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Kányádi Sándor

Ül a tél a hegy tetején
Ül a tél a hegy tetején.
Fehér kucsma van a fején.
A hátán meg fehér suba.
Készülõdik a faluba.
Tápászkodik, fölkel s jövet
fehér terveket szövöget.
Szórja, hinti, hol elhalad,
két marokkal a friss havat.
Fehéredik domb és lapály.
Olykor-olykor a tél megáll.
Gondos gazdaként széttekint,
aztán munkába fog megint.
Ahol kilátszik a vetés,
vet oda egy marokkal, és
mire a mi falunkba ér,
mögötte már minden fehér.
Egy kicsit még tipeg-topog,
befagyasztja a patakot.
Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget.
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A képviselõ-testület ülésén történt
Gyöngyöstarján ismét
csatlakozik a Bursa
Hungarica pályázathoz –
döntött a képviselõtestület
Szeptember 22-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ napirendeket tárgyalta meg:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
tájékoztató mellett az elõirányzatmódosításokat tartalmazó költségvetési rendelet-módosítást fogadta el
a testület. Írásos elõterjesztések illetve a megjelent képviselõk beszámolói alapján a támogatásban részesült civil szervezetek, valamint az
egészségügyi alapellátásban részt vevõ háziorvos, gyermekorvos és védõnõ munkájáról kapott tájékoztatást a
képviselõ-testület. Határozat született a szociális tûzifa pályázat benyújtásáról és a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról. A képviselõ-testület rendeletet alkotott a
szociális ellátásokról szóló rendelet
módosításáról és az államháztartáson
kívüli források átadásáról és átvételérõl.

Változatlan adó-mértékek,
változás a gyermekjóléti
szolgálatban
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2015. október 26-án rendkívüli ülést
tartott, melyen rendeletet alkotott a
helyi adókról. Január 1-jétõl – a vállalkozások ideiglenes iparûzési adója
kivételével – változatlan adómértékeket alkalmaz majd az önkormányzat,

így nem növekszik sem a magánszemélyek kommunális adója, a helyi
iparûzési adó és az idegenforgalmi
adó mértéke sem. Határozat született
a gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat ellátásának felülvizsgálatáról is.
2016. január 1-jétõl a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
látja el a feladatot. A házi segítségnyújtás viszont továbbra is a gyöngyössolymosi társulás által létrehozott intézményen keresztül történik.

Tájékoztató a Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatal
(3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)
elérhetõségeirõl
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal, Jókai tér 3.
Tel.: 372-025, Fax: 372-018, Mobil: 30/821-3970
Nagy Károly polgármester
Dr. Jakab Csaba jegyzõ
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi ügyintézõ
Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási ügyintézõ
Kis Ferenc, községüzemeltetési ügyintézõ
Ludányi Zoltánné, adóügyi ügyintézõ
Berta Henrietta igazgatási ügyintézõ

113 mellék
111 mellék
114 mellék
116 mellék
112 mellék
115 mellék
120 mellék

Ügyfélfogadás: hétfõ 8-12.30 és 13-17, szerda 8-12.30 és 13-16,
péntek 8-12 óra között.

Tájékoztatás ügyfelek részére az Egri Törvényszéknek az egri, volt
Dobó István laktanyába történõ költözésérõl
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. november hó 2. napjától az Egri Törvényház (Eger, Barkóczy utca 1. szám) épületének felújítása megkezdõdik, ezért az Egri Törvényszék – huzamosabb idõre – az Eger, Hatvanasezred utca 1.
szám alá, a volt Dobó István laktanya épületegyüttesébe költözik.
A költözés az alábbi szervezeti egységeket érinti:
Egri Törvényszék; Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság; Egri Törvényszék Cégbírósága; Csõd- és felszámolási
iroda; Civil szervezetek irodája; Törvényszéki végrehajtók; Egri Törvényszék Gazdasági Hivatala
Nem érinti a költözés az Egri Járásbíróságot, melynek elérhetõsége változatlanul: Eger, Barkóczy utca 3. szám.
A volt Dobó István laktanya fõbejáratán keresztül történik a belépetés az Egri Törvényszékre, illetve a fenti szervezeti egységeibe.
Dr. Nyíri Béla
Egri Törvényszék elnöke
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Tájékoztató sírhelyek megváltásáról
A köztemetõben a sírhelyek feletti rendelkezési jog idõtartama egyes és
kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.
Amennyiben az utolsó rátemetéstõl a fenti idõ eltelt, a sírhelyet meg kell
váltani. Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella, sírsor és
sírhely száma)
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyrõl lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idõben személyesen
vagy a 37/372-025 telefonon ad.

Meghívó
közmeghallgatásra
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
közmeghallgatását 2015. december 7én (hétfõn) 18 órától tartja meg.
Helyszín: a Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatal tanácsterme (3036 Gyöngyöstarján, Jókai
Mór tér 3.)
Nagy Károly polgármester s. k.

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tûzmegelõzési tájékoztatója
Az ünnepek közeledtével változnak
a szokások, akárcsak hétköznapjaink és
velük együtt az ünnepre való készülõdés is. Hagyományõrzõ a templomokban, köztereken, hivatalokban, üzletekben, pályaudvarokon felállított karácsonyfa, ezzel együtt az utcai forgatag, a díszes kirakatok, a kivilágított utcák, árkádok, az utcai árusok portékái,
mind az ünnep közeledtét jelzik.
A karácsonyfa állítása, a karácsony
megünneplése az egész világon jelképpé vált, a karácsony köré egész
ünnepkör épül, kezdve az adventtõl
egészen vízkeresztig. Advent négy vasárnapján este – minden vasárnap
eggyel több – gyertyák fénye villan fel
egyre több otthonban. A karácsony
egyik legfontosabb kelléke és szimbóluma a karácsonyfa – enélkül talán
el sem lehetne képzelni az ünnepet.
Hagyomány, az ünnephez tartozik a
feldíszített fenyõfán elhelyezett gyertyák, csillagszórók meggyújtása.
A legszebb ünnep napjaiban sem
szabad azonban megfeledkeznünk a
ránk leselkedõ veszélyekrõl, elsõsorban a gyertya gyönyörû, de veszélyes
lángjáról! Az elmúlt évtizedek során
bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus események (adventi gyertya lángjától, illetve karácsonyfa tüzétõl kiégett lakások) arra kell, hogy figyelmeztessenek bennünket, hogy kellõ

körültekintéssel, nagyon nagy odafigyeléssel szabad a gyertyákat elhelyeznünk és meggyújtanunk. Amennyiben nem így tesszük, egy élet munkája semmisülhet meg, válhat a tûz martalékává néhány perc alatt. A legnagyobb körültekintés mellett/ellenére
keletkezhet tûz a lakásunkban, különösen ebben az ünnepi idõszakban.
Nagyon fontos, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül tudomást szerezzünk
errõl és a szükséges intézkedéseket
(bent lévõ személyek mentése, tûzoltóság értesítése, tûz oltásának megkezdése) megtegyük.
Azért, hogy az ünneplés zavartalan
legyen és az ünnep során érzett örömünket ne árnyékolja be semmilyen
elõre nem várt esemény, a Gyöngyösi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség fontosnak tartja felhívni az állampolgárok
figyelmét néhány alapvetõ biztonsági
rendszabályra, melyek nyílt láng, valamint az elektromos árammal mûködõ
díszek használatára vonatkoznak.
Az adventi koszorú által okozott
tüzeket többnyire az égve felejtett
gyertyák okozzák. Azért, hogy elkerüljük a hasonló tûzeseteket, javasoljuk:
– az adventi koszorúkat helyezzük
nem éghetõ anyagból készült felületre (fém, vagy hõálló üveglap stb.) és
közvetlen közelében ne helyezzünk
el más éghetõ anyagokat,

– a gyertyák, mécsesek csak nem
éghetõ tartóban legyenek elhelyezve és
rögzítve a koszorún, csokron! A gyertyákat, mécseseket ne tegyük közvetlenül a koszorú éghetõ anyagú részei
(fenyõlevél, moha, fagyöngy stb.) mellé, ott ne gyújtsuk meg! A koszorún
elhelyezett gyertyákat csak felügyelet
mellett égessük, mielõtt a helyiségbõl
kimegyünk, azokat oltsuk el, ugyanis a
tapasztalatok szerint az égve felejtett
gyertyák okozzák a tûzesetek jelentõs
részét.
A karácsonyfa-tüzek esetén a tûzesetek többségét a felügyelet nélkül
hagyott gyertyák, csillagszórók, esetenként a mûködésben lévõ elektromos árammal mûködõ lámpafüzérek
helytelen, vagy felügyelet nélküli
használata okozhatja. A „karácsonyfa” jellemzõ tulajdonsága, hogy kiszáradásával egyenes arányban nõ a
lángra lobbanás veszélye, ezért az ünneprontó tûzesetek elkerülése érdekében javasoljuk:
– Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnõttek gyújtsanak
meg. Mielõtt a helyiséget elhagyják, a
gyertyákat oltsák el, a csillagszóró
maradványát távolítsák el a fáról.
– Csak magyar érintésvédelmi
elõírásoknak megfelelõ elektromos
lámpafüzéreket használjunk. Az
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
olcsó, legtöbbször Távol-Keletrõl
származó elektromos díszítések rossz
minõségük miatt nem csak áramütés
lehetõsége miatt veszélyesek, hanem
az esetleg bekövetkezhetõ rövidzárlat
tüzet is okozhat. A lámpafüzéreket
éjszakára vagy hosszabb távollét idejére se hagyjuk bekapcsolva.
– Amennyiben a karácsonyfán
nyílt lánggal mûködõ díszeket alkalmazunk, a fát ne helyezzük függöny
közelébe és lehetõség szerint eldõlés
ellen is rögzítsük.
Az esetleg fellobbanó lángok elharapódzását vizes pokrócokkal, vagy
ha van, kézi tûzoltó készülék alkalmazásával lehet leggyorsabban megfékezni. Fokozottan figyeljünk arra,
hogy amennyiben karácsonyfatûz

2015. december
alakul ki és a fán elektromos lámpafüzér volt, vízzel vagy vizes pokróccal
az ilyen tûz oltását csak azután kezdjük meg, miután a lámpafüzér csatlakozóját a dugaljból kihúztuk!
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a téli szünet idején több
családban gyermekek felügyelet nélkül
tartózkodnak otthon, és életkori sajátosságaiknak köszönhetõen kíváncsiságból igyekeznek sok mindent kipróbálni. A tragédiák elkerülése érdekében a gyújtóeszközöket zárják el, hívják
fel a szülõk a figyelmet a veszélyforrásokra és magyarázzák el, mit kell tenniük, ha mégis bekövetkezik egy nem
várt esemény. Írjuk ki a telefon közelébe azokat a segélyhívó számokat,
amiket a gyermeknek is jó tudni.
Amennyiben mégis tûz keletkezik az

otthonunkban, azt azonnal jelezzék a
tûzoltóságra, majd fizikai és egészségi
állapotuknak megfelelõ mértékben
igyekezzenek megakadályozni a lángok
kiterjedését.
Ha mégis megtörtént a baj a 105,
vagy a 112 telefonon lehet a tüzet jelezni a tûzoltóságra.
Kellõ odafigyeléssel, a fentiek betartásával megvalósulhatnak a következõ sorokban foglaltak:
A házakban mindenhol kalács illatozzon,
Fenyõfák alatt gyertyaláng ragyogjon.
Szívekbe költözzék nyugalom, s szeretet,
Hozzon a Karácsony békét és örömet!
(Ismeretlen)
Kellemes, békés boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!
a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség személyi állománya

25 éves az önkormányzatiság
1990-ben az önkormányzatiság kialakítása a magyar rendszerváltás egyik
fõ pillére volt. 25 évvel ezelõtt a politikai és társadalmi változással új intézményrendszer, többpárti demokrácia
jött létre, és megteremtõdött a helyi
ügyek intézésének és irányításának lehetõsége is. Az 1990. szeptember 30-án
megtartott elsõ szabad önkormányzati
választásokat méltó módon ünnepelték
országszerte.
Gyöngyöstarjánban 2015. október
22-én Nagy Károly polgármester és
Szamosvölgyi Péter nyugalmazott polgármester egy ünnepi visszatekintésre,
„közös testületi ülésre” hívta a jelenlegi
képviselõket és jegyzõt, valamint a volt
képviselõket, jegyzõket. Meghívást kapott Ombódi Judit is, aki 25 éven át
vezette a képviselõ-testületi ülések
jegyzõkönyveit. A „testületi ülésen” a
meghívottak többsége megjelent, már a
gyülekezõ alatt élénk beszélgetés kezdõdött, elõjöttek az elmúlt évek emlékei.
Nagy Károly polgármester és Szamosvölgyi Péter nyugalmazott polgármester köszöntötte a vendégeket. Egy
perces néma felállással emlékeztek Tihanyi Miklósné hivatalvezetõ helyettesre, Török István képviselõ úrra, és
Zaja Vilmos alpolgármesterre, majd
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mindketten felidézték az elmúlt 25 év
legfontosabb eseményeit. Nagy Károly
polgármester idõrendben haladva, név
szerint felkérte a képviselõket, pár
mondatban idézzék fel a számukra legemlékezetesebb pillanatokat, eseményeket, majd mindenkinek átadta az
erre az alkalomra készített emléklapot.
Ombódi Juditnak egy nagy csokor virággal köszönte meg kitartó munkáját.
A Napköziotthonos Óvoda konyhájának dolgozói finom vacsorát készítettek erre az alkalomra; mindenkinek nagyon ízlett.
A „testületi ülés” késõ este ért véget,
a szép emlékek felidézésével erõt
gyûjtve a következõ 25 évre.
Ludányi Mihályné

XVIII. évfolyam 5. szám

2015. december

Iskolánk életébõl
Márton nap
Gondolatainkban keresgéljük, hogy
van-e Márton nevû rokonunk, barátunk, ismerõsünk, nem felejtettük-e el
felköszönteni. Eszünkbe juthat egy
népszokás, ami november 11-ével kapcsolatos, ugyanis, „aki Márton napon
libát nem eszik, egész éven át éhezik”!
Olvasmányainkra, ismereteinkre
visszagondolva felelevenedik Márton
püspök legendája. A legenda szerint a
római császár katonájaként szolgáló
Márton egy hideg téli estén megosztotta köpenyét egy szegény koldussal.
Aznap éjszaka álmában megjelent
Jézus a koldus alakjában. Innentõl
kezdve nem a hadsereget, hanem Istent
szolgálta. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint, mikor ennek hírét
vette, az érte jövõ küldöttek elõl a ludak
óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal elárulták rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték.
Eszünkbe jut az általános iskolában megrendezett Márton napi versés prózamondó verseny!
Jubileumi év volt az idei! 10. alkalommal rendeztük meg az immár
hagyománynak számító versenyt.
Hatalmas sikernek könyvelhetjük
el, nemcsak azért, mert 18 iskola
(Gyöngyös: Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola, Arany János Általános
Iskola, Lõrinci, Gyöngyössolymos, Aldebrõ, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Heréd, Tarnaméra, Hort, KompoltNagyút, Atkár, Adács, Halmajugra,
Domoszló, Gyöngyöshalász, Szûcsi és
Gyöngyöstarján) több, mint 120 tanulója vett részt rajta, hanem azért is,
mert egyre különlegesebb libás, madaras versek és prózák kerülnek elõ, egyre
színvonalasabb elõadásban.
Azt gondolom, hogy a Diórádió
meghirdetésének is köszönhetjük ezt
a magas létszámot, mert több héten
át, minden nap közzétették versenyünket. Köszönöm a szponzorálást
Dr. Szecskõ Tamásnak.

November 13-án, péntek délután
tömve volt a Mûvelõdési Ház nagyterme. Ezt a 123 tanulót szülõk,
nagyszülõk, testvérek, pedagógusok
kísérték el, akik az iskolai SZMK által
szponzorált büfében szendvicset,
szülõk által sütött süteményeket,
szörpöt, szódát fogyaszthattak.
Támogatóink a következõ gyerekek szülei voltak: Ruzsom Fanni,
Sándor Máté, Ozsvárt Gábor és Bence, Sebestyén Vivien, Tóth Bálint és
Hanna, Nyári Alíz és Rebeka, Berta
Ádám, Bartók Anna Dóra, Kõhegyi
Vivien és Kevin, Vincze Virág, Tóth
Soma és Miksa, Ozsvári Mátyás és
Bendegúz, Szecskõ Ákos, Galambos
Eszter és Lívia, Kovács Márton, Király Bernadett, Kiss Virág és Zalán,
Leskó Panna és Katica, Bóka Bálint,
Nagy Bálint és Gergõ, Varga Matyi és
Zsófi, Szecskõ Kristóf, Ferenc és Ad-

rienn, Korponyi Gitta, Rádli Aurélián, Amira és Flórián, Kondás Panna, Pászti Bálint, Csernyik Kristóf és
Bálint. Ezúton is köszönöm mindenki segítõkészségét, lelkesedését.
Az igazgatónõ megnyitója után
Nyári Alíz 1. osztályos tanuló, gyönyörû, tiszta, csengõ hangján három
„libás” népdalt énekelt, majd a hagyományoknak megfelelõen a nagycsoportos óvodások színvonalas mondókásénekes-táncos kis mûsort adtak elõ.
Nagy taps, köszönet nekik és felkészítõ óvó nénijeiknek.
A szervezési teendõk ismertetése
után minden résztvevõ elvonult a
megfelelõ osztályba.
9 helyszínen folyt a verseny (majdnem kicsi lett az iskola), minden tanterem, de még a nyelvi labor is megtelt
versenyzõkkel, szurkolókkal, segítõkFolytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról
kel. 18 zsûritag végezte csöppet sem
könnyû munkáját, melyet egy-egy üveg
mézzel (amit Molnár Andor (1. o.) és
Rebeka (7. o.) szülei ajánlottak fel, valamint egy-egy üveg borral a Benedek
Pince jóvoltából) köszöntünk meg.
Hálás köszönet a Molnár szülõknek és
Benedek Jánosné Lidikének!
A versengés befejeztével (amíg a
zsûrizés folyt), Varnyú Rita, Balogh
Edina és kisfia, Palotai Csongor,
táncházzal szórakoztatta a gyerekeket. Nagyon jó volt, köszönöm!
Sok-sok könyvre volt szükség a helyezettek jutalmazásához. Nagy Károly
polgármester úr és a képviselõ-testület,
valamint a szülõk segítettek; több mint
20 szép könyvet küldtek. Köszönöm,
hogy meghallották kérésemet!
A 9 helyszínen 12 tanuló 1. helyezést ért el, akik a könyv és oklevél
mellé még egy lufilibát is kaptak,
amit évrõl évre az Edith Dekor készít
nekünk (mindig többet, mint kérünk
hátha valami baja lesz). Köszönöm!
Tanulóink közül sokan értek el
helyezést (itt is bebizonyosodott,
hogy a gyöngyöstarjáni diákok okosak, ügyesek, megállják a helyüket)!
1. o.: Kiss Virág – különdíj
Leskó Katica – különdíj
2. o.: Nyári Rebeka – 1.hely
Tóth Hanna – 1.hely
Kovács Márton – 2.hely
Pethõ Mercédesz – 3.hely
3. o.: Tóth Jerne Ilona – 1.hely
Kõhegyi Kevin – 3.hely
Galambos Eszter – 3.hely
Gábris Antónia – különdíj
5.o.: Kõhegyi Vivien – 1.hely
Végül, de nem utolsósorban köszönöm kollégáim, az egész tantestület
együttmûködését, lelkiismeretes munkáját. Ennek az összefogásnak köszönhetjük, hogy ilyen sikeres lett ez a nap.
Késõ este volt, amikor elcsendesült a Mûvelõdési Ház. Remélem
mindenki jól érezte magát, vitte jó
hírünket szerte a megyében, és remélem, hogy a 2016-os tanévben is
sokan eljönnek a Gyöngyöstarjáni
Általános Iskola Márton napi vers- és
prózamondó versenyére.
Fehér Ádámné, munkaközösség vezetõ
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Óvodánk életébõl
„Megnyitotta kapuját, a mi kedves
óvodánk.
Fiúk, lányok siessetek, a sok játék
minket keres.”
Szeptemberben újra megteltek a
csoportszobáink csacsogó kis gyermekekkel. 62 gyermek kezdte felfedezni a
játékok birodalmát. Míg kiscsoportosaink ismerkedtek az óvoda minden csodájával, a középsõ és nagycsoportos
gyerekek alig várták, hogy újra találkozzanak a rég nem látott barátokkal.
Mi is sok programmal vártuk õket.
Szeptemberben a Mosolybirodalom pályázatának köszönhetõen nyárbúcsúztató délelõttöt szerveztünk. Volt
arcfestés, népi játékok, és a nagy kedvenc, az ugrálóvár. Az már csak hab volt
a tortán, hogy két vár is várta õket az
udvaron.
A középsõsök szüretre hívtak minket. A szülõk varázslatának köszönhetõen az udvaron szõlõtõkék, az asztalon
pedig sok finomság várta a szüretelõ
gyerekeket. A sok kis szorgos kéz pillanatok alatt leszüretelte a szõlõt, és a
szülõkkel közös bogyózás után hamar
megcsordult a szõlõ leve a kis sotunkban. Mint régen, mi is szüreti mulatsággal zártuk a délelõttöt. Varnyú Rita
Folytatás a 7. oldalon

XVIII. évfolyam 5. szám
Folytatás a 6. oldalról
táncházba hívott kicsit és nagyot. Köszönjük neki!
Októberben az állatok világnapján
útra kelt az óvoda. A nagyok és a középsõsök a jászberényi állatkertben jártak, a
kiscsoportosak pedig ellátogattak Kisnánára a Bari tanyára. Most is nagy élmény volt a gyermekek számára.
A Galagonya Bábszínház is ellátogatott az óvodába. Gyönyörû bábjaik és
elõadásmódjuk mindig elvarázsolja a
gyerekeket.
Nagycsoportosaink kis mûsorral
köszöntötték a néniket és a bácsikat az
Idõsek világnapján.
Sok lehetõséget teremtettünk az õsz
és kincseinek megismerésére. Sokat sétáltunk és megfigyeltük a változó természetet. A középsõ és nagycsoportos
gyerekek az õszi piacról kincsekkel tértek haza. Befõztek, savanyítottak süteményt készítettek. Birtokba vettük a
környék dombjait, a falu játszóterei.
Novemberben Márton napján, már
második alkalommal, közös délutánt
szerveztünk a szülõkkel. Minden csoportban a legendával és a libával kapcsolatos barkácsolással vártuk az anyukákat és az apukákat. A szülõk sok libás
finomsággal vendégelték meg a gyerekeket. A nap végén lámpást gyújtottunk
és kicsi és nagy közösen énekelve, sétára indult a faluba. A sok lámpás, mint
megannyi csillag apró fénye küldte az
emberek felé a szeretetünket.
Minden rendezvényünket sok lelkes
szülõ segíti és teszi még felejthetetlenebbé a gyermekek számára. Minden segítõ
és résztvevõ szülõnek köszönjük!
A mindennapokban is sok érdekességgel várjuk a gyerekeket. Az óvó nénik változatos, színes tevékenységekkel,
versekkel, mesékkel, dalokkal igyekeznek a gyermekek ismeretét, képességét
fejleszteni. És mennyi minden vár még
ránk! Talán erre is jár majd a mikulás,
táncra kel egy-két boszorkány, és csengõszóra érkeznek az angyalkák.
A közelgõ advent szellemébe:
Kívánunk mindenkinek békés,
meghitt készülõdést az ünnepekre és
áldott boldog karácsonyt szeretteik
körében!
Szecskõ Tiborné, igazgató
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Idõsek napja
Gyöngyöstarjánban
2015. október 18-án az Idõsek
napja alkalmából köszöntöttük községünk idõs lakóit. Az esõs napok
után ezen a napon végre a nap is kisütött, élvezhettük jólesõ melegét.
Délután a mûvelõdési házban egy
kis mûsorral és ajándékkal kedveskedtünk az idõs embereknek.
A polgármesteri hivatal dolgozói
az ajándékutalványok átadásában segítettek, míg a képviselõk egy kis sós
süteménnyel, meleg pogácsával, meg
egy kis lélekmelegítõvel fogadták a
vendégeket. A mûsor kezdetére megtelt a mûvelõdési ház nagyterme.
Polgármester úr ünnepi beszédében köszöntötte a falu legidõsebb lakóit, majd a helyi óvodások adták elõ
Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról
mûsorukat, akik nagyon izgultak, de
az óvó nénik átsegítették õket a nehézségeken. A Virtus Kamara Táncegyüttes és a Tarjánka néptánccsoport fergeteges elõadását vastapssal
köszönték meg.
Tovább fokozta a jó hangulatot a
Nagyik és Unokák Énekkar, akikkel az
ismert nóták hallatán együtt énekelt a

közönség is. Ludányiné Molnár Borbála helyi lakos verssel köszöntötte idõs
társait. A Gyöngyöstarjáni Pávakör, akik
október 4-én vehették át a zenekultúrában végzett kimagasló munkásságuk elismeréseként a KÓTA-díjat népzenei
együttes kategóriában, szintén készült
egy dalcsokorral. Az est zárásaként Kiss
Anna, nótaénekes csalogányunk nemcsak jókedvre derítette közönségét, hanem sokan táncra is perdültek az ismert
nóták hallatán. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és egy kellemes
délutánt szerezhettünk községünk idõs
lakóinak.
Ludányi Mihályné

Tök jó buli képekben
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A gyöngyöstarjáni tûzoltók életébõl
ehhez tagjaink is nagyon sok társadalmi
munkával járultak hozzá. A tûzoltó
egyesület tagjai évrõl évre tûzoltási és
kárelhárítási feladatokat is ellátnak. Tagjai vagyunk a Gyöngy Mentõcsoportnak, ezáltal tûzoltóink minden évben
többször katasztrófavédelmi gyakorlatokon vesznek részt. Köszönet illeti önzetlen munkájukat!

A Gyöngyöstarján Községi Tûzoltó
Egyesület az idén ünnepelte 125 éves
fennállását. Az ünnepség keretein belül
megemlékeztek az egyesület alapítóiról,
részleteket elevenítettek fel az egyesület
történelmébõl. Az egyesület alapítója
egy nyugdíjas tûzoltó tiszt volt, hiszen a
tûzoltáshoz nélkülözhetetlen a szakértelem. Az alapítók gyermekei még tiszteletbeli tagságukat megtartották, de
egyre több helybéli önkéntes jelentkezett, akik közül néhányan hivatásos
lánglovagként dolgoznak.

A kiváló parancsnokok között szolgált id. Török József, aki 2015. májusában az egyesület felterjesztésére posztumusz Széchenyi Ödön-díjat kapott,
amelyet fia, ifj. Török József vehetett át
ünnepélyes keretek között Pilismaróton az Országos Tûzoltószövetség által
rendezett ünnepségen. Másik fia, Török István is évtizedeken át oszlopos
tagja volt egyesületünknek, munkáját
emlékplakettel köszöntük meg, melyet
özvegye vett át. A jelenlegi tagok közül
többen kiváló munkájukért oklevélben
részesültek.

2015. június 6-án Gyöngyöstarján
Önkormányzata új csapatzászlót adományozott az önkéntes tûzoltóknak. Az
új csapatzászlót Nagy Károly polgármester úr adta át Benedek János parancsnok
úrnak az ünnepélyes állománygyûlésen.
Az új csapatzászlót Utassy Vilmos címzetes kanonok, esperes úr a Gyöngyöspatai Fõeseperesi Kerület plébánosa

szentelte fel. Az állománygyûlés elöljárója Mérai Péter tûzoltó õrnagy úr a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tûzoltósági fõfelügyelõje volt, de
körünkben volt még Dr. Zólyomi Géza
tûzoltó alezredes úr, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje,
és Szabó László úr, a Heves Megyei
Tûzoltó Szövetség titkára is.
A hivatalos ceremóniát követõen
már nemcsak a tagság részvételével, fergeteges hangulatú Tûzoltó Bál került
megrendezésre. Mindkét eseményen
részt vettek az éppen Gyöngyöstarjánban vendégeskedõ, Erdélybõl érkezett
Zetelakai Tûzoltó Egylet képviselõi. Az
egyesületek partnerkapcsolati megállapodást írtak alá.
A 2015. év kiemelkedõen sikeres
volt az egyesület életében. Versenycsapatunk 2. helyezést ért el a Heves
Megyei Tûzoltó Szövetség által megrendezett tûzoltó versenyen. Több sikeres pályázat eredményeként fejleszthettük eszközparkunkat, és a régi tûzoltó szertár mára már egy színvonalas
tûzoltó bázissá nõtte ki magát – persze

A BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság a közremûködõ Magyar
Tûzoltó Szövetséggel közösen kiírt pályázaton 739 330 Ft értékben nyert támogatást az egyesület mûszaki-technikai, informatikai fejlesztésére, valamint
a szertár bõvítésére.
Óriási sikerként könyvelhetjük el azt,
hogy az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap által támogatott pályázaton egyesületünk új, 9 személyes, csapatszállító kisbusszal gyarapodott. A
gépkocsi – melynek értéke 10 millió forint – ünnepélyes keretek között került
átadásra Budapesten október 29-én.
E rendkívül sikeres évnek azonban
nagyon szomorú történései is voltak.
Két tagunktól kényszerültünk végsõ
búcsút venni az idén. Tatár István, aki
hosszú éveken keresztül látta el az
egyesület elnöki tisztét, és Babus Tibor,
aki szintén több évtizedet átkarolóan
volt egyesületünk aktív tagja, vezetõségi tagja. Emléküket kegyelettel õrizzük.
Célunk, hogy megõrizzük a nagy
múlttal rendelkezõ egyesületünk értékeit, továbbra is híven szolgáljuk
Gyöngyöstarján lakosságát. Ehhez
azonban az is kell, hogy fiatal tagokkal
gyarapodjunk. Kérjük Gyöngyöstarján
ifjúságát, akik éreznek magukban elhivatottságot az önkéntes tûzoltó mozgalom iránt, lépjenek tagjaink sorába!
Pál Attila az egyesület titkára
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KÓTA-díjas lett a
Gyöngyöstarjáni Pávakör
2015. október 4-én a KÓTA fennállásának 45. évfordulója alkalmából
Budapesten rendezett koncerten került sor a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége KÓTA-díjának átadására.
A 2004-ben alapított magas rangú
szakmai elismerést a KÓTA elnökségének döntése alapján a kórus- és
népzenei élet kiválóságai vehették át.
A díjazottak között vette át elis-

merését a Gyöngyöstarjáni Pávakör
népzenei együttes kategóriában, a
zenekultúrában végzett kimagasló
munkássága elismeréséül.
A kitüntetéshez szívbõl gratulálunk!

Dombormû-avatás
Gyöngyöstarjánban
Elõzõ számunkból technikai okok miatt sajnos kimaradt az itt olvasható cikk,
amit most pótoltunk.
(Szerkesztõség)
Kovácsné Majoros Etelka régi álma
valósulhatott meg 2015. augusztus 20án, amikor az István utca és a Dobó utca
sarkán lévõ téren felavatták a Szent Istvánt ábrázoló dombormûvet. Az édesapja kívánsága volt államalapító királyunk emlékének ilyenformán való
megõrzése. Fáradhatatlanul szervezett,
dolgozott, minden követ megmozgatott
a cél elérése érdekében. Községünk
újabb ékessége Juhász László gyöngyöstarjáni fafaragó mûvész alkotása, aminek
talapzatát, állványzatát Õzse Zsolt gyöngyöstarjáni asztalos készítette. Az ünnepi
szentmise és az új kenyér szentelése

után ünnepélyes keretek között leplezte
le Nagy Károly polgármester és Etuka a
dombormûvet. Az ünnep fényét emelte
a Nagyik és Unokák Énekkar elõadása.
Ezúton köszönjük meg az alkotók önzetlen munkáját, és minden támogató
hozzájárulását, ami nélkül ez az alkotás
nem készülhetett volna el.
Feketéné Reviczki Hajnalka

Gyöngyöstarjántól
Galambfalváig
„A vers az, amit mondani kell.
Nem kötelezõen, hanem szükségbõl.”
(Kányádi Sándor)
Indulásunkkor még nem is sejthettük, hogy nem „csupán” egy utazás élményével leszünk gazdagabbak, hanem egy óriási megtiszteltetés ér bennünket. Testvértelepülési kapcsolat létrejöttét szeretnénk elõsegíteni Erdélyben a képviselõ-testülettel, ezért utaztunk el Galambfalvára, Kányádi Sándor
szülõhelyére. Találkozhattunk a költõvel, akivel két órán keresztül beszélgettünk, és elmondott néhányat verseibõl
is. Sándor bácsi többek között arról is
mesélt, hogy egyszer kint töltötte a rengetegben az éjszakát, mert a lova elcsatangolt és próbált hazajutni... fától fáig.
Felejthetetlen volt!
Október 14-én lélekben ismét ott
lehettem a hegyekben. Jónás Zoltán
elõadómûvész volt az, aki lehetõvé tette ezt az idõutazást, Kányádi Sándor
verseit tolmácsolva ezen a remek estén
a könyvtárban. A Magyar Mûvészeti
Akadémia támogatásával létrejött esten
a költõ megzenésített verseit is hallhattuk Dinnyés József tolmácsolásában
felvételrõl.
Számunkra, akik ott voltak Galambfalván, ez az este több volt, mint
irodalmi élmény. Abban a kivételes szerencsében részesültünk, hogy azon az
utcán jártunk, ami „nem is utca csak fél
utca”, ahogy versében a költõ lefestette.
A rendezvényen a szüreti munkák ellenére sok tarjáni vett részt, megtisztelve
ezzel az elõadómûvészt és a szervezõket.
Már Ágnes
Tisztelt Gyöngyöstarjániak!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy
december 12-én szombaton, Luca napi
rendezvény miatt a Jókai tér 15 órától
23 óráig a forgalom elõl le lesz zárva.
Ebben az idõszakban a Volán buszok is
csak az elsõ megállóig közlekednek.
Megértésüket köszönjük!
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Házi somlói galuska karácsonyra
Sima lap: 3 tojás, 15 dkg cukor, 1
ek. olaj, 75 ml víz, 20 dkg rétesliszt,
csipet sütõpor.
Diós lap: 3 tojás, 15 dkg cukor, 1
ek.olaj, 75 ml víz, 15 dkg rétesliszt, 5
dkg darált dió, csipet sütõpor.
Kakaós lap: 3 tojás, 15 dkg cukor,
1 ek. olaj, 75 ml víz, 18 dkg rétesliszt,
2 dkg kakaópor, csipet sütõpor.
A tojásokat a cukorral robotgéppel
habosra keverem legalább 5 percig,
beleöntöm az olajat, vizet, a többi hozzávalót és kézi habverõvel óvatosan belekeverem a lisztet is. Sütõpapírral bélelt tepsibe kenem és elõmelegített sütõben 180 fokon kb. 10-12 perc alatt
külön-külön megsütöm a lapokat.
A lapokat 30x38 cm-es tepsiben sütöm egyenként.
Szirup: 35 dkg cukor, 6 dl víz, 2 citrom és 2 narancs reszelt héja, 1 dl rum.
A vizet a hozzávalókkal sziruppá
fõzöm kis lángon, 3-4 perc alatt. Kihûtöm és átszûröm, mert a héjak
nem kellenek bele.
Vaníliakrém: 1,25 l tej, 10
tojássárga, 5 ek. liszt, 37 dkg cukor, 4
tk vaníliakivonat.
A tojássárgákat kikeverem a cukorral és a liszttel, hozzáadom fokozatosan a tejet, vaníliát és közepes lángon
kevergetve besûrítem. Hagyom kihûlni, idõnként átkeverem.
Csokoládéöntet: 30 dkg étcsokoládé, 30 dkg cukor, 2,5-3 dl víz, 1dl rum.
A vizet felmelegítem a cukorral és
a rummal, majd a tûzrõl levéve beleteszem a csokikockákat és kézi habverõvel simára keverem. A víz attól
függ, ki milyen öntetet szeretne.

Összeállításhoz: 15 dkg dió pirítva és durvára darálva, 20 dkg mazsola 1 dl rumban megfõzve, kevés
baracklekvár, kakaópor, a tálaláshoz
tejszínhab.
Egy nagy tálcára teszem a sima lapot, alaposan meglocsolom a sziruppal, megkenem a vaníliakrém felével,
megszórom a dió és a rumos mazsola felével. Erre jön a kakaós lap,
megint sziruppal meglocsolom, vaníliakrém, dió és mazsola. Tetejére kerül a diós lap, ezt is alaposan megöntözöm sziruppal, vékonyan megkenem baracklekvárral, megszórom
kakaóporral. Lefedem és egy pár órára beteszem a hûtõbe (legjobb egy
éjszakára).
Tálalásnál egy kanál „galuskát”
kanyarítok belõle a tányérokra, tej-

színhabot teszek rá és a csokiöntettel
meglocsolom.
A szirup soknak tûnik, de kell
ennyi, mert ez a süti szárazon rémes!
Bõségesen kell öntözni a lapokat.
Jó étvágyat!

Eladó ingatlan
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megvételre ajánlja
Gyöngyöstarján, Dobó utcában, a fõút
mellett elhelyezkedõ kivett lakóház,
udvar 484 m2-es területét. Az ingatlanon 48 m2-es lakható, felújítandó
lakóépület helyezkedik el.
Irányára: 2,4 M Ft.
Érdeklõdni 37/372-025 vagy
06-30-747-9596 telefonszámon

Gyöngyöstarján Önkormányzata képviselõi
és dolgozói nevében
békés, boldog karácsonyt
és eredményekben gazdag
2016-os esztendõt kíván
minden kedves gyöngyöstarjáni lakosnak
Nagy Károly polgármester
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