Gyakori, hogy a becsengetõ, bekopogó idegen rosz-
szullétre hivatkozik, ivóvizet, pénzváltást kér, vagy háza-
ló árusként kínálja portékáját. Amíg a sértett eleget tesz a
kéréseknek, feltérképezi a lakást és magához veszi az ér-
tékeket. Jellemzõ az is, hogy az elkövetõk az elsõ alka-
lommal csak terepszemlét végeznek, majd késõbb visz-
szatérnek a kiszemelt tárgyakért.

A bûncselekmények megelõzése, személyes biztonsá-
ga és értékeinek védelme érdekében fogadja meg az aláb-
bi tanácsokat:

– Ne engedjen be idegeneket a lakásába, az aj-
tót, a kaput elõttük ne nyissa ki!

– Ne engedjen be házalókat, gyanúsnak tûnõ
személyeket, adományt kérõket, különbözõ mun-
kavégzésre, vagy akár családtaggal történt megbe-
szélésre hivatkozókat!

– A segítséget kérõnek, a szemmel láthatóan se-
gítségre szorulónak igyekezzen úgy segíteni, hogy
a lakásba, a portára ne engedje be!

– Ha ismeretlen személy hívja fel telefonon, ne
adjon ki semmilyen személyes adatot, információt!

– Bármilyen rövid idõre hagyja el lakását, min-
dig zárja be az ajtót!

– Amennyiben gyanús személyeket lát, figyelje
meg õket, az autójuk forgalmi rendszámát, színét
és mielõbb kérjen segítséget.

FIGYELJENEK EGYMÁSRA! – EZZEL MEG-
ELÕZHETIK AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁST ÉS MUN-
KÁNKAT IS SEGÍTHETIK!

Köszönettel: a Gyöngyösi Rendõrkapitányság
munkatársai.
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Szomszédok
egymásért mozgalom

Az óvatosság biztonságot jelent!

Községünkben, az utóbbi hónapokban megszaporod-
tak a szórakozóhelyek által okozott zajhatások és károko-
zások, fõleg a hajnali órákban. Ezt több lakossági beje-
lentés támasztja alá, melyek hatására a képviselõ-testület
úgy döntött, hogy a szórakozóhelyek éjszakai nyitvatar-
tási rendjét rendeletben szabályozza. A zárórát úgy hatá-
rozta meg, hogy az eddigi legkésõbbi zárást kérõ vállal-
kozó kérését elfogadja, amely hétköznapokon 24 órai
idõpont volt. Ezzel párhuzamosan az ellenõrzési szer-
veket utasította arra, hogy az éjszakai zárvatartás idejét
szigorúan tartassa be.

Nagy Károly
polgármester

Beharangozó

Szeretettel várunk minden gyöngyöstarjáni lakost a
2007. december 15-én „Gyöngyöstarjáni lucázás”-ra. Az
ország „Legnagyobb forralt bora” a www.rekordok.hu-n.

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves nyugdíjas

korú gyöngyöstarjáni lakost a Mûvelõdési
Házban október 14-én 16.00 órakor kezdõdõ, az

Idõsek Világnapjára rendezett mûsorunkra.

Egymásra tekintettel

A 2007. október 30-án megrendezett Budapest
Maraton versenyen Gyöngyöstarjánból Ludányi Lajos
vett részt, aki a 30 km-es távon 496 indulóból a 89.
helyezést érte el. Gratulálunk a tanár úrnak.


