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Radnóti Miklós

Július
Düh csikarja fenn a felhõt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tiszta testû hõség ül a
fényesarcú fák felett.
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Tisztelt Lakosság!
Az idén sokszor tapasztaltuk az ivóvíz minõségének a
romlását. Több mûszaki hiba, és a Kassa utca végén lévõ víztározó javítása volt a fõ oka. Felkerestem a Gyöngyösi Vízmû
igazgatóját, majd a Heves Megyei Vízmû vezérigazgatóját, és
határozottan kértem a vízminõség problémájának mielõbbi
megoldását. Elsõ lépésként a Szabadság-Damjanich utca
végeit kötik össze a megfelelõ vízáramlás elérése érdekében.
A község egész lakosságát érintõ vízminõség javítására már
2007-ben kaptunk ígéretet, ami a Gyöngyös-Gyöngyöspata
közötti ivóvíz-hálózatra való rákötéssel valósulna meg. Ezt a
vízrendszert Uniós pályázatból építették, amiben mi nem
vehettünk részt. Viszont haszonélvezõi lehetünk, ha a tulajdon és üzemeltetõi viszonyok rendezõdnek. A vízdíj erre a
rendszerre való megállapítása jelenleg még kérdéses.
Mindenesetre Gyöngyöstarján kinyilatkozta a mielõbbi
rákötési szándékát a Gyöngyös-Gyöngyöspatai hálózatra,
ami kitûnõ minõségû, és megfelelõ mennyiségû vizet biztosít számunkra.
Az EU-s elõírásoknak megfelelõen a hulladék kezelése is megváltozik. Szemetünk elszállítása és elhelyezése
is változik. A gyöngyösi szeméttelep mûködési engedélye
2009. július 15-ével lejár. Gyöngyöstarján szemetét a többi környezõ település szemetével együtt Hejõpapiba fogják hordani, ami körülbelül 80-90 km-re található
Miskolc mellett. Képviselõink felkészültségének és hajthatatlanságának köszönhetõen a díjemelést eddig nem
tudták ránk erõltetni. A szemétdíjunkról jelenleg is folynak a tárgyalások. A szolgáltató és közöttünk nincs egyet-

Robbant a bánya!
Július 3-án, pénteken 14 óra 20 perckor robbantottak
a kõbányában. Többen kiszaladtak a házakból megijedtek
a dörrenéstõl, a földmozgástól. Sokunk számára
hihetetlen, hogy a robbantás rezgését mérõ szakember a
határérték alatti eredményrõl számolt be. Július 4-én 17
órára rendkívüli testületi ülést hívtam össze, és értesítettem a leginkább érintett lakosokat. Itt többek között
olyan döntés született, hogy július 9-én 8 órától 16 óráig
demonstrálunk a kõbánya mûködése ellen. Egy petíció
kerül átadásra, melynek tartalma a következõ:
Petíció!
Cím: Vakond Kft. Tiszakécske Béke út 76.
Gyöngyöstarján lakói és a község képviselõ testülete
mély felháborodását fejezi ki a község határában lévõ
kõbánya mûködésével kapcsolatban. A robbantások
hatása tönkreteszi házainkat és zavarja a nyugalmunkat. A
szállító jármûvek hajnali és késõ esti zaja a lakosság éjszakai pihenését gátolja.
Ezért követelésünk a következõ:
I. A robbantások nagyságát az eddig alkalmazott töltet
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értés a július 15 utáni díjról.
A helyi „szeméttelepünk” 12 környezõ település lerakójával együtt, pályázati pénzbõl rekultiválásra kerül. A
teljes bezárása rövidesen megtörténik. Óriási problémával fog szembenézni a lakosság minden egyes tagja, mert
onnantól már nem lehet a mi telepünkre elhelyezni az
építési törmeléket és a nyesedéket sem, hanem súlyos
pénzekbe kerül annak elszállíttatása. Félõ, hogy a Gyöngyöstarján szélein megszaporodnak az illegális szemétlerakások. Önkormányzatunk egy szemétlerakó sziget kialakítását tervezi a nem kommunális hulladékok ideiglenes elhelyezésére.
Engedjék meg, hogy megköszönjem mindazok munkáját, akik a „Pünkösdölõ” rendezvényünket segítették.
Az összefogás ismét megmutatta egyre növekvõ erejét
Gyöngyöstarjánban. Sajnos az esõs idõjárás miatt kevesebben voltak a rendezvényen a szokásosnál, de akik látták mind megelégedéssel nyilatkoztak a mûsorokról.
Ebben az évben is átadtuk a „Gyöngyöstarján Községért” kitüntetést. Képviselõ-testületünk dr. Kovácsné
dr. Purger Piroska gyermekorvosunknak ítélte oda, amit
az eddig elvégzett munkája, és a szülõk betegek visszajelzése alapján döntött el.
Jelenleg két elnyert pályázatunk van. Az egyik az iskola nyílászáróinak cseréjére 8 millió Ft, a másik a Mûvelõdési házhoz tartozó székek cseréjére 164 ezer Ft.
Nagy Károly polgármester
felére csökkentésével mérsékeljék, és az általunk kijelölt
szakemberek a robbantási folyamatot ellenõrizhessék az
elõkészítõ munkálatoktól a robbantási mérés kiértékeléséig.
II. A robbantások idejérõl a lakosságot legalább 3 nappal elõbb értesítsék plakátokon és az önkormányzatnál.
III. Kõszállítást kizárólag munkanapokon reggel 6 és
18 óra között végeztetik, és felvállalják a kõszállító autók
folyamatos kiértesítését errõl a tényrõl.
IV. A bánya együttmûködik egy önkormányzat által
megbízott független bányászati és robbantási szakértõkbõl álló csoporttal az eddigi események kivizsgálásában.
A szakértõk számára minden általuk kért a tárgyhoz kapcsolódó dokumentumot biztosít.
Amennyiben nem teljesítik a leírtakat, úgy Gyöngyöstarján teljes lakossága és képviselõi, a kõbánya bezárását
fogja követelni!

Gyöngyöstarján lakossága és képviselõtestülete
Nagy Károly polgármester
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2009. március 10. napján tartott ülésén
döntött arról, hogy az építési telkek alapjául szolgáló
területeket belterületbe vonja.
A 2009. április 23. napján tartott ülésen a Képviselõtestülete úgy döntött, hogy a Gyöngyösi Települési
Szilárdhulladék-lerakó rekultivációjára benyújtott
pályázat Gyöngyöstarján községre vonatkozó önrész
összegét, 253 440 forintot átutalja.
A Grémium megvitatta és elfogadta az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolóját. A
Képviselõ-testület a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló rendeletét módosította az aktív korúak pénzbeli
ellátása tekintetében, illetve egységes szerkezetbe foglalta azt.
Ugyanezen ülésén a Testület elfogadta az Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervét.
A Grémium elfogadta az Önkormányzatának és
Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzatát, amelyben
lefektették a közbeszerzési eljárások alapvetõ elemeit.
Elfogadásra került az intézmények 2008. évi belsõ
ellenõrzési tevékenységrõl és a folyamatba épített
elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési tevékenységrõl
szóló beszámoló.
A Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a gyöngyöstarjáni általános iskolában és a napközi otthonos óvodában, 2009. május 29. napján megrendezésre kerülõ Katasztrófavédelmi nap lebonyolítását 40 000 forinttal támogatja.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy 2009. évben a
Heves Megyéért kitüntetõ díj adományozására dr.

Petrovics Antal Béla gyöngyöstarjáni felnõtt háziorvost
javasolja a döntéshozók részére.
A Grémium úgy döntött, hogy - 2009. évben - a
„Gyöngyöstarján Községért” emlékérmet dr. Kovácsné
dr. Purger Piroska Gyöngyöstarján gyermekorvosának
adományozza.
A Képviselõ-testület a 2009. május 14. napján tartott
ülésén beszámolót hallgatott meg a község közbiztonságáról. Ezután meghallgatta a Bizottságok beszámolóját
is a tavalyi évben végzett munkájukról, majd, a beszámolások sorát a Polgármesteri Hivatal zárta le.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett - „a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai
önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi
kötöttség nélkül (CÉDE)” jogcím támogatásra pályázatot
nyújt be. A pályázati cél Gyöngyöstarján, temetõkert
melletti parkolók kialakítása. A pályázat összköltsége 9
514 612 forint. A Grémium továbbá döntött arról, hogy
Gyöngyöstarján belterületi Tûzoltó utca útfelületének
hengerelt aszfalttal történõ felújítása pályázati céllal az
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett, „a települési önkormányzati belterületi
közutak felújításának, korszerûsítésének támogatására”
(TEUT 2009) pályázatot nyújt be. A teljes beruházás
költsége 6 850 886 forint.
A Testület döntése alapján a települési könyvtári
ellátás biztosítása céljából csatlakozik a mozgókönyvtári
rendszerhez.

„Ételed az Életed”

gyõzni a levesek, köretek elfogyasztásának fontosságáról. A
heti étlapot az idényszerûség, az egészséges táplálkozás alapelveinek betartásával állítjuk össze /gyermekek kívánságlistáját figyelembe véve/, a fõzelékek, a salátafélék, gyümölcsök, egészséges magvas pékáruk minél többszöri alkalmazásával. Ezt a lehetõséget megragadva köszönjük meg az
óvodás gyermekek szüleinek az önkéntes gyümölcsadományait, akik a heti gyümölcsfelelõsi rendszer keretén belül
folyamatosan erõsítik a gyermekek vitaminszükségleteit.
Munkánk fõ célja a gyermekek, az idõs beteg emberek energia- és tápanyag-szükségletének maradéktalan kielégítése a
meghatározott pénzkeret és az élelmezési üzem adottságaihoz mérten. Tisztában vagyunk azzal, hogy a konyha önkormányzati fenntartással történõ üzemeltetése, nagy terhet ró
a költségvetésre, mi mégis reméljük, hogy még nagyon
sokáig szívvel-lélekkel dolgozhatunk az egészséges táp-

A Napköziotthonos Óvoda Intézményében - önkormányzati fenntartással mûködõ konyha évtizedek óta
folyamatosan biztosítja az óvodás és iskolás gyermekek,
idõskorú emberek, intézményi dolgozók, vendégétkezõk
részére az étkezési lehetõséget. A szakhatóság által 220 fõ
étkeztetésére engedélyezett konyha, az egyre növekedõ
igény miatt már-már kicsinynek bizonyul. A különbözõ
korosztályok étkeztetésébõl adódó nem könnyû feladatot, egy szakácsnõ, négy konyhai dolgozó, és egy
élelmezésvezetõ látja el.
A „Konyhás nénik” - ahogy a gyermekek neveznek bennünket -, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a
sokrétû feladatot legjobb tudásuk szerint végezzék. Önzetlenül kielégítik a szociális étkezõk egyéni igényeit, az
iskolás gyermekeket napi rendszerességgel próbálják meg-

Papp Zoltán jegyzõ

Folytatás a 4. oldalon
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lálkozás biztosításáért, az étkezõink elégedettségének megszerzéséért.
A gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda konyhájának dolgozói nevében, a következõ Székely asztali
áldással kívánok mindenkinek erõt, egészséget,
elkészített ételeinkhez pedig JÓ ÉTVÁGYAT!.

2009. július
„Ki asztalt terítesz az égi madárnak, Teríts asztalt,
teríts szegénynek s árvának. Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd
ki jóságos kezedet, Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Étel, italban legyen bõven részünk, Gondviselõ Atyánk
könyörögve kérünk!
Ruzsom Antalné élelmezésvezetõ

Tisztelt gyöngyöstarjáni lakosok!
Közérdekû felhívást szeretnénk tenni!
Gyöngyöstarján Önkormányzata régóta szeretné, hogy a
községben játszóterek legyenek!
Nemrég lehetõség adódott pályázat benyújtására, éltünk
vele, megpályáztuk a Nefelejcs utcai játszótér megépítését.
Sajnos nem lett volna elég önerõ még egy játszótérre, de
most úgy tûnik, hogy a Kossuth utcai, méreteiben kisebb játszótér megvalósítása is elérhetõ közelségbe került, ugyanis
Juhász Csaba, Gyöngyöstarján Hóvirág utcai lakos által 1
millió Ft áll rendelkezésre a második játszótér megépítésére.
Bizonyára tudják, hogy a „Baba-Mama” klub is ezen
fáradozik, gyûjtöttek e célból a Luca-napon, gyûjtési akciót is
hirdettek egy televíziós felhívásra, batyus-bált szerveztek az
Egészséges Jövõért Alapítvánnyal közösen, és ezek eredményeként több mint fél millió Ft jött már össze.
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület is
támogatja az elképzelést, jelenleg 50 ezer Ft-ja van elkülönítve a játszótérre.
Közös a szándék, közös az igyekezet, a játszótér építése
akár már holnap elkezdõdhetne, de a meglévõ több mint
másfél millió forint még kevés a teljes kivitelezéshez. Legalább még annyi pénz hiányzik, mint a már meglévõ összeg
ahhoz, hogy minõségi, parkosított, kerítéssel körülvett, a
szabványoknak megfelelõ, szép játszótér születhessen a Kossuth utcában. Azért ott, mert egyrészt ott van alkalmas terület, másrészt a „Baba-Mama” klub felmérései alapján a község ezen részén nagy igény jelentkezik játszótérre.
Így jutottunk arra a gondolatra, hogy meghirdetünk egy
gyûjtési akciót augusztus végéig.
Itt szeretnénk megköszönni Utassy Vilmos esperes úrnak a támogató segítségét!
Hálás köszönet mindenkinek, aki már adományozott,
vagy más módon segítette a játszótér reméljük hamarosan
elkezdõdõ építését! További adományozói befizetésre lehetõség van átutalás formájában az említett Egészséges Jövõért
Alapítvány számlaszámára, amely a következõ:
62000026-11013879
amelyet megtalálnak a www.gyongyostarjan.hu honlapunkon is, adományukat, felajánlásukat befizethetik a helyi
takarékszövetkezetben is, vagy a helyi plébániahivatalban
esperes úrnál. Információval szolgálnak az alulírottak, ill. a
Polgármesteri Hivatalban Kovács Karolina ügyintézõ. Ha
megadják nevüket, hozzájárulhatnak az adományozói nyilvánossághoz, a sajtón keresztül történõ személyes köszönet4

nyilvánításhoz, és egy tábla elhelyezéséhez az adományozók
neveivel a megépült játszótéren.
Kérünk minden jó szándékú gyöngyöstarjáni lakost,
hogy lehetõségeikhez képest segítsék elképzelésünket!
Tapasztalva mostanában a helyi lakosok közcélokért végzett lelkes munkáját, az összefogást, az önzetlen segítséget,
pl. a Völgyi-tó környékének rendezésében, a Falumúzeum
és udvara kialakításában, a falutakarításban, szépítésben, a
Szüretkezdõ fesztivál, Luca-nap, Pünkösdölõ, és nemrég a
Múzeumok éjszakája szervezésében stb., nem csak pénz-,
hanem munkafelajánlásoknak is örülnénk mindannyian,
hogy késõbb gyermekeink és unokáink a játszótereknek
örülhessenek!
Gyöngyöstarján Önkormányzata - Bálint Ira alpolgármester,
Egészséges Jövõért Alapítvány- Vinczéné Csernyik Edina elnök,
„Baba-Mama” klub - Ludányiné Nagy Eszter, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület - Tóthné Kiss Ildikó elnök

Esõs pünkösdi
hétvége
Nem így terveztük. Sajnos nem volt kegyes hozzánk
az idõjárás a pünkösdi hétvégén.
Köszönjük az anyagi és erkölcsi támogatást mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak rendezvényünkhöz.
Támogatóink, segítõink voltak:
Polgármesteri Hivatal, ÁMK, Napköziotthonos Óvoda
dolgozói, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület,
Egészséges Jövõért Közalapítvány, Egyházközség, „Nagyi”
klub, GYUTACS Alkalmi Társulat, Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet, Bálint Ira, Szõke Mátyás borász, Kovácsné
Majoros Etelka, Székely Zoltán õstermelõ, Tölgyfa
Vendéglõ, Glória Sublimis Borrend, Gyöngyöstarjáni
Hegyközség, Polgárõr Egyesület, Pinczi György, Tarjáni
Tölgyfa Kft., Centúrió Borház, Dudás József, Dudás
Józsefné, Tóth Tibor, Puskás és Társa Kft., Falcsik István,
Euronix Kft., Kovács László borász, dr. Ludányi Lajos,
Czinkóczi Attila, Borik Péter, id. Nagy Károly.
Gyöngyöstarján Önkormányzata
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Egészséges Jövõért Alapítvány Hírlevele
Idén a gyermeknap pünkösdre esett, így az alapítvány
2009. május 30-án, pünkösdi gyermeknapot szervezett.
Programjaink nem csak az apróságoknak szóltak, az
egész családnak próbáltunk örömet szerezni. Az idõjárás
nem kedvezett nekünk, ez meglátszott az érdeklõdõk
számán, aki mégis megtisztelt bennünket a jelenlétével,
nagyon jól érezte magát!

Legnagyobb sikert a „kiskörös” kerékpározás, valamint
futás aratta, a gyermekek boldogan léptek föl a színpadra,

hogy átvegyék ajándékaikat, valamint az oklevelet.
A családi váltóversenyre egy család jelentkezett, Csernyik András kis családjával, valamint barátaival versenyzett, nagy sikerrel. A többi csapatot iskolánk tanulói alkották, akik így kipróbálhatták a régmúlt idõk játékait
(diótörés, gólyalábazás, cseresznyepeca).
A délelõtt folyamán kézmûves foglalkozások, valamint ugrálóvár várta az érdeklõdõket...
Jövõre újra találkozunk, reméljük, nagyobb részvétel
mellett még több gyermeknek tudunk örömet szerezni!

Amikor Gyöngyöstarján élményszámba megy
Idén elõször került megrendezésre a Gyöngyöstarjáni
Pünkösdölõ és Nyitott Pincék Napja.
A viharos, esõs idõjárás sokakat elriasztott, de akik mégis
eljöttek, nagy élményekben lehetett részük
Szombat délután, amikor a szabadtéri színpadhoz mentünk, már népes sokadalom várta a nagy csinnadrattával,
dobszóval érkezõ Bab Társulatot. A sziporkázóan humoros
mûsor a régi vásári komédiások elõadásainak a hangulatát
varázsolta a falu közepére, a hatalmas, több méter magas bábokkal, a „Fenevadakkal”. „Piroska, a (forrázott)farkas”,
„Kucu, a könnyû testi sertés”, és a többiek… A gyerekek és
a felnõttek egyaránt gurultak a nevetéstõl, a kissé Holló színházra emlékeztetõ, szóviccekben bõvelkedõ, pergõ muzsikával kísért mûsoron.
Ezután következett a szabadtéri Táncház a Somos zenekarral, Varnyú Rita tánctanításával. A moldvai körtáncok lépései egyszerûek, sodróan lendületesek, könnyen tanulhatók és ezért bárki könnyedén bekapcsolódhat, kezdõként is!
Mégis, szinte csak a falubeli táncházaink állandó résztvevõinek kisebb csoportja állt be a körbe. Pedig aki már próbálta, tudja, hogy milyen fantasztikusan jó dolog ez, talán idõvel minél többen ráérzünk majd a tánc ízére, a közös tánc
örömére!

Amikor már a gyerekek is kellõképpen elfáradtak - az
ugrálóvárban -, végigjártuk a kiállításokat, a Rendõrházban,
a Kántorházban, végül a Falumúzeumban. A GYÖK 1,
vagyis Gyöngyöstarjáni Összmûvészeti Kirakat közös kiállítás-megnyitója már pénteken lezajlott Balog Edina hegedûs közremûködésével, baráti körben és hangulatban.
Folytatás a 6. oldalon
5
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Folytatás az 5. oldalról
Olyan nagy öröm volt számomra látni azt, hogy ennyi
érték, értékmentõ, gondos gyûjtõmunka, ennyi alkotókedv
és kreatív ember van ebben a faluban, ami szerintem - falusi
viszonylatban - nagy ritkaság!
A Falumúzeum pedig - melynek megszületését fõleg
Tóthné Kiss Ildikónak köszönhetjük - igazi kuriózum.
Gyönyörû, ízléses, hangulatos és tárgyakban gazdag enteriõröket rendeztek be a 3 helyiségben, ami most kibõvült egy
asztalosmûhellyel, és egy ásvány-kiállítással is. A berendezési
és használati tárgyak falubeliek adományaiból gyûltek össze,
és megemlítendõ, hogy idõrõl idõre, nagy gondossággal, alkalomhoz illõen cserélik, átrendezik a gyûjteményt. Igazán
büszkék lehetünk rá! A Faluház idilli udvarán helyben sütött, finom népi ételekkel és borkóstolóval várták a látogatókat. A szintén ott álló, új, gyönyörû tulipános kenyérsütõ
kemencében (Porkoláb Anti és Pesti Levente munkája) vasárnap lett volna lángossütés, de ezt sajnos elmosta az esõ.
Viszont megnézhettük Benke Grátzy jurtáját, s benne a
kiállítást a moldvai csángó magyarok viseleteivel, tárgyaival,
számos fotóval. Sokunknak, fõleg a gyerekeknek, ez volt az
elsõ jurta-élménye, jó volt elidõzni abban a varázslatos,
kerek térben. Remek alkalom volt arra, hogy ott benn a
magyar õseink életérõl meséljünk a gyerekeinknek.

Vasárnap reggel az utcánkban vonuló fúvószenekar muzsikájára ébredtünk. Délelõtt szakadni kezdett az esõ, ekkor
már sejtettük, hogy sokan emiatt nem fognak eljönni a programokra, de mi azért nagy lelkesedéssel készültünk rá.
Köszönet a finom gulyásért az asszonyoknak, akik a fõzés
miatt feláldozták az egész pünkösdvasárnapot!
Délután a Csernyik Pince vendégei voltunk, ahol a díjnyertes, pompás borok mellett frissen sült pogácsával, disznótoros finomságokkal is megkínáltak minket.
A mûsorok az esõ miatt mûvelõdési házban zajlottak.
A CimbaliBand koncertje fergeteges volt, magyar, és balkáni népzenére alapozott, jazzes, szenzációsan pörgõs zenéjük teljesen feltöltött bennünket életkedvvel. De nagyon
szomorú volt látni, hogy egy ekkora, híres zenekar fellépésére ilyen kevesen voltunk csak kíváncsiak!
6

A nap másik fénypontja - sokunk számára - A helység kalapácsa volt, a GYUTACS (Gyorsreagálású Utcai Tájszínházi Akció Csoport) - eszköztelenségében is rendkívül szórakoztató - elõadásában. Ez a színjátszó kör tulajdonképpen
egy bõvülõ, családos baráti társaság, amely gyöngyöstarjáni,
és környékbeli fiatalokból alakult, leginkább önmagunk és
egymás szórakoztatására, örömére. (Szerintem éppen ez az
örömteli, elementáris, szívbõl jövõ játék ragadja magával leginkább a nézõt!) Ebben a formálódó, sokszínû, sokfajta
tehetséget felvonultató közösségben egyébként is nagy
hangsúlyt kap a kultúra megõrzésének, továbbadásának,
mûvelésének sokféle útja. A közös színjátszás ennek csak
egyik területe, a táncház és egyéb néphagyományok ápolása
a másik, és tudom, hogy még sok tervet dédelget a szívében,
reméljük, hogy ezek apránként kibontakozhatnak majd, az
egész falu javára.
Reményeink szerint minden évben, egyre bõvülõ programkínálattal, és egyre több jókedvû résztvevõvel fog bõvülni ez az esemény, és hagyománnyá válik a faluban, illetve
egyre népszerûbb program lesz a szélesebb nyilvánosság
elõtt is.
Ez mindannyiunk közös érdeke, hiszen itt nem egyszerûen csak a mi falunapi szórakozásunkról van szó. Mert
azon kívül, hogy értékes élményekben gazdagodjunk, az is
fontos cél, hogy a társadalmi élet új színterei jöjjenek létre a
faluban, hogy kulturális események ürügyén, ezek köré
kristályosodva egymásra találjunk, együtt legyünk, lakosságból mind inkább közösséggé formálódjunk. Hiszem, hogy
ez nem csak nekünk, frissen betelepülteknek fontos, mert ez
mindannyiunk számára megtartó erõ.
A harmadik cél pedig talán az volna, hogy a falu megélhetését ezen az úton is elõsegítsük. Manapság talán még a jó
bornak sem árt a cégér, egy kis hírverés. Ez a falu csodálatosan gazdag értékekkel bír, de a nagyvilágban mégis oly kevesen tudnak errõl! Fontos, hogy azon kívül, hogy mi ünnepeljük Gyöngyöstarjánt, a megye, az ország más részein élõ
barátainkat, rokonainkat, ismerõseinket, leendõ ismerõseinket is hívjuk el ezekre az alkalmakra! Hogy minél több régi
és új látogató érkezzen a faluba, hogy megismerjék a gyönyörû tájat, falut, igyanak a finom borokból, töltsenek itt egy
hétvégét (most már szálláslehetõség is van!), hogy kölcsönösen gazdagodjunk egymás által. Hogy a falunak jövõje is
legyen!
Dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna
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A kis francia
„ … Ezüst haja középen szétválasztva, a nyakát birizgálja.
A több dioptriás szemüveg mögött tiszta, nevetõs szemek. A
szürke, kockás flanel ing minden gombja gondosan begombolva. Úgy látom, hogy az idõs úr számára is, ez egy nem
akármilyen találkozás, hiszen az ünneplõ szarvasbõr
nadrágjában jelent meg. Nem az általam megszokott, cifetcafat feketére fényesedett bõrnadrágjában. A térdnadrág
gyapjú, meleg harisnyába folytatódik, majd a harisnya belebújik a barna félcipõbe, amelyben egyik századból a másikba
„sétált ”. A két keze egymásra téve, a sétabotján nyugszik…..”
„…Jean Perry legjobb tudása szerint védte és oltalmazta a fajzatpusztai birtokot. Haladó gondolkodású, intelligens ember volt. Az Õ személyének az elvesztése, valóban veszteség! Vele együtt eltûnt az a varázslatos légkör,
amely betöltötte a kastélyt és magával tudott ragadni
minden látogatót: korra és nemre való tekintet nélkül!
Igen mozgalmas élete után - amely Párizs és Fajzatpuszta
között zajlott, - öregségére vérbeli környezetvédõ lesz.

Egyházközségünk
életébõl
2009. május 24-én a került sor az Egyházközségi
Képviselõ-testület megválasztására.
A jelölõlistán szereplõ személyek közül az alábbi 11 fõ
kapott mandátumot, melynek alapján Õk alkotják a
Képviselõ-testületet: Bakos János, Benedek Gábor,
Benedek Zsolt, Bokros József, Kis Mátyásné, Ludányi
Ferenc, Ludányi Zoltánné, Pászti Miklósné, Ruzsom
József, Szecskõ András, Szecskõ Ferencné.
2009. május 17-én Gyöngyöspatán Mikolai Vince
kanonok, pápai prelátus úr a bérmálás szentségében
részesített 3 nyolcadik osztályos gyermekünket - 2 leány
és 1 fiú - vált ez által az Egyházközség nagykorú tagjává.
2009. június 7-én volt az elsõ áldozás. A negyedik
osztályos tanulók közül 8-an járultak elsõ alkalommal az
Úr asztalához. A következõ vasárnapon június 14-én Úrnapján - tartottuk az iskolások tanévvégi hálaadó
szentmiséjét. Szentmise végén a legszorgalmasabb hittanosok és a leggyakrabban templomba járó gyerekek
dicséretben és csekély ajándékban részesültek.
Kívánunk minden gyermeknek a nyári szünidõben a
jó Isten áldásával jó pihenést és hasznos idõtöltést.

1973-ig, amíg itt élt köztünk, semmilyen fakitermelés
nem következett be!....”
A fenti részlet Pataki Katalin novellájából való, aki sok
idõt töltött annak idején Fajzatpusztán. Ezekrõl az
évekrõl is hallhattak azok, akik eljöttek õt meghallgatni
Pünkösd vasárnapján. Katalin az õsz folyamán ismét eljön
hozzánk a nyugdíjas klub vendége lesz, ahol még több
érdekes dolgot tudhatunk meg Fajzatpuszta életérõl.

Gratulálunk
A Gyöngyöstarjáni Pávakör ebben az évben is részt
vett Egerben a Ködellik a Mátra Regionális Népzenei
Találkozón ahol megkapták a Fesztivál Nagydíját, Balog
Edina népzenész pedig a minõsítõ versenyen Kiváló
minõsítést szerzett. A Pávakörnek is és Edinának is
további jó munkát és sok sikert kívánunk!
Gyöngyöstarján Önkormányzata és Kulturális Bizottság

Falugazdász hirdetménye
Gyöngyöstarján
Ügyfélfogadás
Csütörtök
Péntek

13.00-16.00
8.00-12.00

Sürgõs esetben Detk Körzetközpont
Tel.: 06 37/503-012

Utassy Vilmos, esperes

Helyesbítés
Legutóbbi számunkban tévesen jelent meg a 2009.
évi egyházadó mértéke. A helyes összeg 2500 Ft/fõ/év.
A hibáért szíves elnézésüket kérjük.
Pálosi Györgyné

Péter Zoltán
falugazdász
Tel.: 06-30/445-5564
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Baba-Mama Klub
Kedves kisgyermekes anyukák, a következõ cikk fõként
Nektek szól!
Gyöngyöstarjánban elsõ alkalommal 2007 szeptemberében gyûlt össze néhány anyuka a csemetéivel a
Mûvelõdési Ház „fejlesztõ termében” egy kis közös játékra,
fecsegésre. Annyira jól érezték magukat a résztvevõk, hogy
heti rendszerességgel összejártunk, minden csütörtök
délután találkoztunk.
A lényege a Baba-Mama Klubnak az volt (ugyanis már
egy ideje csak névlegesen mûködik),hogy a gyed-en, gyes-en
lévõ anyukáknak legyen egy olyan hely és kikapcsolódási
lehetõség, ahová ki tudnak mozdulni, találkozhatnak a
szomszédokon kívül számukra közös témával rendelkezõ
emberekkel, ahol megvitathatják a gyerekneveléssel kapcsolatos élményeiket, problémáikat, infót cserélnek mindenféle
baba - mama dolgokról, fogzástól kezdve a pelusról való
leszoktatásig bármirõl. Természetesen eközben minden

2009. július
gyerek ismerkedhetett a vele egykorúakkal, számára úgymond idegen felnõttekkel, s egymás játékaival (mindenki
vitt 3-4 db játékot otthonról, hiszen az iskolások számára
kialakított „fejlesztõ” terem nem picik számára lett berendezve, de nem is ez a lényeg). Szóval ez egy nagyon hasznos,
és élményekkel teli délután volt hetente egyszer. Mivel az én
és az eddigi tagok gyerekei is kinõttek a babakorból, egyre
több anyuka dolgozik, s nincs rá igénye munka után folytatni ezt a klubozást, azt hiszem ez érthetõ. Ennek a dolognak
körforgásszerûen kellene mûködnie, s a mostani babások
folytathatnák azt, amit mi elkezdtünk. Szerintem nagyon jó
lenne, ha mûködne tovább a klub, mert kellemes kikapcsolódás volt ez az anyukáknak is és a babáknak is.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel meghívok egy
Baba-Mama délutánra a Mûv. Ház „fejlesztõ” termébe 2009.
augusztus 6-án 16.00 órától egy kötetlen játékra, csevegésre,
ismerkedésre. Gyertek el, és érezzük jól magunkat együtt!
Ne hagyjuk, ne hagyjátok, hogy elsodorjanak a hétköznapok
és a mindennapi teendõk, ennyi kikapcsolódás mindenkinek
jár!
Ludányiné Nagy Eszter

Múzeumok éjszakája Gyöngyöstarjánban
Ebben az évben községünk is csatlakozott a II. Mátrai
Múzeumok Éjszakája programsorozathoz, amelyet a
Mátra Jövõjéért Turisztikai Egyesület szervezett. Az
egyesület célja, hogy megismertesse a Mátra természeti
és kulturális értékeit, felhívja az idelátogatók figyelmét a
térségben lévõ falvakra, azok értékeire. Mi sem volt természetesebb, mint kinyitni gyönyörû a Falumúzeumot
és a méltán híres Haller pincét.

köszönjük meg az Euronix Kft. vezetõinek és dolgozóinak, hogy lehetõvé tették a pince megtekintését. Bízunk
benne, hogy felkeltettük az érdeklõdést a falu iránt és
már nem csak szervezetten, de egyénileg is ellátogatnak
községünkbe akár több napra is.
Reméljük ez a program kezdete lesz a közösség találkozásainak, hiszen a rohanó, dolgos hétköznapok után
milyen jó is összetalálkozni régi nem látott ismerõsünkkel, jót beszélgetni és csak úgy együtt lenni.
Pálosi Györgyné
mûvelõdésszervezõ

„Nagyi” klub

Mindezeken túl remek alkalom volt arra is, hogy az itt
élõknek kellemes nyárdélutáni kikapcsolódást nyújtsunk.
Délután fél 4-tõl érkeztek a turistabuszok, akik
miután megnézték a múzeumot a Haller pincébe látogattak el, ahol Tihanyi Katalin bemutatta a pincét
valamint borkóstolóval kedveskedett a látogatóknak. Itt
8

Nagy öröm számomra, hogy röpke fél év alatt olyan
közösséget sikerült összekovácsolni, mint a „Nagyi”
klub. Már az alakulás idején látható volt annak a jele,
hogy lesz egy erõs „mag” akikre mindig, mindenben
lehet számítani. Lelkesen jönnek programjainkra, vidámak, kedvesek. Öröm velük lenni fõleg nekem, hiszen
sajnos már nem élnek sem a nagyszüleim sem a szüleim.
Köszönöm nekik a tetterõt, a vidámságot, az egymásra figyelést, a kedvességet.
Továbbra is várjuk sorainkba az idõseket, klubtagokat,
nem klubtagokat egyaránt. Összejöveteleinket minden
hónap elsõ hétfõjén tartjuk.
Pálosi Györgyné
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A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért
Egyesület hírei
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület
nevében köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
segítették a Falumúzeum létrejöttét, bõvítését megvalósítani. Köszönet illeti elsõsorban Bálint Ira alpolgármester asszonyt, akinek hathatós anyagi támogatása
jelentõsen segítette egyesületünk munkáját.
Köszönettel tartozunk két nagyszerû mesternek: Pesti
Leventének és Porkoláb Antalnak. Ez a két ember olyan
kemencét épített a Falumúzeum udvarára, hogy nem
csak Gyöngyöstarján lakói járhatnak csodájára.
A kemence ajtaja, és a múzeum tábláját díszítõ kovácsoltvas remekmû Kerek Béla keze munkáját dicséri.
Dr. Lipovszkiné Molnár Zsuzsanna Gyöngyöstarján
címerét készítette el számunkra kerámiából.
Köszönet Sasvári Tivadarnak és Sasvári Tivadarnénak,
akik az asztalos mûhely berendezési tárgyait adományozták a Falumúzeumnak.
Köszönjük id. Nagy Károlynak, hogy méltán híres

ásványaiban gyönyörködhetünk.
Köszönjük a múzeum kiállításainak bõvítését segítõ
mesterek önzetlen munkáját: Kiss Lászlónak, Kerek
Lajosnak és Kelepecz Tamásnak, Kiss Jánosnak.
Az autentikus módon elkészített új ruhák, amit a színpadon is láthatnak, a gyönyörû gyöngyöstarjáni menyecskeruha Kiss Jánosné Mancika néni varrótudományát dicsérik.
Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni mindazoknak nagylelkûségét, akik saját személyes értékeiket,
emlékeiket adományozták a múzeum javára, hiszen enélkül a Falumúzeum nem jöhetett volna létre!
És végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti azokat
az egyesületi tagokat, akik szívvel-lélekkel dolgoztak, és
dolgoznak azon, hogy rend legyen az épületben, hogy
szép legyen az udvar, és mi gyöngyöstarjániak együtt
lehessünk büszkék arra amit közös erõvel létrehoztunk.
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület

Még mindig Múzeumok éjszakája
Végignéztem a Falumúzeum udvarán ahogy vártuk a
vendégeket, és azt gondoltam - van mit mutatnunk a
Budapestrõl és a környékbõl érkezõknek is.
A kapuban muzsikusok, táncoló gyerekek várták a vendégeket, a sátornál roskadozott az asztal a pogácsáktól, süteményektõl, rétestõl és a frissen sült krumplis lángostól.
A Pesti Levente és Porkoláb Antal által épített
kemence felfûtve várta a tésztát, az asszonyok és férfiak
egész délután szünet nélkül sütötték a kemencés lángost.
Aki evett belõle, nemigen felejti el Gyöngyöstarján nevét!
Bent a múzeumban miközben a vendégeket kalauzoltam és láttam magam körül, hogy mindenki szó nélkül teszi a dolgát, valahogy furcsa érzés kerített hatalmába. Minden segítõnek lenne más dolga is. Kinek mert
dolgozott egész héten, ki napszámba mehetett volna,
vagy muzsikálni jó pénzért, és a szõlõ, a málna is sok
munkát ad ilyenkor. Ezek az emberek mégis itt voltak.
Sütöttek, talpaltak, kemencét fûtöttek, zenéltek, és félre
tették a maguk dolgát.
Milyen sokan voltunk így együtt önzetlenül!
Aztán rájöttem, ez élteti ezt a helyet. Milyen önzetlen
az aki megcsókolta édesanyja fényképét búcsúzóul, mielõtt a múzeumnak adta! Milyen önzetlen gondolat a
féltve, emlékként õrizgetett asztalos mûhely berendezési
tárgyait ajándékként a falunak adni! Milyen önzetlen
mesterek vannak ebben a faluban, akik ingyen dolgoztak
itt! Büszke vagyok arra, hogy ismerhetem õket.
De vissza a Múzeumok éjszakájához!

Este a Pávakör tagjai énekeltek nekünk, majd megdaloltatták a Géza bácsi kishordójából bátorságot merített
gyöngyöstarjáni közönséget.
Aki látta A helység kalapácsa címû színdarabot, megemelheti a kalapját a helyi színjátszókból álló társaság
elõtt. Az elõadás után muzsika és táncház színesítette az
estét Varnyú Rita vezetésével.
Éjszaka, mikor a gyerekek szemében ott csillogott a
tûz fénye, és kicsik-nagyok, párok és párkeresõk együtt
ugrották át a lobogó tüzet, valaki a fülembe súgta:
- De jó volt itt lenni! Mikor jövünk legközelebb?
A válaszom neki és a falu lakóinak is a következõ:
Találkozzunk augusztus 20-án, amikor az
ünnepi nagymise után felszenteltetjük a falumúzeumot, és a múzeum udvarán lévõ kemencét. Reményeink szerint a kemencében frissen sült új kenyérre is itt kérünk áldást.
Ünnepeljük együtt Szent István napját!
Tóthné Kis Ildikó
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Meseíró pályázat
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület
2008/2009-es tanévben, meseíró pályázatot hirdetett meg
6-14 éves gyerekeknek „Mesék a környezetvédelemrõl”
címmel.
„A mesék a meg nem valósuló csodák világa. Olyan
birodalom, ahol fantáziánk szabadon szárnyalhat, ahol a
jó mindig gyõz, ahol minden szép, és életünk, szeretteink élete boldog, örömteli, ahol környezetünk, természetünk állapota tökéletes. Egy olyan világ, amit szeretnénk gyermekeinknek, magunknak és környezetünknek
is. Ám, sajnos a valóság más, romló életminõségrõl,
szennyezõdõ környezetrõl, pusztuló természeti állapotokról szól.
A gyermekeinknek és talán egy kicsit magunknak is
szóló mesék jó lehetõséget kínálnak, hogy a jövõ generációi, a jelen iránt is felelõsséget érzõ felnõttek segítségé-

2009. július
vel megtanulják, hogyan kell nézni, látni a környezetünket, mit és hogyan kell tenni egy jobb, szebb világért.”
A beérkezett pályamunkákat nagyon nehéz volt rangsorolni.
A szebbnél szebb történetek olvasása közben a zsûri
tagjai úgy döntöttek, hogy az elsõ helyezett Balogh
Evelin 7. osztályos tanuló legyen aki, a legkülönlegesebb,
legötletesebb mese írója.
Nyereménye egy mp 4-es lejátszó volt.
2. helyezett Szabó Gergõ 8. osztályos tanuló pályázata lett, aki egy mp 3-as lejátszót vehetett át.
3. helyen több pályamunka írója osztozott így a 6.
osztályos Huszár Vivien és a 7. osztályos Molnár Eszter
Szabó Cintia páros is egy-egy pendrive-ot vehetett át a
tanévzáró ünnepségen megtartott ünnepélyes díjátadón!
Ezúton is köszönjük valamennyi pályázónak a
munkáját!
Sándorné Paulik Erika

Amatõr Képzõmûvészeti Alkotótábor
Gyöngyöstarjánban
Egy hetet töltöttek Sósiréten a Vasas Mûvészegyüttes
Alapítvány amatõr képzõmûvészei. A hét „terméseit”
mutatták be az alkotók július 1-jén a Mûvelõdési
Házban tartott kiállításon. A kiállítást Balogh Béla a
Vasas Szakszervezeti Szövetségének elnöke nyitotta meg,
majd Bálint Ira alpolgármester asszony köszöntötte a
község nevében a megjelenteket. A hét folyamán 29
alkotó mintegy 50 képet festett a kastély és a község
területén. A szervezõk kilátásba helyeztek egy hosszabb
ideig látható tárlatot, amit a falu szélesebb közönsége is
megtekinthet. A Mûvelõdési Ház 2 festményt kapott
ajándékba, amit ezúton is köszönünk.
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Katasztrófavédelmi nap a Gyöngyöstarjáni
ÁMK-ban

Az idén Gyöngyöstarján adott otthont a már hagyományosan megrendezésre kerülõ „Katasztrófavédelmi Nap”
rendezvénynek, melyet a Gyöngyös Polgárvédelmi Kirendeltség szervez.
Már 3 éve eltérõ helyszíneken - mindig más településeken - bonyolítjuk e rendezvényünket. Célunk, hogy közelebb vigyük a tanulókhoz a katasztrófák elleni védekezésben
részt vevõ szervezetek tevékenységének bemutatását és nem
mellesleg a pályaorientációs felkészítést is végrehajtottunk.
Elõzetesen rajzpályázatot hirdettünk az érintett település
óvodájában és alsó tagozatában, a versenymunkáknak meg
kellett jeleníteni a katasztrófavédelem és együttmûködõ
szervezeteinek tevékenységét.
A felsõ tagozatos gyermekeknek osztályfõnöki óra keretében került bemutatásra a katasztrófák elleni védekezésben
részt vevõ szervezetek tevékenysége, igazodva a tanulók életkori sajátosságaihoz. A felkészítés zárásaként egész napos bemutató és verseny keretében adhattak számot tudásukról a
gyerekek.
2009. május 29-én a Gyöngyöstarjáni ÁMK-ban több
mint 300 fõ jelenlétében kezdõdött meg a Katasztrófavédelmi nap.
A gyerekek és a pedagógusok ízelítõt kaptak a mindennapi életünkbõl. Megismerkedhettek a tûzoltóság gépjármû
technikájával, melyek közül a magasból mentõ szer volt a
klasszikus sláger. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei akadálypályát építettek, ahol a gyerekek
megtapasztalhatták, milyen is lesötétített gázálarcban eljutni
a pálya egyik részérõl a másikra. Bemutató sátrat rendeztek
be a polgári védelem és a katasztrófavédelem eszközeirõl, a
felsõ tagozat számára pedig sorversenyt szerveztek. A versenyen ügyességi és elméleti feladatok is szerepeltek játékos
formában, melyet a gyerekek rendkívül élveztek.
A Vészhelyzeti Felderítõ Csoport bemutatója is osztatlan
sikert aratott. A rendõrség szakemberei a DADA prog-

ramhoz igazodva tartottak elõadást. A bûnügyi helyszínelõk
életszerûen mutatták be a szakma szépségeit, a gyerekek
kipróbálhatták többek között az ujjlenyomat-vételt és az
ahhoz kapcsolódó eszközöket. A fegyver- és eszközbemutató is sok diákot és felnõttet is vonzott. Üde színfolt volt a
Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság kutyás egységének bemutatója is, amelyet talán az ovisok élveztek a legjobban. Az
alsó- és felsõ tagozatos diákok pedig a KRESZ tudásukat is
összevethették a rendezvényen. A nap zárásaként a település
polgármestere értékelte a nap tapasztalatait, kiemelve, hogy a
rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy bepillantást nyerjenek a
„civilek” az egyenruhás testületek életébe, hétköznapjaiba.
Köszönetét és elismerését fejezte ki a rendezvényt szervezõ
Kirendeltség állományának és valamennyi résztvevõnek a
tartalmas, és színes napért. Záró akkordként a rajzpályázat,
sorverseny, KRESZ totó eredményhirdetésre került sor értékes díjakkal, köszönhetõen a helyi Polgármesteri Hivatal,
magánszemélyek és vállalkozók nagylelkû felajánlásának.
A rendezvény sikerét igazolja, hogy a következõ évi helyszín már biztosított.
Magda István pb. alezredes, kirendeltségvezetõ

Dr.: ami a két betû
mögött van
Nehéz lenne pontosan visszaidézni azokat az okokat,
amelyek Ludányi Lajost 5 évvel ezelõtt arra ösztönözték,
hogy a Debreceni Egyetem Kémia Módszertani Doktori
Iskolájába felvételizzen. Az igazi kihívás ezután kezdõdött: vizsgák és szigorlatok után angol és orosz nyelvvizsgát kellett tennie, majd jöttek a konferenciák, a kiállítások, a cikkek a hazai és külföldi tudományos folyóiratokba. Közben kialakult az a téma, amelyre rá lehetett
építeni a doktori disszertációt (Hogyan gondolkodnak a
tanulók az atom és az ion fogalmáról?). Ezt a témát egy
több száz gyerek által megírt felmérés alapján kellett kidolgozni, egy számítógépes módszerrel értékelni, néhányszor átdolgozni, továbbfejleszteni és megvédeni.
Ami igazi hozadéka ennek az öt évnek, az a fejlõdés.
Nagy kihívás, sok lemondás, árnyaltabb világszemlélet és
az önerõbõl elért siker ereje - a tudományos doktori cím
mögött ez rejtõzik.
Gratulálunk!
Kulturális Bizottság - Ludányiné Prém Judit információja
alapján
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Köszönet Berzsenyi
Tibor úrnak és
feleségének…
… akik újra ellátogattak hozzánk Németországból,
és szokásukhoz hûen sok ajándékot hoztak az iskolának
és az óvodának. Most a számítógépen, monitoron,
nyomtatókon, játékokon kívül megleptek minket a
Tibor által írt, gyûjtött, összeállított, sok fotóval illusztrált, számunkra nagy értéket jelentõ kéziratokkal,
Gyöngyöstarján történetével 1956-ig, melynek egyik
példányát a Falumúzeumban tekinthetik meg az érdeklõdõk!
Köszönjük Anikónak és Tibornak! Nagyon jó
egészséget kívánunk mindkettõjüknek!
Gyöngyöstarján Önkormányzata,
ÁMK és Óvoda

„Nagyi” klub
II. félévi programja
Augusztus 4. kedd : Fürdõzés Jászárokszálláson
Szeptember 7. hétfõ 18 óra: Bográcsozás a
Falumúzeum udvarán.
Október 5. hétfõ 17 óra: A szüreti bállal kapcsolatos
megbeszélések
November 9. hétfõ 17 óra: Vendégünk Pataki
Katalin amatõr író-költõ
December 7. hétfõ: Luca nap és a Karácsony
megbeszélése
GYÛJTÉS: olyan padokat szeretnénk gyûjteni a
Falumúzeum részére, amire már otthon nincs szükség
és még használhatók. Egy-egy összejövetelen, elõadáson a nézõk részére szeretnénk ezeket felhasználni. A
felajánlásokat kérjük, Bodóné Marikának jelezni
szíveskedjenek. Köszönjük.
Szeretettel várunk mindenkit programjainkra és
tagjaink közé!

A Polgárõrség
felhívása
Tisztelt gyöngyöstarjáni polgárok!
A polgárõrség vezetõsége kéréssel fordul a község
lakosságához. A polgárõri tevékenység hatékonyabbá
tétele céljából szeretnénk létszámunkat növelni, ezért
kérem a lakosságot, hogy aki úgy gondolja, hogy tud és
akar segíteni az lépjen be a polgárõr szervezetbe.
Jelentkezni lehet Balogh Ferenc Szabadhegyi u. 17.,
vagy 06-30/6210657-es telefonszámon.
A polgárõrség az elmúlt évhez hasonlóan a lehetõségekhez képest az idén is megszervezi szüret idején
a szõlõterületek õrzését. Kérem a szõlõsgazdákat, hogy
aki tud és akar anyagi támogatással hozzájárulni ehhez
a tevékenységhez az a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezetbe a 62000026-10001246 bankszámlaszámon a
tevékenységre fordított összeget fizesse be.
Köszönettel: Balogh Ferenc
polgárõr parancsnok

ÁMK
átalakítása
Gyöngyöstarján képviselõ testülete úgy döntött,
hogy az iskola és a mûvelõdési ház képezte
ÁMK-hoz 2009. szeptember 1-jével hozzácsatolja a
napközi otthonos óvodát is. A következõ testületi
ülésen döntünk a Szervezeti Mûködési
Szabályokról. Az átalakítással a demokratikusabb
és hatékonyabb mûködést
várjuk el a részintézményeknél.

Nagy Károly polgármester
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