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Indul a Nagyi net
• ha meg szeretné ismerni az internet világát
• ha szeretné tudni, hogy az unoka miért bújja a számítógépet
• ha szeretne böngészni a világhálón
jelentkezzen a novemberben induló internetbemutató programunkra.
Egyszerre 4 fõnek tudjuk bemutatni a számítógép, internet kezelését.
Kérjük, aki szeretne jelentkezni, iratkozzon fel a Közösségi házban.
A program ingyenes, és nem csak nagyikat várunk!
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Képes krónika

Augusztus 1-jén nyílt meg a Rákóczi út 1. szám alatt az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér épülete. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával megvalósult beruházás átadásán
részt vett a geisingeni küldöttség, polgármesterek, intézményvezetõk.

Községünkbe látogatott német testvértelepülésünk, Geisingen
küldöttsége Walter Hengstler polgármester vezetésével (Nagy
Károly polgármestertõl jobbra), akik az Útvonalak Európában
programsorozat keretében a környezõ falvakba is ellátogattak

Az Útvonalak Európában program keretében osztrák, német,
felvidéki és erdélyi vendégeket fogadott Nagy Károly polgármester, akik egy rövid bemutatkozás után jáspis köveket
kaptak ajándékba
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Augusztus 26-28. között adott otthont községünk a Mátrai
Borvigasságnak: a rendezvényen nagy sikert arattak a fellépõk a Benkó Dixiland Band, a United együttes, Charlie, Kiss
Anna, a helyi nyugdíjasklub színjátszói, az óvodások és még
sokan mások…
Fényképek: Dr. Jakab Csaba
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Népszámlálás

A 2009. évi CXXXIX. törvény
alapján Magyarország területén a 2011.
október 1-jén 0 órakor fennálló állapot
alapulvételével népszámlálást kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához
kérjük az Önök együttmûködését.
Az adatfelvételre 2011. október 1je és október 31-e között a településen található lakásokban, lakott üdülõkben, lakott egyéb lakóegységekben
és a közösségi szálláshelyeken kerül
sor. A népszámlálás során kérdõívet
kell kitölteni a lakóhelyrõl és mindenkirõl, aki ott életvitelszerûen él. Az
adatszolgáltató a népszámlálási kérdõívet kitöltheti önállóan, interneten
vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes
és papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. között van
lehetõség.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelezõ, kivéve
a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött
kérdõívek adatai csak statisztikai célra
használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre
szóló, a személyi igazolvánnyal együtt
érvényes igazolvánnyal rendelkeznek,
hivatalos személynek kell tekinteni
õket.
Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási
kötelezettségüknek a fent meghatározott idõszak alatt nem tettek eleget,
azok 2011. november 1. és 8. között
jelentkezzenek népszámlálási összeírás
céljából a lakóegységük szerinti illetékes polgármesteri hivatalban.
A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.
Együttmûködésüket köszönjük.
FELELJEN A JÖVÕÉRT!
Dr. Jakab Csaba jegyzõ s. k. mint
települési népszámlálási felelõs
Ingyenesen hívható telefonszámok: 06-80-200-014; 06-80-200-224
http://www.nepszamlalas.hu
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A Képviselõ-testület üléseirõl
jelentjük
A Képviselõ-testület június 16-i
ülésén határozott arról, hogy a kátyúzási munkákat a gyöngyösi Andezit
Kft.-vel végezteti el – a legjelentõsebb munkák a Damjanich utcában
zajlottak.
Rendkívüli ülésen tárgyalta a
Testület a konyha üzemeltetésére kiírt közbeszerzést: az eljárást eredménytelenné nyilvánította egyben a
2012. évi költségvetési koncepció
keretében megvizsgálja a konyha fejlesztési és megtakarítási lehetõségeit.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete szeptember 8-i ülésén a 2011. I. félévi költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatót az abban foglaltaknak megfelelõen
tudomásul vette és elfogadta.
Szintén a szeptemberi ülésen született döntés arról, hogy a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv jövõre felülvizsgálatra kerül: ennek keretében a szabályozók
2004. évi elfogadása óta felmerült igények a jogszabályok által biztosított keretek között beépítésre kerülnek: ehhez
a lakosság és a vállalkozók aktív közremûködésére számít a Testület.
Pályázatokról is döntöttek szeptemberben: elnyert LEADER pályázatok megvalósítása kezdõdik meg
rövidesen (mobil színpad beszerzése,
hangoshírmondó hálózat fejlesztése),
de a következõkre is pályázati pénzeket
próbál szerezni az önkormányzat:
– a községet bemutató kiadvány
önkormányzat és vállalkozók összefogásával,
– Szabadtéri sport és rendezvénytér kialakítása a sporttelep fejlesztésével,
– Térfigyelõ rendszer kiépítése (a
polgárõrség pályázatával együttmûködve),
– Pünkösdi Utcaszínház és Utcazene Fesztivál és Nyitott Pincék
Napja (2012. május 27.),
– a Damjanich utca felújítása.

Közmeghallgatás és
falugyûlés
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
közmeghallgatást 2011. november 7én (hétfõ) 18 órától tartja a
Mûvelõdési Házban.

Helyi rendeletek
változtak
A Képviselõ-testület módosította a
gyermekek védelmérõl, a temetõrõl és
a szociális ellátásokról a 2011. évi költségvetésrõl szóló rendeletét. Új rendelet született a háziorvosi-fogorvosi körzet megállapításáról és az állattartás helyi szabályairól. Az új és módosított
rendeletek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatalban vagy a www.gyongyostarjan.hu internetoldalon, a Polgármesteri Hivatal – Rendelettár menüpontban.

Új állattartási
rendelet
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
20/2011. (IX. 9.) önkormányzati
rendelete az állattartás
szabályairól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján az állattartás helyi
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed
Gyöngyöstarján közigazgatási területén folytatott valamennyi állattartásra.
Fogalmak
2. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában:
a) állattartó: az állatok védelmérõl és
kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 3. § 1. pontjában meghatároFolytatás a 4. oldalon
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zott személy. Ha ez nem megállapítható, akkor az állattartás helyének bérlõje, ennek hiányában tulajdonosa.
b) kedvtelésbõl tartott állat: a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában
meghatározott állat.
[kedvtelésbõl tartott állat: a rendszertani
besorolásától függetlenül minden olyan állat,
amelyet nem kizárólag tudományos kutatás,
állati eredetû termék elõállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalékvédelem és – eb és macska kivételével – közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek,
forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet
más kedvtelésbõl tartott állat táplálása céljából
tartanak és szaporítanak, valamint a nem
gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra szánt állat.]
c) mezõgazdasági haszonállat: a mezõgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. §
a) pontjában meghatározott állat.
[mezõgazdasági haszonállat: az élelmiszer, gyapjú, bõr vagy szõrme elõállításához
vagy egyéb mezõgazdasági célra tenyésztett
vagy tartott állat, beleértve a halakat, kétéltûeket, hüllõket, és a Magyarországon nem
vadászható, vadon élõ fajok élelmiszer elõállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit,
továbbá a fogoly, fácán, tõkés réce zárt térben,
szárnyasvad-állomány utánpótlás céljából
tenyésztett vagy tartott egyedeit.]
d) nagy létszámú állattartó telep: az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet [továbbiakban: Állategészségügyi Szabályzat] 1. számú függelék 4.
pontjában meghatározott létszámú
állat tartására szolgáló olyan létesítmény, ingatlan, melyen az állattartó
épületeken kívül az állattartás egyéb
létesítményei is megtalálhatók.
(2) A közös háztartásban élõ nagykorú személyek – nyilatkozatuk hiányában – egy állattartónak minõsülnek.
Hatásköri szabályok
3. § E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre jogszabály nem a jegyzõt vagy
más szervet jogosítja fel – a polgármester a Képviselõ-testület Kulturális
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és Településfejlesztési Bizottsága javaslatának vagy véleményének megismerését követõen az állattartót megfelelõ
tartásra kötelezi, illetve az állattartást
korlátozza vagy megtiltja. A polgármester eljárására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben
megállapított kivételekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A polgármester évente a hozott intézkedéseirõl tájékoztatja a képviselõ-testületet.
A közterületi állattartás helyi
szabályai
4. § Állatot a község belterületének
közterületen legeltetni, valamint felügyelet nélkül a közterületre kiengedni,
közterületen hagyni, futtatni tilos.
Az állattartás épületei,
építményei, az állattartással
kapcsolatos állategészségügyi és
környezethigiénés
követelmények
5. § Állatot belterületen csak bekerített ingatlanon lehet tartani és az állattartónak folyamatosan gondoskodni
kell arról, hogy a kerítésen az állat át ne
juthasson, azon keresztül ki ne haraphasson.
6. § Amennyiben az állat szökését
az állattartó megakadályozni nem
tudja vagy az ingatlant nem veszi
körbe teljes mértékben kerítés, vagy
annak az állapota vagy magassága miatt az állat szökését megakadályozni
nem tudja, az állat csak zárt udvaron
vagy kennelben tartható, melyet felülrõl akkor kell zárni, ha az állat szökését a kiépített zárt udvar vagy kennel nem tudja megakadályozni.
7. § Az állattartás céljára szolgáló
épület elhelyezése az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet [továbbiakban: OTÉK] szabályainak figyelembe vételével az alábbi
követelmények betartásával történhet:
a) egészségügyi intézmények, gyermekintézmények, valamint élelmiszert
elõállító és vendéglátóipari termékek
határától a védõtávolság 10 méter,
b) a lakótelken állattartás céljából elhelyezhetõ melléképületek, mellék-

építmények védõtávolságát az OTÉK
36. § (5) bekezdése alapján jelen rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.
8. § A szagártalom csökkentése érdekében szükséges az istálló rendszeres takarítása, idõnkénti kimeszelése. A bûzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellõztetéssel a
magasba kell terelni. Lehetséges továbbá fásítás, bokrosítás, valamint az ammóniaképzõdés csökkentésére az istállón belül és kívül a trágyába, alomanyagba megfelelõ szerek keverése,
továbbá a kellemetlen szagú takarmányok fedett állapotban való tárolása.
9. § A trágyát, a trágyalét az istállóból
folyamatosan az elõre elkészített trágyavagy trágyalétárolóban kell elhelyezni
úgy, hogy a trágya vagy a trágyalé a saját
és a szomszédos lakótelkek, épületek és
egyéb intézmények rendeltetésszerû
használatát ne akadályozza, azok állagát
ne veszélyeztesse, illetõleg használata a
környezetre káros hatást (légszennyezõdés, szivárgás) ne fejtsen ki. Kisebb
mennyiségû trágyát a végleges elhelyezésig – a fentiek figyelembevételével –
fedett tartályban vagy komposztálóban
kell gyûjteni.
10. § Az állatok tartására szolgáló
létesítményeket és azok helyiségeit
(ólakat, ketreceket) naponta legalább
egyszer, de szükség szerint többször
is ki kell takarítani, és mésztejjel,
vagy más fertõtlenítõszerrel fertõtleníteni kell. Hígtrágyás tartás tilos.
11. § Az istállók, ólak elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra,
hogy az állategészségügyi és egyéb
beavatkozások elvégzése balesetmentesen történhessen meg.
12. § (1) Az elhullott állatot elszállításig zárt göngyölegben, mûanyag zsákban kell tartani.
(2) Bezárt dögkútba állati hulladékot elhelyezni tilos.
Kedvtelésbõl tartott állatok
tartására vonatkozó helyi
szabályok
13. § (1) A község belterületén
legfeljebb három eb és ezek egyszeri
szaporulata 6 hónapos korukig tartható ingatlanonként.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített
Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás a 4. oldalról
állatlétszám feletti tartást a polgármester engedélyezi a közvetlen
szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát követõen.
14. § Ebet tilos bevinni
a) játszótér területére,
b) élelmiszer elárusító üzletbe,
c) sportpálya területére,
d) oktatási, egészségügyi, szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, kulturális létesítmény vagy intézmény területére.
15. § (1) Az Ávt. 48/A. § (3)
bekezdése alapján Gyöngyöstarján
község közigazgatási területén a
Lammed Bt. látja el a gyepmesteri
feladatokat, a kóbor állatok befogását.
(2) Kóbor állat befogását követõ 15
napig az állat fényképével vagy ismertetõ jegyeinek leírásával és a befogás helyével a jegyzõ hirdetményt tesz közzé
a tulajdonos felderítése érdekében.
(3) A tulajdonos a kóbor eb befogásának költségeit a gyöngyöstarjáni
Polgármesteri Hivatal részére köteles
megtéríteni.
Szabálysértési rendelkezések

1. számú melléklet a 20/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
Fõépülettõl
Ásott és
Pataktól,
fúrt kúttól
vízfolyástól
Istálló
(szarvas6m
10 m
10 m
marha, juh,
sertés)
Baromfiól,
nyúlketrec
6m
6m
6m
Trágyalé
tároló
10 m
15 m
15 m
16. § (1) Aki sportpálya területére
vagy oktatási, egészségügyi, szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, kulturális létesítmény, vagy intézmény
területére ebet bevisz, szabálysértést
követ el és 30 000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki jelen rendelet 4. §-ában, 5.
§-ában, 10. §-ában, 12. §-ában és 13.
§-ában foglalt szabályokat megszegi,
szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
17. § (1) Jelen rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba. Jelen rendelet hatálybalépésekor hatályát vesz-

ti az Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2000. (VI. 30.) rendelete
az állattartás szabályairól.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a Képviselõ-testület Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 8/2011.
(III. 25.) önkormányzati rendelet 37. §
(1) bekezdés szerint gondoskodik.
(3) Az állattartó az állattartást – ha
azt e rendelet szerinti tiltott helyen vagy
meg nem engedett mértékben folytatja
– köteles e rendelet hatályba lépésétõl
számított egy éven belül megszüntetni
illetve az elõírt mértékre csökkenteni.
Nagy Károly polgármester s.k.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ s.k.

Felelõs (?) állattartás
Gyöngyöstarjánban

Tájékoztató a fogászati rendelésrõl
2011. október 3-tól Gyöngyöstarján Község fogászati alapellátását a Hanmira Dent Kft. (Dr. Reszketõ Marianna, illetve
helyettese Dr. Jeney Marianna fogszakorvosok) látja el.
A rendelés helye:
Gyöngyös, Koháry út 3. (TAMI felett, a buszpályaudvar
közelében)
A rendelés ideje:
Hétfõ: 8.00 - 14.00 óráig,
Kedd: 11.00 - 17.00 óráig,
Szerda: 8.00 - 14.00 óráig,
Csütörtök: 11.00 - 17.00 óráig,
Péntek: 8.00 - 14.00 óráig.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Hulladékgazdálkodási információk
Az AVE ebben az évben is megtartja zöldhulladék
gyûjtési akcióját. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy vegyék
igénybe a szolgáltatást, a növényi hulladékokat a levegõ
tisztaságának és környezetünk védelme érdekében ne
égessék el, hanem gyûjtsék össze. A szolgáltató 2011.
november 8-án és 9-én a hulladékgazdálkodási naptárban
felsorolt körzeteknek megfelelõen szállítja el a zöldhulladékot, melyet komposztál.
Kérjük, a szelektív hulladékgyûjtõkben elhelyezni kívánt mûanyag palackokat nyomják össze, hogy a konténert ne levegõvel töltsék fel. Így lassabban telik meg az
edényzet, környezete rendezettebb lesz. Együttmûködésüket köszönjük.
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Az ÁMK hírei
Nyári kézmûves tábor
Régi vágyam valósult meg, mikor
Dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztivel megszerveztük napközis táborunkat az
ÁMK-ban. Szerettem volna, ha a gyöngyöstarjáni gyerekek is megismerkedhetnek a népi kismesterségekkel,
kultúrával.
Június utolsó hetének hétfõjén tizenhárom gyerek várta, hogy még aznap elkészíthesse saját agyag marokedényét és csörgõ nemezlabdáját. A hét
többi részében volt kötélverés, bõrkarkötõ készítés, kosárfonás, csomózás,
rézékszer készítés, batikolás, csuhéfigura készítés. Természetesen nem maradhatott el a játék, a mese és az ének sem.
A Völgyi tóhoz tett kirándulásunk során Szecskõné Szecskõ Panni néni rengeteg érdekességet mesélt a falu történetébõl, tõle szerzett tudásunkkal azóta
is büszkélkedhetünk az idelátogató
vendégeink elõtt.

Jó volt látni, ahogy a gyerekek felismerik, hogy elég szétnéznünk a környezetünkben, s az ott található egyszerû, természetes anyagokat felhasználva el lehet készíteni különbözõ használati tárgyainkat. Õseink tudását érdemes megõrizni, hiszen nem csak hasznos, de rengeteg szép dolgot alkothatunk általa.
Azt hiszem, egyöntetû volt a tábor
utolsó napján, pénteken a vélemény:
"Milyen kár, hogy hétfõn már nem jövünk!"
Varnyú Rita

Óvodánk életébõl
„Itt van az õsz, itt
van újra”
Ismét elkezdõdött egy új tanév. A
munkálatok a nyáron sem álltak le.
Tovább szépült óvodánk. Elkészült a
kiscsoport elõtti fedetlen teraszra az
elõtetõ. Így rossz idõ esetén is lehetõség nyílik a gyerekeknek levegõzésre. Köszönet Csontos József képviselõ úrnak felajánlásáért, akinek
támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Az udvari játékok és a
kerítés állagmegõrzõ festése is megtörtént. Elkészült a babakocsi átjáró,
amely lehetõvé teszi az anyukák számára az udvar könnyebb megközelítését. Nem csak az udvar szépült,
újult meg, hanem az óvoda belsõ helyiségei is. A csoportszobák, öltözõk,
mosdók falfestése is megtörtént. A
csoportszobák falára gyermekbarát
6

falfesték került, amelyet a Polifarbe
cég pályázatán nyert el sikeresen
óvodánk. A barátságos, kellemes színek már önmagukban megnyugtató
érzést váltanak ki gyerekben, felnõttben. Ezt csak fokozza, hogy két csoportszoba falára a gyerekek számára
kedves, ismert motívumok kerültek
felfestésre. Köszönet érte dr. Lipovszkyné Zsuzsinak, aki tehetségével, segítõkészségével, egyaránt szerzett örömet gyereknek, felnõttnek.
Köszönjük, Zsuzsi! Óvodánk létszáma 75 fõ, amely a tanév folyamán
folyamatosan
növekedni
fog.
Intézményünkben személyi változás
nem történt.

hogy a szülõk és a gyerekek, az óvoda
dolgozóival közösen eltölthessenek
egy szórakoztató délelõttöt. A konyha jóvoltából mindenkit teával és
hamuba sült pogácsával vártunk. Volt
ugrálóvár, Judit óvó nénivel kézmûves sarok. Örömmel vettük, hogy sok
vállalkozó kedvû szülõ is bekapcsolódott az alkotásba. Petrányi György jóvoltából mindenki frissen sült lángoshoz jutott. Kiss Anita a szülõk és
gyerekek igényeit kielégítve, szebbnél szebb figurákat festett arcukra,
kezükre. Gyerekek, felnõttek egyaránt érdeklõdve figyelték, hogyan

Családi nap az
óvoda udvarán
Az idén második alkalommal rendeztük meg óvodánkban. Célunk,

Folytatás a 7. oldalon

XIV. évfolyam 3. szám

2011. október

Folytatás a 6. oldalról
készül ez az ízletes finomság. A szülõk jóvoltából a közös asztalra is bõségesen jutott falatoznivaló.

„Elmentem a
piacra…”
A felajánlásokat mindenkinek köszönjük!
Szeptember 15-én a nagycsoportosok piaclátogatásra mentek Gyöngyösre. Nagyon élvezték a buszon
való utazást, és a piacon is érdeklõdve
figyelték a kofák termékeit. Elfáradva, de sok élménnyel gazdagodva értünk haza.

„Megérett a szõlõ
mézédes a leve”
Szeptember 23-án ismét kezdetét
veszi a szüreti mulatság. A középsõ
csoportosok már lázasan készülnek
kis mûsorukkal, mellyel a régi szüretek hangulatát idézik meg. Reméljük, az idõ is kegyes lesz hozzánk,
és nem fog esni. Október 5-én ismét
ellátogatunk a jászberényi állatkertbe.
Dobre Attiláné
óvodapedagógus

Iskolai Jótékonysági Bál
november 19-én
Idén is megrendezzük hagyományos Iskolai Jótékonysági Bálunkat. A
Szülõi Munkaközösség az iskolai nevelõtestülettel együtt az iskolaudvar korszerûsítését, szépítését szeretné megvalósítani.
Az ÁMK Általános Iskolájának Szülõi Munkaközössége az elmúlt évek során számottevõen támogatta az iskola
mûködését és fejlesztését. A jótékonysági bálok bevételét évrõl évre a nevelõoktató munka feltételeinek javítására
fordította. Ezek közül a legjelentõsebb
beruházások közé tartozik, hogy 2005tõl minden évben kicserélte 1-1 osztály
asztalait és székeit. 2009-ben két osztályterem linóleumát cserélte le, mint-

egy 400 ezer forintért, 2010-ben a bál
bevételébõl minden osztály 20-20 ezer
forint támogatásban részesült, ezen
kívül a Sósiréten megrendezett gyermeknapi fõzést 100 ezer forinttal finanszírozta a munkaközösség. Idén minden szülõ részesült az SZMK tankönyvtámogatásában, mely összesen
160 ezer forintot tett ki. A szülõk a szülõi munkaközösség vezetésével nemcsak anyagi, de sokszor saját önkéntes
munkájával is hozzájárult egy-egy beruházás, vagy rendezvény sikeréhez,
amit köszönünk Nekik.
November 19-én rendezzük meg
az idei Jótékonysági Bálunkat, melynek
a bevételét az udvar rendbetételére fog-

juk fordítani. A napokban kezdjük a
sportpálya teljes felújítását, a futópálya
kialakítását, melyet képviselõi felajánlásokból finanszírozunk. Ezzel párhuzamosan megkezdjük a parkosítást, az elsõsök fája kezdeményezés folytatásaként minden osztály emlékfákat fog ültetni október 6-án. A csemetéket Etuska néni ajánlotta fel. Szeretnénk a padokat felújítani és újakat is beszerezni,
valamint kültéri játékokat is vásárolni.
Tervezzük egy fedett pagoda kialakítását, amely esõ és erõs napsütés ellen is
védelmet nyújtana a tanulóknak udvari
foglalkozások alakalmával.
Ezekhez a tervekhez kérjük az
Önök segítségét. Belépõ: 3 500 Ft lesz,
tombola 100 Ft és támogatói jegy is vásárolható az SZMK-s anyukáknál. Szívesen fogadunk bármilyen tombola
ajándékot vagy felajánlást.
ÁMK Vezetõség
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Új közösségi ház sok
lehetõséggel
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott
közel 28 millió forint lehetõvé tette,
hogy a Rákóczi út 1. sz alatt lévõ épületben augusztus 1-jén megnyíljon
községünk új Közösségi háza, az
IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér). A ház a 21. század vívmányainak lehetõségei mellett ugyanúgy
feladatának érzi a hagyományõrzést, a
már meglévõ közösségek ápolását, új
közösségek létrejöttének segítését. A
község kulturális programjainak koordinálása és szervezése mellett többféle
szolgáltatást nyújt.
A nyitvatartási idõben bárki bejöhet, használhatja a számítógépeket, az
internetet, skype-ot, lehetõség van WiFi
csatlakozásra. Lehet fénymásolni,
nyomtatni, és akár még televíziót nézni
is. A ház helyet ad különbözõ tanfolyamoknak, kluboknak, illetve rendszeresen tart internet használatával
kapcsolatos elõadást, egészségfejlesztési
programot, könyvtárhasználathoz kapcsolódó tájékoztatót. Elõsegítjük a lakosság, vállalkozások információhoz
jutását, valamint itt tartja fogadóóráit a
falugazdász. A munkaügyi központtal
együttmûködve Foglalkoztatási Információs Pont mûködik a házban, valamint az ifjúság is bármilyen ötlettel,
problémával, kívánsággal kereshet bennünket, hiszen az Ifjúsági Információs
Pont is itt található.
Szeptemberben elindultak a gyermekeknek, fiataloknak szóló szakköreink: dráma, néptánc és a Fonó népi kézmûves szakkör.
Programjainkról tájékozódhat az interneten, a Közösségi ház megtalálható
a Facebookon, a www.gyongyostarjan.hu oldalon, illetve, aki e-mailben
szeretne értesülni, az írjon levelet címünkre: tarjanhaz.ikszt@gmail.com.
Kérjük a lakosságot, segítse munkánkat az igényfelmérõ kérdõív kitöltésével! Köszönjük!
Programszervezõink telefonon is
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Szeretettel meghívunk a

Baba-mama klub
alakuló ülésére
a gyöngyöstarjáni Közösségi házba
(IKSZT)

2011. október 18. 10 óra
elérhetõk:
Pálosi Györgyné Erzsike: 30/815
2173, Varnyú Rita: 30/573 6958
Nyitva tartás: Vasárnap-hétfõ: zárva,
Kedd-szerda-csütörtök: 12.00-18.00,
Péntek: 15.00-21.00, Szombat: 12.0018.00

Mindenkit szeretettel várunk!
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Programelõzetes
Október
4. kedd 9.30 Indul a Csiribiri
torna Tõkésné Korponyi Krisztinával
(20/315 8761)
14. péntek 17 óra A munka világával kapcsolatos elõadás: A sikeres
álláskeresés alapja: a hatásos önéletrajz.
Elõadó: Pálosi Adrienn pályatanácsadó, pszichológus
15. szombat Múzeumok Õszi
Fesztiválja a Falumúzeum udvarán
Lesznek felnõtt- és gyermekprogramok, zenés elõadás, kézmûves foglalkozás, táncház, és aki múltkor lemaradt, most megnézheti a Gyutacs legújabb színdarabját, a Kerékpáros Bélát.
Várjuk ugyanekkor utcák, baráti
társaságok csoportok jelentkezését a
FÕZÕVERSENYRE, ahol bármilyen bográcsban készült finomság
elkészíthetõ. Bõvebb információ a
Közösségi ház munkatársainál.
18. kedd 10 óra Baba-mama klub
alakuló ülése
21. péntek 17 óra Október 23-i
községi ünnepség
28. péntek 18 óra Vállalkozásfej-

lesztés, gyakorlati mûhelytitkok
Aradi Mária vállalkozásfejlesztõ, az
Életpálya Alapítvány mentorának
elõadása
29. Tökös buli
Tökfaragás, kézmûves foglalkozás, játékok, vetélkedõk, táncház, dobolás, teaház stb. az ÁMK-ban.
November
5. Natura nap ÁMK
5. Dízel koncert
8. A Nagyi Klub kirándulása gyógyfürdõbe
12. Nótás találkozó
18. 17 óra A munka világával
kapcsolatos tájékoztató
25. 19 óra Filmklub
December
Internet klub
Mikulás-nap
Luca-nap
Szakköreink:
kedd 15.00-16.00 Néptánc
szerda: Csiribiri torna
csütörtök: 14.30-15.30 Dráma
péntek: 15.00-17.00 Fonó népi
kézmûves

FIGYELEM!
INDULÓ TANFOLYAMOK
A Közösségi házban!
30 órás német és angol nyelvtanfolyam indul kezdõ és középhaladó szinten.
A csoportok csak megfelelõ létszám esetén indulnak.
Az angol tanfolyam idõpontja
szombatonként 14 órától, ára 800
Ft/óra.
Kosárfonó tanfolyam indul
szeptember 24-tõl szombatonként
16-18 óráig. A tanfolyam havidíja
6000 Ft. Az elkészült tárgyakat mindenki hazaviheti. A tanfolyamot Pete
Zsolt vezeti. 20/367 3591
KENCEKEVERDE
...Szívesen elkészítené saját
natúr kozmetikumait, de egyedül
nem mer belevágni?...
Kezdõ
házi
kozmetikum
készítõ tanfolyamok indulnak!
A tanfolyamokra jelentkezni,
érdeklõdni az IKSZT-ben, vagy a
30/5736958-as számon lehet.

A Közösségi ház a Nagyi Klub támogatásával
pályázatot ír ki
a falut bemutató új fotómûvészeti alkotások létrehozására
A pályázat követelményei:
– életkori és szakmai megkötés nélkül bárki részt vehet a pályázaton
– pályázó maximum 3 fényképpel pályázhat
– az alkotásokat papír alapon kérjük benyújtani ( fotópapírra kinyomtatva vagy mûtermi elõhívással) A4-es vagy A5-ös méretben
A pályázat értékelése és díjazása:
– elõnyben részesülnek azon alkotások, amelyek Gyöngyöstarján község jellegzetességeit domborítják ki, a falu életének egyegy sajátos pillanatát vagy természeti, történelmei, néprajzi értékeit mutatják be, egyedi szemszögbõl láttatják az általános
gyöngyöstarjáni vonásokat
– a legjobb alkotásokból falinaptárat készítünk 2012-es évre a fotós nevével és adataival ellátva
Fõdíj: 5000 Ft
A pályázat benyújtása:
– a pályázatot jeligével ellátva kérjük személyesen átadni Pálosi Györgynének vagy Varnyú Ritának az IKSZT-ben. ( Rákóczi
út 1.)
– a jeligéhez tartozó adatokat ( alkotó neve, lakcíme, telefonszáma) külön borítékban kérjük megadni ( a borítékon kérjük
feltüntetni a pályázó nevét)
Határidõ: 2011. november 10.
Pályázatok eredményhirdetése: 2011. december 10. Luca nap
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A Nagyi Klub hírei
Sétahajó lágyan ring a Dunán...
Széljegyzetek egy kirándulás margójára
Pálosiné Erzsink hófehér blúzán
pajkosan babrálnak az augusztus reggeli napsugarak. A Jókai téren - mire
Tercsike odafönn a templomban elharangoztatja a nyolcat - kedélyes,
tarka kis csoport gyülekezik: a Nagyi
Klub kirándulói várnak buszukra.
Harminchatuk közül tíz a férfiú: sármos, daliás, és persze - nem csak testõr - valamennyi. A többiek, a "szuper"nagyik fodrászosan belõtt frizurával, szemrevaló, ízléses hacukákban
és könnyû, kényelmes topánokban
jönnek a szárazföldi és hajókirándulásra Váctól Esztergomig (ahová és
ahonnan persze a busz visz és hoz
majd bennünket). A klubvezetõ elégedetten tekint végig övéin. Egyetlen
ellenvetés sem volt, mikor júliusban
fölajánlotta: megszervez mindent,
csak mozduljunk ki együtt még a
szüret elõtt. Így került rá sor Ilonakor
(aug.18.) napsugaras de még nem kánikulás jó idõben egyik legendás,
álomszép tájára hazánknak.
A Duna, Danubius (lat.), Donau
(ném.), Dunaj (szláv), Dunav (délszláv), Dunarea (román) a Volga után
Európa leghosszabb folyója, 2850 km,
magyarországi szakasza 417 km. A
Fekete-erdõ keleti részén ered. Áthalad a Sváb-Jurán és a Bajor-medencében, felveszi az alpesi mellékfolyók
(Lech, Isar, Inn) vizét. Pozsony alatt
szélesedik ki, amikor belép a Pannonmedencébe, ahol balról a Tisza, jobbról
a Dráva és a Száva ömlik bele. A Vaskapunál lépi át a Kárpátok déli szélét, a
Román alföldön folytatja útját, és hatalmas háromágú deltával ömlik a Feketetengerbe. A Duna Közép-Európa létfontosságú víziútja. Történelmi sorsunk foglalata.
Amikor végre megpillantjuk a váci folyami kikötõben, József Attila A
Dunánál c. monumentális ódájának
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sorai idézõdnek fel bennünk: " Mintha szívembõl folyt volna tova,/zavaros, bölcs és nagy volt a Duna". Mi,
hétköznapi utazók is átéljük - a parton majd a fedélzeten -, hogyan telítõdik a Duna egyszerû látványa filozofikus tartalommal. Hogy az idõ
örök-egy és örökkön újuló áramlását
milyen tökéletesen érzékelteti a víz
õsképe (most itt szinte a lábunknál).
Megrendítõ ez az élmény és felismerés különösen azoknak akik kenyerük javát már megették...
Vác Budapesttõl északra a Duna bal
partján található. Szent István püspökséget alapított itt, s az Árpád-házi királyok sokat tartózkodtak Vácott. 1241ben Batu kán úgy elpusztította, hogy kõ
kövön nem maradt belõle. IV. Béla király építtette fel. Mátyás 1485-ben országgyûlést is tartott itt. Mohács után a
török székesegyházából mecsetet, dominikánus kolostorából fürdõt alakított. Csak a visszafoglalást követõen
Migazzi püspök idején virágzott föl újra, hogy 1849-ben két kemény ütközet

színhelye legyen. Minden kisdiák tudja
tán, hogy az elsõ magyarországi vasútvonal (1846) Pest és Vác között épült
meg. Hogy Petõfi Sándorunk vándorszínészkedett a városban, és született az
Anyám tyúkja c. híres verse, valamint,
hogy Madách Imre az itteni piarista
gimnázium tanulója volt.
Vissza kell térnünk Vácra - állapítjuk meg a röpke belvárosi séta után.
Ettõl a szándékunktól a hírhedett váci fegyház mindenki által fölismert
komor épülettömbje sem riaszthat el.
És 11 órakor csodák csodája befut
értünk a többszintes, körpanorámás,
büfével és elegánsan berendezett sétahajó: a Táncsics. Közel három órányi léleküdítõ és - emelõ hajókázás
következik. A Táncsics eleinte zajosnak tetszõ motorja megszelídül, amikor a fõsodorba kerülünk a Duna
kellõs közepén. Mint egy nagy, doromboló vízi macska - támad szürrealisztikus képzetem.
Zsúfoltság a fedélzeten nincs: kéFolytatás a 11. oldalon
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Folytatás a 10. oldalról
nyelmesen és szabadon bejárhatjuk a
hajó minden zegét-zugát békén hagyva
a kapitányt és a hajógépészeket. Az
utazók közt idõsek és fiatalok egyaránt
vannak. Talán 40-50-esek kevesen, õk
ilyenkor dolgoznak. Kisgyermek annál
több. Nincs rohangálás, ordibálás mégsem. "Béke van a vizeken". Falatozunk,
meg-megszólalunk, hogy milyen
szép..., hogy sajnálhatják az otthon
maradók. A víziszonyos társunk is
megbarátkozik e mederben hömpölygõ
roppant õselemmel maga körül, és
ellazultan átadja magát az öt érzékén
feléje áradó világnak.
(Folytatás a következõ számban.)
PBS

Nagyi klub 2011. II. félévi programterve
2011. szeptember 5. Névnaposok
köszöntése.
17 ó. Helyszín: IKSZT udvara/
ÁMK
2011. szeptember 30. Magyar
Népmese Napja
15-17-ig A nagyik legkedvesebb
meséi/mesélnek a nagyik

Helyszín: IKSZT
2011. október 4. 17 ó. Múzeumok
Õszi Fesztiváljának megbeszélése
Javaslatok, ötletek megbeszélése
Helyszín: ÁMK
2011. október 15. Részvétel a
Múzeumok Õszi Fesztiválján
Helyszín: Múzeum udvara

2011. november 8. Fürdõzés vagy
kirándulás
2011. december 6. 15 óra Adventi
készülõdés.
Luca nap megbeszélése
Helyszín: IKSZT
2011. december 10. Lucázás

„Volt egy álmom”
interjú Vereb Árpáddal, a Mátrai Borvigasság
ötletgazdájával
– Kérem, mesélje el, hogy miért éppen
itt Gyöngyöstarjánban valósította meg régi
álmát?
– Ebben a faluban élek 1998 óta.
Már elõtte is voltak ismerõseim a községbõl. Engem sokan ismertek, tudták,
ki vagyok. 2003 óta dolgoztam az itt
lévõ olasz cégnél, és sokfelé jártam az
országban üzleti úton. Meglepett, hogy
mennyire nem ismerik más vidéken a
mátrai borokat, sõt egyáltalán nem.
– Ez volt a motiváció? Megismertetni
a vidék borait egyúttal a gyöngyöstarjáni
borokat?
– Igen, legfõképpen. Hiszen Gyöngyöstarján az a község, ahol a legtöbb

borász él, és készít minõségi borokat.
És igaz a mondás, hogy " A jó bornak is
kell a cégér". A polgármester úrral beszélve felajánlottam tavaly, hogy legyen
itt egy országos borfesztivál, mutassuk
meg, milyen kincsek vannak itt. Megcsináltam a forgatókönyvet, ami kevés
egy rendezvényhez, partnerek is kellenek a megvalósításhoz.
– Kik voltak azok, akik segítették Önt
abban, hogy ez az álom valóra váljon?
– Bemutatták nekem a Mátraaljai
Borbarátok Egyesületét és annak elnökasszonyát, Lasanczné Hadobás
Andreát, és ezt az ötletet együtt vitFolytatás a 12. oldalon
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tük tovább. Sok problémát legyõzve
sikerült március, április környékére
szponzorokat találni.
Továbbá természetesen a falu,
hogy befogadták ezt a rendezvényt,
hogy megmutatták vendégszeretetüket, és a helyi borászok, akik partnerek voltak ebben. A három nap alatt
20 borász volt a Mátraaljáról, amire
még nem volt példa. Különös öröm
volt számomra, hogy a gyöngyöstarjáni borászok is megmutatták boraikat, és nem vetélytársai, hanem partnerei voltak egymásnak.
– Vannak-e tanulságok Ön szerint?
Úgy sikerült-e minden, ahogyan Ön

2011. október
megálmodta?
– Mindig minden kezdet nehéz.
Amikor nem tudni, mi hogyan sikerül. Volt egy álmom, és ezt tovább
szeretném álmodni. Minõsítse az, aki
itt volt, nekem nincs jogom. Ettõl lehet jobbat természetesen csinálni, a
legnagyobb meglepetés azonban,
ahogy a gyöngyöstarjániak befogadták. Ez már Tarjánnak saját gyereke,
ez itt született, elmegy nyaralni más
településekre, de ide tér vissza.
– Hol lesz a következõ rendezvény, és
mi a célja, hogy mindig más faluban rendezik meg?
– Kisnána lesz a következõ állomás a jövõ nyáron, és már most el-

kezdtük a szervezését.
Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk
bemutatni az egész Mátraalját, a falvakat, amihez minden település megmutatja a sajátosságát, azt a pluszt,
ami rá jellemzõ. Talán lesz egy
egészséges versengés is a falvak között. És ha már az 5., 6. rendezvényen is túl leszünk, amikor már minden egy csettintésre menni fog, akkor
újra visszatérünk, és itt rendezzük
meg azt, ami remélhetõleg nem csak
az én álmom, hanem minden borszeretõ lokálpatrióta álma lesz.
– Köszönöm a tájékoztatást.
Pálosi Györgyné

Anyatejes világnap Gyöngyöstarjánban
2011. augusztus 24-én, sok-sok
anyuka és baba gyülekezett az új Közösségi ház (IKSZT) udvarán, hogy
együtt ünnepeljük meg ezt a napot.
1992-tõl augusztus 1., illetve augusztus elsõ hete az anyatejes táplálás
világnapja, illetve világhete.
2009-ben és 2010-ben 39 gyermek
született nálunk. Ebbõl 33 hat hónapon
túl is szopott, 16 pedig már egy éves elmúlt, és még jelenleg is szopik (természetesen õk már más egyebet is esznek.)
Ez az örömteli helyzet arra ösztönzött,
hogy tegyük emlékezetessé ezt a napot
és háláljuk meg az anyukák buzgóságát,
mivel kitartottak a szoptatás mellett.
Mert nem mindenkinek zökkenõmentes a szoptatás kezdeti idõszaka, jónéhányan bizony megküzdöttek vele. Az õ
sikerük önmagában hordja a jutalmát,
hiszen azzal, hogy szoptattak, a legjobbat adták gyermeküknek, nemcsak testileg, hanem lelkileg is. Az összejövetelen a gyöngyösi Anyatejgyûjtõ vezetõje
mondott néhány szót az anyatejrõl és az
anyatejgyûjtés szabályairól. Ezután
Varnyú Rita gitárral a kezében tanított
néhány dalt és mondókát az anyukáknak. A babákat és a nagyobb testvérkéket is megmozgattuk a dalok ritmusára.
Az ajándék kiosztásához minden babáról, illetve anyáról elhangzott egy-egy
jellemzõ tulajdonság, vagy "szopisztori". Az anyukáknak kellett magukra is12

merni bennük. Némi elemózsiáról és
innivalóról is gondoskodott az önkormányzat. Köszönjük!
Remélem, jövõre is találkozunk új
anyukákkal, új babákkal. A község
egészséges jövõje bennük alapozódik

meg. Akikkel idén ünnepeltünk,
azokkal pedig az induló Baba-mama
klubban és a Csiribiri tornán találkozhatunk újra és újra.
Hammer Tünde
védõnõ
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A Dízel zenekar
Gyöngyöstarjánból
Valami elindult 2009 késõ õszén.
Valami, amit azóta Dízel zenekarnak
hívunk. Még abban az évben alakult ki
a zenekar magja, ami Leiter Attila (alapító tag), Tuza Gábor és Sirkó Sándor
alkottak, és alkotnak mai napig is. Természetesen a banda nemcsak ezekbõl a
tagokból állt/áll, hanem rengeteg tagcserén keresztülmenve folyamatosan
bõvült a csapat. Volt úgy, hogy szólógitárosokat, gitárosokat cseréltünk, de a
vokál (a fõének) terén is jelentkeztek a
problémák. Volt úgy, hogy lett volna
tudása az énekesnek, csak a dalszöveget
nem tanulta meg rendesen, és olyan is
megesett, hogy tehetségben nem jeleskedett. De a cserélgetések okkal folytak, és szerencsére annyit segítettek,
hogy 2011-ben kialakult a végleges felhozatal. Már sok alkalommal mondtuk
véglegesnek, de már annyira összeszoktunk, összeért a csapat, hogy ez már így
is fog maradni. Mindenki mindenkivel
kijön, családias a légkör, és együtt tudunk dolgozni, soha nincsenek viták.
Saját számok mellett, ami most jelenleg
3 db, még olyan zenekaroktól is dolgoztunk fel dalokat mint a Tankcsapda,
Sing-Sing, Alice Cooper, Twisted Sisters. Az úgynevezett feldolgozásokban

meg az eredetiben csupán annyi különbséget lehet felfedezni, hogy egyedire vannak átdolgozva a hangszerek.
Ének terén nem változtattunk.
Sajnos ez év elején is tagcserén estünk át, ezért nem tudunk menni koncertezni, csupán májusban tudtuk adni
az elsõ bulinkat a Mátra Honvéd Kaszinóban /Hangraforgó, Gyöngyös/ keretein belül.
Idén két fesztiválon is részt vettünk,
a Tarjánfeszten és a Mifeszten.
Természetesen nem akarunk megállni, és szinte minden koncertfelkérésnek eleget tudunk tenni, ha minden zenekartagnak az idejébe belefér. Szívesen
lépnénk fel akár házibulin is. És ígérjük,
hogy a szeptember 16-ai önálló koncertünket be fogjuk pótolni.
Keressétek a zenekart, megtaláltok
minket a facebookon és a www.dizelmusic.com -on.
Ezzel zárnák soraikat a bandatagok,
koncerteken találkozunk.
Tuza Gábor /Taszi/ - szólógitár
Sirkó Sándor /Sanya/- basszusgitár
Herceg Viktor - ének
Leiter Attila - dob
Leiter József - ritmusgitár

II. Palóc Parasztolimpia
Gyöngyöspatán
A parasztolimpiák az ország nyugati részén több éve tartó, nagy népszerûségnek örvendõ rendezvények.
A Gyöngyösi Kistérségben a Nagyrédei Környezetvédõk és Hagyományõrzõk Egyesületének kezdeményezésére az Együtt Gyöngyöspatáért
Baráti Kör, a Vári Pincék Egyesülete
Gyöngyöspata, a Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület civil
szervezetek csatlakozásával az elmúlt
évben Gyöngyöstarjánban indult útjára a Palóc Parasztolimpia. A térség-

ben egyedülálló a kezdeményezés,
mely szerint három település négy
egyesülete már második éve közösen
dolgozik a rendezvény sikerén, közösen teremti elõ a megvalósításhoz
szükséges pénzt. Köszönet illeti a fõ
támogatókat: Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Nagyréde községek önkormányzatait és a Dél-Mátra Közhasznú Egyesületet.
A Palóc Parasztolimpia minden
évben más helyszínen, más települéFolytatás a 14. oldalon

Ismét lesz
nótás találkozó
A nótaszeretõk tavalyi sikeres találkozója idén is megrendezésre kerül.
Országhatárainkon túlról is érkeznek
majd a fellépõ nótaénekesek és hozzátartozóik 2011. november 12-én.
Kiss Anna, a találkozó megálmodója és szervezõje elmondta, hogy az esti
nótagálára elfogadta meghívását az ország legnevesebb nótaénekese, Bokor
János, aki a többi közkedvelt énekessel
együtt remélhetõleg újra emlékezetes
perceket szerez majd a nótaszeretõ közönségnek.
A nótamûsor elõtt azonban már kora délutántól összegyûlnek a résztvevõk, hogy ismerkedéssel, nótás témák
megvitatásával egybekötött borkóstolós
vacsora elfogyasztásával még jobb hangulatban várják az esti fellépést.
Sok szeretettel, vidám nótaszóval
várjuk az érdeklõdõket, nézõket, a részletekrõl pedig hamarosan hírt adunk.

Tisztelt
Gazdálkodók!
Felhívom a figyelmüket, hogy a
falugazdász ügyfélfogadási helye
megváltozott:
Közösségi ház (IKSZT),
Rákóczi út 1.

Ügyfélfogadási idõ: Csütörtök
délután: 13-16
Péntek délelõtt: 8 -12 óra
Elérhetõségem: 06-30/4455564

Tisztelettel:
Péter Zoltán
falugazdász
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Folytatás a 13. oldalról
sen kerül megrendezésre. Az idei
megmérettetésre a Patai Palóc Napok
programsorozat részeként, július 31én került sor.
A térség öt települése - Domoszló, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján,
Nagyréde, Szûcsi - indított csapatot a
parasztolimpián, továbbá két csapat
csatlakozott az online felhívásra, Kalocsáról és Jászberénybõl. A csapatok
a falu legjobb borával, legízesebb
szörpjével, a településre jellemzõ helyi termékkel nevezhettek be a versenyre.
A feladatok a paraszti élet mindennapjainak tevékenységeibõl lettek
összeállítva: tojásszedés tyúk alól,
szénahordás petrencés rúddal, hordógurítás, fûrészelés. A feladatokhoz
szükséges eszközök mind a hagyományos porta tárgyai: trágyahordó
tragacs, kármentõ, zsétár, favilla, fagereblye. A csapatok viseletben vehettek részt a versenyen. Így szórakoztató, játékos formában került
megidézésre a 19. századi palóc életforma, fennmaradnak a gazdasági és
háztartási eszközök, a viseleti darabok palóc településeken használatos
elnevezései.
A települések 12 feladatban mérhették össze ügyességüket, erejüket,
a paraszti munkákban való jártasságukat. A humor egyik próbatételnél
sem hiányzott. A tojásokat bekötött
szemmel, takarmányos kosárral letakart tyúkok alól kellett kiszedni, a
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létrában futásnál minden csapattagnak be kellett állni egy 5 méteres
létrába, a nõi csapattagnak szatyrot
kellett a hátára vennie, amiben zománcos edények csörögtek, tojást
dobálni deszka wc ülõkén keresztül
kellett.
A települések polgármesterei
"Polgármester hasogató"-ban szerezhettek plusz pontokat csapatuknak.
Hasító fejszével kellett termetes farönköket négyfelé vágni. Minden
megjelent polgármester derekasan
helyt állt a próbán.
A rendezvény résztvevõi Paraszt
totót tölthettek ki, melynek kérdéseire megoldást kaptak, ha minden
versenyszámot figyelemmel kísértek.

A totót helyesen kitöltõk között kisorsolásra kerültek a csapatok nevezési díjként leadott helyi termékei.
A verseny jó hangulatban zajlott
le, jól szórakoztak a csapatok tagjai, a
települések szurkolótábora, a távolról
érkezõ látogatók.
A II. Palóc Parasztolimpia aranyérmese a Domoszlói Olympiai Csapat lett, a további helyezések: II.
GYUTACS - Gyöngyöstarján, III.
SZÉltolók-NAplopók - Nagyréde,
IV. Patai Palócok - Gyöngyöspata, V.
Kecskekövi Betyárok - Szûcsi, VI.
Birinyi Rozsdás Pengõk - Jászberény,
VII. Miskei Libakergetõk - Kalocsa.
A csapatok jutalma patai festett tányérok voltak.
A rendezvényrõl rövid videó látható a Heves Megyei Hírlap online
oldalán az alábbi linken:
http://www.heol.hu/heves/kozelet
/vasarnap-tojasdobalas-hetfotol-kozmunka-gyongyospatan-video392173
2012-ben várunk mindenkit a III.
Palóc Parasztolimpián, Nagyrédén.

Könyvtári
mozaik
Könyvtárunk új nyitva tartással
mûködik:
Kedd:
14-16
Szerda:
10-14
Csütörtök: 10-14
Péntek:
17-18 óráig
várjuk a kedves olvasókat!
Kérjük azokat, akiknek kölcsönzési
határideje lejárt, szíveskedjenek azt
megújítani vagy a kikölcsönzött dokumentumokat visszahozni. Köszönjük!
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Kedves Gyöngyöstarjáni Lakos!
Mint már bizonyára tud róla, nyáron megnyílt Tarján egyik új intézménye, a Közösségi ház (vagy hivatalos nevén: IKSZT). A
létrehozók célja az volt, hogy az 5000 lakosnál kisebb lélekszámú települések számára is elérhetõek legyenek a színvonalas programok
(legyen az kulturális, szabadidõs, ismeretterjesztõ, egészségügyi).
Ahhoz, hogy az új Közösségi ház valóban a tarjáni lakosok megelégedésére tudja ellátni feladatát, mindenképpen szükség van
az Ön véleményére is. Az alábbi kérdõívvel szeretnénk megtudni, hogy milyen programok és szolgáltatások találkoznak a
leginkább az Ön, a tarjániak elvárásaival. Kérjük, csak 12 év felettiek töltsék ki a kérdõívet. A megfelelõ válaszokat egyértelmûen,
"X"-szel jelölje!
Kérjük, a kitöltött kérdõívet juttassa vissza a Közösségi házba november elsõ hetéig. A kérdõívek visszajuttatói sorsjegyet kapnak, melyek közt vásárlási utalványokat sorsolunk ki december 10-én, a Luca napon.
Kérjük, segítse válaszaival munkánkat!
A Közösségi ház munkatársai:
Pálosiné Borik Erzsi

Varnyú Rita

Neme:

Nõ

Férfi

Életkora:

... év

Melyik utcában lakik? .......................................

Dolgozik most?

Igen

Nem

Iskolai végzettségem
Kevesebb, mint
8 általános

8 általános

Szakmunkásképzõ

Nyugdíjas vagy
leszázalékolt vagyok
Szakközépiskola

Tanulok még

Gimnázium

Felsõfokú

Mint láthatja, névtelen a kérdõív, õszintén válaszolhat erre a kérdésre.
Mennyi a háztartásban az egy fõre esõ havi átlagos jövedelem, ha minden jövedelemfajtát figyelembe veszünk (az alkalmi vagy
mezõgazdasági jövedelmet osszák el 12 hónapra)?
Kb. ……………………….. Ft
Hányan élnek a háztartásban?

…. fõ

Van-e autó a háztartásban?

Nincs

Van

Van-e mûködõ számítógép?

Igen

Nem

Van-e internet?

Igen

Nem

Milyen gyakran használ internetet?

Soha

naponta

Van-e utánfutó vagy platós autó a háztartásban?

Igen

Nem

Van-e krónikus beteg a háztartásban?

Nincs

Igen

Ha igen

Mozgásszervi

Keringési

Immun

Egyéb

Van-e 18 év alatti fiatal a háztartásban?

Nincs ……. fõ

Van-e 14 év alatti fiatal a háztartásban?

Nincs ……. fõ

Van-e nyugdíjaskorú a háztartásban?

Nincs ……. Fõ

Több is

hetente

Emésztõszervi

ritkábban

Daganatos

Most a ház programjairól lesz szó.
Járt már a Közösségi házban?

Nem

Azt sem tudtam, hogy van ilyen

Igen
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Ha egy olyan szolgáltatóházra gondol, amelyik a legjobban képes az Ön (illetve háztartásának) igényeit kiszolgálni, milyen típusú
szolgáltatásokat szeretne igénybe venni? (Már mûködõ vagy mûködött szolgáltatásokra és eddig még nem voltakra is gondolhat.)
1. ...............................................................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................................................................................
Most felsorolunk különbözõ szolgáltatásokat, amiket vagy már most nyújt a ház, vagy lehetne, ha igény volna rá. Kérjük, tegyen
egy "X"-et oda, amelyik állítás igaz a felsorolt szolgáltatásra.
Szolgáltatástípus
Nem venném igénybe
Igen, alkalmanként
Igen, rendszeresen
Talán, még
igénybe venném
igénybe venném
nem tudom
Falugazdász
Vidékfejlesztésrõl
szóló elõadások
Könyvtár
Irodalmi estek,
olvasóklub
Internet-oktatás
Egészségnevelõ elõadás
Munkakereséssel
kapcsolatos program
Vállalkozói tanfolyam,
tanácsadás
Szakkör, önképzõkör
Kulturális programok
A most következõ táblázatot csak a 12-29 évesek töltsék ki!
Szolgáltatástípus

Nem venném igénybe

Igen, alkalmanként
igénybe venném

Igen, rendszeresen
igénybe venném

Talán, még
nem tudom

Filmklub
Koncertek
Utcaszínház
Utcazenész fesztivál
Fesztiválok
Túrák
Pszichológus tanácsadás
Egyéb, éspedig
.........................
Mit gondol, mi lenne jobb, ha...
1. A Közösségi ház csak a tarjániaknak szervezne programokat
2. A Közösségi ház segítene abban, hogy mások is megismernék Tarján értékeit, a programokon máshonnan jövõk is
résztvennének
3. A közösségi ház rendezvényei lehetõvé tennék, hogy a tarjániak "kimozduljanak" más településekre is
4. A 2. és 3. lehetõség együtt?
Mi jellemzi Önt leginkább?
1. Nincs ideje ilyesmikre (mint a felsorolt programok)
2. Néha jó lenne résztvenni ezeken
3. Rendszeresen szeretne ilyeneken részt venni
4. Maga is szívesen hozzájárulna a programokhoz akár ötletekkel, akár szervezéssel?
Köszönjük válaszait és szerettel várjuk a Közösségi házban!
Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzat • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
• Felelõs szerkesztõ: dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna a Kulturális és Településfejlesztési
Bizottság elnöke • Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ:
Ujhelyi Ferenc
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