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Önkormányzati tájékoztató
A képviselõ-testület
fontosabb
határozatai
20/2013. (III. 7.) határozat a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról: az Önkormányzat megkezdte a
Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv átfogó felülvizsgálatát. A
munkaanyagok elkészülésüket követõen a községházán kifüggesztésre kerülnek és véleményezhetõk.
22/2013. (III. 21.) határozat közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról
szóló megállapodásról, 23/2013. (III.
21.) határozat a Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal megszüntetõ okiratáról, 24/2013. (III. 21.) határozat a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról: a Heves
Megyei Kormánymegbízott kijelölõ
döntését követõen Gyöngyöstarján és
Gyöngyösoroszi megállapodott a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, megszüntették önálló hivatalaikat és megalapították a új közös hivatalt.
30/2013. (IV. 25.) határozat a
víziközmûvek átvételérõl: 2013.
január 1-jétõl a víziközmûvek önkormányzati tulajdonba kerültek, a
vagyonátadásról szóló megállapodást
a Képviselõ-testület jóváhagyta.
34/2013. (IV. 25.) határozat önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás pályázatáról: az általános iskola udvarára sporteszközök telepítésére nyújtott be pályázatot az Önkormányzat a Belügyminisztériumhoz.
A Képviselõ-testület határozatait
tartalmazó jegyzõkönyvek megtekinthetõek a községházán.

A képviselõ-testület
rendeletei 2013. március – 2013. május
6/2013. (IV. 26.) önkormányzati
rendelet: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi
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költségvetésérõl szóló 1/2012. (II.3.)
számú rendelet módosítása
7/2013. (IV. 26.) önkormányzati
rendelet: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata és intézménye 2012.
évi költségvetési beszámolójáról
8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet: Képviselõ-testület szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 8/2011.
(III. 25.) önkormányzati rendelet

Tájékoztatás a
szabadtéri égetés
bejelentési
kötelezettségrõl
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
szabadtéri tüzek számának növekedésével megszaporodott a tûzoltói
beavatkozások száma is. A gyakorlat
azt mutatja, hogy több esetben
feleslegesen vonulnak a tûzoltó gépjármûvek olyan kárhelyre, ahol felügyelet mellett végeznek égetést.
A 28/2011. (IX.6.) BM rendelet
606. § (1) bekezdése szerint:
"Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és
a növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály e tevékenység végzését
megengedi - alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységnek minõsül."
Fenti BM rendelet (2) bekezdése
írja elõ, hogy
"A tervezett – az (1) bekezdés
szerinti tarló-, nád-, gyep- – égetés
helyét, idõpontját és terjedelmét a
megkezdés elõtt legalább 24 órával az
illetékes I. fokú tûzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni."
A bejelentésekkel kapcsolatos zökkenõmentes információáramlás megvalósulása érdekében kérem a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz
jelentsék be égetések szándékát a fenti
jogszabály szerinti idõpontban és a
helyszín megjelölésével.
A hivatal telefonon azonnal tájékoztatja a bejelentésrõl az illetékes
tûzoltóság ügyeletét (37/312-564
telefonszámon), majd telefonos
tájékoztatást követõen írásban a

gyongyos.kvk@katved.gov.hu címre
is meg kell küldeni a tájékoztatást.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy az országos-, a megyei tûzgyújtási tilalom ideje alatt,
a
szabadtéri égetés TILOS, így a helyi
rendeletben szabályozott hétfõi
napokra engedélyezett belterületi
kerti hulladék égetése is TILOS!
Nagy Károly sk.
polgármester

Tájékoztató az
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési
kötelezettségrõl
A jelenleg hatályos jogszabályok
értelmében annak a belföldi magánszemélynek, aki nem biztosított, annak
érdekében, hogy az egészségügyi ellátást igénybe tudja venni, 2013-ban havonta 6660 forint (naponta 222 forint)
összegû egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól,
hogy az orvosi ellátást ténylegesen
igénybe veszi-e vagy sem.
Biztosítottak például azok a magánszemélyek, akik munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati
vagy más szolgálati jogviszonyban
állnak, illetve akik álláskeresési támogatásban, táppénzben, terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási
segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban stb. részesülnek. Ez az alanyi kör tehát anélkül
jogosult az egészségügyi ellátásra,
hogy azért külön fizetnie kellene.
Ha a magánszemély nem tartozik a
fent meghatározott körbe, és közösségi rendelet vagy nemzetközi egyezmény elõírása alapján sem jogosult az
egészségügyi ellátás igénybevételére,
akkor az egészségügyi szolgáltatási
járulék fizetésére irányuló kötelezettFolytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
ségét a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a 13T1011 számú adat- és változásbejelentõ lapon be kell jelentenie
15 napon belül. Az adatlap a NAV
honlapjáról (www.nav.hu) is letölthetõ. A járulékfizetési kötelezettségrõl
ügyfélszolgálatainkon személyesen,
illetve telefonon a 06/40-42-42-42-es
kék számon kérhetõ bõvebb felvilágosítás.
Fontos, hogy amennyiben a magánszemély korábban biztosított volt,
akkor az egészségügyi ellátás a jogviszony megszûnését követõen a biztosítással járó jogviszony napjaival megegyezõ napig, de legfeljebb 45 napig
még továbbra is igénybe vehetõ.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfõ: 7:30 - 17:30
Szerda: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 12:00

Már irtani kell a parlagfüvet
A parlagfû elleni védekezést már
most meg kell kezdeni. Azokon a
szántóföldi területeken, ahol a nagy
mennyiségû csapadék, vagy a belvíz
miatt a növényzet kipusztult, a terület száradása után a parlagfû tömeges
megjelenése várható.
A Vidékfejlesztési Minisztérium
sajtóosztályának közlése szerint Magyarországon – amely egyike Európa
parlagfûvel leginkább fertõzött országának – a parlagfûszezon augusztus elejétõl szeptember végéig tart,
de a hatékony védekezés érdekében
idejében fel kell készülni a gyommentesítésre. Miután a parlagfû
magja hosszú életképességû, a termést hozó növény kiemelt veszélyforrás. Így minél elõbb, június 30áig, még a virágbimbó kialakulása
elõtt ajánlatos a kaszálás, vagy a növényvédõszeres irtás. Ezt követõen
hatóság eljárást indít a parlagfû-mentesítés elmulasztása miatt.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakemberei a
mezõgazdaságilag nem mûvelt területeken a parlagfû visszaszorítására a
rendszeres, alacsony tarlómagassággal

elvégzett kaszálást ajánlják. A mezõgazdasági területeken a növényvédõszeres és mechanikai gyomirtás
megfelelõ idõben történõ elvégzését
javasolják, mert a parlagfû eltávolítása
késõbb már nehezen oldható meg a
kultúrnövény károsodása nélkül.
Magyarországon hozzávetõlegesen minden ötödik ember szenved
parlagfû allergiában, ezért fontos,
hogy mindenki felelõsséget érezzen a
gyomnövény virágzásának megakadályozásában, és környezetét gyommentesen tartsa. Az állami intézkedések mellett kiemelten fontos az
állampolgárok hozzáállása. Legyen
mindenkinek szívügye a parlagfûmentesítés, tartsa mindenki rendben
a portáját – fogalmazott a VM sajtóirodája.
Akik nem tudják, hogyan kezdjenek neki a parlagfû-mentesítésnek, a
gyommentesítéssel kapcsolatban további információkért forduljanak a
Magyar Növényvédõ Mérnöki és
Növényorvosi Kamarához és a megyei kormányhivatalok növény- és
talajvédelmi igazgatóságaihoz.
Forrás: www.gyongyos.hu

Több figyelmet kérünk!

Az árkok, lefolyók tisztítását önkormányzatunk rendszeresen elvégzi. Egyes szõlõmûvelõk ezt figyelmen kívül
hagyva, sajnos többször belehúzzák a földet a kitisztított árokba. Az állandó ároktisztítások helyett tudnánk folyamatosan füvet nyírni, és egyéb hasznos munkákat elvégezni. Kérjük a továbbiakban az árkok rendbetételére fokozottan figyeljenek!
Köszönettel. Nagy Károly
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Iskolánk életébõl
Akikre büszkék vagyunk
Lassan véget ér a tanév! Lezajlottak a tanulmányi és sportversenyek,
melyeken iskolánk tanulói szép
számban képviseltették magukat. Sok
jó eredmény született. A legnagyobb
talán mégis az, hogy a gyerekek vállalták a megmérettetést, rengeteget
készültek a versenyekre, s mertek kiállni, szerepelni, ami bizony nagy izgalommal járt.
Egerben zajlott le a Bendegúz megyei anyanyelvi verseny, melyen Tóth
Bálint 1. osztályos tanuló 5. helyezést
ért el, Zámborszky Balázs a 3. osztályból a 8. helyet szerezte meg. Ezek
különösen értékes eredmények, hisz a
megye legjobbjait delegálták ide.
Az Abasáron megrendezett kiskörzeti matematika versenyen a legjobbnak iskolánkból az ötödikes Szecskõ
Adrienn bizonyult, hisz elsõ lett. Nagyon büszkék vagyunk még Nagy Gergõre az 1. osztályból és Zámborszky
Balázsra a 3. osztályból, hisz õk a
dobogós 3. helyet szerezték meg.
További résztvevõk: 1. osztály:
Csernyik Olivér, 2. osztály: Király
Krisztián, Bokros Veronika, 3. osztály: Gerold Máté, 4. osztály: Darók
Dézi, Varga Mátyás,7. osztály: Darók
Kíra, Bóka Bence.
Kompolton is rendeztek matematika versenyt, melyen a 3. osztályból Zámborszky Balázs 3., Benchea
Márton 5. lett.
Immáron hagyományos a gyöngyössolymosi hangos olvasási verseny. Az idén is szép eredményeink
születtek.
Elsõk lettek: 1. oszt. Tóth Bálint
2. oszt. Kõhegyi Vivien
Második lett: 4. oszt. Lengyel
Bianka
Részt vettek még: 1. osztály: Nagy
Gergõ, 2. osztály: Galambos Lívia, 4.
osztály: Felsõbányai Csenge.
A némaértõ olvasási verseny eredményei Domoszlón a következõk
lettek:
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1. helyezés 1. oszt. Tóth Bálint
3. helyezés 1. oszt. Nagy Gergõ
4. oszt. Felsõbányai Csenge
A további eredmények a következõk: 2. oszt. Angyal Kincsõ 4. hely,
Galambos Lívia 9. hely, Zámborszky
Balázs 7. hely, Benchea Márton 5.
hely, Lengyel Bianka 10. hely.
Kisnánán a helyesírási versenyen
Király Bernadett 2. osztályos tanuló a
4. helyet szerezte meg
Iskolánkból versenyeztek még: 1.
oszt. Nagy Gergõ, Tóth Bálint, 2.
oszt. Kõhegyi Vivien, 3. oszt.
Zámborszky Balázs, Ludányi Laura,
4. oszt.
Visontán rajzversenyt szerveztek,
melyen Cadenazzi Vittorió díjat nyert.
Gyöngyösön a könyvtárban megrendezésre került a hagyományos
mesemondó gála, melyre Zámborszky Balázs 3. oszt. és Darók Dézi
4. osztályos tanulók mentek el.
Sportversenyeken is jeleskedtek
gyermekeink.
Labdarúgásban: Diákolimpián
3-4. oszt. Nagyréde 1. hely (kiskörzeti döntõ)

3-4. oszt. Markaz 2. hely (nagykörzeti döntõ)
7-8. oszt. Gyöngyös 3. hely (megyei döntõ)
Bozsik program
3-4. oszt. Nagyréde 3. hely
1-2. oszt. Markaz 3. hely
Atlétikában: Diákolimpián
Járási döntõ Nagyréde
5-6. osztályos lánycsapat 5. hely
(Jakab Kíra, Bárdos Barbara, Kakas
Barbara, Szabolcsi Lilla, Sütõ Dézi)
7-8. osztályos fiúcsapat 3. hely
(Farkas Gyula, Kiss Martin, Fajkus
Gergõ, Faragó Benjámin, Zelnik
Dante)
5-6. osztály egyéni: Tóth Jákob
19. hely
Nem iskolai szervezésû sportversenyek eredményei:
Szõke Miklós emlékverseny (birkózás)
Lipovszky Márton 2. hely
Ozsvári Bendegúz 3. hely
Úszás
Hódmezõvásárhelyen rendezett
Tavasz Kupa eredményei:
Csernyik Lázár 50 m férfi uszonyos pillangó 2. hely, 100 m férfi
uszonyos gyors 3. hely
Csernyik Olivér 100 m férfi uszonyos gyors 3. hely
A versenyek mellett néhány fontosabb eseményrõl is szeretnénk beszámolni.
Nagy szorgalommal, lelkesedéssel
készültünk május elején az Anyák
napjára, mûsorral ajándékokkal.
Május 15-én rendõrök tartottak
az 1-2. osztály számára kerékpárversenyt, valamint kis autókon próbálhatták ki a gyerekek a vezetést. Mindenki nagyon élvezte. A szervezõk
még ajándékokat is hoztak.
Május 16-án Budapestre a Fõvárosi Nagycirkuszba látogatott el a 23-4. osztály. A cirkusz után még egy
játszóházban játékra is maradt idõ.
A tanév végéig még sok tanulás és
izgalmas program vár tanulóinkra.
Pongrácz Gáborné
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Diákszáj
Az elsõ osztályosok néhány anyuka
segítségével a Pedagógus napra készülnek egy kis mûsorral. A próba az ötödik
óra után lenne, de a tanító néni elfelejtette, s küldené a gyerekeket a napközibe vagy haza. Mondja az egyik kisfiúnak: – Bence, akkor te mehetsz haza!
A kisfiú megszólal: – De tanító
néni én nem mehetek haza! A Logopédus napra készülünk!
A gyerekek Anyák napjára készülnek. A tanító néni kéri, hogy mindenki rajzolja le az anyukája portréját. Megbeszélik milyen lehet az arc
formája, a szemek, a haj színe. Kéri a
gyerekeket, kezdjenek hozzá a munkához. A kis Olivér rémülten nyújtja
a kezét.
– Mit szeretnél, Oli? – kérdi a
tanító néni.
– Tanító néni! Megmondanád nekem milyen színû az anyukám szeme?

Mi is csillagok voltunk
Pünkösd vasárnap a gyöngyöstarjáni iskola felsõ tagozatával a Mátrai
Csillagok Éjszakai Teljesítménytúrán
vettünk részt.
Erre az útra Pintér Zoltánné Glória tanárnõ kísért el minket. Nem
indultunk olyan sokan,de annál lelkesebbek voltunk.
Összesen kilencen mentünk, a
hatodik osztályból: Czinkóczi Elizabet és Kis Dominik, a hetedik osztályból: Jakab Olívia, Fehér Franciska
és Kiss Martin, a nyolcadik osztályból: Kis Viktória, Mikula Pálma,
Péter Bence és Zelnik Á. Dante.
Az indulás 19:40-kor volt. A Sárhegynek nekivágva elég keményen
kezdtünk. Szerintünk ez a rész volt a
legnehezebb.
Amikor felértünk nagyon szép kilátás tárult szemeink elé. Ekkor már

kezdett sötétedni, de a java még csak
most kezdõdött.
Az elsõ állomás a Szent AnnaKápolna volt. Ilyenkor már a lámpák
is elõkerültek. A második pihenõhely
a Kozmáry-kilátónál volt.
Itt megjutalmaztak egy kis erõsítõ
csokival. A túra következõ szakasza a
mátrai kerékpárút volt. Nagy izgalmat keltett a villámlás a távolból.
Közeledtünk a végállomáshoz. Az
út végén, habár fáradtak voltunk,
futottunk a célig. Mikor odaértünk
már rengetegen várakoztak, így egy fél
órás csúszás volt. De végül 4 óra 35
perc alatt teljesítettük a 15 km-es távot.
Mindenki számára felejthetetlen
volt ez a sok nevetéssel teli kirándulás.
Mikula Pálma
Kiss Viktória

Környezetismeret órán a gyerekek
felelnek. Az egyik kisfiú szépen elmondja, hogy a méh hasznos állat,
mert beporozza a virágokat. Felszólítja a tanító néni a második felelõt,
aki szemmel láthatóan nagyon izgul.
Neki a békáról kellene pár mondatot
fogalmaznia. Elkezdi a feleletet:
– A béka beporozza a virágokat...

Ipolytarnóci õsmaradványok
Tanulmányi kirándulásunk következõ állomása, melyen 41 gyerek és 3
kísérõ tanár vett részt, egy világhírû
természetvédelmi terület volt, mely a
régmúlt emlékeit õrzi, egy vulkáni
katasztrófa során betemetett õsvilági
kincseket.
Mit láttunk?
Cápafogakkal hintett tengerparti
fövenyt, szubtrópusi erdõ hatalmas,
megkövesedett fáit, egzotikus növénylenyomatokat, õsvilági szörnyek
lábnyomait, a vulkáni tufa áradatában
összesült maradványokat, s mindezeket eredeti helyzetükben, egy

geológiai tanösvény mentén figyelhettük meg. A tanösvény végén,
háromdimenziós kivetítés segítségével a lábnyomok alapján rekonstruált
állatok elevenedtek meg. A kirándulásunk fénypontját a mozgó székes
4 dimenziós vetítés jelentette, a
szimulációs teremben a vulkánkitörés által elpusztított hajdani élõhelyet, és az akkor élt õsállatokat bemutató hiteles, s egyben látványos térhatású, digitális animációt tekinthettük
meg. A túránk végén betekintést
nyerhettünk a miocén erdõ növényés állatvilágába, valamint a lombko-

rona sétányon több méteres magasságban a fák lombkorona szintjébe is
felmászhattunk.
Sándorné Paulik Erika
szaktanár
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Óvodánk életébõl
Végül, de nem utolsó sorban gratulálunk Dudás Bendegúznak, aki
birkózásból az aranyérem mellett
megszerezte „Az év legeredményesebb sportolója” díjat is. Sok sikert,
további szép eredményeket kívánunk!

„Tavaszi szél vizet
áraszt”
Sokan reméltük, hogy télûzõ „varázslásainknak” köszönhetõen gyorsan beköszönt a kikelet. Nem is gondoltuk, hogy az idõjárás tartogatja
számunkra márciusban a legtöbb
meglepetést.
A nagycsoportosaink most is, mint
minden évben, lázasan készültek a
mesemondó versenyre, melyet március 1-én rendeztük meg. Nagy volt
az izgalom, a zsûrinek mint mindig
most is nehéz dolga volt. Ezúton is
köszönjük Kissné Matin Évának és
Csomós Andrea tanító néninek a
részvételt a zsûri munkájában.
Óvodánkat Kõhegyi Kevin képviselte a városi mesemondó versenyen.
Nagyon büszkén és a szereplésért kapott oklevéllel a kezében tért haza.
Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk neki!
A nagycsoportos fiúk kedves
meglepetéssel készültek az óvoda
minden dolgozójának Nõnapra.
Március 15-i megemlékezésünket
igazi téli idõjárás kísérte. Minden csoport buzgón készítette a nemzeti lobogót, amit nagy örömmel vittek haza.

„Zöld erdõben
jártam...”
A húsvéti készülõdést is télies
idõjárás kísérte. Így most locsoló vizet nem tudtunk a patakból meríteni.
Kedves szokássá vált, hogy a helyi
népdal kórus tagjai eljönnek hozzánk. Az idén az elmaradhatatlan dalok mellé még locsoló verseket is
hoztak nekünk. A kiscsoportosok tavaszi versekkel, dalokkal készültek.
Minden kisfiú nagyon izgatott volt,
hiszen a lányok locsolása nagyon jó
móka! Senki nem maradt ki, biztosak
lehetünk benne, hogy üdék szépek,és
egészségesek lesznek ezek a leányok.
A locsolás után a kislányok szívesen
kínálták harapni valóval õket, és a
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Dobre Attiláné
óvodapedagógus
Gyöngyöstarjáni
Napköziotthonos
Óvoda

piros tojást is begyûjthette mindenki.
Áprilisban ismét vendégeskedett
nálunk a Galagonya bábszínház. Elõadásukban Csipkerózsika meséjét
nézhették meg a gyerekek. Nagyszerû, színvonalas elõadás részesei lehettünk ez alkalommal is.

„Május, május, az
idõ csodaszép”
Végre itt a napsütés! Nagyon sokáig csalogattuk a napocskát, fõleg a
középsõs kisfiúk. Óvodánkban évek
óta szokás, hogy májusfát állítunk. A
fa kiválasztása alapos munkát kíván,
hát még a kivágása, hazaszállítása!
Nagy feladat ez középsõs fiúknak.
Fáradozásukat honorálták is a lányok,
hiszen mire visszaértek az oviba, terített asztal várta õket. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a segítõ
szülõknek. Az óvoda apraja-nagyja
buzgólkodott, hogy feldíszítsék színes
szalagokkal a májusfát. A Föld napja
alkalmával tovább szépítettük óvodánk udvarát. A dolgos kis kezeknek
köszönhetõen szebbnél szebb virágokat ültettünk, amit azóta is nagy
figyelemmel gondoznak az apróságok.
Köszönjük a szülõk felajánlásait.!
Néptáncosaink részt vettek a Fészerszínház megnyitó ünnepségén.

SÜNI Családi Napközi

Kedves Szülõk!
Dolgozni szeretne, de nincs hol
elhelyezni gyermekét?
Mi tudunk segíteni.
A gyöngyöstarjáni óvoda épületén
belül 2010 óta mûködõ
Családi Napköziben.
A legkisebbeket 20 hónapos kortól
várjuk, családias hangulatú
környezetben. Rendelkezünk saját
csoportszobával, fürdõszobával,
öltözõvel és külön zárható
udvarrésszel, a gyermekek
életkorának megfelelõ játékokkal.
Rendszeresen részt veszünk az
óvodai rendezvényeken.
Jelentkezési sorrendben tudjuk a
gyermekeket felvenni, egész évben
folyamatosan.
Maximum férõhely 7 fõ.
Várjuk azon szülõk jelentkezését,
akik szeretnék gyermeküket nálunk
elhelyezni.
Érdeklõdni lehet:
Személyesen: Gyöngyöstarján
Damjanich út 1.
Telefonon: 06-30/621-3372
(Ludányi Attiláné)
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A Nagyik és Unokák háza tájáról
Az elmúlt két hónap mozgalmas
volt a csoport életében.
Április 6-án a Tavaszváró nagyis
bálon vettünk részt, ahol katonadalokkal, retró slágerekkel szórakoztattuk a közönséget. Április 21-én Budapestre a CSILI Mûvelõdési Központ dalostalálkozójára kaptunk
meghívást, május 12-én Gyöngyösön
a XIX. századi piac rendezvényen
énekeltünk, felvonultunk, majd a Fõ
téren húzott rétest készítettünk, sütöttünk, melynek óriási sikere volt.
Május 18-án Szücsiben a falu gyermeknapi rendezvényén énekeltünk,
május 21-én Falumúzeumnál a Fészerszínház avatón szórakoztattuk a

jelenlévõket. Május 26-án Abasáron
a Katona- és Bordalok Országos Találkozójára kaptunk meghívást, ahol
nagy sikerrel adtunk elõ katonadalokból egy csokrot.
Adományokkal is segítették a csoport mûködését, mindenkinek köszönjük. Külön köszönet Jenei Károly alpolgármesternek, Benedek Jánosné Lidikének segítségükért, támogatásukért.
Igyekszünk továbbra is a falu rendezvényeit munkánkkal és énekünkkel színesebbé, s a szürke hétköznapokat kicsit vidámabbá tenni.
Kovácsné Majoros Etelka
Nagyik és Unokák Énekkar

Tavaszváró nagyis bál
Tavaly év végén, mikor eldöntöttük, hogy tavaszváró legyen a rendezvény neve, álmunkban sem gondoltuk, hogy ez mennyire aktuális
lesz április 6-án a nagyi klub bálján. A
hosszúra nyúlt tél után jólesett a
kikapcsolódás mindenkinek.
Meghívást kaptak a gyöngyöspatai
és a szücsi nyugdíjas klubok is, amit
örömmel el is fogadtak. A gyönyörûen
feldíszített Mûvelõdési Házban fogadtuk a vendégeket, és a falu lakóit. A vendégeknek szendviccsel, süteményekkel
és finom tarjáni borral kedveskedtünk.
A másfél órás mûsorban számos vidám jelentet láthattunk, volt népdal,
nóta, vers, tánc. A mûsor után Busa

Nagyi Klub tagjai
Imre és zenekara közremûködésével
rophattuk a táncot egészen éjfélig.
Minden támogatónknak ezúton
mondunk köszönetet.

A rendezvényrõl készült fotók a Közösségi Ház facebook oldalán megtekinthetõk.
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Gyöngyöstarján jó híre
Örömmel fogadtuk Gyöngyös Város Barátainak Köre meghívását a május
12-i XIX. századi piac rendezvényre,
ahol településünk volt a díszvendég. A
visszajelzések alapján kijelenthetjük,
hogy nem okoztunk csalódást a meghívóknak.
A Fõ téren felállított sátrat a Világos
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület és a Nagyik és Unokák Énekkar tagjai már reggel 7 órától rendezték, díszítették, hogy a 10 órakor kezdõdõ felvonulásra már a vendégek és az odalátogatók kedvükre válogathassanak a
faluból hozott finomságok között.
A felvonuláson kosarakból, puttonyból kínálták portékáikat a gyöngyöstarjániak.
Faragó László Gyöngyös város
polgármesterének beszéde után Nagy
Károly köszöntötte a gyöngyösieket
és átadta településünk ajándékát, az 5
literes boros korsót, benne finom tarjáni borral és a szív alakú mézeskalácsot (mely elkészítését ezúton is köszönjük Ludányi Józsefné Erzsikének) a rendezvény egyik szervezõjének, Szilágyi Erzsébetnek.
A tarjáni sátorban különbözõ finomságok készültek a vendégek szeme
láttára: masinán sült krumpli laska, lekváros kalács, a helyszínen nyújtották a
rétest, készült a macok, s mellette még
az otthonról hozott házi süteményeket
is megkóstolhatták az odalátogatók.
Egész nap sürgés-forgás volt a sátorban,
jöttek-mentek a vendégek, dicsérték a
sok finomságot.
Mindezek mellett fellépetek a néptáncos gyerekek, a Pávakör, a Nagyik és
Unokák Énekkar, és a GYUTACS színtársulat. Este táncházat tartott Varnyú
Rita az érdeklõdõknek, mely alá Balog
Edina és barátai húzták a talpalávalót.
Aki akart felöltözhetett tarjáni
menyasszonynak, võlegénynek és
menyecskének. Ez a program a vártnál
is népszerûbb lett, a vállalkozókat a Fõ
téren kísérték végig nótaszóval a
Pávások és a Nagyi énekkar tagjai.
A fotókat cseh Balázs készítette.
Köszönjük!
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95-98%-os támogatás informatikai és
idegen nyelvi képzésekre, szinte bárkinek
Tudásod a jövõd! Százezer felnõtt
ülhet iskolapadba Magyarország kormánya és az Európai Unió sosem látott
mértékû képzési támogatásának köszönhetõen. Kulcskompetenciáikat fejleszthetik a 18. életévüket betöltött állampolgárok az elkövetkezõ bõ két évben. Az informatikai- és a nyelvképzésnek köszönhetõen sokan visszatérhetnek a munkaerõpiacra. A Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal által megvalósított, „TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és
informatikai kompetenciák fejlesztése”
címû kiemelt projekt olyan támogatást
nyújt, amely elõsegíti az Új Széchenyi
Terv és az Európai Unió közös céljának; a tudás alapú társadalom megvalósulását Magyarországon. A közel 12,5
milliárd forintos összértékû felnõttképzési programban kiemelt figyelem
fordul a hátrányos és leghátrányosabb
helyzetû kistérségek lakói felé.
A képzések 2012. december elején
indulnak, az ország egész területén.
Két évig folyamatosan – minimálisan
100 ezer fõt – fognak képezni.
A fejlõdés legfontosabb eleme a tudás, illetve az azon alapuló gazdaság és
társadalom. A támogatott képzések ehhez nyújtanak segítséget azzal is, hogy a
programba a hátrányos és leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakóit nemcsak bevonják, de extra kedvezményben is részesítik (õk 98%-os támogatásra jogosultak).
Az informatikai és idegen nyelvi
tudással nemcsak az információk
köre bõvül, hanem komfortosabbá
válik a mindennapi élet, valamint
nagyobb az elhelyezkedési esély is a
munkaerõpiacon.
A projekt kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a diploma megszerzésére készülõket, a legszegényebb környezetbõl jövõ
jelölteket és a 45 év felettieket, de bárki
jelentkezhet:
– aki elmúlt 18 éves,
– nincs nappali tagozatos államilag

finanszírozott középiskolai és felsõoktatási hallgatói jogviszonya,
– nem vesz igénybe más, azonos
témájú európai uniós képzési támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felsõ korhatára.
Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, maximum bruttó
90 000 Ft képzési keretösszeg felhasz-

nálására válik jogosulttá. A támogatás
összegét az eredményesen elvégzett,
illetve tanúsítvánnyal igazolt képzések
után a képzõ bankszámlájára utaljuk át.
A hátrányos helyzetû kistérségekbõl
jelentkezõknek csak 2 % önrészt kell
befizetniük, a többieknek 5% az önrész.
Bõvebb információért forduljanak a Közösségi Ház e-tanácsadóihoz (30/573 6958)!

Nagypénteki tojásfestés
Idén is festettünk tojást a Közösségi Házban, akárcsak az elmúlt
években. A különbség csupán annyi
volt, hogy inkább emlékeztetett karácsonyi készülõdésre, mint húsvétira, hiszen többségünk még téli csizmát húzott ezen a napon. Nagyon
örülök, hogy nem csak a lányok, aszszonyok, hanem a fiúk, férfiak is szép
számban képviseltették magukat ez

alkalomkor. A legnépszerûbb technika a batikolás vagy más néven
tojásírás volt az idén is. A tojásfújás
rituális, beavató szertartása ismét
Mészáros Edina légzésfunkcióját
erõsítette, hiszen közel 100 db kifújt
tojással ajándékozott meg bennünket. Köszönjük Neki!
vr

Muzsikál az erdõ
2013. július 2. Gyöngyöstarján –
Fajzatpuszta (elõzetes)
13.00 Falumúzeum megtekintése
(Dobó u. 31.)
14.00 Pincelátogatás – Közép-Európa leghosszabb pincéje: Haller pince
15.30 Erdei séta - Indulás a kastélytól (Fajzatpuszta) Vezetõ: DobreKecsmár Csaba (Téma: Az erdõ hármas funkciója. A fa mint megújuló
energiaforrás)
Népi kézmûves játszóház – hangszerkészítés gyermekeknek (Varnyú
Rita)

Dr. Asbót Richard (tulajdonos)
elõadása „Almásy, Scultéty, Ahsbahs,
Wollmann, Perry. Családjaink története – európai folyamatosság egy
magyar kúriában.”
18.30 Erdei koncert
Köszöntõ: Nagy Károly polgármester
Fellép: Orosz Zoltán harmonikamûvész
Dr. Szabó Irén versmondó
19.30 Falusi vendéglátás a borászok falujában
Fellép: Balog Edina és barátai népi zenekar
Moldvai táncház

17.30 Fajzatpusztai kastély, kápolna
9
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Tavaszi nótaszó
„Van egy falu Hevesben, a Mátra
alján, úgy hívják, hogy gyöngyvirágos
Gyöngyöstarján” – csendült fel a nóta
április 20-án a nótamûsor megnyitójaként. A dalt ki más énekelhette volna, mint a szöveg írója, Gyöngyösi
Kiss Anna.
Pannika nótaszeretetét és különleges, szép hangszínét édesapjától és
édesanyjától örökölte. (Anyukájának
még mindig gyönyörû hangja van.)
12 éve énekel magyar nótát, azóta
több versenyen vett részt és nem is
jött haza üres kézzel:
2002. Pannon Nóta Verseny –
Budapest: I. helyezés
2007. Siófoki Nóta Verseny – Siófok: I. helyezés
2011. Minõsítõ verseny – Eger:
elhozta a nótaénekeseknek járó legmagasabb kitüntetést, a Gyémánt díjat.
2006-ban megjelent önálló lemeze, „Ahol az én bölcsõm ringott”
címmel. Ez és a televíziós felvételek –
Budapest TV, Hálózat TV és a Nótasztár – hozta meg számára az országos ismertséget.
Közben itthon sem tétlenkedett.
Szereplései között volt a Gyöngyöstarján hangja, a helyi Megasztár verseny, amelyen a zsûri döntése alapján
elsõ helyezést ért el. Ezeken a rendezvényeken csodálhatta meg elõször a helyi közönség a csodálatos
hangját és zárta szívébe minden nótát
szeretõ ember.
2009-ben nótás barátai rábeszélésére megrendezte Gyöngyösön az I.
Nótás találkozót. A nótaénekesek és a
nótás barátok nagyon jól érezték magukat itt a Mátrában, ezért Pannika
gondolt egy merészet és „Ahol az én
bölcsõm ringott…” egyik kedvenc
nótája ihletésére 2010 októberében
hazahozta Gyöngyöstarjánba a II.
Nótás találkozót. A magyar nóta és a
szülõföld szeretete hozta létre ezt.
A magyar nóta szeretete ma nem
divat, ezért a résztvevõk mindegyike
kifejezte azt a szándékát, hogy a mûfaj fennmaradásáért tenni kell, és
tenni is akarnak a maguk módján. Az
10

édes-bús és vidám dalok azonban
mindig megérintik a közönség szívét,
mert igaz az a mondás, hogy a „magyar nép imádsága a nóta”. A magyar
nóták a magyar emberek örömérõl,
bánatáról, a szerelemrõl szólnak, így
erõsen hatnak az emberek érzelemvilágára… „A zene kifejezi, amit nem
lehet elmondani, és amit nem lehet
elhallgatni…” (Victor Hugo)
A nótás találkozók alkalmával a
televízióból és a rádióból jól ismert
híres nótaénekesek is megfordultak
kis falunkban, például Madarász Katalin, Fényes György, Bokor János,
Rigó Mónika. A hozzánk látogató
nótások körébõl kitûnt Koltai László,
aki elvitte a Nótasztár verseny elsõ
helyezését. Nagyon büszkék vagyunk rá, és ha teheti, minden találkozónkon részt vesz a mai napig.
Látva a közönség igényét a színvonalas nótamûsorok iránt, a sorozat
tovább folytatódott. A III. Nótás Találkozóra édesanyám engem is meglepett egy belépõvel, mivel tudja rólam, hogy én mindenféle zenét szeretek, ami dallamos és érzelmeket fejez ki. Nagyon örültem, amikor saját
magam is megtapasztaltam ennek az
összejövetelnek a családias hangulatát. Attól felemelõbb érzést, mint
amikor a 100-150 emberbõl álló közönség és nótás barát hangosan
együtt énekel az elõadóval, elképzelni sem lehet! Engem, mint Gyöngyöstarján szerelmesét, könnyekig
hatott ez az élmény. „A zene nagy
egyesítõ. Elképesztõ erõ. Olyasmi,
ami még az olyanokban is közös lehet, akik mindenben, de mindenben
különböznek…” (Sarah Derson)
A mûsor szünetében Pannikával
beszélgetve kiderült, hogy milyen
nehéz dolga van. Munka mellett a
mûsort megszervezni, a nótás barátokat vendégül látni. Nagyon nagy
szüksége lenne segítõkre. Ekkor én
minden gondolkodás nélkül rávágtam, hogy én szívesen segítek. Akkor
még nem tudtam, hogy mire vállalkoztam!

Mivel anyagi támogatást sehonnan nem kapunk, a plakátokat, a zenekart, a hangosítást a nótás barátok
vendégül látását a belépõk árából kell
kigazdálkodni. Ezért minden találkozó elõtt szponzorokat kell keresni,
ami nem könnyû feladat a mai gazdasági helyzetben. Így én is kerestem
egy segítõt, akit meg is találtam Simonné Pannika személyében. „Hol a
dal zeng, telepedj meg, rossz emberek nem énekelnek…” (Goethe )
A 2013. áprilisi Nótaszó szervezésére már így készültünk. Igaz, nem
nótás találkozónak terveztük, csak a
már közönség által legnépszerûbb
énekeseket szerettük volna meghívni, mivel a közönség visszajelzése az
volt, hogy legyen legalább két nótamûsor egy évben, hiszen az idõsebb
korosztálynak is szüksége van a szórakozásra. Igen ám, csakhogy a megFolytatás a 11. oldalon
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Folytatás a 10. oldalról
hívott énekesek által híre ment, hogy
Gyöngyöstarjánba jönnek, és jöttekjöttek a jelentkezések a nótásoktól és
nótabarátoktól egyaránt. Megsérteni
nem szerettünk volna senkit a visszautasítással, így lett a Tavaszi nótaszóból az V. Nótás találkozó. Sajnos
így is lett sértõdés az énekesek részérõl, mert rövidebb mûsort szerettünk volna készíteni, így a késõn jelentkezõket mégis vissza kellett
utasítani.
Közeledett a találkozó napja és
szomorúan tapasztaltuk, hogy Gyöngyöstarjánban nem fogynak a jegyek.
A tarjániak nem jönnek! Így hát ránk
is igaz lett az a népi megfigyelés,
hogy „a saját hazájában nem lehet
próféta senki”, mert a nézõteret a
nagyrédeiek, adácsiak, pataiak, gyöngyösiek töltötték meg. Elkeseredésre
azért nem volt okunk, hiszen egy nagyon jó hangulatú este részesei lehettünk ismét. Már a mûsorvezetõ személye, Korsós Robi – egyik legfõbb
szponzorunk – garancia volt arra,
hogy vidámságban és mókában nem
lesz hiány! (Robit, mint võfélyt a
környezõ településeken mindenki jól
ismeri.)
Megtisztelte mûsorunkat Nógrádi Tóth István, a Magyar Nótaszövetség Elnöke, aki gyönyörû nótáival
elkápráztatta a közönséget. A zenét
most is a 100 tagú cigányzenekarból
négy fõ, Oláh Attila prímás vezetésével szolgáltatta – kifogástalanul,
lelkesen. Természetesen most is a
legnagyobb sikert Bányai Marci és
Gyöngyösi Kiss Anna aratta. Különösen a kettõsük aratott osztatlan sikert
a közönségnél. Megszámolni sem
tudtuk, hányszor tapsolták õket viszsza. Énekelt még – a teljesség igénye
nélkül – Petik Erzsike, a Hollandiából mindig hazatérõ Visser Ági, a
Székelyföldrõl érkezõ Kali Margitka,
akit a közönség szintén nagyon sokszor visszatapsolt, Simon Zsóka, Kasza Szilvia, Szitás Ida, Lichtmannegger Tibor, Veszelka Márta, aki elõször
járt Gyöngyöstarjánban, de fergeteges hangulatot varázsolt a színpadon
és a nézõtéren egyaránt. Fellépett
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még Némethné Kovács Magda, Petró Sándorné, Ruzena Kukoliková
Szendrei és Rékasi Sándorné. Jelenlétével megtisztelt bennünket két,
napjainkban élõ magyar nótaszerzõ,
Gyémánt Ferenc és Sánta Béla is. Bélának négy nótájával és egy közös
énekléssel zárult az este.
Ezen a találkozón is fergetegesen
jó hangulat alakult ki, amelyet sok fotón és videón is megörökítettek a
résztvevõk. A nagy sikerre való tekintettel a közönség is és a résztvevõk is
várják az októberi, már nemzetközivé
kinõtt Nótástalálkozót.
A szervezõk ezúton is köszönetet
mondanak minden segítõnek, közremûködõnek az újabb nagysikerû találkozó megvalósításáért!

Kedves Gyöngyöstarjániak! Mi, a
nóta szeretete mellett Önökért, az
Önök szórakoztatatásáért és azért
dolgozunk, hogy kis falunk jó hírét,
vendégszeretetét vigyék szét az egész
országban, sõt még az ország határain
is túl. Október 19-én várjuk Önöket
nagy szeretettel és tisztelettel! Bízunk abban, hogy ott lesznek, és ismét együtt éltethetjük a magyar
nótát!
„Mindenik embernek a lelkében
dal van, és a saját lelkét hallja minden
dalban. És akinek szép a lelkében az
ének, az hallja a mások énekét is
szépnek.” (Babits Mihály)
Govrik Attiláné Kisborika
szervezõ
11
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Színházat avattunk a Falumúzeumban
A májusi szeszélyes idõjárás ellenére nagyon szép számban jelentek meg a
Fészerszínház ünnepélyes avatására falunk lakói, és az ország több pontjáról
meghívott vendégeink. A kis zápor,
mint utolsó csengetés hívta fedél alá a
megnyitó kezdetére az érdeklõdõket.
Tóthné Kis Ildikó, a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület elnöke megnyitó beszédében kiemelte,
hogy azokat az embereket jöttünk ünnepelni, akik adományaikkal, pénzzel,
kõvel, téglával, cseréppel vagy a két kezük munkájával létrehoztak valami maradandót. IGEN, hihet szemének az olvasó, mert itt tényleg egy civil szervezet
önerõs építkezésérõl van szó. Sem állami, sem önkormányzati, sem egyéb pályázati forrás nem állt rendelkezésre,
csak mi magunk és kapcsolatrendszerünk. Ritka pillanat ez ma Magyarországon, aminek Gyöngyöstarján lakossága tanúja, sõt élvezõje lehet. Sok
önzetlen segítség és áldozatvállalás hozta életre a közösség számára ezt a színteret. Mindazok, akik ehhez hozzájárultak, nevükkel felkerültek az épület
emléktáblájára jelezvén, hogy az összefogás ereje felülemelkedik még ezen a
válságos idõszakon is.
A Fészerszínház létrehozásában az
elmúlt két évben megközelítõleg 100
ember vett részt, közülük a polgármester kiemelte Tóthné Kis Ildikó
egyesületi elnök, az építkezés munkálatait vezetõ Ozsvári Dénes önkéntes,
valamint Bodó Géza és neje segítségét,
szervezõ munkáját. Nagy Károly megköszönte Bálint Ira és Dr. Petrovicsné
Sasvári Zsuzsanna önkormányzati képviselõk önzetlen segítségét. Bálint Ira
teljes tiszteletdíjáról lemondva egymil-

lió forintos nagyságrendû összeggel támogatta a kezdeményezést, Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna több mint
600 ezer Ft-ot bocsátott létesülõ színház rendelkezésére.
A Fészerszínház megnyitóján részt
vett Gemza Péter színházi rendezõ és
koreográfus, a debreceni Csokonai
Színház igazgatóhelyettese. Beszédében hangsúlyozta a színház létrejöttének jelentõségét, és reményét fejezte ki,

hogy hamarosan helyi lakosként is
tudja majd segíteni a gyöngyöstarjáni
Falumúzeum Fészerszínházához fûzõdõ közösségi életet.
Az ünnepi mûsoron fellépett az
óvoda néptánccsoportja Mészáros
Menyhértné Tündike és Szecskõ Tiborné Nellike vezetésével. Folytatásként a Közösségi ház drámacsoportja
adta elõ a Bolondos királyság c. darabot
Varnyú Rita rendezésében. Ezután
gyermek néptánccsoport majd a Nagyik és Unokák énekkara lépett fel.
A megnyitó mûsorát színesítette a
Pávakör elõadása.
A színházavatóra a GYUTACS
színtársulata egy igazi klasszikussal, A
helység kalapácsával örvendeztette meg
a közönséget.
Ezt követõen táncházat láthattunk és
élvezhettünk Varnyú Rita vezetésével.
Meglepetésként Kis Anna nótaénekes lépett fel, aki betegsége ellenére
vállalta a szereplést, és sokak örömére jó
hangulatot varázsolt.
Az est további részében az Egyesület minden meghívott résztvevõt vacsorával vendégelt meg.
Összegzésként elmondhatom, hogy
nagyon örülök, hogy ilyen népes tábora
Folytatás a 13. oldalon
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Folytatás a 12. oldalról
lett segítõinknek, és bízom benne, hogy
minél többen kedvet kapnak az önkéntes munkához, hozzájárulva a falusi közösség megerõsítéséhez. Maga az épület már az elsõ alkalommal bizonyította
létjogosultságát, és remélhetõleg még
számos színvonalas elõadásnak fog
majd teret adni.
Ozsvári Dénes
Köszönjük a gyönyörû fotókat Cseh
Balázsnak!

Adni jó!
Gyermekként nagy boldogság
kapni. Aztán felnövünk és idõvel rájövünk, hogy adni, örömöt szerezni
és jót tenni a másiknak, mindez sokkal nagyobb öröm forrása.
Adni sok mindent lehet. Lehet
adni törõdést, szeretetet, mosolyt,
ölelést, csókot… lehet tudást, tapasztalatot, bölcsességet, szellemi munkát… sokféle önkéntes tevékenységet… vagy tárgyat, pénzt, hogy egy
cél, egy álom megvalósulhasson.
Amikor adunk, a legnagyobb örömünk az, ha valóra válik a másik vágya és ezáltal a legnagyobb ajándékban részesülünk, a másik örömében.
Pünkösdhétfõn sok gyöngyöstarjáni lakossal együtt nagy örömben

volt részem – a Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért egyesület átadta a
Falumúzeum Fészerszínházát. Több
mint 2 év alatt valósult meg az építés,
nagyrészt felajánlott építõanyagokból, önkéntes munkából és mintegy
2 millió forint adományból. A megnyitón nagy meglepetést okoztak nekünk Dr. Petrovicsné Sasvári
Zsuzsannával, hogy kiemelten megköszönték a jelenlévõk elõtt a képviselõtársam által adományozott több
mint 600 ezer és az általam adott 1
millió forintot és egy kis ajándékot is
kaptunk. Igazán jól esett mindez, de
fõleg az a tény, hogy a gyöngyöstarjáni emberek önkéntes munkája és
adakozása hozzájárult a bizalom és

szolidaritás megerõsítéséhez, a közösségépítéshez, az e téren megindult pozitív változás támogatásához.
Adni, tenni és együttmûködni, mindez jó irányt jelent. Úgy gondolom,
hogy az ünnepségen résztvevõ sok
gyöngyöstarjáni lakos – építõk, segítõk, szervezõk, fellépõk –, és a lelkesen segítõ, nem gyöngyöstarjániak is
úgy érzik, mint én, hogy örül a szívünk, a lelkünket nemesítik az önkéntes feladatok és az eredmény általános jó érzéssel tölt el minket.
Aztán eltelt pár nap és voltak, akik
szemembe mondták és voltak többen
is, akik sajnos a hátam mögött tettek
ilyen-olyan megjegyzést, kifogást: de
sok pénze van, szórja a pénzt fölöslegesen, miért ennek az egyesületnek adott,
miért nem adott ennek vagy annak.
Folytatás a 14. oldalon
13
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A válaszom: nincs sok és nem
szórom. Az 1 milliót a Fészerszínház
tervezésének kezdetekor, több évvel
ezelõtt adtam alpolgármesteri tiszteletdíjból. Jelenleg a kézhez kapott
képviselõi tiszteletdíjam havi 32 796
Ft. (Tendenciájában ez régebben ennél kevesebb volt.) 2013-ig az önkormányzattól kapott állami pénzt teljes mértékben felajánlottam, nem
egy konkrét, nagy célra, hanem többfelé, az önkormányzat intézményeinek, azaz iskolának, óvodának, hivatalnak (általában eszközvásárlásra
vagy rendezvényre) vagy az egyesületeinknek (mûködésre). Így kisebb
összegek jutottak több feladatra. A
Fészerszínházra adott nagy összeg
szerintem szép kivétel volt.
Tudom, hogy ezer helye lenne
most ennek a pénznek. Nem sorolhatom fel itt mindet, de égetõ a falun
belüli utak javítása. A bekötõ út nem
az önkormányzat, hanem a Magyar
Közútkezelõ Zrt. tulajdonában van, a
kátyúzását júniusra ígérik – ez a lassúság felháborító.
Kiemelt fontosságúnak tartom,
hogy községünkben soha ne legyen
elesett, magára hagyott ember, alapvetõ szükségleteket nélkülözõ család.
A társadalmi segítségnyújtás, hogy a
rászoruló emberek támogatva legyenek, ez minden mást megelõz. Erre
megoldás a szociális háló, kisgyermektõl az idõs korig, segítõ kezet
nyújt az Egészséges jövõért – Gyöngyöstarján alapítvány, de mindezen
kívül úgy gondolom, hogy aki megtehetné, annak segítenie kellene.
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület a volt Községszépítõ Egyesület utódja, de rég kinõtte a „csak” Gyöngyöstarján szépítése és természeti környezetünk
védelme szerepet. Olyan maradandó
dolgokat hozott létre, amelyek nem a
saját, hanem településünk javát szolgálják: Falumúzeum létrehozása, Tulipános kemence építése, a Völgyi-tó
környékének szépítése és pihenõhely
kialakítása, patakhíd építése (folyamatban), Fészerszínház építése. További, kiválóan végzett feladatai,
14
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hogy õrzi és ápolja községünk értékeit, hagyományait, valamint önszervezõdõ, igen aktív, színes kulturális
tevékenységet végez. Az egyesület
közösség-összetartó hatását példázza
a már hírnevet szerzett, mindenben
résztvevõ, segítõ Pávakör és a szeretett, életteli, amatõr színtársulat, a
GYUTACS. Az egyesület más közösségeket is erõsít létükben, tevékenységükben, õk a legújabban alakult, nagyon lelkes, dolgos Nagyik és
Unokák énekkar, amely máris szép
sikereket ért el, valamint az ízes
népzenét játszó, hatásosan egyedi
Balog Edina és barátai népi zenekar.
Az egyesület rendszeres rendezvényei a sok egyéb mellett: Majális,
Kenyérszentelés, Mátrai Múzeumok
éjszakája, Múzeumok Õszi Fesztiválja, Palóc Parasztolimpia. Nemrég
a Gyöngyös városi XIX. századi piacon nagyszerûen kitettek magukért
és Gyöngyöstarjánért ezek a közösségek mindannyian.
Mennyi mindenkit ki kellene
emelni, akik egyénileg tettek már sokat a faluért, akik közül sokan kapcsolódnak valamilyen szálon az
egyesülethez!
A Világos Szándékkal Gyt.-ért
egyesület és a Fészerszínház támogatásával nem csupán az egyesületet,
hanem falunkat, Gyöngyöstarjánt támogattam! Így gondolom! A Fészerszínház a falu egészének rendelkezésére áll, ide mindenki eljöhet, hiszen
az egyesület nem saját magának építette! „Mindenkinek nyitva lesz, jöjjenek és használják, rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!” –
mondta örömmel Tóthné Kiss Ildikó, az egyesület elnöke.
Biztos vagyok benne, hogy a Fészerszínház továbbra is tele lesz élettel! Jó kezekben van! Bizonyíték rá a
pünkösdhétfõi kedves, jó hangulatú
rendezvény! Máris minden korcsoport használatba vette ezt a közösségi
teret, óvodástól a nyugdíjasig, ott volt
mindenki, több csoportot érintett,
megmozgatott. Fontos, hogy van jövõje, máris lelkesen használták a fiatalok: Óvoda Néptánc-csoport, Közösségi Ház drámacsoportja, Gyer-

mek Néptánc-csoport, Pávakör- és
Nagyik és Unokák énekkar-tagok,
Táncház - ez a legjobb bizonyító ereje a létjogosultságnak!
A Fészerszínházat sokféle eseményre lehet használni a színházfunkción kívül. Alkalmas lesz különbözõ rendezvények, ünnepségek, civil napok tartására, kiállítások rendezésére, megfelelõ lehet szervezett
csoportos látogatások, családi ünnepi
összejövetelek, akár lagzik helyszínéül, gyerekzsúrok, nyári táborok, napközis táborok, osztályprogramok,
gyermek csoportos foglalkozások,
óvodai játszóprogramok, kézmûves
foglalkozások, bemutatók, versenyek, családias piknikebédek vagy vacsorák stb. tartására, szabadtéri fõzési, kemencében sütési és 'csurdítási
lehetõséggel.
Amikor nemrég a Mûvelõdési
Házban megrendezésre került Nótabarátok találkozóját próbáltam kicsit
segíteni – nem pénzzel, hanem közbenjárással az érdekében és jegyárusítással –, akkor sem csak a gyöngyöstarjáni születésû és itt élõ, országunkban már jól ismert és elismert
Kiss Anna nótaénekest támogattam,
hanem a nóta megszerettetését, hogy
a gyöngyöstarjániaknak még több
programlehetõsége legyen, hogy
községünk ismertebbé váljon, hírneve nõjön. Ezért fáradozott erõn felül
õ és szervezõ társai is.
Hasonlóképp éreztem a Szt. Efrém férfikar fogadása- és kísérésekor.
Mindamellett, hogy lenyûgözõ zenei
élményben volt részünk általuk a
templomban már kétszer is, a kórustagok megismerték a gyöngyöstarjáni
borokat, a vendégszeretetünket, a
budapesti embernek hihetetlen nyugalmat, takaros falunkat, szép tájainkat és máskor is eljönnek, családdal,
barátokkal, itt alszanak, ajánlanak
minket másoknak, így nõ a turisztikai
ismertségünk és még barátságok is
fonódnak.
Községünkben számtalan sok melegszívû, nagylelkû, jóakaratú embert
ismertem meg, akik segíteni igyekeznek. Ebben a cudar világban az önFolytatás a 15. oldalon
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zetlenség nagy kincs. Sok-sok önzetlen ember – egy kincses sziget!
Van, aki bort ad, szõlõt, gyümölcsöt,
van, aki pogácsát, rétest, lángost, palacsintát, süteményt süt, tortát, lekvárt, befõttet, sajtot készít, vagy 'perkeltet, 'tõtést, van, aki egy egész malacot, disznót felajánl, tombola-ajándékot, más valaki forralt bort készít,
puncsot, teát, de van, aki mézeskalács-házikókat, ajándékokat, játékokat. Van, aki felvirágoz, díszít, dekorál, berendez, pakol, fût, büfét vezet, jegyet, tombolát árul, felszolgál,
mosogat, takarít. Megint más fest,
táblát, falat, bögréket vagy burkol,
szerel, épít. Van, aki fuvaroz, beszerez, levelet ír, kézbesít, fényképez,
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filmez, megoszt, elhozza otthonról a
hangosítást. Van, aki emlékmûvet állít, haranglábat, más könyvet ír, festményt, rajzot ad. Megint mások árkot takarítanak, szemetet szednek,
füvet nyírnak, locsolnak. Sokan betanulnak, gyakorolnak, készülõdnek,
felöltöznek, fellépnek, szórakoztatnak, mások betanítanak, rendeznek,
szerveznek, konferálnak, ruhát varrnak. Sokan felvigyáznak, õrködnek és
tüzet oltanak. Olyan is van, aki fenyõfát ad, építõanyagot, más valaki
hirdetést, megint mások használt ruhát, cipõt, könyvet, tartós élelmiszer
csomagot. Van, aki szállást, helyet
biztosít, bemutatót tart, foglalkozást,
kiállítást, tolmácsol, fordít, elkísér,
ügyet intéz, vagy épp könyvel. Sokan

Betegtájékoztató
A rendelés zavartalan mûködése
érdekében kérjük Önöktõl, telefonhívással ne zavarják a munkánkat,
csak sürgõs és indokolt esetben telefonáljanak.
Receptigény leadása, laboreredmény beolvasása nem telefonon történik, kérjük személyesen megjelenni!
Laboreredmények kiadása következõ vérvételes napon 10 órától történik.
Rendelési idõ:
Hétfõ 8-12, 16-17
Kedd 8-12
Szerda 8-12, 15-17
Csütörtök 8-12, 15-16
Péntek 8-12
Vérvétel:
Kedd-Csütörtök 6-7

A szakrendelésekre a várakozási
idõ akár több hónap is lehet, ezért
akinek szakorvosi javaslat szükséges a
gyógyszer felírásához, az legalább három hónappal a szakorvosi javaslat
lejárta elõtt kérjen idõpontot és beutalót az adott rendelésre.
Az útiköltséges utalványt mindig a
beküldõnek kell kiállítani, ezért annak
igénylése is az adott szakrendelésen
történik. Pl. neurológiáról továbbküldik Budapestre, a neurológián kell
kérni az útiköltséges papírt.
Táppénzen lévõ beteg, ha kórházba kerül, a háziorvos felé jelezni kell
24 órán belül. Kórházból történõ hazaérkezéskor is jelentkezni kell 24
órán belül, amennyiben nem törté-

dolgoznak SZMK-ban vagy a községünkben mûködõ három alapítványban. Sokan-sokan!
Hihetetlen, példaértékû, gyönyörû önzetlenség a faluért, a faluban
élõkért!
A Fészerszínház falára emlékezetül felkerült egy „összefogás-tábla” az
ön-kéntesen segítõk nevével, amelyen két kisfiú neve is szerepel. Õk az
édesapjukról, Ozsvári Dénesrõl, az
építkezésnek is az „atyjáról” vették a
példát: most követ szedünk… most
téglát pakolunk… most cserepet… –
õk EZT látták, EZT teszik, és õk már
érzik… adni jó!
Bálint Ira
képviselõ

nik ez meg, Egerben bizottság elõtt
kell megjelenni. Visszamenõlegesen,
indokolt esetben max. 5 napot lehet
igazolni.
A táppénzen lévõ betegek kéthetente kontrollra jelentkezzenek. Ennek elmulasztása a táppénz automatikus megszakítását vonja maga után.
Táppénzen lévõ beteg a délelõtti rendelésen jelenjen meg.
Diákok az igazolást kizárólag az
ellenõrzõbe kaphatják, kivéve a szakmunkás tanulók, akiknek táppénzes
igazolás szükséges.
A közgyógy igazolások ügyintézése Gyöngyösön a Polgármesteri
Hivatalban történik. Hétfõi napon
Gyöngyöstarján Polgármesteri Hivatalban 13-17 óráig.
Köszönettel:
Dr. Petrovics Antal háziorvos
Már Ágnes körzeti nõvér

Könyvajánló
Néhány könyvet ajánlunk a Közösségi Ház mozgókönyvtári állományából:
Tracy Hogg – Melinda Blau: A suttogó. A kisgyermek nevelése. I. II. kötet
Maria Treben: Egészséges táplálkozás gyógynövényekkel. Megelõzés – Felismerés – Gyógyítás
Lily Pincus – Christopher Dare: Titkok a családban – a meghitt kapcsolatok rejtett rétegei
Popper Péter: A széthasadt kárpit. Írások a hitrõl és a vallásról
Umberto Ecco: A rózsa neve
Jókai Anna: Jöjjön Lilliputba!
Polcz Alaine: Ideje az öregségnek
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