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Rövid tájékoztató
Kedves Gyöngyöstarjániak!
Változik a világ, változik az ország,
és változunk mi is. De nem mindegy,
hogy milyen irányba! Sajnos egyes
emberek Gyöngyöstarjánban is megmagyarázhatatlan dolgokat mûvelnek. Engedjék meg, hogy egy pár
mondatban leírjam a mindennapok
tapasztalatait, nem elsõsorban polgármesterként, hanem Emberként.
Egyre inkább azt érzékelem, hogy
rossz irányba fordultak az emberi
kapcsolatok. Biztosan hasonló a
helyzet az egész országban, amit az
egyre nehezebb megélhetésre tudok
ráfogni, ellenben megérteni nem. Ha
belegondolunk, ez nem lehet ok az
embertársainkkal való rossz kapcsolatra, nem lehet ok az értelmetlen
károkozásra.
Mindannyiunk részérõl jogos elvárás, hogy szép, tiszta, biztonságos településen éljünk. Az egyre fogyatkozó
önkormányzati bevételek, a növekvõ
kiadások soha nem látott nehézségek
elé állítják önkormányzatunkat. Sokkal
nehezebb ellátni az eddig megszokottá
vált tisztasági és szépítési feladatokat.
Hogyan lehetne mégis szebbé, jobbá
tenni a környezetünket?
Elsõsorban mi magunk tudjuk
megtenni! Tegyük meg azzal, hogy

nem csak a kerítésünkön belül tartjuk rendben a portánkat, hanem kívül is. Tekintsük sajátunknak az elõttünk lévõ árkot, járdát, padkát és az
elõttünk lévõ virágokat is. Meggyõzõdésem, hogy egy szép portát csak
akkor dicsérnek, ha a környezete is
szép, tiszta. Legyünk igényesek a környezetünkre.
2011 õszétõl a Start munkaprogram keretein belül (állami támogatással) a patakok, árkok karbantartására, javítására 7 közmunkást alkalmazunk. Egy idõszakban sok kritika
érte a munkához való hozzáállásukat,
de az utóbbi idõben már kevesebb az
ilyenfajta probléma. (A tisztántartás
ezután is az ingatlantulajdonosok
kötelessége!)
Minden évben megpróbáljuk a falut szépíteni, virágosítani. Természetesen több helyen is kellene, de nagyon sokba kerül. Nem csak a megvétele sok, hanem a locsolása, karbantartása is. Az aztán végképp elkedvtelenít, amikor reggelente azt látom,
hogy a kiültetett virágokat ellopkodják, vagy csak megmagyarázhatatlan
módon kihúzgálják a földbõl.
Nagy átalakuláson megy keresztül
a közigazgatás. Megalakulnak 2013.
január 1-jével a járások. Ennek rész-

leteit teljességgel ma sem ismerjük,
de remélhetõleg a lakosság kiszolgálását nem fogja hátrányosan érinteni.
Az egész ország iskoláiban, így
nálunk is változások várhatók 2013.
január 1-jével. A pedagógusok munkáltatója az állam lesz, így a ráhatásunk sokkal kisebb lesz. A mûködtetést továbbra is az önkormányzat
látja el. Azt remélem, hogy itt sem
lehet majd a tanulók és szülõk részérõl negatív változásokat tapasztalni.
Három új LEADER pályázatot
nyertünk. Az egyik egy 250 000 Ft-os
támogatás a rendezvényeinkhez, a
másik a Polgárõr Egyesületünk közremûködésével térfigyelõ rendszer
kiépítéséhez 4,5 millió Ft, és a focipálya alsó részén lévõ terület szabadidõparkká való kialakítására 5 millió
Ft. A munkálatokat még az idén elkezdjük.
Sikeresen befejeztük a hangos
hírmondó felújítását, a lakosság rendelkezésére áll.
Tisztelt Gyöngyöstarjániak! Rövid tájékoztatómat azzal zárom, hogy
e tragédiákkal teli idõszakban figyeljünk oda egymásra, vigyázzunk magunk és szomszédaink értékeire, óvjuk közös vagyonunkat.
Nagy Károly

Önkormányzat hírei
Az önkormányzat a
szemétdíjak
emelése ellen van
Ismét napirendre kellett a szemétdíjakról szóló elõterjesztést tûznie a
képviselõ-testületnek: április 15-tõl
ugyanis ismét van a szolgáltatóknak
lehetõsége a hulladékszállítási közszolgáltatási díjak emelésére. Mivel a
változatlan díjak mellett a szolgáltató
díjköveteléssel léphetne fel az önkormányzattal szemben - amit viszont
nem tud vállalni - ezért 2012. április
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28-tól az AVE tavaly decemberben
tett ajánlatát fogadta el a testület: ez
nettó 3,25 Ft literenkénti szállítási
díjat jelent. Az elsõ negyedéves számlán a lakosság ezt a magasabb díjat
fizette meg, a második negyedévben a
különbözet jóváírásra kerül.

A Családi Napközi
folyamatos
mûködtetése a cél
Március 14-i ülésén a képviselõtestület döntött arról, hogy a családi
napközi folyamatos mûködtetése

érdekében egy fõ négyórás alkalmazottal bõvíti a létszámot. Ez azonban
több gyermek felvételéhez kevés
volt, így a részmunkaidõs foglalkoztatását május 2-tõl augusztus 4-ig 6
órára bõvítette, így lehetõvé vált hét
gyermek ellátása. A bõvítés folyamatossá tétele függ az önkormányzat
anyagi helyzetétõl (a normatív támogatás és a bevételek nem fedezik a
kiadásokat), a valós szülõi igényektõl
és az óvoda telítettségétõl (a 2,5 évnél
idõsebbeket az óvoda kiscsoportjába
kell felvenni).
Folytatás a 3. oldalon
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Az önkormányzati
iskolának pályázunk,
nem az államinak
Beadás elõtt áll a KEOP-4-9-0
jelû, önkormányzati intézményeink
fûtéskorszerûsítését célzó pályázat. A
3 év alatt, 16 millió forintos önerõvel
megvalósítani kívánt pályázat célja
elsõsorban szigetelés- és nyílászárócsere, korszerû és gazdaságos fûtési
rendszer kiépítése. A korábbi
nyílászáró-korszerûsítés után most
szigetelést és új kazánt kap az iskola.
Majd' 5 millió forint önerõt biztosított a képviselõ-testület március
14-i ülésén a Belügyminisztérium
iskolai sport infrastruktúra-fejlesztés
pályázatához. Az iskolaudvar felújításáról beadott anyag elbírálás alatt áll.
Száz százalékos támogatottságú az
iskolai könyvtárfejlesztésre benyújtott ÁMK-pályázat: ennek is várjuk
az eredményét.

A Vörösmarty utca
zsákutca

2012. június

Lezárult az
ebösszeírás
Május 31-én lezárult községünkben
az ebösszeírás. Az állatok védelmérõl
szóló törvény alapján a tartás helye
szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente
legalább egy alkalommal ebösszeírást
végez. Június hónapban az adatok feldolgozása és ellenõrzése megkezdõdik:
aki nem szolgáltatott kutyáiról adatot,
vagy megtévesztõ adatot szerepeltetett,
5000 forinttól 150 000 forintig terjedõ
állatvédelmi bírságra számíthat.
Az önkormányzat ebrendészeti
hozzájárulás bevezetését egyelõre nem
tervezi, de ehhez az ebtartók közremûködése is szükséges. A kóbor ebek
befogása az önkormányzat feladata, a
feladattal megbízott gyepmester díját az
önkormányzat fizeti. Amennyiben továbbra is rendszeresen tapasztaljuk az
ebek felügyelet nélküli jelenlétét az utcán, a gyepmesteri költségeket az ebadóból fogjuk fedezni.

Márciusban döntött arról a testület,
hogy az út rossz állapota miatt a Vörösmarty utcai átmenõ forgalmat megszünteti. Az utca két végérõl az ingatlanok továbbra is megközelíthetõek.

Szabálysértés
helyett igazgatási
bírság

Elkészült a hangoshírmondó-rendszer
részleges felújítása

Az új szabálysértési törvény hatálybalépésével 2012. április 15-tõl egyes
közösségellenes cselekmények elkövetõit igazgatási bírsággal lehet sújtani.
Gyöngyöstarján közigazgatási területére az alábbi közösségellenes cselekményeket állapította meg rendeletével a
képviselõ-testület:
Temetkezés
Kettes sírhelyen sírbolt kiépítése.
A sírhelyek kialakításánál az elõírtak
(sírparcellák kialakítása, sírhantok magassága, síremlékek méretei) megszegése.
A temetõben végzendõ engedélyhez kötött tevékenységek szabályainak
megszegése (pl. törmelékek el nem
szállítása).
A sírokra olyan növényzet ültetése,
amely a sír körüli utakon a közlekedést
gátolja.

Leader pályázatból április végén
elkészült községünk hangos híradó
rendszerének részleges korszerûsítése
és bõvítése. Sajnos a pályázat nem
támogatta a teljes felújítást és valamennyi hangszóró cseréjét, de
lehetõvé vált, hogy a Hóvirág, a
Damjanich és a Fajzati út mentén
élõkhöz gyorsabban eljussanak az
önkormányzat közleményei. A Leader
program 2 076 700 Ft-tal támogatta a
beruházást, de az ÁFÁ-t és a pályázat
által nem támogatott vezetékcseréket
az önkormányzat saját erejébõl fizette.

Fák és nagyobb fajta cserjék engedély nélküli ültetése és kivágása.
Kutyáknak és egyéb állatoknak a
temetõ területére bevitele.
A temetõben kegyeletetsértõ magatartás folytatása és tûzrakás.
Környezetvédelem
A települési hulladék fogalma alá
nem tartozó hulladéknak a szabványos
hulladékgyûjtõ tartályba helyezése.
Rothadó, vagy bûzös hulladék
azonnali elszállításának elmaradása. Hó
és jég utcai elhelyezése, ha az az ingatlanon megfelelõen elhelyezhetõ.
Az épületbontásból kikerülõ vagy
egyéb építési törmeléknek számító hulladék, valamint a közterületen felhalmozódott törmelék elszállításának elmaradása.
A közterület beszennyezése, a
tisztítás elmaradása.
A közterületen az állatok szálastakarmánnyal történõ etetése, illetve legeltetése.
Az ingatlant határoló gyalogos közlekedésre szolgáló gyalogút, járda és a
mellette lévõ burkolatlan terület (árok)
tisztántartásának elmaradása.
A házhoz vagy telekhez kapcsolódó
járdaszakasz és nyílt vízelvezetésû árok,
vagy a zöld sáv teljes területén a tisztán
tartásnak, gyommentesítésnek, a járda
(járda hiányában 1,5 m széles sáv) és a
jármûsáv közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásának, tisztán tartásának, szemétmentesítésének elmaradása.
A nyílt vízelvezetésû árokban a levágott fû, gaz összegyûjtése, az iszap és
hordalék kitakarításának elmaradása.
Az ónos esõtõl, jégtõl vagy hótól
síkossá vált járda (járdaszakasz, gyalogjáró stb.) síkosságmentesítésének elmaradása.
Falakra, buszmegálló építményekre,
parkok bútorzatára, villany-, gáz-, telefon- és egyéb szerelvénydobozokra hirdetmény, plakát, közlemények kiragasztása.
Közterületen gépkocsi mosása.
Közterületen és magánterületen
olyan anyagok tárolása, raktározása vagy
végleges lerakása, amely az idõjárás
hatására - közegészségügyi szempontból - veszélyessé válhat. Közterületen,
Folytatás a 4. oldalon
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illetve a forgalom céljára nyitva álló
magánterületen - hatósági engedély
nélkül - bármilyen szemét, törmelék
vagy egyéb anyag lerakása.
Rendezetlen, szemetes, gyomos állapotú ingatlan; az ingatlanon a károsítók elleni védekezés elmaradása.
A közterületi növényzettelepítésre
vonatkozó szabályok megszegése.
Ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók mellett állatok itatása, gépjármû
mosása és bárminemû szennyezõ
anyag elhelyezése vagy gumicsõ közkifolyóra történõ csatlakozása, valamint
az onnan való locsolás.
Az intézmények területén való szemetelés. Az intézmények területére
nyitvatartási idõ után, az intézményvezetõ engedélye nélkül, akarata ellenére belépés vagy ott tartózkodás, a berendezési tárgyak, tartozékok használata,
rongálása.
Ideiglenes közterület-használat esetén fa kivágása, növényzet rongálása.
Parkban, játszótéren virágok szedése, a
növényzet megcsonkítása vagy kipusztítása.
Az ingatlan elõtti közhasználatú
zöldterületek, füvek esetén a fûnyírás,
illetve kaszálás elmaradása.
Az ingatlant határoló gyalogút, járda
melletti zöldterület, árok, útpadka füvének nyírása, illetve kaszálása elmaradása, a kaszálék össze nem gyûjtése.
Az ingatlan elõtti zöldterületre a
magántulajdonú ingatlanon keletkezett
növényi hulladék kirakása, illetve tárolása.
A növényi hulladékégetés helyi szabályainak megszegése.

2012. június
A por- és bûzképzõ anyagok kezelésére vonatkozó helyi szabályok megszegése.
A zárt csapadékvíz-elvezetõ és
szennyvízcsatornában, illetve nyílt
árokban, vízfolyásokban a víz mozgásának megakadályozása.
Csapadékvíz szennyvízcsatornába
bevezetése.
A roncsolt földterület rendezésének
elmaradása.
A közterületek indokolatlan vízzáró
réteggel ellátása.
A termõföld védelmének helyi
szabályainak megsértése.
Közszolgáltatások
Guberálás. (Megjegyzés: a hulladékgazdálkodási bírság mértékét kormányrendelet állapítja meg.)
A közterületek használata
A mozgóbolt hangjelzéseire, illetve
figyelmeztetõ jelzéseire vonatkozó
helyi szabályok megszegése. A rendezvények biztosítói kötelezettségeinek
elmulasztása. A zöldterületek, azok
építményei, berendezései és felszerelései rongálása. Zöldterületi parkolás.
Az állattartás
Állatnak a község belterületének
közterületen legeltetése, valamint felügyelet nélkül a közterületre kiengedése,
közterületen hagyása, futtatása.
Állattartás belterületen nem bekerített ingatlanon, a kiharapás és szökés
megakadályozásának elmulasztása.
Az állattartó épületek takarításának
elmulasztása. Hígtrágyás tartás.
Elhullott állat kezelési szabályainak
megszegése.
Háromnál több eb tartása egy ingatlanon engedély nélkül.

Buborékok

4

Sportpálya területére vagy oktatási,
egészségügyi, szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi, kulturális létesítmény vagy intézmény területére eb
bevitele.
A közösségellenes magatartás
elkövetõje 50 000 Ft-ig terjedõ igazgatási bírsággal sújtható. Az ország
egész területére érvényes szabálysértési
tényállásokat törvény tartalmazza.

Helyi rendeletek
változtak
5/2012. (III. 19.) Az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet módosítása
6/2012. (III. 19.) A szabálysértési
tényállások hatályon kívül helyezésérõl
7/2012. (IV. 27.) Az önkormányzat
2011. évi költségvetésének módosításáról
8/2012. (IV. 27.) Az önkormányzat
2011. évi költségvetési beszámolójáról
(zárszámadás)
9/2012. (IV. 27.) Az önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosításáról
10 /2012. (IV. 27.) A helyi környezet
védelmérõl szóló rendelet módosítása
11 /2012. (IV. 27.) Egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló rendelet módosítása
Az új és módosított, egységes
szerkezetû rendeletek megtekinthetõk
a Polgármesteri Hivatalban vagy a
www.gyongyostarjan.hu internetoldalon, a Polgármesteri Hivatal - Rendelettár menüpontban.
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A szemétszállítási díjról
A második negyedévben kapott
szemétszállítási díj elsõ látásra érthetetlennek tûnik. A magyarázat pedig egyszerû. A kormány jó szándéka, de nem végiggondolt döntésének
a következménye a jelenlegi helyzet.
Az akkori törvény és a szolgáltatási szerzõdés szerinti ármegállapítást minden év végén a következõ
évre vonatkozóan a képviselõ-testületnek el kell fogadni. Ez a jogszabály szerint a 2011. december 15-i
testületi ülésen meg is történt. Akkor
a nettó 3,04 forint/liter szemétdíj
3,25 forint/literre lett emelve.
2011. december 30-án az országgyûlés a szemétszállítási díjat a 2011es évi maximumra korlátozta. Ezután
az ellentmondó szerzõdések és a
különbözõ jogértelmezések miatt
nem volt egyértelmû a végrehajtás.
Gyöngyöstarján képviselõ-testülete 2012. február 2-i testületi ülésén
az akkor érvényben lévõ törvénynek
megfelelõen visszavonta a 2011 de-

cemberében hozott díjemelését
2012. január 1-jei hatállyal visszamenõleg. Az akkor már kinyomtatott, emelt összegû csekkek illetve
számlák az elsõ negyedévre már legyártásra kerültek, ezért úgy
egyeztünk meg a szolgáltatóval, hogy
a felesleges pluszköltségek elkerülése
végett a következõ negyedévben
jóváírja a túlfizetést.
Ezután a 2012. március 25-i
országgyûlés módosította a 2011.
december 30-i döntésüket a szemétdíjra vonatkozóan, melynek következményeképpen visszaállt az eredeti
helyzet, és a szolgáltató igényt tart a
jogszabály szerint neki járó különbözetre.
Ekkor Gyöngyöstarján képviselõtestülete az akkor érvényben lévõ
törvénynek megfelelõen 2012. április
28-tól a szemétszállítási díjat felemelte a szolgáltatási szerzõdésnek
megfelelõen nettó 3,25 forint/literre.
A törvényi változások miatti

kényszer 2012. január 1. és 2012.
április 28. közötti idõszakra alacsonyabb mértékû díjat írt elõ. Ezt a
szolgáltató számára keletkezett árbevétel-kiesést Gyöngyöstarján képviselõ-testülete nem kívánja sem a lakosság, sem az önkormányzat terhére
rendezni. Tehát a második negyedévben megkapott számlán az elsõ negyedévben fizetett többlet került jóváírásra.
2012 harmadik és negyedik
negyedéves számlái már a megemelt,
(2011. december 15-én, illetve 2012.
április 27-én) újra elfogadott nettó
3,25 forint/liter értékben lesznek leszámlázva.
A történetnek nincsen vége, mert
a szolgáltatók várhatóan peres úton
próbálják behajtani a törvények változásai miatti kárukat.
Csak nehogy az önkormányzatok
igyák meg a levét!
Nagy Károly

Az ÁMK hírei
Versenyeredmények
1.osztály
Megyei matematika - Kompolt:
Angyal Kincsõ 9. hely
Tuza Bence 6. hely
Alsós csapat 3. hely
Megyei matematika - Abasár:
Bokros Veronika 2. hely
Tuza Bence 3. hely
Király Bernadett (elsõ 3-ban nincs)
Hangos olvasás Gyöngyössolymos:
Kõhegyi Vivien 1. hely
Tuza Bence, Galambos Lívia (elsõ 3ban nincsenek)

Nagyréde- Madarak és fák napi
verseny:
Rajz: Gerold Dániel
Ének: Angyal Kincsõ (elsõ 3-ban
nincsenek)

Bendegúz országos matematika
verseny - Eger:
Zámborszkí Balázs 25. hely
Helyesíró verseny - Kisnána:
Zámborszky Balázs 3. hely
Ludányi Laura részt vett

Megyei helyesíró - Kisnána:
Király Bernadett
Kõhegyi Vivien (még nincs eredmény)

Nagyréde - Madarak és fák napi
rendezvény:
Benchea Márton ének különdíj

2.osztály

3.osztály

Matematika verseny - Kompolt:
Zámborszky Balázs 3. hely
Gerold Máté részt vett

Nekcsei Demeter megyei
matematika verseny Gyöngyöspata (30 fõbõl):
Tóth Ábris Ármin 12. hely
Jakab Jordán 13. hely

Kiskörzeti Matematika verseny Abasár:
Zámborszky Balázs 1. hely

Folytatás a 6. oldalon
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Magyar nyelvtan (32 fõbõl):
Lengyel Bianka 6. hely
Felsõbányai Csenge 7. hely
Matematika verseny - Kompolt
(34 fõbõl):
Varga Mátyás 6. hely
Darók Dézi részt vett
Csapatversenyben iskolánk alsós
versenyzõi a 3. helyen végeztek.
Hangos olvasás verseny Gyöngyössolymos:
Lengyel Bianka 2. hely
Felsõbányai Csenge 4. hely
Mese és mondamondó verseny Gyöngyösoroszi:
Molnár Rebeka 2. hely
Helyesíró verseny - Kisnána
Lengyel Bianka
Felsõbányai Csenge (még nincs
eredmény)
Nagyréde - Madarak és fák napi
verseny:
Jakab Jordán

2012. június
Helyesíró verseny - Kisnána:
Jakab Kíra 2. hely
Nagyréde - Madarak és fák napi
verseny:
Csernyi Laura 2. hely ének kategória
Gyöngyös Zeneiskolai énekverseny:
Csernyik Laura 2. hely
Országos Úszóverseny
Hódmezõvásárhely:
Csernyik Laura 100 m delfin 2.4. hely
50 m delfin 3.4. hely
50 m gyors 3.4. hely
Jakab Kíra
Meseíró verseny- Nagyréde 1.
helyezett
Versmondás- Nagyréde 2. helyezett
Meseíró verseny -Tarnaméra 2.
helyezett
Hangos olvasási verseny
Gyöngyössolymos 1. helyezett
Helyesírási verseny -Kisnána 2.
helyezett

Megyei matematika verseny Abasár:
Csernyik Dávid Kristóf
Lengyel Bianka (részt vett)

Szecskõ Adrienn
Matematika verseny-Abasár 2.
helyezett
Matematika verseny Gyöngyöspata
4. helyezett
Matematika verseny-Kompolt 9.
helyezett

4.osztály

6. osztály

Matematika verseny Gyöngyöspata:
Leskó Gergely 5.helyezett
Hangos olvasás verseny Gyöngyössolymos:
Bárdos Barbara 4. helyezett
Gyöngyös Gyermekkönyvtár
Bárdos Barbara részt vett

1. Száguldó Mátrixok Országos
Biológia versenyen 3 tanuló kimagasló eredményt ért el
- Jakab Olga: 1 helyezés
- Ludányi Attila: 1. helyezés
- Farkas Alexandra: 2. helyezés
Szaktanár: Sándorné Paulik Erika

Megyei Meseverseny - Hatvan 3.
forduló:
Bárdos Barbara
Füleki Levente
Jakab Kíra
Kerek Felícia
csapat 4. helyezés
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2. Katasztrófavédelmi verseny városi
fordulóján kimagasló eredményt ért
el:
- Kis Viktória
- Faragó Benjamin
- Szõke Petra
- Ludányi Attila
- Farkas Alexandra
Felkészítõk:Sándorné Paulik Erika,

Barna Tibor és Benedek János
3. A Pálvölgyi-Mátyáshegyi barlang
csúszós-mászós túráját idén 34 diák
és 3 pedagógus teljesítette sikeresen.
Sándorné Paulik Erika, Szántó
Marianna és Pintér Zoltánné
8.osztály
Megyei német szépkiejtési verseny
Jakab Olga 4. helyezett
Versenyeredmények

Sport
Labdarúgás
02.20. Farsang Kupa, Vámosgyörk.
7-8. osztály: 4. hely
Legjobb kapus : Bokros Krisztián
02.21. Farsang Kupa, Vámosgyörk.
5-6. osztály: 2. hely
Legjobb mezõnyjátékos: Kiss Martin
03.22. Bozsik Intézményi Program,
Markaz. 7-8. osztály: 3. hely
04.17. Diákolimpia körzeti döntõ,
Markaz. 1-2. osztály: 1. hely.
04.27. Diákolimpia megyei döntõ,
Eger. 1-2. osztály: 7.hely
05.14. Bozsik Intézményi Program,
Gyöngyös. 7-8. osztály: 3. hely
Atlétika
Diákolimpia körzeti döntõ,
Nagyréde.
Fiúk csapatversenye: - 3-4. osztály:
3. hely
- 5-6. osztály:
2. hely
egyéni összetett: - Himer Máté 1. hely
- Szabó Richárd 3.
hely
Lányok csapatversenye: - 3-4. osztály:
7. hely
- 5-6. osztály:
4.hely
Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról
05. 21. Diákolimpia megyei döntõ,
Eger.
Egyéni összetett:- Himer Máté 8. hely.
Barna Tibor

Búvárúszás
eredményei
Csernyik Laura
Hódmezõvásárhely: (2012. máj. 5.):
50 m delfin ezüst, 100 m delfin
bronz, 50 m uszonyos gyors bronz
Kaposvár (2012. jún 2.): 400 m
uszonyos gyors váltó ezüst
Csernyik Lázár
Kaposvár: 100 m uszonyos gyors
arany, 50 m uszonyos gyors ezüst,
200 m uszonyos gyors váltó ezüst

Óvodánk életébõl
"Somvirág, somvirág arany sárga a
világ
Kakukkfû, kakukkszó, kirándulni
volna jó!"
A tavasz megérkeztével felpezsdült az élet az óvodánkban is. A rügyezõ fák, bokrok visszahozták a
színt a természetbe, a jó idõ a gyerekzsivajt az udvarra.
Márciusban a fiúk nagy titkolózás
közepette készítettek a lányoknak
nõnapi meglepetést, a nagycsoportosak sportnapra kaptak meghívást az
iskolába. 15-én nemzeti ünnepünket
a nagycsoportosok kis megemlékezésével kezdtük, majd a saját készítésû zászlóinkat elhelyeztük az emlékezés kopjafájánál. Megtartottuk házi

színház és a Terülj, terülj asztalkám
címû mesével varázsolta el õket. A
Víz világnapján hagyományainkhoz
híven elsétáltunk a Völgyi tóból
eredõ patakhoz, és a fiúkkal vizet
hoztunk a húsvéti locsolkodáshoz. A
magyar néphagyományhoz híven
megünnepeltük a húsvétot. A Pávakör tagjai idén is vendégeink voltak
és a locsolkodni vágyó fiúk tõlük kértek bebocsátást a lányokhoz. A lányok terített asztallal és piros tojással
várták a fiúkat. Az ünnep hangulatát
fokozta kiscsoportosok tavaszváró
mûsora és a Pávakör tavaszi dalcsokra. A nagycsoportosak megsütötték a
már hagyománnyá vált tubukat a locsolkodóknak.

mesemondó versenyünket, melyen
Földházi Bálint meséje kápráztatott
el bennünket a legjobban, így õ
képviselte óvodánkat a Gyöngyös
környéki óvodások versenyén. Nagy
örömünkre elhozta az elsõ díjat, és
tovább jutott az egri megyei
versenyre, ahol szintén kimagaslóan
teljesített.
Gratulálunk neki, és nagyon
büszkék vagyunk rá!
A gyerekek nagy örömére ellátogatott hozzánk a Galagonya báb-

Kovács Balázs szüleinek köszönhetõen elkészült a biciklitárolónk. Az
elsõ pillanattól kezdve örömmel
használják a gyerek.
Köszönjük szépen a szülõknek!
Megtörtént az óvodai beíratás,
sok új kisgyermekkel találkoztunk. A
Föld világnapja alkalmából a
szülõkkel közösen virágosítottuk az
óvodánkat. Sok szép virág érkezett,
amit ez úton is köszönünk a
szülõknek. A középsõs fiúk a szülõk

Csernyik Olivér
Kaposvár: 200 m uszonyos gyors
váltó ezüst

Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról
segítségével felmentek az erdõre, és
az erdész bácsinak köszönhetõen
kiválasztottak egy szép fát óvodás
lányainknak, májfának. Az óvodában
közösen feldíszítettük, és tavaszi
énekeket énekelve jártuk körbe.
Május legszebb ünnepét, az anyák
napját mi is megünnepeltük. Saját
készítésû ajándékkal, virággal, verssel
és dallal vártuk az édesanyákat.

egybekötött piaclátogatáson voltak
Gyöngyösön, majd a játszótéren
töltöttek el egy kis idõt. Két nappal
késõbb
kirándulni
indultak
Mátrafüredre a kisvasúttal, a kiscsoportosok pedig az állatsimogatóban
voltak. Az óvoda udvarán a nagy- és
középsõ csoportosoknak aszfaltrajzversenyt rendeztünk. Nagyon szép
rajzok születtek. Nagycsoportban
Dudás Csanád, a középsõ csoportban

lásra a szülõkkel közösen. Esztétikus
környezetben figyelhették meg a
Tisza élõvilágát. Az ökoparkban természetesen a játékra is volt idõ. Nagyon sok élménnyel érkeztek haza, és
boldogan mesélték a történteket.
Nagycsoportosaink 2012. 06.08án 17 órakor búcsúztak az óvodától a
Mûvelõdési Házban.
Jön a nyár, a kirándulások, a családi nyaralások ideje. Ilyenkor óvodánk

Lehetõségünk volt arra, hogy a
gyerekek megismerkedjenek a tibeti
hangtálak zenéjével. Mi is megleptük
a Pávakör tagjait. Fennállásuk 10
évfordulójára
szervezett
rendezvényükön a néptáncosaink kis
mûsorral köszönték meg kedvességüket. A gyerekeket Tündike
óvó néni készítette fel. A gyermeknapi programunk elsõ állomása a
gyerekek elengedhetetlen kedvencével kezdõdött, az ugrálóvárral.
Egy egész délelõtt birtokba vehették
és közben szebbnél szebb arcfestések
születtek. A középsõsök vásárlással

Kovács Balázs rajza lett a legszebb.
Ráadásként gyereknapi ajándékot,
buborékfújót kaptak a gyerekek.
Ovi-focisaink a tavaszi mérkõzésen
kiválóan teljesítettek. Gratulálunk
nekik!
Nagycsoportosaink Poroszlóra
mentek a szokásos év végi kirándu-

is egy kicsit csendesebb.
Kívánok minden dolgozónak,
minden gyermeknek és szülõnek
szép, élményekkel teli nyarat és sok
pihenést!
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Tollasbál az óvoda javára
A szülõi közösség és az óvodai
dolgozók közös szervezésében az
idén is megrendezésre került február
18-án az óvodai jótékonysági bál.
A hangulatosan feldíszített Mûvelõdési Házba ismét szép számú bálozót
sikerült összetoborozni, akik azon kívül, hogy jól érezhették magukat, báli
jegyeik megvásárlásával hozzájárultak
rendezvényünk sikerességéhez.
Nagy örömünkre Nagy Károly polgármester úr és Szántó Marianna igazgató asszony is elfogadta meghívásunkat. Vendégeink voltak Szalmásy
Edith és Csontos László, akik gondoskodtak a terem dekorálásáról és
segítették a szervezõ munkát.
Érkezéskor tombolával jutalmaztuk
azokat, akik tollas kiegészítõket öltöttek magukra. A talpalávalót a Karcsi és

Hege zenekar húzta a bálozóknak.
A finom vacsora után fergeteges
hangulat kerekedett és a tánc meg
sem állt éjfélig, ekkor következett a
tombolahúzás. Számos ajándék várta
a nyerni vágyókat, nagyon értékes
fõdíjakat tudtunk kisorsolni. A felajánlásokat ezúton is köszönjük
szponzorainknak. A tombolasorsolás
után hajnalig tartott a mulatozás.
Rendezvényünk az idén is nagyon
jól sikerült, a bál nyeresége 338 773
Ft lett.
Szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik ugyan nem voltak ott a
bálban, de más módon támogatták
óvodánkat, illetve akik segítettek a
rendezvény szervezésében és sikeres
lebonyolításában.
A bevételt a csoportszobákban

már kialakított sófalak fényterápiával
történõ kiegészítésére szeretnénk
fordítani.
Akik ott voltak azokat 2013-ban is
szeretettel visszavárjuk, akik nem jöttek el, jöjjenek majd a következõre!
Az alapítványunk további támogatását
remélve
adjuk
meg
elérhetõségünket,
felajánlásaikat
elõre is köszönjük!
Mosolyfal Alapítvány
3036 Gyöngyöstarján, Damjanich
út 1.
Adószám: 18580095-1-10
Tel.: 37/372-025/126
E-mail: gtarjan.ovi@freemail.hu
Számlaszám: 62000026-10000915
Nagyné Záper Krisztina
SZMK elnök

Immár 10. esztendeje énekelnek töretlenül
Fennállásának 10. évfordulóját
ünnepelte május 19-én szombaton a
Gyöngyöstarjáni Pávakör.

A jubileum alkalmából rendezett
találkozón a születésnaposokkal együtt
közösen ünnepeltek a meghívott szücsi, tolmácsi, novaji és a helyi Nagyi
Klub hagyományõrzõ csoportok, a

jóbarátok és családtagok. Az est díszvendége Maczkó Mária népdalénekes.
Pálosi Györgyné a Közösségi Ház
szervezõje köszöntötte a megjelenteket,
majd a nagycsoportos óvodás fiúk vitték táncba a lányokat, így köszöntötték
az ünnepelteket és a közönséget.
Dalokból nem volt hiány, a pávakör
dalosai ajkáról felcsendültek a hangulatos csokrok, de a meghívott vendégek
is színvonalas mûsorral köszöntötték a
jubilálókat.
Nagy Károly polgármester köszöntõje után az önkormányzat nevében minden pávakör tagnak névre
szóló oklevelet és egy szál vörös rózsát nyújtott át.
Bimbó Zoltán a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége nevében köszöntötte az ünnepelteket és elismerésül Némethné Süveges Zsuzsanna
mûvészeti vezetõnek, valamint a csoport tagjainak díszoklevelet, emléklapot
adott át. Szólt a pávakör 10 év alatt elért
munkájáról ami, hangsúlyozta: színes
és tartalmas évtized volt.
Ezek után Dr. Németh András a
pávakör alapító tagjait köszöntötte

emléklappal és egy szál virággal.
A rendezvény a csoportok közös
éneklésével, a Sej haj szép a páva címû
dallal ért véget, amely különleges élmény volt.
Köszönjük ezúton minden támogatónak, akik adományaikkal, felajánlásaikkal, anyagi segítséggel hozzájárultak
ahhoz, hogy ez az ünnep számunkra
felejthetetlen legyen.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak
is, akik szervezésben, vendégfogadásban,
a finom vacsora elkészítésében és
szervírozásában, valamint a sok finom
sütemény elkészítésében szorgoskodtak.
Reméljük, a rendezvényünk remek
hangulatú volt, és minden jelenlévõ
nagyon jól érezte magát.
Nádasdi Lászlóné csoportvezetõ
A Gyöngyöstarjáni Pávakör 2012.
június 2-án Egerben, a Ködellik a Mátra
Országos Népzenei találkozón megrendezett
országos minõsítõ versenyen másodszor is
megkapta az Arany Páva díjat, amelyhez
ezúton gratulálunk a csoportnak.
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Teadélután irodalomkedvelõknek
címû programunkra március 11-én
került sor. A résztvevõk között volt
többek között Karácsondi Imre költõ
és Pataki Katalin, községünkrõl számos prózát megjelentetõ írónõ.
A délután folyamán elhangzottak
saját versek, prózák, és voltak akik
más szerzõk mûveibõl olvastak fel.
Kellemes délutánt töltöttünk el
együtt, amit folytatni szeretnénk a
jövõben is.

2012. június

Nagyi klub a gyöngyösi Ki mit
tudon
A Mátra Mûvelõdési Központ
által szervezett Nyugdíjas Ki mit tud
rendezvényen két produkcióval vettünk részt március végén.
Az énekkar és a villámtréfa jelenetek nagy sikert arattak, melyet a
zsûri a csoportok közül az elsõ helyek között értékelt. Jutalmul 8 ezer
forintos vásárlási utalványt kaptunk,
melyet a locsolóbál megrendezéséhez használtunk fel.

Március
18-án
színházban
voltunk Budapesten, ahol megnéztük a Budapesti Operett Színház
Miss Saigon címû darabját.

Nagyi net
Március 22-én indult a második
nagyi net programunk. Béres Tibor
többek között a számítógép, az internet használatával ismertette meg az
érdeklõdõket.
10

Nagypénteki tojásfestés
Hagyományunkhoz híven idén is
összegyûltünk, hogy együtt készüljünk a húsvétra. Az idelátogatók többféle tojásfestési technikát próbálhattak

ki, de legnépszerûbb a batikolás volt,
melyet írókával (gica) mintáztunk,
majd piros és kék színekre festettünk.
Mészáros Edina évrõl évre felülmúlja
önmagát, idén közel 200 db kifújt tojást
kaptunk tõle. Köszönjük!
Nagyi klub locsolóbálja
Fergeteges hangulatban telt az
április 14-én megtartott locsolóbálunk. Vendégeink voltak a szücsi és a
gyöngyöspatai nyugdíjas klubok tagjai. Az este folyamán 16 produkciót
láthattak a jelenlévõk, amelyek között
volt ének, jelenet, vers.
Az estet a helyi iskola diákjai, a
pom-pom csoport és a néptánc csoport színesítette.
A mûsor után Busa Imre és
zenekara szórakoztatta a vendégeket,
egészen éjfélig.
Köszönjük támogatóink segítségét: Nagyi klub és a Pávakör tagjai,
Coop ABC, Ludányi József, Ludányiné Bessenyei Erzsébet, Kovácsné
Majoros Etelka, Dr. Német András,
Õzse János, Dr. Petrovicsné Sasvári
Zsuzsanna, Péter Sándorné, Dr.
Szecskõné Ozsvárt Krisztina, Török
Istvánné Ilonka, Nagy Józsefné Borika, Világos Szándékkal Egyesület.

Folytatás a 11. oldalon
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Folytatás a 10. oldalról
Április 21-én került sor a Dízel
zenekar nyílt próbájára a Közösségi
Ház udvarán. A fiatalok közelebbrõl is
megnézhették a hangszereket, ízelítõt
halhattak a zenekar repertoárjából.
Ugyan a hangosítás nem volt túl
elõnyös, viszont a zenészek annál jobban játszottak. Hamarosan az egész
falu megismerheti ügyes zenészeinket, hiszen augusztus 18-án fellépnek
a gyöngyöstarjáni rockfesztiválon.

Április 24-én dr. Lipovszkyné
Molnár Zsuzsanna és Gemza Melinda érdekes tájékoztatót és bemutatót tartott Bevezetés a házi natúrkozmetikumok és az aromaterápia
világába címmel. Többek között
megtudhattuk, mi az a natúrkozmetikum,
– mi a probléma a "hagyományos"
kozmetikumokkal,
– a házi natúrkozmetikumok természetes alapanyagai,
– az aromaterápia alapjai,
– mi mindenre használjuk az
illóolajokat a mindennapokban?

Május 8-án Válságkalauz címmel
tájékoztatót tartott Lukovszky Erika a
Heves Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Gyöngyösi
Kirendeltségének munkatársa a
központ szolgáltatásairól, az Új
Munkatörvény egyes változásairól,
esélyekrõl, lehetõségekrõl.

2012. június

Május hónapban befejezõdött az
angol kezdõ és haladó nyelvtanfolyamunk, melyet szeptember hónapban
reményeink szerint tovább tudunk
folytatni, kiegészítve gyermekek részére is, megfelelõ jelentkezés esetén.
A tanfolyamról érdeklõdni és jelentkezni a Közösségi Házban lehet.

A kosárfonó tanfolyamon résztvevõk egyre ügyesebben készítik a
vesszõbõl font tárgyakat. Megtanulták a fonás alapjait, a különbözõ
technikákat. Többek között készítettek fonott tálcát, kosarat is.
Zumba és jóga foglalkozások a
nyár folyamán is folytatódnak, melyhez bárki csatlakozhat.
Zumba keddenként 18.45-tõl az
ÁMK nagytermében, jóga szombatonként 18 órától a Közösségi Házban.
Jóga: vissza a gyökerekhez
(elfogult ismertetõ a szombati
jóga gyakorlásokról)
Aki kipróbált már többféle
mozgásformát, az tudja, hogy a jóga
semmi máshoz nem hasonlítható, és
nem összetéveszthetõ semmilyen
más testgyakorlással.
Nincs új a nap alatt: a jógában egységbe foglalva megjelenik a gerinc mozgásterápiája, a stresszoldás technikái, a
nõi és férfi gát területének erõsítése, a
mozgás esztétikai élménye, a lélek táplálása, a gyakorlás utáni jólesõ érzés.

A jóga több ezer éves története alatt
mindig megbízható forrás volt az
önmaguk megismerésére szomjazó
emberek számára, hiszen rendszerében
egységbe foglalva jelenik meg egy óriási
tapasztalati tudás testi és lelki folyamatainkról, mindenféle misztifikálás
nélkül. Kevesen tudtak eddig hozzátenni, viszont mindig tudunk meríteni
belõle. Nem véletlen, hogy (kimondva,
vagy kimondatlanul) a jóga ma is nagyon erõs hatással van a modern fitnesz
és mozgásterápiás trendekre.
Sokan fontolgatják magukban a
gondolatot, hogy egyszer majd
kipróbálják, de aztán inkább lemondanak a magukra fordított heti 1
óráról. Persze a lelkünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy az az idõ, amit
a saját egészségünkre és közérzetünk
javítására fordítunk, többszörösen
megtérül a család, a barátok, a
munkahely számára.
A lehetõség adott: csapatunk
szeretettel vár minden szombaton a
Közösségi Házban. Kezdõk is nyugodtan jöhetnek, tiniket és idõseket
kifejezetten várunk!
Muhari Ági jógafoglalkozás vezetõ
Fonó, néptánc, dráma
Az idei tanév befejezõdött, és mi a
hajrában sem tétlenkedtünk. A néptáncosokkal felléptünk az iskolai Ki mit
tud?-on és a Múzeumok éjszakáján. A
drámásokkal a Bolondos királyság címû
darabot adtuk elõ az Utcaszínház fesztiválon. A fonó kézmûves szakkör tagjai
pedig heteken keresztül körmöcskéztek, és hogy ez mit is jelent, azt
mindenki megtekinthette a munkadarabokból készült kiállításon június
második hetén a Közösségi Ház csoportfoglalkoztatójában.

Folytatás a 12. oldalon
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XV. évfolyam 2. szám
Folytatás a 11. oldalról
Elkészült a ház cégtáblája, melynek
famunkáját Dudás József, a kovácsoltvas keretet Kerek András készítette.
Segített még a fa olajozásában, lekezelésében Mahunka Lóránt.
Minden munkafolyamat felajánlás, csak anyagköltséget tartalmaz.
Köszönjük!
Hangterápia: Budapestrõl érkezett Kalocsai Ágota a Szivárvány lótusz munkatársa, aki hangterapeuta,
és tibeti hangtálakkal dolgozik.
A hangtál kezelés hatásai:
– a stressz okozta feszült állapotok
oldódása
– a légzés javulása, elmélyülése
– az immunrendszer felerõsödése,
öngyógyító folyamatok beindulása
– az energiablokkok oldódása
– a nyak, a váll, a hát, a deréktáji
izomfájdalmak enyhülése, megszûnése
– a fejfájás, alvászavarok elmúlása
– az emésztés szabályozása, alhasi
görcsök oldódása
– a keringési zavarok, magas
vérnyomás helyreállítása
– a tanulási nehézség leküzdése, a
koncentráció, a motiváció javulása
– a viselkedés harmonizálása
Ágota rövid ismertetõt tartott a
hangtálak történetérõl, hatásairól,
majd következett a hangfürdõ. A
nem hétköznapi élmény mindenkibõl más hatást váltott ki.
Remélhetõleg a közeljövõben lesz
még mód, hogy azok is kipróbálják,
akik most lemaradtak róla.

2012. június
Programelõzetes
Augusztus 18-19-20-án kerül sor a
Szüretkezdõ Fesztiválra községünkben.
A kis költségvetés ellenére megpróbáltunk olyan programot összeállítani, amiben mindenki találhat kedvére valót.
Augusztus 18-án Gyöngyöstarjáni
Rockfesztiválra kerül sor a következõ
zenekarok
részvételével:
No
SeatbeltZ, Falcon, Sound Height 69,
Dízel, Machine Mouse, Holtidõ.
A rockfesztivál szervezõje a Dízel
zenekar. A program délután 4 órakor
kezdõdik és kb. 10-fél 11 óráig tart.
Kérjük a közelben lakók megértését
az esetleges nagyobb hangerõ miatt!
19-én vasárnap délelõtt sportprogramokra várjuk a falu fiataljait és az
idõsebbeket is. Lesz zumba, jóga.
Délután kerül sor a kulturális
programokra, melyen szerepelnek az
ovisok, iskolások. Fellép a CimBaliband, Ferenczi György és a Rackajam zenekarok, majd a napot utcabál
zárja.
20-án szentmise lesz 10 órakor,
majd a hagyományos kenyérszentelésre kerül sor a Falumúzeum udvarában.
Nagyréde a soros a Parasztolimpia
idei megszervezésében, amelyen
községünk is részt vesz. A rendezvényre augusztus 18-án, szombaton14 órakor kerül sor, melyre
szeretettel várják a gyöngyöstarjáni
szurkolókat, nézõket.

Tisztelt
Lakosok!
Tollaslabda klub indul a községben 10 éves kortól. Az edzéseket
Szõke György tollaslabda országos
bajnok tartja heti két alkalommal, az
ÁMK nagytermében.
Várunk minden mozogni, sportolni vágyó gyermeket és felnõttet. Jelentkezni a Közösségi Ház munkatársainál lehet.

Még mindig
kutya ügyek…
Felhívjuk az ebtartók figyelmét,
hogy az állataik szökésének megakadályozásáról gondoskodniuk kell. Aki e
kötelezettségét elmulasztja, 150 000
forintig terjedõ szabálysértési bírsággal
és 150 000 forintig terjed állatvédelmi
bírsággal sújtható, mely egyszerre is kiszabható! A közterületen befogott állatok elszállítását és tartását az állattartó
köteles megfizetni, ennek összege elérheti a 20 000 forintot!
(A fénykép 2012. június 14-én a
Mveldési Házzal szembeni parkban
készült.)

Boroshordók gyûjtése
Tisztelt Lakosok!
Használaton kívüli boroshordókat gyûjtünk szabadtéri rendezvényeinkhez. Gyûjtjük azokat a hordókat, amik pl. asztalnak, ülõalkalmatosságnak megfelelõek lennének, és
már otthon nincs rá szükség. Gyûjtés
helye: Közösségi Ház (Rákóczi út 1.)
Pálosi Györgyné, Varnyú Rita
programszervezõk
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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