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Lakossági tájékoztató a sósiréti kastélyról
Az utóbbi két hetünket teljesen
lekötötte az a "vissza nem térõ lehetõségnek hitt" információ, miszerint
az önkormányzat elõvásárlási joggal
12.5 millió forintért megvásárolhatná
a sósiréti kastély 7/12-ed tulajdon
részét. Megpróbálom az ügyet a
legérthetõbben, röviden leírni.
A levél kézhezvétele után máris
felcsillantak a szemeink elõtt azok a
régi közös álmaink, amelyek egy idõsek otthona kialakítását vagy turisztikai hasznosítását, esetleg gyerekek
táboroztatását tenné lehetõvé a sósiréti kastélyban. Igaz, az anyagi lehetõségeink erõsen korlátozottak, de az
elsõ reakciónk ebben az ügyben: egy
hosszú távú hitellel, kis kockázatvállalással ez megoldható lenne. Az
adásvételi szerzõdés teljes megismerése és ügyvédi véleményezés után
viszont kiderült, teljesen bizonytalanná és enyhén szólva is rendkívül
kockázatossá válhatna a község
gazdálkodása.
Milyen lehetséges megoldások
állnak az önkormányzat rendelkezésére?
1. Élünk az elõvásárlási jogunkkal:
Kifizetünk 12.573 millió Ft-ot. Eleve
ennek az összegnek az elõteremtése
is gondot okozna a mai gazdasági
helyzetben, de tegyük fel, hogy egy
hosszú távú hitelt sikerülne szerezni.
A kastély kizárólagos mûködtetését a
Mátra Oázis KKT birtokolja. (Talán a
legközismertebb hasonlattal tudnám
ezt a kizárólagosságot érzékeltetni:
olyan ingatlant vásárolunk, amelynek
olyan lakója van, akinek haszonélvezeti joga van az ingatlanra. Tehát
olyan ingatlant vásárolunk, mely
felett a Mátra Oázis KKT-nek "haszonélvezeti joga van".) Tulajdonképpen az ingatlan felett rendelkezési jogunk nincs, az állapotfenntartáshoz, illetve felújítási költségekhez tulajdoni arányban viszont hozzá
kell járulni. Ennek a megoldásnak
csak úgy lenne értelme, ha bíróságon
megtámadnánk az adásvételi szerzõdést, és megszereznénk a mûködtetõi
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jogokat is. Ismerve a magyar jogrendszert, a 3-4-5 évig is elhúzódó
pereskedés sok-sok millió forintjába
kerülne az önkormányzatnak egy
erõsen kétséges kimenetelû eredmény reményében. Meggyõzõdésem, hogy ezeket a költségeket nem
tudjuk elõteremteni, ráadásul évekig
anyagilag ellehetetlenítenénk az önkormányzatot.
2. Megpróbáljuk az egész "csomagot" megvásárolni. Ebben az esetben már nem 42.5 millió Ft-ról beszélhetünk. Ezzel az összeggel már
kis eséllyel birkózna meg egy ilyen
kis önkormányzat. Tételezzük fel,
hogy valamilyen módon tényleg elõteremtjük ezt a hatalmas összeget.
Nyilván a hitelnek komoly kamatai
vannak, évi terhei jelenleg minimum
5 millió Ft, plusz a tõke, ami szintén
5 millióval számolható. Még nem
beszéltünk a kastély rendbetételérõl,
ami 50-150 millió Ft körüli becsült
összeg. Talán itt lehetnénk a legbizakodóbbak, mivel pályázati lehetõségekrõl hallunk jövõre. Nagyon jó
lenne egy idõsek otthonát vagy egy
ifjúsági tábort, vagy valamilyen turisztikai beruházást pályázatból megvalósítani. Csak hát az idõ ellenünk
dolgozik, addig folynak ki a milliók a
kasszából, és az önkormányzat biztosan nem tud eleget tenni a kötelezõ
feladatainak, a lakossági igényeknek.
3. Nem élünk az elõvásárlási jogunkkal. A sósiréti kastély egy gyöngyöstarjáni vállalkozó kezébe kerül,
akivel nagy eséllyel az önkormányzat
érdekei szerint további egyeztetést
lehetne folytatni. A maradék állami

tulajdon részt 4/12-et ez év februárjában önkormányzati tulajdonba kértük. Választ nem kaptunk rá, de novemberben személyes megkereséssel
éltem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ felé, ahol pozitív hozzáállást
tapasztaltam a vagyon átadásával kapcsolatban. Természetesen ehhez egy
sor feltételnek meg kell felelni. Egy
alapítvány 1/12-ed részét is megpróbálnánk megvásárolni, amelynek
költségei minden bizonnyal sokkal
kisebbek lennének, mint az említett
7/12 résznek. Miért is lenne jó ez az
önkormányzatnak? Ha ingyenesen
sikerülne az állami 4/12-ed részt
megkapni, akkor nagyobb mértékû
ráhatása lenne az önkormányzatunknak a sósiréti kastély mûködésére és
az évek múlva talán tisztázódó zavaros tulajdoni és mûködtetõi rendszerre.
Tisztelt lakosság, tudom, hogy
még így sem látunk mindent teljesen
tisztán, de az óriási kockázatra figyelemmel Gyöngyöstarján Község
Képviselõ-testülete a legésszerûbb
döntést hozta a 2013. november 23-i
rendkívüli testületi ülésen, amikor is
eldöntöttük, hogy nem élünk az elõvásárlási jogunkkal. A felkért független ügyvéd jogi szempontból megvizsgálta az önkormányzat lehetõségeit, és egy nyolc oldalas szakvéleményt készített. Összefoglalóját a
következõképpen kezdte: "Az elõvásárlási jog önkormányzat részérõl
történõ gyakorlása számos jogi és
gazdasági kockázatot hordoz."
Tisztelettel: Nagy Károly

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfõ: 7:30 - 17:30
Szerda: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 12:00
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Tájékoztató a 2013. november 11-én tartott
közmeghallgatásról
Nagy Károly polgármester köszönti
a megjelenteket. Külön köszönti R. Takács Eszter tervezõnõt, a község rendezési tervének felülvizsgálatával megbízottat, Antal János fõtörzs zászlós urat,
a gyöngyöspatai õrsparancsnok helyettesét, valamint Nagy László körzeti
megbízottat.
Elõször megkéri Antal János urat,
hogy a község közbiztonságáról tartson
egy rövid tájékoztatót. Ez az elsõ napirend, majd felkéri R. Takács Esztert,
hogy tartson egy rövid tájékoztatót a
rendezési terv felülvizsgálatáról, annak
szükségességérõl, folyamatáról.
Harmadik napirendként pedig tájékoztatást fog adni az elvégzett feladatokról és változásokról.
Tisztelt jelenlévõk!
Gyöngyöstarján Önkormányzata
ebben az évben is takarékos, ésszerû
gazdálkodást folytatott.
Soha nem látott nehézségek és bizonytalanságok közepette kellett megfelelni a törvényeknek és a lakosságnak is.
A törvények, szabályozások sokszor
napi szinten változtak, változnak. Egyáltalán nem ideálisak a körülmények a
nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzéshez. Ebbõl a lakosság remélhetõleg
keveset érzékel, és ez így van rendjén.
A tavalyi közmeghallgatáson felmerült aggodalmakat Gyöngyöstarján Önkormányzata higgadtan, megfontoltan
kezelte, és a talán sokszor érthetõ, a félelem okozta reakciók így alaptalannak
bizonyultak akár az iskola mûködtetésének állami átvétele, akár a közös hivatal kötelezõ létrehozása tekintetében.
Az iskola mûködtetésében beállt változásokat az önkormányzat tudomása
szerint sem a tanulók, sem a szülõk nem
érzékelik hátrányosan. Tudvalevõ, hogy
a pedagógusokat és fõleg az igazgató aszszonyt jelentõs adminisztratív munka
terheli, de egy ilyen nagymérvû változtatásnál ez természetes. Mivel még mindig átmeneti idõszaknak tartjuk a mostani helyzetet, az iskola mûködésének

folyamatossága érdekében az önkormányzat jelentõs szerepet vállal a napi
karbantartások és javítgatások terén a
karbantartók biztosításával.
Nyugodtan el lehet mondani, hogy
az iskola és az önkormányzat kapcsolata folyamatos és normális, a rendezvényeken kölcsönösen segítik egymást,
melyet a polgármester úr ezennel is
megköszön az igazgató asszonynak, az
összes pedagógusnak és a szülõknek is.
A törvény által elõírt közös hivatal
létrehozását Gyöngyösoroszival sikerült olyan megállapodással létrehozni,
hogy a lakosság semmilyen módon
nem érzékel negatív hatást a közös hivatal mûködésével.
Gyakorlatilag elmondható, hogy az
önkormányzat sikerrel megtett mindent annak érdekében, hogy a lakosság
ne szembesüljön negatív hatásokkal
sem az iskola átszervezésével, sem a kötelezõ közös hivatal létrejöttével kapcsolatban.
Tisztelt Gyöngyöstarjániak!
A 2013-as költségvetésben már jelentkezett az állam által elvont adóbevételek hiánya.
2012-ben 274 millió Ft volt a költségvetés fõösszege, most 185 millió Ft.
A 2012-es évhez képest 89 253 ezer
Ft-tal kell kevesebbõl gazdálkodni.
Természetesen az iskolai finanszírozás már Gyöngyöstarján kiadásában
nem szerepel.
Az önkormányzat bevétele 167 570
ezer Ft
Kiadása 160 246 ezer Ft
Felhalmozási kiadása 17 489 ezer Ft
Az önkormányzat 137 ezer Ft-ért
sószórót vásárolt.
Kazánprogramban vesz részt, melynek költségkihatása 14 232 ezer Ft,
ebbõl szigetelt konténerre 912 ezer Ftot, 2db kazán vásárlására 8 millió Ft-ot
költött.
1 db aprítógép vásárlására került sor
5 millió Ft-ért, aprítéktárolót 261 ezer
Ft-ért vásárolt az önkormányzat.

Településrendezési tervre 2 689 ezer
Ft lett kifizetve.
Folyósított ellátásokra 11 906 ezer
Ft-ot fizetett ki az önkormányzat,
ebbõl rendszeres szociális segélyre 1
507 ezer Ft-ot,
foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra 5 594 ezer Ft-ot,
lakásfenntartási támogatásra 2 504
ezer Ft-ot,
ápolási díjra 440 ezer Ft-ot,
átmeneti segélyre 498 ezer Ft-ot,
temetési segélyre 380 ezer Ft-ot,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 61 ezer Ft-ot,
születési támogatásra és a Bursa
Hungarica pályázatra 430 ezer Ft-ot,
közgyógyellátásra 45 ezer Ft-ot,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 447 ezer Ft-ot fizettek ki.
Az önkormányzat mûködési kiadása
142 757 ezer Ft.
Ebbõl személyi juttatás 68 357
ezer Ft,
járulékok 16 265 ezer Ft,
dologi kiadások 42 323 ezer Ft,
ellátottak juttatásai 11 906 ezer Ft,
civil szervezetek támogatása 3 906
ezer Ft.
A civil szervezetek támogatása 3,5
millió Ft, döntõen a képviselõk lemondott tiszteletdíjából áll.
Az önkormányzat bevételei:
Támogatás az IKSZT-hez 2 981
ezer Ft,
Start munkaprogram 9 306 ezer Ft,
védõnõi szolgálat 2 839 ezer Ft,
a település általános támogatása 29
964 ezer Ft (közvilágítás, köztemetõ,
zöldterület kezelés, közutak fenntartása, és a hivatal mûködtetése),
az óvoda mûködtetése 19 510 ezer
Ft,
kedvezményes étkeztetés 5 139
ezer Ft,
jövedelempótló támogatás 9 268
ezer Ft,
szociális ellátások 6 672 ezer Ft,
Folytatás a 4. oldalon
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közmûvelõdési feladatok 2 056
ezer Ft,
szerkezetátalakítási tartalék 5 277
ezer Ft,
egyéb mûködési cél 3.494 ezer Ft.
Mindösszesen 96.500 ezer Ft.
Adóbevételek:
Bírság 439 ezer Ft,
gépjármûadó 4.194 ezer Ft,
kommunális adó 8.099 ezer Ft,
idegenforgalmi adó 62 ezer Ft,
iparûzési adó 21.296 ezer Ft,
talajterhelési díj 403 ezer Ft,
Összes adóbevétel 34.493 ezer Ft.
Saját bevétel:
Bérleti díjak 423 ezer Ft,
étkezési térítési díjak 7.151 ezer Ft,
egyéb bevételek 1.028 ezer Ft,
lakbér bevétel 75 ezer Ft,
egyéb helyiségek bérleti díja 2.832
ezer Ft,
tovább számlázott szolgáltatás 223
ezer Ft,
kiszámlázott áfa 2.119 ezer Ft,
lakótelek értékesítés 1.600 ezer Ft,
Brassó utcai telkek értékesítése 96
ezer Ft,
közös hivatal támogatása Gyöngyösoroszitól 13.565 ezer Ft.
Mindösszesen 29. 112 ezer Ft.
Gyöngyöstarján önkormányzatának
hitelállománya nincs.
A számokból kitûnik, hogy a mûködéshez éppen elegendõ pénzt tudtak
realizálni.
A fejlesztésekhez mindenképpen
pályázati források felhasználása szükséges.
Sajnálatos módon az önkormányzat
pályázatai kevesebb sikerrel jártak az
utóbbi években, mint azelõtt. Úgynevezett nagy pályázatok beadására nem
volt lehetõség, mivel a község infrastruktúrája megvan, a csapadékvíz-elvezetés igaz, hogy hiányos, de a pályázatoknál elõnyt élveztek az árvízkárokat
szenvedettek.
Kiemelt figyelmet szenteltek a pályázatok megragadására, és megpróbáltak elõre gondolkodni. Még tavalyelõtt
elkészíttették a Damjanich utcai út, járda, árok felújítási tervét. Tavaly pályázati lehetõség is nyílt rá, amit be is adtak,
és az elbírálása is pozitív volt. Az erre a
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célra feltöltött alapot csökkentették, így
tartaléklistára került az önkormányzat,
majd ígéretet kaptak az alap feltöltésére,
amire a múlt hétig, az alap megszüntetésének napjáig vártak.
Ezek után nem várhat az önkormányzat útfelújítási pályázati lehetõségre, mert az információk szerint ilyen
2014-ben nem lesz.
Jövõre önerõbõl fel kell újítani a
Damjanich utcát.
Szerette volna az önkormányzat az
iskolaudvart is szépen, teljesen rendbe
tenni. Megterveztették, de sajnos az
ígéretek ellenére azt a pályázatot sem
nyerte meg az önkormányzat.
Hasonló szituáció áll fenn, de még
reménykednek az intézmények fûtéskorszerûsítéséhez elkészített és közel
egy éve beadott pályázat elbírálásával
kapcsolatban.
Az elbírálási határidõk folyamatos
eltolása miatt nem tudni, mikor lesz
döntés. Ez a pályázat 166 milliós beruházás lenne.
Több olyan pályázat is nyert, ami
nem olyan látványos, és talán lennének sokkal fontosabb fejlesztések is,
de ezek a nyert pályázatok is fejlesztik
a községet.
A térfigyelõ rendszer kiépítése a
Polgárõr Egyesület által megpályázott
rendszer. Alapszinten elkészült, amelynek a további fejlesztésére szintén van
ígéret. Támogatottsága 100 %-os volt,
bruttó 4.676 ezer Ft-ba került. Most 3
kamera figyeli a fõbb utakat (a Hõsök
utca elején, a Petõfi utca elején a temetõnél, és a Dobó utca elején a Borjúmáj felõl.)
A központi rendszer a helyi körzeti
megbízott irodában van elhelyezve,
ahol a felvételeket kb. 3 napig tudják
rögzíteni.
Idei nyert pályázat még az IKSZT
mûködéséhez kapott 2.981 ezer Ft.
Az elõbb már említett fûtéskorszerûsítéses pályázat, igaz tartalmazza, de
közben egy másik pályázattal megvalósításra került két intézmény fûtéskorszerûsítése. A napközi otthonos óvodába egy 100 kW-os faaprítékos kazánt
építettek be, az Integrált Közösségi
Szolgáltató Térbe, a Rákóczi utca 1.
szám alatt pedig egy 30 kW kazán került

beépítésre. Ezek 100 %-os támogatottságú pályázatok voltak. A próbafûtésük
napokon belül megkezdõdik.
Közben a szintén pályázaton nyert
faaprítékolóval aprítják, gyûjtik és
bezsákolják a téli tüzelõt, a nyáron kivágott bokrokat, fákat.
Szintén sikeres pályázattal, nettó
100 %-os támogatással 3.766 ezer Ftból készül jelenleg a focipálya mögötti
gazos terület rendbetétele, szabadidõparkká alakítása.
Ott lesz egy kb. 2400 m2-es, újra füvesített terület, körülötte salakos futópálya, egy nyársaló paddal, asztallal, új
labdafogó hálóval és kerítéssel.
Közben a salakos pályáról felszabadult salakot szeretnék felhasználni egy
teniszpályához, amelyet szintén azon a
területen fognak elhelyezni.
A teniszpálya nem a pályázat része,
ezért annak a kialakítását megpróbáljuk
saját erõbõl kialakítani.
Örömteli hír, hogy Gyöngyöstarjánban a focicsapat történelmi siker
elõtt áll, miszerint magasan vezeti a
megyei másodosztály tabellát. A megyei
elsõ osztályba kerülése nagy eséllyel
megjósolható.
Talán még ettõl is jobb hír, hogy a 7
éve kitûzött cél, amelyet Jenei Károllyal, a Sportegyesület elnökével, az
alpolgármester úrral tûztek ki, megvalósult. Sikerült az utánpótlást túlnyomórészt gyöngyöstarjáni fiatalokkal
megvalósítani. Serdülõ és ificsapata is
van már Gyöngyöstarjánnak, és nem
mellékesen, szintén történelmi eredménnyel a korosztályuk bajnokságát
vezetik.
Gyöngyöstarján mindhárom focicsapata elsõ helyen áll a bajnokságban.
Itt kell elmondani, hogy Gyöngyöstarján Önkormányzatának a költségvetésében a Sportegyesület az idén
200 ezer Ft támogatásban részesült.
További beadott pályázatok:
Lehetõség volt LEADER pályázat
bevonásával beadni egy rendezvénypályázatot, amelybõl a nyári augusztusi
rendezvényt szeretnék megvalósítani.
A pályázat nettó 100 %-os finanszírozású, 2.5 millió Ft.
Egy piactér kialakítására beadott
Folytatás az 5. oldalon
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egyesületi pályázatban veszünk részt,
melynek nincs önkormányzati költsége. A hivatal és a mûvelõdési ház között
faépítésû fedett, asztalos elárusítóhely
lesz kialakítva, térburkolattal, bruttó 1.7
millió Ft-ért.
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület a tanítólakás külsõbelsõ felújítására adott be pályázatot 15
millió Ft értékben.
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület is
adott be és nyert pályázatot: 540 ezer
Ft-ot tûzoltószertár bõvítésre, 285 ezer
Ft-ot eszközök beszerzésére, és 40 ezer
Ft-ot felülvizsgálati támogatásra.
Tisztelt Lakosság!
Összességében elmondhatják, hogy
a pályázatokkal sokat nyertek, de mégsem lehetnek teljesen elégedettek, mert
a képviselõ-testület számára fontosabbnak tartott pályázatok vagy nem nyertek, vagy még döntésre várnak.
Tisztelt Lakosság!
Talán a legtöbb probléma önkormányzati szinten olyan dolgokkal van,
amelyeknek nem szabadna problémának lenni.
Mégis a legnehezebb döntéseket akkor kell meghozni, amikor a lakosok az
egymás közötti nézeteltéréseinek megoldását várják az önkormányzattól.
A másik gond, amikor a helyi szabályok betartását kellene ellenõrizni.
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A helyi hírmondóban többször írtak
már ezekrõl a problémákról, de láthatólag a rossz szokásokon nagyon nehéz
változtatni, nagyon nehéz elhinni, hogy
az élhetõbb faluért változni kell.
Mindenkinek be kell látnia, hogy pl.
a kóbor kutya nem a jegyzõ urat zavarja igazán, hanem a lakosságot. Sokszor
rémülten fordulnak az önkormányzathoz, hogy nem mer a gyermek reggel
iskolába menni az utcán lévõ kutyák
miatt, vagy nem mer éjszaka a munkából hazamenni a dolgozó az utcában,
vagy a postás fél a kint lévõ kutyáktól.
A legtöbb esetben a kutyatulajdonos
azzal védekezik, hogy nem bánt a kutyája. Csak hát ez nincs a kutyára írva,
így ez nem elfogadható indok.
Ezt a problémát látják a jogalkotók
is, és úgy alkotják a törvényeket, hogy
pl. 2012. április 1-tõl a jegyzõnek nincs
joga a szabályoktól eltérni, vagy méltányosságból alacsonyabb bírságot kiszabni. Konkrétan, ha közterületen
kószáló kutyát találnak, és beazonosítják, a tulajdonos minimális büntetése
90 ezer Ft kell, hogy legyen. A jegyzõ
nem szabhat ki kevesebb összeget, csak
többet, elsõ alkalommal ez lehet akár
240 ezer Ft is.
A másik megoldhatatlannak tûnõ
probléma a füstölés. Tudjuk, régen az
volt a természetes, hogy kimentek a
kertbe, és elégették a gazt.

Ma már igényesebbek az emberek,
és nem tetszik, ha a kiteregetett ruha
füstszagú lesz. Azon kívül talán érzékenyebbek is, többen allergiásak, és köhögnek, fuldokolnak a füsttõl.
Mi a megoldás? Megoldás több is
van:
1. szinte mindenhol adott a kert,
ahol egy gödör ásásával komposztálni
lehet a falevelet.
2. az önkormányzat olyan szerzõdést kötött a szemétszállító céggel, hogy
évente kétszer, díjmentesen elszállítják
az összegyûjtött növényi hulladékot.
Igaz ezzel munka van, de megéri!
Nagyon sokan így csinálják, hiszen
több helyen is látható volt, hogy a házak
elõtt ki volt téve a mûanyagzsákba öszszeszedett falevél.
3. a vastagabb gallyak elhelyezésére
az önkormányzat biztosított egy területet a Sósi-rét felé lévõ víztározó
mellett, ahová el lehet szállítani a gallyakat, miután azt a hivatalba jelezték. Ennek olyan elõnye is van, hogy az itt
összegyûlt és kiszáradt gallyakat géppel
feldarabolják, és a már említett faaprítékos kazánokban elégetik.
Természetesen a most ismertetett
tájékoztató korántsem teljes, de remélhetõleg a Gyöngyöstarjáni Hírmondóban leadott anyagok kellõképpen tájékoztatják az érdeklõdõ lakosságot.
Nagy Károly sk., polgármester

A képviselõ-testület üléseirõl
A Képviselõ-testület 2013. október 31-i ülésén az alábbi döntéseket
hozta:
A Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör részére a Magyar Labdarúgó Szövetség ki/JH01-3348/2013 számú határozatával biztosított támogatáshoz
szükséges önrész önkormányzati részét, 1 millió forintot Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata 2014. évben
biztosítja, melybõl 2013. évben 250
000 Ft átutaláshoz hozzájárul az önkormányzat költségvetési tartalékának terhére.
A Képviselõ-testület a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011 évi CXC.
törvény 73. § (4) bekezdése alapján a

Gyöngyöstarjáni Általános Iskola
intézményi tanácsába Gyöngyöstarján község mindenkori polgármesterét delegálja.
Ugyanezen az ülésen tárgyalta a
Testület a helyi civil szervezetek szakmai beszámolóit, az önkormányzat
2013. évi költségvetésének módosítását, valamint az elsõ kilenc hónap önkormányzati gazdálkodásáról szóló
beszámolót is.
A november 23-i rendkívüli ülés
napirendjén volt a sósiréti kastély
elõvételi jogáról szóló elõterjesztés: a
Testület zárt ülésen hozott döntése
alapján az ingatlan állami tulajdonrésze átvételének, megvásárlásának és

vagyonkezelõi joga átvételének önkormányzatra esõ terheire vonatkozó
vizsgálat készül el, a további intézkedéseket a Képviselõ-testület ennek
ismeretében teszi meg. Módosult a
szociális rendelet is: a szociális tûzifa
igénylés szabályai az új, magasabb
szintû jogszabályokkal összhangba
került.
A településfejlesztési koncepcióról érkezett véleményeket a Képviselõ-testület 2013. december 19-i
ülésén fogja tárgyalni.
A Képviselõ-testület rendeletei és
nyílt üléseirõl készült jegyzõkönyvek
a Községházán megtekinthetõek.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ
5
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Testvértelepülési kapcsolatok építése
2013. október 4. és 7. között önkormányzatunk vendége volt németországi testvértelepülésünk, Geisingen és a vajdasági Zenta Kertek Helyi
Közösség delegációja. A programban
részt vevõk megismerkedhettek a
helyi borászok és gazdasági szereplõk
munkájával, ellátogattak Egerbe,
Egerszalókra és a siroki vár napjára,
valamint a Porkoláb család megsegítésére rendezett jótékonysági eseményen is jelen voltak. Vendégeinknek
bemutattuk a gyöngyöstarjáni gazdasági és idegenforgalmi lehetõségeket.
A négynapos program megszervezéséért köszönetet mondunk:
Szõke Mátyás és Benedek Péter
borászoknak, az Agro Multifood
Kft.-nek, a GGH Kft.-nek, a Support
Kft.-nek, Kissné Matin Évának és valamennyi segítõnknek.
Dr. Jakab Csaba
jegyzõ

A búcsú pillanatai a Községháza elõtt

Iskolánk életébõl
Barlangoló
Idén már 8. alkalommal szervezte
meg Sándorné Paulik Erika tanárnõ a
Pál-völgyi barlangtúrát.
November 22-én 30 felsõs diák
három nevelõvel vágott neki a nagy
kalandnak. Volt, aki már tudta, mire
vállalkozik, hiszen nem elõször vett
részt ezen a programon és volt, aki
nem is sejtette mi vár rá. (Köztük jómagam se. Ha tudtam volna...)
Budának egy nagyon szép részén
található ez a barlangrendszer a Mátyás-hegy gyomrában. Mikor mindannyiunkra overall és sisak került
(fejlámpával), tudtuk, hogy valami
nagy-nagy izgalmas felfedezésben
lesz részünk. 30-40 m mélyen a csúszós agyagtalajon egyik járatból a másikba kúszva, csúszva, mászva, olykor
beszorulva teljesítettük a felfedezõ
utat. Volt, hogy gilisztaként kellett átküzdeni magunkat, volt, hogy
6

gumiemberré kellett válnunk, hogy
egy-egy résen, szûk átjárón átférjünk.
Térd és könyök nem maradt kékzöld folt nélkül. (Legalábbis az
enyém.)
Igazi erõ- és bátorságpróba volt
ez, amit minden diák, valamint Erika
néni, Varnyú Rita és jómagam is kiálltunk. Feledhetetlen, hihetetlen élményben volt részünk. Büszke vagyok diákjainkra és kollégáimra egyaránt. A fáradtságon és a ma is látható
foltokon kívül más bajunk nem lett.
A gyerekek kérésére Erika néni
megígérte, hogy jövõre is elviszi a kalandvágyó tanulókat. Köszönjük!
Ui.: Én azóta november 22-én is
ünnepelni fogom a születésnapomat.
:) Talán ez elárulja személyes élményeimet!
Csomós Andrea
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Programok az alsó tagozaton
Október 4-én elsõ alkalommal
vettünk részt a Mátrafüreden megrendezett Erdészeti nyílt napon.
Így írnak errõl a gyerekek:
Reggel már nagyon izgatottan keltünk, kíváncsian vártuk, hogy milyen
lesz az erdei kirándulás. Az iskolában
gyülekeztünk. Busszal és vonattal
mentünk fel a Mátrába. Ott erdész
bácsik vártak minket, sok meglepetéssel készültek nekünk. Láttunk favágókat, megismertük eszközeiket,
fafajtákat, sok magot. Láttunk kitömött állatokat is. Csináltam sündisznót és mogyoróembert is. Ja, a legfontosabbat majdnem elfelejtettem,
vadásznyilat is mutattak.
Gerold Dániel 3.o.
Október 22-én moziban jártunk
Gyöngyösön.
Tanulói vélemény:
Az idén is nagyon vártam a szeptemberi tanévkezdést, hogy mikor
megy együtt az osztály a gyöngyösi
moziba. Sok ideig néztük a mozimûsort, és hosszas keresés után rátaláltunk Turbó a csiga 3D-s mesére.
Megbeszéltük, és elhatároztuk, hogy
az nekünk nagyon jó lesz. Az október
22-i napot választottuk ki a mozizásra.
Izgatottan szálltunk fel a buszra, és
mikor megláttuk a mozitermet, még
izgatottabbak lettünk. Mindenki
elfoglalta a helyét, és kezdõdött a vetítés. A mese a csigáról szólt, aki beleesett egy versenyautó motorjába, és így
olyan képessége lett, hogy mindenkinél gyorsabb lett. Az egyik versenyen
elhagyta ez a képessége, de mégis õ
nyerte meg a futamot. Nagyon izgalmas mese, ha nem hiszed, nézd meg
Te is. Nekem nagyon tetszett.
Harangozó Dorina 3.o.

minden gyerek nagy izgalomba jött!
Megérkeztünk a színházhoz! A ruhatárba leadtuk a ruháinkat, és elfoglaltuk a helyünket. Elkezdõdött az elõadás. A történet a szorgalmas és a lusta leányról szólt. Mindenki érdeklõdéssel figyelte. A mese igen tanulságos történetet mesélt el. Sajnos vége
lett az elõadásnak, és elindultunk
haza.
Nagyfalusi Anna 3. o.
November 15-én rendeztük meg
immár 8. alkalommal Márton-napi
vers- és prózamondó versenyünket.
A megye 17 iskolájából 79 tanuló
vett részt a megmérettetésen. 6 helyszínen folyt a versengés. Színvonalas
elõadást hallgathatott a zsûri.
A szülõk és az SZMK áldozatos
munkájának köszönhetõen vendégeink finom házi süteményeket,
szendvicset, szörpöt fogyaszthattak.
Ezúton is köszönjük nekik!
Szponzoraink voltak: SZMK, Dió
Rádió, Ingyen Piac, Pocak Pék, Diákönkormányzat, Gyöngyöstarján Önkormányzata, Benedek János és
Lidike, Balog Edina, Varnyú Rita,
Nagyné Erika, tantestület.
A Mûvelõdési Ház nagytermének
színvonalas dekorációjáról, a lufilibákról és lufivirágokról Szalmási Edit
és Csontos László, valamint Benedek
János és Gyula gondoskodott. Köszönet érte!

Így írnak errõl tanulóink:
Az iskolánkban november 15-én,
pénteken volt a Márton-napi vers- és
prózamondó verseny. Minden résztvevõ izgatottan várta ezt a napot. Beléptünk a nagyterembe, ahol sok fellépõ várta már a versenyt. Mikor beléptem a 4. osztályba, sorszám szerint
léptünk fel. Elõadás után ismét viszszamentünk a nagyterembe, ahol sok
ízletes sütemény, szendvics és finom
szörpök vártak minket. Az eredményhirdetés meglepetéssel ért véget. A 3. osztályból többen is helyezést értünk el. Mesemondásból én,
Bakos Liza 3. helyezést, versmondásból Király Bernadett 3. helyezést,
Kõhegyi Vivien pedig 2. helyezést ért
el. A nap jól végzõdött, remélem
jövõre is sokan gyûlünk össze.
Bakos Liza 3.o.
A gyöngyöstarjáni gyerekek itt is
megállták a helyüket.
1-2. o. vers kategóriában Ozsvárt
Bence 2. helyezést ért el, és Tóth
Jerne különdíjat kapott.
1. o. próza kategóriában: Kõhegyi
Kevin 1. helyezett, Dudás Bendegúz
különdíjas lett.
2. o. próza kategóriában: Cadenazzi Vittorio 1. helyezést, 3. o. próza: Bakos Liza 3. helyezést ért el.
3-4. o. vers kategóriában: 2. helyezett: Kõhegyi Vivien, 3. helyezett
Király Bernadett és Benchea Márton
lettek.
Fehér Ádámné, mk.vez.

November 5-én az egri Gárdonyi
Géza Színházban voltunk.
A gyerekek mondják:
Egy esõs õszi délután színházba
mentünk. Megérkezett a busz, felszálltunk és elindultunk Egerbe. Mikor berobogott a busz a városba,
7
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School túra a Söndörgõvel
November 19-én fantasztikus zenei
élményben volt részük a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola tanulóinak a
School Túra és a Söndörgõ együttes
programsorozatának köszönhetõen.
A Söndörgõ együttes a magyarországi szerb és horvát kisebbség hagyományainak megõrzését, a délszláv népzenei kultúra megismertetését, oktatását és a balkáni nemzetiségek történelmének, kulturális örökségének, mûvészetének népszerûsítését tûzte ki legfõbb céljául. Az együttes ma az egyik
legfrissebb, leglendületesebb zenét játszó zenekar a hazai világzenei palettán,
és külföldön is nagyon keresettnek számít, amit olyan fesztivál- és koncerthelyszínek fémjeleznek, mint például a
londoni Queen Elizabeth Hall, a világzene legnagyobb eseményének számító
WOMEX, vagy dániai Roskilde fesztivál.

A school túra egy olyan országos
koncertsorozat, amely vidéki településeken élõ gyerekekhez juttatja el az élõ
koncert élményét. A szervezõk úgy
gondolják, hogy a zene varázslatát minden fiatalnak meg kell tapasztalnia. A
program célja, hogy a koncertsorozat
által felkeltsék a zene iránti érdeklõdést
a gyerekekben, valamint, hogy a pro-

fesszionális zenészek által adott koncertek során az ifjú generáció különbözõ
stílusokkal, mûfajokkal és hangszerekkel is megismerkedhessen.
A koncert fergeteges volt, a gyerekek a zenekarnak köszönhetõen rengeteg információval bõvíthették zenei ismereteiket. Köszönjük!
vr

Testnevelés, sport
Szeptember: A 6.osztály tiszteletét
tette a Világos-hegy tetején. A gyerekek
és kísérõik kerékpárral közelítették meg
a helyszínt, a „csúcstámadás” pedig természetesen már gyalog történt. A sikeresen fölért „hegymászók” elfogyasztották a bekészített elemózsiát, majd
leereszkedtek a hegyrõl, hogy aztán újra
kétkerekûre pattanva visszagurulhassanak az iskoláig. Útközben több nehézség érte a kis csapatot (darázscsípés, oxigénhiány, fejesugrás száguldó biciklirõl
bozótba), de szerencsére mindenki
épen ért haza.
Egy tanuló önkritikus megszólalása: „tudom, hogy sokat nyavalyogtam
útközben, de azért nagy élmény volt.”
Október: Ismét megrendezte iskolánk az osztályok közötti labdarúgó bajnokságot. Meglepetés nem történt idén, a gyõztesnek járó kupát a 8.
osztály, a gólkirályi címet pedig Kiss
Martin ( 8. osztály) nyerte el.
A végeredmény: I. 8. osztály
II. 7. osztály
III. 6. osztály
8

IV. 5. osztály
November: 1-2. osztályos focistáink
Markazon vettek részt a Bozsik-program õszi fesztiválján Ludányi Nándor
vezetésével, ahol több iskola csapatával
együtt gyakorolták a labdarúgás alapelemeit, és az egymás elleni játékok alkalmával nem találtak legyõzõre.
A 3-4. osztályosok is rúgták a bõrt
a számukra megtartott sportrendezvényen, ahol helyenként jól játszva a
12 résztvevõbõl 5. helyen végeztek.
Barna Tibor
testnevelõ

További sporteredmények
Kecskeméten került megrendezésre november 9-én a Cápa – Gyermek Országos Úszóbajnokság.
Eredmények: Csernyik Lázár 2. o.
ezüstérem 50 m-es pillangó, bronzérem 50 m-es gyors váltó, 1. hely 200
m-es gyors
Csernyik Olivér 2. o. 4. hely 50
m-es gyors, 1. hely 100 m-es gyors,
6. hely 200 m-es gyors
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Sportélet
Önvédelmi oktatás Gyöngyöstarjánban
Több szülõ megkeresésére indult
el gyöngyöstarjáni iskolások részére
az önvédelmi oktatás. Az önkormányzat térítésmentesen bocsátotta
rendelkezésre a foglalkozások idejére
az iskola tornatermét, így lehetõség
nyílt egy rendkívül kedvezõ, mindössze 500 forint/alkalom részvételi
díj bevezetésére. Minden csütörtökön 17 órától 18 óráig nyernek bepillantást a tanulók a távol-keleti harcmûvészetek szellemiségébe.

A 13 „szamurájjelölt” több mint
egy hónapja jár a foglalkozásokra, és
lassan meglátszanak az elvégzett munka nyomai: egyre inkább a rend és a

csend a jellemzõ. A bemelegítõ és
enyhe erõsítõ gyakorlatok egy minimális állóképességet adnak a fiúknak,
akik elkezdtek a „fegyveres” harc alapjaival is ismerkedni. Amennyiben a
tanítványok kitartóak, és tavaszra megmarad egy „kemény mag”, akkor a nebulók részt vehetnek majd egy „igazi”
csatában is felnõttekkel, illetve harcmûvészetet gyakorló gyerekekkel.
Nem késõ csatlakozni, mindenkit
szeretettel várunk!
-sai -nos

Birkózás
Karsai János 4. danos mester elmondta, hogy egy év alatt senkit sem
lehet megtanítani a valós önvédelemre, de nem is ez a fõ szempont. A
lényeg, hogy a gyakorlatokon keresztül a résztvevõk olyan tulajdonságokra tegyenek szert, amelyekre – ezt
minden szülõ érzi és tudja – egyre
nagyobb szükség van, hiányuk mindinkább nyilvánvaló. Ide tartozik a
tisztelet, a fegyelem, az önfegyelem, a
bátorság, a becsületesség, a kitartás és
– nem utolsósorban – a hûség. A szamurájok útja nem egyszerû, csak sok
munkával és erõfeszítéssel járható,
ám mégis „kifizetõdõ”.

A gyöngyöstarjáni iskolában elindult a birkózó edzés, jelenleg 15
gyermek részvételével. Az edzéseket
Tóth Richard és Tóth István szakképzett edzõk tartják, kedden fél 5
órától, csütörtökön fél 4 órától.
Várjuk még olyan fiúk és lányok
jelentkezését, akik szeretnék mozgáskoordinációjukat fejleszteni, erõnlétüket növelni vagy csak a fölösleges
energiájukat levezetni.
Tóth Richard edzõ
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50 éve házasok
Házaspárok köszöntése
retségbõl szerelem és házasság lett.
Egy leánygyermekük van, Klajzovics Anikó, kettõ unokájuk Péter
és Dávid.
Az 50 év sok örömmel, és volt,
mikor nehézségekkel telt, de mivel
annak idején fogadalmat tettek, hogy
jóban és rosszban kitartanak egymás
mellett, így ebben az évben már az 50.
házassági évfordulójukat ünneplik.

Klajzovics László és felesége,
Pannika néni
Laci bácsi 1940. augusztus 2-án
született Ecséden. Ott járt iskolába,
majd katona lett. Katonaság után bányászként dolgozott több bányában is.
Pannika néni 1944. augusztus 18án Gyöngyöstarjánban született. Itt
járt iskolába, utána az erdõgazdaságnál dolgozott. A gyöngyösi hûtõháztól ment nyugdíjba.
1962-ben ismerkedtek meg egy
gyöngyöstarjáni bálban, majd az isme-

Záper László és felesége, Marika
néni
Laci bácsi 1940. augusztus 18-án
született Gyöngyöstarjánban. Itt végezte iskoláit, majd rögtön az iskola
után a helyi termelõszövetkezetben
kezdett dolgozni. A tsz felbomlása
után a gyöngyösi strandon folytatta
munkáját, és onnan ment nyugdíjba is.
Marika néni 1945. augusztus 5-én
szintén Gyöngyöstarjánban született.
Iskolás évei után õ is a helyi tsz-ben
dolgozott 10 évig, majd a gyöngyösi
strandon talált munkát, ahonnan
nyugdíjba ment.
Romantikus volt megismerkedésük, hiszen szerelem volt elsõ látásra.
Laci bácsi az iskola udvarán látta meg
Marikát, és ott eldöntötte, hogy õ lesz
a felesége. A barátkozást, udvarlást
1963. február 18-án tették hivatalossá,
akkor esküdtek meg Isten színe elõtt.

20 éves kántori jubileum
Gyöngyöstarján római katolikus
templomában 2013. október 27-én, vasárnap este különleges, hálaadó szentmisét tartottak. Nem mindennapi mise
volt ez, hanem egyedi, páratlan, rendkívüli, kivételes, ünnepi istentisztelet –
Borik Ildikó 20 éves kántori szolgálata
jubileumára.
A koncelebrált szentmisét Utassy
Vilmos plébános és meghívottként Árvai Zoltán vizsolyi plébános tartotta.
Mindketten gratuláltak Ildikónak és
méltatták 20 éves kántori munkáját.
Zoltán atya kedvesen emlegette a régi
10

idõket, amikor 1 évig együtt tanultak Ildikóval Egerben a kántorképzõben,
mesélt személyes élményeirõl, a papi
hivatásról és a kántorélet nehézségeirõl… és föntrõl, a karzatról gyönyörûen
szólt az orgona, a férfikórusok és Ildikó
hangja.
A hálaadó szentmisét követõen virágokkal, ajándékokkal halmozták el Ildikót a hívek, köszöntötte õt az Egyházközség Képviselõ-testülete, a gyöngyöstarjáni és gyöngyöspatai egyházi
férfikar tagjai, barátok, ismerõsök.
Ezúton is gratulálunk Ildikónak!

Az esküvõ különlegessége, hogy nekik
volt az elsõ magyarul celebrált esküvõjük a faluban, ugyanis addig csak latinul történt a párok összeadása.
Gyermekeik Záper Zsuzsanna és
Záper Krisztina, akik a nagyszülõk örömére 3 fiúunokával örvendeztették
meg a családot, õk Gergõ, Bálint és
Kristóf.
További életükre egészséget, békességet és sok boldogságot kívánunk.
Pálosiné Borik Erzsébet
További sikeres kántormunkát, sok
örömöt és jó egészséget kívánunk neki!
Bálint Ira, képviselõ
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Falunk legidõsebb lakója
Ludányi Istvánné Babus Mária
1918-ban született, ebben az évben
töltötte 95. születésnapját, melyhez
szívbõl gratulálok!
Egy lánygyermeke van, Agócs
Józsefné Borika, vele él. Lányunokája is
itt él
Gyöngyöstarjánban Ági,
dédunokája Máté. Fiúunokája Németországban él, ottani dédunokája Dániel.
– Látom, Marika néni nagyon jól néz ki
mindazok ellenére, hogy nehéz élete volt.
Egészsége rendben van?
– Most már nem vagyok annyira jól,
85-88 éves koromig nagyon jól bírtam
magam. Akkor még fõztem, a ház körül
is dolgoztam. Most már sajnos nincs
erõm, a látásom is megromlott.
– Kérem, meséljen életérõl, hogyan
töltötte gyermekkorát, fiatal éveit?
– Itt születtem Gyöngyöstarjánban,
ahol a mai napig is élek, a Dobó út 47.
szám alatt. Nehéz, dolgos gyermek- és
felnõttkorom volt. Itt jártam iskolába,
és mellette 14 éves koromig az édesapám teheneit gondoztam. Három
testvérem volt, õk már sajnos nem élnek. Édesanyám 16 éves koromban
meghalt, és attól kezdve én rám maradt
a háztartás, fõzés, mosás, takarítás.
– Párjával is itt ismerkedett meg?
– Igen. Akkoriban az volt szokás,
hogy a legények és a lányok csak szombaton és vasárnap találkoztak. Eljöttek a
lányokhoz énekelve. Sokszor voltunk a
fonóban házaknál, ahol fontunk, szõttünk. Nekem még a rokkám is megvan.
A legények bolondoztak, énekeltek.
Férjemmel 1936. november 12-én
házasodtunk össze, akkor 18 éves
voltam.
– Hogyan teltek az ifjú házasévek?
– Sajnos két év után elvitték két évre
katonának a férjemet. Mikor hazajött,
egy évet töltött itthon, és újra elvitték a
frontra, ott volt egy évig, majd miután
hazajött, ismét elvitték 1-1 évre, pont
mikor jött az aratás, a betakarítási
munka. Mikor hazajött, 4-5 évet töltött
itthon. Borika lányom 2 hónapos volt,
mikor ismét elvitték tényleges katonának két évre. Akkoriban akkor tudtam
menni a földekre dolgozni, ha Borikát

anyósom elvállalta. 30 éves voltam, õ 34
éves, mikor 1948-ban meghalt. A szíve
vitte el.
– Mibõl éltek akkor?
– A földbõl. Volt szõlõ, kukorica,
búza. Mindig megvolt a betevõ falat. A
férjem halála után egyedül maradtam
Borikával, sokat dolgoztam a földeken.
Jártam a piacra szinte mindennap.
Vittem háton puttonyban a termést,
rajta a szatyor, abban a gyümölcsöt.
Mindezt gyalog. Gyalog a földrõl, ami
messzi volt a faluhoz, aztán be a piacra.
A tûzifát is háton hoztam haza az
erdõbõl nagyon sokszor.
Tagja voltam helyi tsz-nek, 16 évet

dolgoztam ott. Onnan mentem nyugdíjba.
– Részt vett-e Marika néni valamilyen
közösségi életben?
– Tsz-tagként voltam a Pávakör
tagja. Kultúrházba jártunk próbálni, a
helyi rendezvényeken léptünk fel.
Vittek minket más településre is fellépni.
– Marika néni, nagyon köszönöm, hogy
fogadott, és hozzájárult az interjúhoz. A
továbbiakban jó egészséget, az eljövendõ
ünnepekhez kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok.
Pálosiné Borik Erzsébet

A Nagyi Klub hírei
A szüret, a betakarítási munkák
végeztével újra találkoztak a Nagyi
Klub tagjai november elsõ keddjén.
Elsõként a polgármester úr köszöntötte
az idõseket, arra biztatva õket, hogy
mondják el problémáikat, gondjaikat.
A következõ vendég Már Ági
egészségügyi asszisztens volt, aki a
magas vérnyomás, a cukorbetegség és a
koleszterin káros hatásairól és azok
megelõzésérõl tartott tájékoztatást az
idõseknek.
November 10-én a Budapesti
Operettszínházban voltunk, ahol megnéztük a Csárdáskirálynõ c. operettet.

A 3 órás elõadás fergeteges volt, mindenki feltöltõdve, vidáman ért haza az
elõadásról.
Pálosiné Erzsi
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Köztünk él
Szeretnénk bemutatni egy fiatalembert Gyöngyöstarjánból, aki rendezvényeinken készült gyönyörû fotóival örvendeztet meg bennünket. Õ Cseh Balázs amatõr fotós. Október hónapban
három társával nyílt fotókiállításuk a
Mátra Mûvelõdési Központban.
– Kedves Balázs! Mindenekelõtt nagyon köszönjük, hogy megörökíted rendezvényeinket, és hozzájárulsz ahhoz,
hogy közzétegyük. Hogyan kerültél kapcsolatba a fotózással?
– Három évvel ezelõtt akadt a kezembe egy a családomban már nem
használt, nagy becsben tartott analóg
(filmes), de már tükörreflexes fényképezõgép. Ismeretlen volt és érdekes.
Meg szerettem volna tanulni azt a sok
beállítási lehetõséget, amit az ilyen gépek tudnak. Elkattintottam pár tekercs
filmet, és meglepõdtem a képek csodás
minõségén. A filmes fényképezésnek
viszont a költségoldala nem túl kedvezõ, így beruháztam egy saját digitális
gépre. Azóta a rabja vagyok, és nagyon
szeretek fotózni.
– Mi ez: hobbi, szenvedély..?
– Szerintem mindkettõ. Hobbinak
azért nevezném, mert a legtöbb szabadidõmet a családom után (vagy velük közösen) ezzel foglalkozom. Szenvedély
azért, mert a képek készítése közben
teljesen kikapcsolódom, és csak "a" pillanatra koncentrálok, hogy a lehetõ legjobbat hozzam ki belõle. Egy kicsit
másképp tudjak bemutatni valamit,
vagy valakit, mint ahogy mindennap
látjuk. Szenvedély még azért is, mert én
nagyon szeretem a technika és tudás
szintjén is beleásni magam. Minden
újdonság és tanulási lehetõség érdekel,
ami ezzel a témával kapcsolatos.
– Van-e, amit szívesebben fotózol? Pl.
emberek, tájak, pillanatok?
– Az elején mindent fotóztam, ami
élt és mozgott, és ami nem, azt is. Szerintem kezdetben sokan így vannak vele, azután szépen lassan megtalálod a
saját érdeklõdési területedet, és megtalálod azt, aminek a készítése közben és
végeredményben is gyönyörködni
tudsz. Nekem jelenleg ez az emberek
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ábrázolása, pillanatok megragadása,
akár a mûteremben, akár a szabadban.
Persze ez nem azt jelenti, hogy ha látok
egy szép tájat, virágot, állatokat, madarakat, akkor tilos képet készíteni. Természetesen megcsinálom saját magamnak, emléknek.
– Milyen technikát használsz, kell-e valamilyen képzettség, ha más is kedvet kapna
a fényképezéshez?
– Digitális tükörreflexes gépet, úgynevezett DSLR gépet használok, amihez külön vannak az objektívek, melyeket témától, távolságtól, fényviszonyoktól függõen lehet rajta cserélgetni. A
fényképezõgép márkája szerintem nem
annyira fontos. Ilyen kategóriában nagyon kis különbségek vannak a márkák
között, inkább szubjektív vélemény,
vagy netán márkahûség, megszokás,
szimpátia dönthet egy gép választása
mellett. Én jelenleg Nikont használok,
mert a legelsõ filmes gép is az volt, így
annak a kezelése nekem valahogy a mai
napig egyértelmûbb, mint a többi márkáé, de lehet, ez inkább már megszokás.
– A képzettség az sosem árt, és ha
valaki igazán beleszeret a fotózásba,
úgyis elolvas mindenféle könyvet, szaklapot. Az igazi tanuláshoz viszont nem
árt elmenni egy jó iskolába fotóstanfolyamra, ahol nagyon sok elméleti és
persze gyakorlati tudást is átadnak, ami
nincs leírva egy könyvben sem. Én is
jártam ilyen tanfolyamokra, nagyon sokat segítettek és rengeteget tanultam.
– Hol látható fotóid? Egyáltalán közzé
teszed-e?
– A novemberben bemutatott "Tehetségeink" fotókiállítás volt a gyöngyösi
Mûvelõdési Központban az elsõ alkalom, ahol több embernek is megmutathattam a fotóimat. Ez nagyon jó érzés
volt és inspiráló is egyben, hogy legközelebb egy saját kiállítási anyaggal büszkélkedjek. Addig azonban még rengeteg
tanulni- és fényképeznivaló akad.
A internetes közzététel helyeként az
egyik legnépszerûbb közösségi portált
választottam, a saját nevem idegen
nyelvû szójátékából kitalált Bohemphoto oldalon.

– Mit tudnál tanácsolni azoknak, akik
szeretnék elkezdeni a fotózást?
– Azoknak, akik egy kicsit is belekóstolnak, biztos hamar meg fogják
szeretni. Én mindenképpen kitartást
sok gyakorlással ajánlok, és mindenképpen tartsuk magunkat kontroll alatt.
Ezalatt azt értem, hogy nyugodtan
lépjünk be például egy fotókörbe, ahol
már tapasztaltabb fotós kollégák esetleg
a kezdõ mivoltunkból fakadó hibáinkra
rávilágítanak. Szerintem ez nagyon
fontos szakasza a fejlõdésünknek. Mindenképpen kell hozzá egy jó szem, egy
másfajta látásmód, megközelítés, de ez
szerintem sok emberben benne van,
csak valaki könnyebben rájön, hogyan
mutassa ezt meg.
Aki belekezd a fotózásb,a az anyagi
oldalát is számításba kell vennie, hiszen
jó technika, egy jó gép, egy jó objektív,
a többi kellékrõl már nem is beszélve
nem kis anyagi vonzattal jár. Viszont
nem kell rögtön megvenni a legdrágább felszerelést, legyünk türelmesek,
ismerjük meg magunk, hogy mire van
szükségünk.
– Köszönöm az interjút és zárásképpen
hadd köszönjek el úgy, ahogy a fotós berkekben szokás: Szép fényeket!
Köszönjük, és bízunk benne, hogy
Gyöngyöstarjánban is lesz lehetõségünk egy fotókiállítás rendezésére.
Pálosiné Borik Erzsébet, Varnyú Rita
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Újra olimpikonok lettünk
Idén negyedszer került megrendezésre a Palóc Parasztolimpia. Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata és Nagyréde
után, most Domoszló adott otthont a
rendezvénynek. A csapatok szokás szerint férfiakból és egy nõi versenyzõbõl
álltak. A gyöngyöstarjáni csapat nagyon
rutinosan mozgott a feladatok közt,
melyek az elõzõ évekhez hasonlóak
voltak: hordógurítás, krumplidobálás,
fûrészelés, tojásdobálás és keresés,
gombvarrás, szalmatömés és hasonló

feladatok. Természetesen csapatunk kizárólag a gyõzelemre hajtott, s mivel
nem elégedtünk meg a második helyezéssel, így a parasztolimpia történelmében másodszor sikerült elhozni az
aranyérmet (igaz, a hazai pályás Domoszlóval holtversenyben.) A dicsõséget hozó csapattagok név szerint a következõk: Varnyú Rita, Benchea Grátzy,
Csomor Sándor, Duma János, Juhász
René, Ozsvári Dénes. Terveink szerint
jövõre Szûcsibõl hozzuk az aranyat!

Luca napján ne varrjon, ne süssön, de egyen
fokhagymát!
Ezen a napon Szent Lucára
emlékezünk, aki egy elõkelõ szicíliai
családban nevelkedett.
A keresztény hitre tért szép fiatal
leány szüzességet fogadott, hogy életét Krisztusnak szentelhesse, majd
mártírhalált halt hitéért. Példamutató
tisztasága és alázatos élete folytán nevét a fény (lux) szóval is kapcsolatba
hozták.
Németországban kedvelt szent.
Északon a Luca-menyasszonyt koszorúval és gyertyával 1780-ban említik elõször, a szokást újraélesztették
Svédországban Alfred Nobel halála
évfordulójával összefüggésben. Nevezetesen a Nobel-ünnepségek zárónapja december 13., és e napon gyertyás-koronás lányok köszöntik az új
Nobel-díjasokat. Magyarországon
Luca-napon a család minden tagjának sütnek egy lucapogácsát, és
egyikbe pénzdarabot rejtenek el. Aki
ráharap, szerencsés lesz.
A Luca-naptár a régi magyar Luca-hagyománykör egyik eleme, ami
szerint a következõ esztendõ januárjában a megfigyelési helyen olyan idõ
lesz (átlagosan), mint Luca napján
(december 13.), februárban olyan,
mint Luca másnapján, és így tovább
egészen karácsonyig, ami a következõ
decemberi idõjárásra utal.
Luca-szék

December 13. – Luca napja – a
karácsonyi ünnepkör egyik legérdekesebb napja. Magyar nyelvterületen „gonoszjáró napnak” is
tartják, ezen a napon különösen a boszorkányok rontása ellen kell védekezni. Számos népszokás alakult ki,
melyek közül a Luca-szék készítése
az egyik.
Lucázás (kotyolás, palázolás)
Luca napjának hajnalán a gyerekek (esetenként kísértetnek öltözve)
körbejárták a házakat, és lopott fán
vagy szalmán térdepelve mondókákkal bõ termést és jószágszaporulatot
ígértek kisebb ajándékokért cserébe,
és átkokat, ha nem kapnak ajándékot.
A néphit kétféle Lucát ismer: a jóságost és a boszorkányost. Ez utóbbi
terjedt el a néphagyományban. Kevés
olyan jeles nap van, amelyhez annyi
szokás, hiedelem, jóslás, tiltás kapcsolódna, mint december 13-hoz,
Luca napjához. Ez a nap épp úgy alkalmas volt termékenység varázslására, mint házasság-, halál- és idõjóslásra, vagy bizonyos nõi munkák tiltására. Az elsõ látogatóból a várható
állatszaporulatra jósoltak. Ugyanis,
ha Luca reggelén férfi lép a házba, a
szaporodás bika lesz, ha pedig nõlátogató érkezik, üszõ.
Luca napját az egész magyar
nyelvterületen gonoszjáró napnak

Szent Luca
tartották, ezért mindenütt védekeztek a boszorkányok ellen. Fokhagymával dörzsölték be az állatok
fejét, az ólak ajtajára keresztet rajzoltak, hamut szórtak a kapuk elé, lefekvés elõtt fokhagymás kenyeret ettek,
hogy szagával elriasszák a gonosz
szellemeket, és elzárták a seprûket,
nehogy azon nyargalásszanak a
boszorkányok.
(Forrás: világháló)
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Életképek Gyöngyöstarjánból
Bálint Ira fotói

Atkári Falunapon – Népviseletek bemutatója

Geisingen német testvérvárosunkból érkezett küldöttség a Szõke-pincében
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Állandó programok
Hétfõ

Kedd

Szerda

Csütörtök

9.30-10.15
baba-mama
klub
kéthetente

17-18
Fitt ball
Mûv.ház

18.00-19.30
Tollaslabda
Mûv.Ház
Nagyi
énekkar
próba

15.30-16.30
Gyermek
néptánc
Mûv.Ház
16.45-17.45
Birkózás
Mûv.Ház
17.00-18.00
Csiri-biri
torna
19.00-20.00
Zumba
Mûv.Ház

14.30-16.00
Kreatív
rajz szakkör

Péntek

Szombat

Vasárnap

Idõközönként

9.00-12.00
Dízel zenekar
próba

8.00-12.00
Falugazdász

13.00-16.00
Falugazdász

15.00-16.30
Fonó
kézmûves
szakkör
15.30-16.30
Dráma szak- kicsiknek
kör
15.30-16.30
Birkózás
16.30-18.00
Mûv.Ház
Fonó
17.00-18.00
kézmûves
Önvédelmi
szakkör
Mûv. ház
nagyoknak
18.00-19.30
Tollaslabda

17.00-18.00
Jóga

16.00-18.00
Pávakör
próba

Nagyi net
Filmklub
Nagyi klub
stb.

Gyöngyöstarján Önkormányzata képviselõi

és dolgozói nevében
békés, boldog karácsonyt
és eredményekben gazdag
2014-es esztendõt kíván
minden kedves gyöngyöstarjáni lakosnak
Nagy Károly polgármester
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Szilveszteri õrület!
a Gyöngyöstarjáni Mûv. Házban!
2013. december 31-én 19.00-tól –
kifulladásig...
–
–
–
–

vacsora
aperitif
éjfél utáni virsli
tombola (értékes nyeremények,
fõdíj: újévi malac)
– büfé
– meglepetés mûsor

Belépõ: 6500 Ft
További infó és jegyelõvétel:
06-20-527-9907, 06-30-555-7150, 06-70-932-3562
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