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Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete a
2010. június 17. napján tartott ülésén
úgy döntött, hogy a 2010. évi költ-
ségvetésben meghatározott Széche-
nyi utca ivóvízrendszerének kiépítési
tervét és a Vörösmarty utca útépítési
tervét 2011. évben készítteti el. A
képviselõ-testület ezen feladatok el-
végzésére betervezett összegbõl fede-
zi a mezõgazdasági út árokrendszer
kitisztításának és az abból keletkezett
hordalék elszállításának a költségeit.
Elfogadta az ÁMK Napköziotthonos
Óvoda Pedagógiai Programját – a
közoktatási szakértõ javaslatának fi-
gyelembevételével. A testület döntött
arról, hogy az Integrált közösségi
szolgáltató tér kialakítására (Rákóczi
utca 1.) közbeszerzési pályázatot ír
ki. Az egyszerû eljárás ajánlattételi
felhívással – a módosítások figye-
lembevételével – egyetértett és fel-
hatalmazta az eljárás lebonyolítá-
sával megbízott Mátra Fejlesztõ Köz-
pont Közhasznú Nonprofit Kft.-t
(3036 Gyöngyöstarján, Dobó utca 2.)
Döntött továbbá arról, hogy a Kos-
suth utcai játszótér környékére 2 db
„Gyermekek” KRESZ-táblát és 2 db
30 km/h sebességkorlátozó KRESZ-
táblát, a Nefelejcs utcai játszótér kör-
nyékére 2 db „Gyermekek” KRESZ-
táblát kell kihelyezni. 

A képviselõ-testület a 2010. jú-
nius 28. napján tartott ülésén a Nap-
köziotthonos Óvoda és a Nefelejcs
utcai játszótér felújításának kivitele-
zési munkáira vonatkozó közbeszer-
zési eljárás során a Kõépítõk Kft.
(3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 2.)
ajánlattevõnek a közbeszerzési eljá-
rás 1. és 2. részére tett ajánlatát, vala-
mint a HB Summa-Vill 2009. Kft.
(2083 Solymár, Nagykovácsi u. 25.)
ajánlattevõnek a közbeszerzési eljárás
1. és 2. részére tett ajánlatát érvényte-
lennek nyilvánítja. A grémium a
Horváth és Horváth Kft. (3300 Eger,

István király u. 6.) ajánlattevõ aján-
latát fogadta el, és megbízta a Gyön-
gyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda
felújítási munkáinak kivitelezésével.
A Gyöngyöstarján Nefelejcs utcai
játszótér felújítási munkáinak a kivi-
telezésével kapcsolatosan a Gép-Li-
get Kft. (2330 Dunaharaszti, So-
mogyvári u. 27.) ajánlattevõ ajánlatát
fogadta el és bízta meg a munka el-
végzésével. Amennyiben az ajánlat-
tevõvel bármely okból kifolyólag a
szerzõdéskötésre nem kerülne sor,
úgy a második legjobb ajánlatot adó
S-tér Kft. (1091 Budapest, Üllõi út 5.
III/23.) árajánlatát fogadja el, és bízza
meg a gyöngyöstarjáni Nefelejcs ut-
cai játszótér felújításával. 

A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy 2010. augusztus 1. napjától 2015.
július 31. napjáig Szántó Marianna
(3000 Hatvan, Gábor Áron u. 20. szám
alatti lakost) nevezi ki az Általános
Mûvelõdési Központ igazgatójának.

A testület a 2010. július 23. nap-
ján megtartott ülésén úgy döntött,
hogy a Jókai Mór tér 5. szám alatt
mûködõ Általános Iskola – 2. számú
szavazókör megszûnik. Továbbá a
Helyi Választási Iroda vezetõjének ja-
vaslata alapján a Helyi Választási Bi-
zottság tagjaivá választotta Kiss La-
josnét (született Csernyik Amál, Má-
riássi utca 9.), Tóthné Agócs Ágnest
(István u. 33.), Sramkóné Kuti Beátát
(Szabadság utca 26.), póttagként Bo-
dó Gábornét (Tûzoltó utca 13.
szám). A grémium a Világos Szán-
dékkal Gyöngyöstarján Egyesület
részére a Parasztolimpia elnevezésû
rendezvény lebonyolításához 100
000 forint anyagi támogatást biztosí-
tott, továbbá döntött, hogy az ÁMK
Napköziotthonos Óvoda (Damja-
nich utca 1.) bejárati ajtaját az épület
felújításával egy idõben kicseréli.

Az önkormányzati képviselõ-testü-
let a 2010. augusztus 26. napján tartott
ülésén úgy döntött, hogy a Soly-szolg

Kft. (1068 Budapest, Rippl-Rónai u.
12) ajánlattevõnek, a „Gyöngyöstarján,
IKSZT kialakítása – 2010” – Rákóczi
utca 1. közbeszerzési eljárásra tett aján-
latát érvénytelennek nyilvánítja, továb-
bá a Horváth és Horváth Kft. (3300
Eger, István király u. 6.), ajánlattevõ
ajánlatát fogadja el, és megbízza az in-
gatlan felújítási munkáinak kivitelezé-
sével. A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy Szurmik Sándor és Szurmik Sán-
dorné 3200 Gyöngyös, Angyal út 4.
szám alatti lakosok tulajdonában lévõ
és általuk megvételre ajánlott 3036
Gyöngyöstarján, Széchenyi utca 12.
szám alatti ingatlant az önkormányzat
nem kívánja megvásárolni. Gyöngyös-
tarján Község Önkormányzata úgy
döntött, hogy a jegyzõi munkakör be-
töltésére pályázatot ír ki. A képviselõ-
testület úgy döntött, hogy a Világos
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egye-
sület részére 936 000 forint összegû
támogatást biztosít. 

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete a
2010. szeptember 9. napján tartott
ülésén úgy döntött, hogy a 25 millió
forint összegû indikatív hitelajánla-
tok közül a Gyöngyös-Mátra Takarék
(3200 Gyöngyös, Magyar u. 1.) aján-
latát fogadja el. A grémium elfogadta
az önkormányzat elsõ félévi költ-
ségvetési beszámolóját, továbbá a
családi napközi igénybevétele esetén
fizetendõ díjak összegét. A képviselõ-
testület úgy döntött, hogy 2011. év-
ben is részt kíván venni a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatban. 

Az önkormányzati választás alkal-
mával Gyöngyöstarján községben
2023 fõ volt a választójogosultak
száma, melybõl 863 fõ élt szavazati
jogával. 

A községben a részvételi arány 43
százalék volt.
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük

Folytatás a 2. oldalon
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Három polgármesterjelölt indult. A
választáson Deák Róbert, a FIDESZ-
KDNP jelöltje 156, Kiss Richárd füg-
getlen jelölt 45, és Nagy Károly füg-
getlen jelölt 655 szavazatot kapott.

A szavazatok alapján megállapít-
ható, hogy Gyöngyöstarján község
lakossága Nagy Károlyt választotta
polgármesterré.

Képviselõjelöltként 17 fõ indult a
választáson.

A szavazatok összeszámlálása
alapján a képviselõ-testület összeté-
tele a következõ:

1. Bálint Ira (534 szavazat)
2. dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna

(494 szavazat)
3. Jenei Károly (422 szavazat)
4. Szecskõ Zsolt (384 szavazat)
5. Dénes László (381 szavazat)
6. Csontos József (348 szavazat)
A képviselõ-testület 2010. októ-

ber 14. napján megtartotta alakuló
ülését, ahol a képviselõk Jenei Károly
képviselõ urat választották meg al-
polgármesterré. Az alakuló ülésen a

megválasztott képviselõk és tisztség-
viselõk letették esküjüket.

A képviselõ-testület megalakította
a Pénzügyi-Szociális Bizottságot,
amelynek elnöke: Szecskõ Zsolt kép-
viselõ, tagjai: Dénes László képviselõ,
Csontos József képviselõ, Dudás
Lászlóné, Benedek Jánosné.

A képviselõ-testület létrehozta a
Kulturális-Településfejlesztési Bi-
zottságot, amelynek elnöke: Bálint
Ira képviselõ, tagjai: dr. Petrovicsné
Sasvári Zsuzsanna képviselõ, Szecskõ
Zsolt képviselõ, Tóthné Kiss Ildikó,
dr. Ludányiné Prém Judit.

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzata 2010. október 28. napján
megtartott ülésén döntött, hogy 2011.
január 1. napjától dr. Jakab Csaba,
2760 Nagykáta, Tavasz utca 67. szám
alatti lakost nevezi ki határozatlan
idõre Gyöngyöstarján község jegy-
zõjének. A testület elfogadta továbbá
a Rákóczi utca 1. szám alatt lévõ épü-
let kivitelezése során jelentkezõ vil-
lany-vezeték átépítésének többlet-
költségét, az Andezit Kft. (3200

Gyöngyös, Vasút út 5.) Gyöngyös-
tarján Tûzoltó utca-Szeszfõzde mel-
letti árokrendszer kitisztítására és át-
eresz építésére vonatkozó, 209 600
forintos árajánlatát. A grémium úgy
döntött, hogy a Geoteszt Környezet-
gazdálkodási és Kultúrmérnöki Szol-
gáltató Kft. (1112 Budapest, Kérõ u.
20.) által készített, Pozsonyi utca 5.,
7., 9., 11. számú ingatlanok mögötti
felszínmozgás vis maior szakértõi vé-
leményének tervezési költségét, 250
000 Ft-ot az érintett ingatlan tulajdo-
nosaitól átvállalja. A képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy az elfogadott
2010. évi munkatervtõl eltérõen a no-
vemberi és decemberi testületi ülést
összevonja és a két ülés napirendjét
2010. december 9. napján tartandó
testületi ülésen tárgyalja meg. A tes-
tület elfogadta továbbá a 2011. évre
vonatkozó belsõellenõrzési tervet, a
települési rendezési terv módosítását
valamint, hogy a Községi Sportkör ré-
szére 200 000 forint önkormányzati
támogatást biztosít.
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Folytatás az 1. oldalról

Óvodánk
életébõl

„és újra elkezdõdött egy tanév”
Véget ért a nyár, minden kisgyer-

mek izgatottan várta, hogy ismét ki-
nyisson az óvoda kapuja. Újra talál-
kozhatunk a barátokkal, vidám zsibon-
gástól hangos az udvar, jókedvûen, ön-
feledten játszhatunk. A gyerekek és a
felnõttek csodálkozva tapasztalták, vala-
mi más lett, szinte „kicserélték az ovit”.
A nyár elején elkezdõdött átalakítási és
felújítási munkálatok befejezõdtek. A
modern kor kihívásainak megfelelõen
átépítették a bejáratunkat, kicserélték a
tetõszerkezetet. Az óvodánk épületé-
ben kapott helyet a családi napközi.
Szépen kialakított csoportszobát jelen-
leg öt kisgyermek birtokolja, és Anita
néni (Ludányiné Szabó Anita) aki óvja,
szeretettel gondozza a csöppségeket.
További személyi változások is történ-

tek, az ÁMK igazgatói posztját augusz-
tustól Szántó Mariann igazgatóasszony
tölti be. Óvodai kollektívánkba is új óvó
néni érkezett: Szlovencsákné Dénes
Mónika. Munkátokhoz sok sikert kívá-
nunk.

„megérett a szõlõ, mézédes a leve”
Puttonnyal fiúk és lányok indulnak

a szüretre. Szeptember 24-én hagyo-
mányainkhoz hûen megrendeztük ez
évi szüreti vigasságunkat. A középsõ
csoportosok játékos mondókákkal, tré-
fás dalokkal idézték fel a szüreti mun-
kálatokat. Természetesen most sem
maradt el a szüretelés, minden csoport
leszüretelte a szõlõterületét, lebogyóz-
tuk, a gyerekek segítségével kipréseltük,
a nehéz munka jutalmaként minden-
kinek jutott egy pohár must. Éhesek
sem maradtak a szüretelõk, hiszen az
asztalok roskadoztak a sok finomságtól,
amit az anyukák sütöttek. Ezúton is
köszönjük minden kedves szülõnek!

„barátaink az állatok”
Október 1-jén a jászberényi állat-

kertbe kirándultunk. Minden évben
nagyon várják a gyerekek, az idõjárás
szerencsére kegyes volt hozzánk. Állat-
kerti sétánk végeztével sokan már a bu-
szon elszunyókáltak.

A gyönyörû õszi idõt kihasználva,
mindhárom csoport nagy sétát tett a
Völgyi tóhoz. Megfigyeltük az õszi ter-
mészet változásait. A tó élõvilágát, a ná-
dat, a békákat a tóparton. Sok csipkebo-
gyót gyûjtöttünk, amit lelkesen vittek a
gyerekek az oviba, hogy tudjunk majd
teát készíteni belõle. A középsõ és nagy-
csoportosok ellátogattak Gyöngyösre, a
piacra.  Szokásos színházi programjaink
most sem maradtak el. Az egri Ga-
lagonya bábszínház elõadását nézhették
meg a Mûvelõdési Ház szervezésében,
és október 25-én az óvodánkban is
szerepelt a társulat. Végül, de nem utol-
sósorban szeretnénk megköszönni
azoknak a szülõknek az önzetlen segít-
ségét, akik a tanévkezdési takarítási
munkákban segítettek.

Dobre Attiláné
óvodapedagógus
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Felhívás
Tisztelt Gyöngyöstarjániak!
2010-ben a Luca-nap elõtt újra

betlehem készítésére szeretnénk biz-
tatni minden jó szándékú helyi lakost,
azzal a nem titkolt céllal, hogy kará-
csonyig különleges látnivalóval ked-
veskedjünk egymásnak és az ide láto-
gatóknak egyaránt.

Idén térképen szeretnénk megje-
lentetni azokat a házakat, ahol a kis-
kertben kivilágított betlehemeket lát-
hatnak a faluban sétálók. Reméljük,
évrõl évre egyre többen kapnak kedvet
a készítéshez és az esti sétákhoz is.

A betlehemek Luca-naptól kará-
csonyig lesznek láthatók.

A térképre kerüléshez kérjük, az
alábbi telefonszámon jelezzenek:

06/30-8152-173

Gyöngyöstarján Község Oktatási és
Kulturális Bizottsága

Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért
Egyesület

Szeptember 1-jén ismét meg-
szólalt a tanítás kezdetét jelzõ csengõ.
Új tanévet kezdtünk, amely néhány
személyi változást is hozott magával.

A képviselõ-testület augusztus 1-
tõl Szántó Mariannát bízta meg az
Általános Mûvelõdési Központ igaz-
gatói teendõinek ellátásával. Munká-
jához kívánunk sok sikert, kitartást és
jó egészséget.

Júniusban köszöntünk el Tari Ág-
nes tanár nénitõl, akinek hosszú
nyugdíjas éveket kívánunk.

A tantestületben történt személyi
változások szerint Kerek Marianna
tanár néni tanítja a magyar és törté-
nelem tantárgyakat. A kémiát Már-
ton Jánosné, a rajzot dr. Lipovszkyné
Molnár Zsuzsanna, a technikát Mor-
vayné Szegedi Krisztina oktatja.

Sok szakkör közül választhattak
tanulóink. Szeptembertõl mûködnek
szakköreink: magyar és matematika

felvételi elõkészítõ, angol, német,
természetbarát, rajz, informatika
kezdõknek és ECDL vizsgára készü-
lõknek, valamint sportkörök.

Kissné Matin Éva
intézmény egység vezezetõ helyettes

Meglepetés

A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyer-
mekekért Alapítvány megjutalmazza
minden osztály legjobb magatartású
és legjobb tanulmányi eredményt el-
érõ tanulóit. 

2010. december 12-én vasárnap a
Vígszínházban Halász Judit 14.30-
kor kezdõdõ koncertjét hallgathatja
meg 18 tanuló és 2 kísérõ tanár.

Kissné Matin Éva
kuratóriumi elnök

Iskolánk életébõl
Becsengettek

Az UNESCO Nemzetközi Taná-
csa Yehudi Menuhin kezdeményezé-
sére emelte október 1-jét A ZENE
VILÁGNAPja rangjára. Ez a nap a
zenemûvészet legnagyobb alakjaira
emlékeztet, segíti a különbözõ kultú-
rák zenéinek jobb megismerését.

Iskolánk a tavalyi hagyományte-
remtõ koncert után második alka-

lommal rendezett zenés mûsort erre
az ünnepre. A zenét tanuló gyerekek
válogattak most az eddig kedvvel ját-
szott zenedarabjaikból egyet-egyet,
hogy megmutathassák, mennyit fej-
lõdött tudományuk.

Különleges színt adott a tanárok
csatlakozása az énekkarhoz, segítsé-
gükkel kétszólamú mûvet is énekel-

hettünk. Az elõadott mûvek átölelték
a zenetörténelmet, Bachtól a híres
emberek zenérõl alkotott rövid gon-
dolatainak összekötésére alkalmazott
elektromos gitárszólóig és Lõrincz
Kristóf óriási tetszést aratott dob-
szólójával. A jó hangulatú mûsort
Presser Gábor kitûnõ zenéjének
közös éneklésével zártuk: Zene nél-
kül mit érek én?

Nagy Mónika

A zene világnapja 2010.
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Október 21-én nagy-nagy öröm-
mel és izgalommal jöttünk iskolába.
Az elsõ órát megtartottuk, de alig
vártuk a csengõszót. Ahogy kicsön-
gettek, rögtön álltunk is sorba, és
szálltunk fel a buszra. Az alsó tagozat
Budapestre ment kirándulni! Jó
hosszú volt az út a fõvárosig. Útköz-
ben sok érdekességet láttunk. Elõ-
ször az Aréna Plázába mentünk, a
3D-s moziba. Mozgólépcsõztünk a
3. emeletig. A film elõtt kaptunk pat-
togatott kukoricát és üdítõt. Az
IMAX-ban megnéztük a Shrek 4. ré-
szét, a Shrek a vége, fuss el véle! cí-
mû mesét. Nagyon jókat nevetgél-
tünk. Mikor a filmnek vége lett, fel-
szálltunk a buszra és falatoztunk.

Ezután a Nemzeti Múzeumba in-
dultunk. Mátyás király korából tár-
latvezetés és játékos foglalkozás várt
ránk. Megmutatták nekünk az akkori
ruhákat, eszközöket, és hogy milyen
volt a pénz. A tárlatvezetés után kez-
dõdtek a programok. Lehetett készí-
teni pajzsot, csörgõt, fejdíszt és Hol-
lós Mátyás zászlót. Végül királyt és
királynõt választottunk. Szecskõ Roli
lett Mátyás király, Kerek Felícia pedig
Beatrix királynõ. Befejezésül játszot-
tunk és táncoltunk.

Hazafelé jövet még megálltunk a
Fõvárosi Nagycirkusz elõtt, mert na-
gyon szeretünk vásárolni. Különbö-
zõ ajándéktárgyakat vettünk.

Este 7 óra körül értünk haza. Szü-
leink már vártak bennünket. Öröm-
mel meséltük el otthon budapesti ki-
rándulásunkat. Nagyon jó volt ez a
nap, reméljük máskor is elmegyünk!

Czinkóczi Elizabet, Szabolcsi Lilla,
Szép Alexandra, Szecskõ Roland

4. osztályos tanulók 
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Nyári tábor 2010.

Úszás Tánc

A iskola által szervezett hatodik
nyári tábor idén Felsõtárkányban ke-
rült megrendezésre. Szerencsére vi-
szonylag sok gyerkõcnek keltette fel
az érdeklõdését. 

A hét során sok, változatos prog-
ramon vehettünk részt. Többek kö-
zött volt kincsvadászat, lovaglás,
számháború, strand, városnézés,
Kúl-Túra (Egerben) és végül, de
nem utolsósorban kalandpark. A ta-
nároknak némi fejfájást okozva a
„rangidõsek” (8.-osok) esténként úgy
gondolták, önálló életet fognak foly-
tatni. Ezt csillagnézés formájában va-
lósították meg. Ha már tábor, akkor
meg kell említeni a kosztot is. Ennek
minõsége igencsak megosztatta a né-
pet. Magyarul sokan voltak, akik
nemtetszésüket hangoztatták, ezzel

szemben természetesen voltak, akik-
nek megfelelt. Aki már többször
részt vett ilyen táborban, az már csak
megszokásból is be akart törni egy-
két ablakot. Szerencsére – már
amennyire ezt lehet szerencsének
nevezni – csak véletlenül történt
ilyesmi.

Összegezve megvolt minden,
amiért szeretjük ezt a tábort: sok-sok
program, rengeteg fegyelmezetlen
gyerek, ablakok betörése, tanári vas-
szigor (XD), túlságosan korai takaro-
dó/lámpaoltás. Reménykedünk ben-
ne, hogy még több ehhez hasonló
élményben lehet részünk a jövõben:

Godó Gerda, Szõke Zsófi, Lõrinc Kristóf
8. osztályos tanulók

Az elmúlt idõszakban haladó úszó-
tanfolyamot szerveztünk iskolánk 3-4.
osztályos tanulóinak. Sajnos csak 8
gyermek jelentkezett a két osztályból.
Eredményesnek mondhatjuk így is az
akciót, mert a harmadik úszásnemet, a
mellúszást sajátíthatták el tanulóink a
gyöngyösi uszodában. Nagy izgalom-
mal fogadták a legmélyebb medencé-
ben való gyakorlást. Mindenki sokat
fejlõdött, s kedvvel úszott!

Az úszás tudománya nagyon fon-
tos tudomány. Nem egy, s nem két
hét alatt lehet jól elsajátítani. Hosz-
szabb gyakorlást igényel.

Arra biztatnék minden gyerme-
ket, hogy tökéletesen sajátítsa el,
majd rendszeresen mûvelje azt!

Pongrácz Gáborné

Ingyenes vízilabda elõkészítõ

7-12 éves gyerekeknek (úszni tudó
és nem tudó fiúk és lányok számára)

Érdeklõdni: 06-30/301-0918-as
telefonszámon

Községünk egyik nagy büszke-
sége Csernyik Eszter 6. osztályos ta-
nulónk, aki falunapi rendezvényünk
óta is a világ több országában is sike-
resen szerepelt!

Így ír õ ezekrõl az eseményekrõl:
„Belgiumban október 2-án akro-

batikus rock and roll világbajnokság
volt. Táncpartneremmel most jutot-
tunk ki elõször ilyen versenyre, ser-
dülõ kategóriában. Rajtunk kívül
még 47 páros indult. A mezõny 9.
helyén végeztünk és a magyar indu-
lók közül másodikok lettünk.

Október 23-án Svájcban rendez-
tek Európa-bajnokságot, ahol 38 pá-
ros indult. Ezen a versenyen 15. he-
lyezettek lettünk. A versenyek látvá-
nyosak és jól szervezettek voltak. 

Most a magyar bajnokságra ké-
szülünk, ami Budapesten kerül
megrendezésre.”

Csernyik Eszter 6. osztály

Gratulálunk Eszter! Sok sikert
kívánunk neked további pályafutá-
sodhoz! Csak így tovább!

Budapesti
kirándulás
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2010. október 8-án részt vettünk a
nagyrédei Szent Imre Kupa atlétika
csapatversenyen. II. korcsoportosa-
ink kislabdahajításban, 60 m-es fu-
tásban, távolugrásban, III. korcsopor-
tosaink pedig 600 m-es futásban, kis-
labdahajításban, 60 m-es futásban és
távolugrásban mérték össze tudásu-
kat más iskolák csapataival. Bár most
nem értünk el dobogós helyezést, a
gyerekek hozzáállása és küzdõszelle-
me dicséretet érdemel.

Végeredmény: II. korcsoport (3-
4. o.) fiúk: 6. hely (Tóth Jákob, Leskó
Gergõ, Kovács Kevin, Angyal Hunor,
Ludányi Ádám, Kõrösi Gergõ).

III. korcsoport (5-6. o.) lányok: 6.
hely (Jakab Olga, Szõke Petra, Cser-
nyik Eszter, Kis Evelin, Darók Kira,
Sütõ Dézi).

III. korcsoport (5-6. o.) fiúk: 7.
hely (Faragó Benjámin, Farkas Gyu-
la, Kiss Martin, Benchea György, Hi-
mer Máté, Bokros Krisztián).

Labdarúgás

2010. október 15-én elsõ alkalom-
mal rendeztük meg iskolánkban az
osztályok közötti labdarúgó bajnok-
ságot. A versengés az „ÁMK BAJ-
NOKA” kupáért folyt, amit az érin-
tett felsõ tagozatos osztályok mind-
egyike szeretett volna magáénak tud-
ni. A serleget végül a papírformának
megfelelõen a 8. osztály csapata vi-
hette el tanterme díszének. Külön-
díjat kapott a gólkirály, aki 13 góljával
Jónás Kálmán (Karesz ) lett.

A végeredmény:   I. 8. osztály
II. 6. osztály

III. 7. osztály
IV.  5. osztály

Barna Tibor
testnevelõ
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Szerda este cirkuszban voltunk,
amit az iskolánk udvarán állítottak fel.
Nagyon izgalmas elõadást láthattunk.

Elõször hengereken egyensúlyoz-
va zsonglõrködött egy bácsi, majd
egy óriáskígyót bûvölt el egy néni.
Egy varázsló eltüntette az assziszten-
sét, késekkel egyensúlyozott egy

zsonglõr, csacsin lovagolt a majom. 
A szünet után nagyon veszélyes

számot mutatott be egy bácsi. Õ volt
a tûznyelõ. Megette a tüzet. Meg-
kérdezték tõle, hogyan csinálja ezt.
Azt válaszolta, hogy néha még õt is
megégeti bizonyos helyeken.

Másnap már csak a nyomát talál-
tuk meg a cirkusznak. Sajnáltuk,
hogy elmentek.

Csernyik Laura
3. osztályos tanuló fogalmazása

További cikkek és képek közsé-
günk honlapján olvashatóak: a
www.gyongyostarjan.hu weboldalon.

Cirkuszban voltunk

Egészségnevelési hét

Testnevelés,
sport

Atlétika

„Az ember egészségre való törek-
vése egyidõs az emberrel. Az egész-
ségre való törekvés sok esetben úgy
tûnik, hogy az erõfeszítések ellenére
is csak törekvés marad, bár a ma em-
berének lenne legnagyobb szüksége a
törekvést cselekvéssé formálni.”

Közismert, hogy a civilizáció fej-
lõdésével egyenes arányban növeke-
dett az ún. civilizációs betegségek
aránya.

Csökkent az egészséget erõsítõ,
edzõ, egészséget fenntartó megõrzõ té-
nyezõk száma a mindennapi életvitel
során. Ezzel szemben megnõtt az
egészséget kockáztató tényezõk szere-
pe: a mozgásszegény életmód, a túltáp-
láltság, a hódolás a kábítószereknek, a
dohányzás, az alkohol, a szexuális élet
konfliktusai, a rossz életvitel.

Iskolánkban 2010. november 8-
15-ig tartottuk az egészségnevelési
hetet, amelynek keretében a tanulók
elõadásokat hallhattak a szexuális
úton terjedõ nemi betegségekrõl, a
szexuális életrõl az AHA! országos
szexuális és mentálhigiénés felvilágo-
sító program keretében. Bemutatót
láthattak a Bethesda kórház minden-
napi életébõl, és hasznos információ-

kat szerezhettek a betegségmegelõ-
zésrõl, az égési sérülések ellátásáról.

Az elméleti elõadások mellett az 5-
8. osztály jóvoltából friss gyümöl-
csöket, zöldségeket, gyümölcssalátá-
kat kóstolhattak meg a tanulók, vala-
mint zöldség- és gyümölcsszobrászat
keretében bizonyíthatták kreatív tu-
dásukat! A hét negyedik napján, föld-
alatti földrajzórán ún. „csúszós-má-
szós” overallos barlangtúrán vehet-
tünk részt, immár harmadik alkalom-
mal. A 16 diák és a két kísérõ pedagó-
gus, a barlangot eredeti állapotában
tekinthették meg, barlangi szakveze-
tõk segítségével. A barlang bejárása –
ami 3 óráig tartott – kalandosnak
ígérkezett, hiszen a barlangban nincs
világítás és kiépítés, fény csak sisak-
lámpáinkból világított. A túra során
többször kellett négykézláb vagy ha-
son csúszva közlekednünk.

A hét programsorozata egy
egészségvédelmi vetélkedõvel zárult.

„Az egészség oly drága kincs,
mely minden földi kincsek felett
való.”

(Pápai Páriz Ferenc)

Sándorné Paulik Erika
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November 11-e Márton-nap.
A legenda szerint a római császár

katonájaként szolgáló Márton egy hi-
deg téli estén megosztotta köpenyét
egy szegény koldussal. Aznap éjszaka
álmában megjelent Jézus a koldus
alakjában. Jóságáról még életében le-
gendák keringtek, püspökké akarták
szentelni. A monda szerint, mikor
ennek hírét vette, az érte jövõ kül-
döttek elõl a ludak óljába bújt. A
szárnyasok azonban gágogásukkal el-
árulták rejtekhelyét. Mártont 371-
ben püspökké szentelték. 

2010. november 12-én péntek
délután a mûvelõdési házunk nagy-
terme is zsivajtól volt hangos. Itt nem
a libák gágogtak, hanem 19 iskola 105
tanulója gyûlt össze tanítóival, szülei-
vel, nagyszüleivel, hogy részt vegyen
az immár hagyományosnak mondha-
tó Márton-napi vers-, próza- és rajz-
versenyünkön.

Ötödik alkalommal rendeztük
meg a vers- és prózamondó, és 3. al-
kalommal a rajzversenyt. Eddig csak
libákkal kapcsolatos mûveket lehetett
elõadni, alkotni. Idén úgy döntöt-
tünk, hogy más madarak is szerepel-
hetnek a versenyen, prózában, raj-
zokban. Évrõl évre nagyobb az ér-
deklõdés, a résztvevõk száma, egyre
színvonalasabbak az elõadott prózák,
versek. Rajzokból is több száz remek

munka érkezett, nehéz volt a zsûri
dolga, de örömmel teszik ezt, szíve-
sen jönnek iskolánkba. 

Õk így írnak errõl: 
Begovné Kasza Ágnes a gyöngyösi

könyvtár vezetõje:
Már „hazajárok” Gyöngyöstar-

jánba Márton-napkor, amikor zsûriz-
ni hívnak a gyerekek közé. Mindig
meglep a házigazdák kedvessége,
összetartása és jó szervezõkészsége.
Színvonalas a rendezvény, méltán
nevez be évrõl évre egyre több gye-
rek. Míg kezdetben csak vers és pró-
za kategóriában indulhattak a ver-
senyzõk, mára dallal és rajzzal is lehet
nevezni. Gratulálok! 

Vojkujné Fábri Mónika a gyön-
gyössolymosi iskola magyar szakos
tanárnõje:

Az esemény megnyitója színvo-
nalas elõadások sorozata volt, ame-
lyek hangulatát a Márton-napi deko-

ráció fokozta. Az elõzõ évekhez
hasonlóan idén is izgatottan vártam a
meséket és verseket. A megméret-
tetést vállaló  diákok felkészülten,
bátran szerepeltek.

Juhász Zoltánné logopédus:
Külön öröm volt számomra, hogy

logopédusként több volt tanítvá-
nyommal is találkoztam a szavalók
között. Itt minden gyermek nyert,
hiszen sok szép verssel ismerkedtek

meg és az irodalom szeretetét indít-
hatják bennük el ezek a kis ver-
senyek.

Oraveczné Samu Gyöngyi a heré-
di óvoda vezetõje:

A Márton-naphoz kötõdõ verseny
egyre népszerûbb. A múlt évhez ké-
pest sokkal többen voltak a mai alka-
lommal. A gyerekeken látszik, hogy
érdekli õket, és szívesen jönnek ide.
A szülõk részvételén kitûnik, hogy
mennyire szívükön viselik ezt a ver-
senyt. (Õk jobban izgulnak, mint a
gyerekek.) A dekoráció nagyon érde-
kes, ötletes, a Márton-naphoz illõ.
Ezt a szokást meg kell tartani. Az
óvodások mûsora is kedves volt. A
fellépõ „énekesek” pedig bátran adták
elõ dalaikat. Köszönjük, hogy itt le-
hetünk, élmény volt veletek a mai
délután. Remélem, hogy egy év múl-
va újra találkozunk.

Szecskõ Tiborné helyi óvodánk ve-
zetõje és Kovács Menyhértné óvónõ: 

Évrõl évre magasabb színvonalra
emelik a rendezvényt, és a gyerekek
is egyre felkészültebbek. Újabbnál
újabb versekkel és egyéniségekkel ta-
lálkozunk, akik között bizony na-
gyon nehéz sorrendet felállítani. De
aki itt volt, az már nyert, egy jó él-
ményt, szerzett barátokat.

Juhászné Varga Márta az adácsi is-
kola igazgatója:

Büszke vagyok a községi iskolák
nevében, hogy Gyöngyöstarjánban
színvonalasan szervezett, nagyszabá-
sú versenyen vehettem részt zsûri-
tagként. A prózamondó kisiskolások
színvonalasan szerepeltek, élvezet
volt hallgatni a „kis” elõadásokat. Kö-
szönjük a vendéglátást, pazar volt és
szívesen láttak vendégül bennünket.
Szerintem mindenki jól érezhette
magát, rendkívül vidám volt a han-
gulat, sokszínû a program. Élmény
volt ez a péntek délután!

Molnár Katalin a gyöngyösi Fõ
téri könyvesbolt vezetõje:

Évek óta abban a megtiszteltetés-
ben van részem, hogy a gyöngyöstar-
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Márton-napi verseny az iskolában

Folytatás a 8. oldalon
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jáni iskola vezetése számít rám a
Márton-napi versmondó versenyben
zsûritagként. Ez az esemény meglátá-
som szerint mind versenyzõszám-
ban, mind szervezésben olyan ma-
gasságig ér el, hogy méltán lehetne
példaként állítani számos intézmény
elé. Emellett, mikor belép az ember a
tanári szobába, és találkozik régen lá-
tott tanárismerõsökkel, olyan ked-
vesség, természetesség árad az em-
berekbõl, ami egy kívülálló számára
is azt jelzi: valami „titka” van ennek a
KÖZÖSSÉGNEK. Jól érzik itt ma-
gukat az emberek, szívesen dolgoz-
nak együtt, ami a mai, sokszor szét-
húzó világban követendõ lehetne.
Köszönöm, ha csak kis idõre, hogy
részese lehetek ennek a közösségnek.

Dr. Szecskõ Tamás a Diórádió
ügyvezetõ igazgatója:

„Állandó” tagként több éve veszek
részt a produkciók értékelésében. A
növekvõ versenyzõi létszám jelzi,
hogy lassan hagyománnyá nemesült
rendezvény részesei lehetünk, me-
lyet ápolni kell továbbra is.

Mi is úgy gondoljuk, hogy tovább-
ra is ápoljuk a hagyományt és jövõre is
szeretettel várjuk a verset, prózát, raj-
zot kedvelõ kisdiákokat Gyöngyöstar-
jánba, a Márton-napi megmérettetés-
re! Végül köszönetet mondok az is-
kolánk SZMK-jának segítõkészségü-
kért, a kedves szülõknek, akik szpon-
zori ajándékaikkal, finom sütemé-
nyeikkel járultak hozzá a rendezvé-
nyünk sikeréhez. Külön köszönöm
kollégáim önzetlen munkáját, szpon-
zori felajánlásait, lelkesedésüket. 

Fehér Ádámné
alsós munkaközösség vezetõ
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Folytatás a 7. oldalról

Elérkeztünk életünk egyik nagy
fordulópontjához. Ekkor alapozzuk
meg a jövõnket, minden döntés sors-
fordító lehet. Konkrét döntést még
sokan nem hoztak, de bizonyos fok-
ban már vannak elképzeléseink. Any-
nyi biztos, hogy kicsi osztályunk útjai
százfelé szakadnak. Elsõsorban

Gyöngyösön a Berze Nagy János
Gimnázium, a Károly Róbert Keres-
kedelmi és a Vak Bottyán János Mû-
szaki és Közgazdasági Szakközépiskola.

Hatvan: a Bajza József Gimnázium
és Szakközépiskola, a Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola. 

Egerben a Szilágyi Erzsébet Gim-
názium és Kollégium, a Dobó István
Gimnázium, a Gárdonyi Géza Cisz-
terci Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, a Szent Lõrinc Vendég-

látói és Idegenforgalmi Szakközép-
iskola, a Neumann János Szakközép-
iskola és Kollégium.

Lõrinciben a Március 15 Gim-
názium és Szakközépiskola a kihe-
lyezett célpontok. A központi fel-
vételi megírására való felkészülés
elég sok izgalmat rejt magában. Mi-
nél közelebb kerülünk a kiírt dátum-
hoz, annál jobban izgulunk.

Most, hogy sok új tanár érkezett
az iskolába, eléggé meg kell nyom-
nunk a félévet, mert még õk nem is-
merik a képességeinket. Reméljük,
hogy a felvételin jól teljesítünk, úgy,
mint a szóbelin, és a kiválasztott
iskolába felvételt nyerünk.

Godó Gerda, Lõrincz Kristóf,
Szõke Zsófia 8. osztályos tanulók

Felvételire készülünk

Ez év november 13-án ismét
megrendezésre került az iskolai Szü-
lõi Munkaközösség által szervezett
jótékonysági bál.

Igen csekély, de annál lelkesebb és
tenni akaró szülõk és vendégeik szó-
rakozását a Sike Trió biztosította. A
program a bõséges vacsora elfogyasz-
tásával kezdõdött, majd a táncparketté
volt a fõszerep. A maroknyi ven-
dégsereg önfeledt mulatozását a ren-
geteg tombolaajándék kisorsolása sem
vetette vissza, melyért valamennyi
szponzorunknak hálásak vagyunk.
Köszönjük a polgármester úrnak és
feleségének valamint az ÁMK igaz-
gatónõjének, hogy jelenlétével meg-
tisztelte rendezvényünket. Külön kö-
szönet Jenei Károly alpolgármester úr
és Bálint Ira képviselõ asszonynak,
akik nagyobb összeggel támogatták az
iskolás gyerekeket. A hajnali zsíros ke-
nyér elfogyasztása jó hatással volt az
egyre fogyatkozó energiákra, így újult
erõvel koptattuk a Mûvelõdési ház
parkettáját.

A szervezõk nevében hálásak va-

gyunk a segítõinknek, az SZMK-s
szülõknek, a megjelent vendégeknek,
hogy ez évben is tudjuk támogatni az
általános iskola fejlõdését.

Iskolai SZMK

A bálról készült képeket Gyöngyös-
tarján honlapján a www.gyongyostar-
jan.hu weboldalon találja.

Jótékonysági bál
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A szüretkezdõ fesztivál

Idén ugyanis ez volt a neve a falu-
napnak. Jogos, hiszen három napra is
jutott látni- és hallanivaló, illetve a
legfõbb program mégis csak a szüreti
felvonulás volt.

A falunap is az a kategóriája a sok-
szereplõs összejöveteleknek, amelyek
résztvevõinek egyik része azért dol-
gozik, hogy a többiek (és eközben
saját maguk is) jól érezzék magunkat.
Valami olyan motiváció munkál a
szervezõkben, hogy az általuk képvi-
selt közösség értékeit megmutassák,
hagyományait tovább éltessék, feléb-
resszék az emberekben a jobbítás
vágyát és az összetartozás élményét.

A falunapok idén sem augusztus
20-án kezdõdtek, hanem akkor, ami-
kor a falu lakói hozzáláttak a felvo-
nuló kocsik átalakításának, neki-
kezdtek a ruhák varrásának, elhatá-
rozták, hogy ki milyen szerepet vál-
lal. Amikor a fõszervezõ, dr. Szecs-
kõné Ozsvárt Kriszta elkezdte a rész-
letek megbeszélését a templomi kon-
cert ifjú résztvevõivel, a felvonulók-
kal, a fellépõkkel, a vendégekkel, az
árusokkal, a nyomdával, a segítõkkel. 

Civil szervezetek, magánszemélyek
és az önkormányzat összefogásából
született meg idén is ez fesztivál, amely

változatos programot biztosított gye-
reknek, felnõttnek és a fiatalságra visz-
szaemlékezõ szépkorúnak. A gyerekek
még csak eljátszották a lakodalmat, azok
a párok, akik ötven éves együttélés után
újra kimondták a boldogító igent,
példát mutattak nekünk szeretetbõl és
kitartásból.

Úgy gondolom, az idei rendezvény
nagy erénye volt, hogy nagy részében a
helyiek tehetségét és aktivitását csodál-
hattuk meg. Természetesen jól szóra-
koztunk a FOR 4 DANCE és az Irigy
Hónaljmirigy, a patai óvónõk, a szom-
szédos községek népdalköreinek elõ-
adásán, de az igazi élmény saját fiatal-
jainkat hallgatni a templomi hangver-
senyen, a mi Kiss Annánkkal együtt
énekelni a nótákat, a saját gyermekein-
ket látni a felvonuló traktoron, régi is-
merõseinket köszönteni a felvonuló
menetben, saját focistáinknak szurkol-
ni. Amikor a szervezõk fõzõversenyre,
futóversenyre, kerékpározásra, kézmû-
ves foglalkozásra, utcabálra invitálták a
falu lakosságát, abban hittek, hogy a
szórakozás nem csak passzív befogadás
lehet.  Egy ilyen rendezvényen ugyanis
a felkínált programok csak lehetõségek,
míg a legnagyobb élményt, úgy hiszem,
az aktív közremûködõk kapják: mun-
kájukért sikerélmény, mosoly, szeretet a
jutalmuk.

Ha végigtekintünk Gyöngyöstarján

falunapjain, láthatjuk az útkeresést, kö-
vethetjük egy régi hagyományokból ki-
növõ új hagyomány kialakulását. Lát-
hatjuk a fejlõdést: egyre több lelkes em-
ber csatlakozik a falut fejlesztõ, szépítõ,
népszerûsítõ mozgalomhoz. És a há-
romnapi szórakozás mellett ez az igazi
hozadéka az idei augusztusnak is.

Ludányiné Prém Judit

Parasztolimpia

Nem túl szerencsés szóösszetétel.
Paraszt és olimpia. Egymástól igen
távol lévõ fogalmak. A klasszikus pa-
raszti lét számára olyan, mint sport,
ergo olimpia nem létezik. Nagy-
anyám ezerszer felhívta a figyelmem,
hogy az öncélú testedzés az a tunya
városiak pótcselekvése, egy rendes
parasztember számára nem kell kon-
digép meg sport, mert ott van ugye a
szõlõ. Aki még az ott végzett munka
után is testépítésre vágyik, az a mun-
káját nem rendesen végzõ ember.

Szóval meghökkentett a dolog,
mikor kiderült, hogy mi rendezzük a
régió parasztolimpiáját. 

Már a Challenge Day is kiverte
nálam a biztosítékot. Emlékszem a
riportra, mikor valamely falu vezetõ-
je lelkendezve mesélte a tévében,
hogy az õ faluja olyan sportos, hogy a
„Kihívás(?) Napján” 26 ember
nyomta ki a tejjel töltött 50 literes
alumínium kannát a feje fölé. A fele-

Szüretkezdõ fesztivál
2010. augusztus 20-22.

Folytatás a 10. oldalon
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lõtlen Coubertin báró anno nem kö-
tötte ki, hogy mi minõsül sportnak,
így akár az MTZ akkumulátorának
cseréje idõre, vagy a szalmabála villá-
val a padlásra történõ feldobása  is le-
hetne egy-egy sportág. De szerencsé-
re nem az. A sport és a munkavégzés
csak kevés kiválasztottnál esik egybe.

Szóval a hír hallatán lelki szeme-
im elõtt elsõre olyasmi rémlett fel a
mátraaljai parasztolimpiai „sportá-
gakkal” kapcsolatban, hogy ki tud ro-
takapával a legprecízebben elhaladni
a szõlõtõke vagy karó mellett, vagy
hogy 10 fokos emelkedõn, feláztatott
talajon megrakott puttonnyal és két
vödör szõlõvel a kézben ki tudja ha-
marabb teljesíteni a szabvány szõlõ-
sor távolságot; vagy esetleg a klasszi-
kus gimnasztika mintájára, ki tudja a
legszebb, hibátlan mozdulatsort be-
mutatni a fahasogatás során.

Aztán kiderült, hogy efféle vére-
sen komoly mutatványokról szó
sincs a megmérettetés során. A falu-
múzeum kertje amúgy sem lenne al-
kalmas ilyen volumenû dolgokra.

Sokkal inkább az egykori „csepû-la-
pu-gongyola” ügyességi sorverseny
népi eszközökkel, népi ruházatban
megvalósított újraéledésérõl van szó.
Célbadobás tojással, szénahordás
petrencés rúddal, hordógurítás szla-
lompályán, meg más effélék jelentet-
ték a történést.

Nagyon kíváncsi voltam, ki lesz
az, aki vállalja a faluból a megméret-
tetést és a nyilvánosság elõtti szerep-
lést. Mert nem véletlenül lehetünk
mi büszkék tarjáni mivoltunkra.
Nagy a szívünk, és nagy a szánk, de
mindig tudjuk, hol a határ. Ez egy
falu, egy kis közösség, ahol minden
másképpen ítéltetik meg, mint egy
városban; itt oda kell figyelni ma-
gunkra és másokra. Így fordulhatott
elõ az, hogy csapatunk versenyzõi a
tarjáni általános iskola egyik osztályát
sem végezték el. De ezt nem élték
meg súlyosabb lelki teherként, és si-
keresen vették az összes akadályt.
Olyannyira, hogy a pártatlan zsûri
(nem volt benne egy tarjáni sem) is
úgy ítélte meg, hogy õk voltak a leg-
jobbak. Ezzel maguk mögé utasítot-
ták a másik öt falu csapatát. Elisme-
rést érdemel a teljesítményük.

De vissza a kezdetekhez. A szer-
vezésbe három falu faluszépítõ, ha-
gyományõrzõ egyesülete folyt bele.
Magának a helyszínnek, az eszközök-
nek a biztosítása, és a verseny lebo-
nyolítása hárult a falunkra. Óriási
szervezõmunkát igényelt már az elõ-
készület is. Kitalálni, miként lehet
megoldani ennyi embernek a folyto-
nos mozgatását, a szurkolótáborok és
a csapatok ellátását szellemi és testi
táplálékkal, a falvak elöljáróinak, pro-
minenseinek protokolláris kezelését,
és a kulturális programok beilleszté-
sét.

Úgy gondolom, mindazok, akik
hivatalból segítettek, valamint a Vilá-
gos Szándékkal Gyöngyöstarjánért
Egyesület tagsága és az önkéntes
segítõk briliáns munkát végeztek. Aki
ez idõ tájt ellátogatott a falumúzeum
környékére, és látta a környékbeli
utcákat eltorlaszoló parkoló autók
látványát, és benézve a falumúzeum
udvarára szemrevételezte azt a hatal-

mas tömeget, elképzelést kaphatott
arról, milyen munkát is igényelt en-
nek a programnak a megvalósítása.
Volt itt olimpiai láng, erre az alka-
lomra készített zászló és zománcos
bögre. A kemence teljes füsttel üze-
melt, étel-ital bõséggel állt a jelen-
lévõk részére. És volt persze kul-
turális táplálék is. Az állandó kiállítás
mellett egy a régi idõk játékait bemu-
tató szekció is megnyílt, valamint a
Nánai Solymos Vitézek Egyesületé-
nek az elõadását, Balogh Edina és ba-
rátai zenélését, valamint a GYU-
TACS mára lassan klasszikussá ne-
mesedõ Piroska és a farkasfalka ko-
médiáját élvezhették a programon
végig kitartók.

Az ide látogatók véleménye sze-
rint nagyon kitettünk magunkért,
nagyon jól megoldottuk ezt a ren-
dezvényt, örültek, hogy részt vehet-
tek rajta. Egy hatalmas, jól sikerült
buli volt.

Pontosan ez az induló álláspon-
tom. Ez egy hatalmas, jó buli volt. És
nem olimpia.

Ludányi Lajos PhD

Fiatal tehetségek hang-
versenye

Az augusztus 20-22-i falunapok
zárórendezvénye volt a helyi tehetsé-
gek hangversenye. A közönség szá-
mos meglepetéssel találkozhatott a
rendezvény során, hiszen nem hiva-
tásos zenészek, énekesek profi mó-
don szólaltattak meg népénekeket,
gregorián dallamokat, hangszerkísé-
retes karizmatikus énekeket, oratóri-
umrészleteket, kamarazenei mûve-
ket, hangszeres szólódarabokat.

Godó Gerda (fuvola) és Szõke
Zsófia (klarinét) az általános iskola és
a Pátzay János Zeneiskola tanulói
népdalokat és barokk mûveket mu-
tattak be. Rájuk mindig lehet számí-
tani: szívesen zenélnek és énekelnek
egyházi és iskolai rendezvényeken.

Lipovszki András a pannonhalmi
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bencés énekeskönyvbõl mutatott be
gregorián dallamokat. Az éneklés
mellett hegedül, táncol, a helyi szín-
játszókör oszlopos tagja.

Fehér László a Szent István Zene-
mûvészeti Szakközépiskola fagottosa.
Fuvolán kezdte tanulmányait. A
hangversenyen mindkét hangszeren
megmutatta tehetségét. A hangszerek
mellett zeneszerzéssel is foglalkozik.

Nagy Imola idén nyert felvételt a
müncheni zeneakadémiára. Elõtte a
budapesti Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Egyetem hallgatója volt. Bach

Szóló-szonátájának egyik tételét adta
elõ.

Kerekesné Vas Mária Jászberény-
ben kezdte zenei tanulmányait. Hat
évig zongorázott és hangképzést ta-
nult. Berki Tamásnál két évig fog-
lalkozott dzsesszénekkel. Legjobban
a musicalrészletek és slágerek elõadá-
sát kedveli. Handel egyik oratóriu-
mával és egy Ave Máriával kápráztat-
ta el a közönséget.

Nagy Imola (fuvola), Fehér Lász-
ló (fuvola), Szántó Kinga (fuvola) és
jómagam (hegedû) barokk kamara-
zenei mûveket és Farkas Ferenc Régi

magyar táncának egy tételét adtuk
elõ.

A hangverseny elején és végén a
gyöngyöstarjáni és gyöngyöspatai fi-
atalok közös kórusa énekelt karizma-
tikus énekeket szintetizátor (Kovács
Róbert), hegedû (Farkas Pál), gitár
(Borik Ildikó) és fuvolakísérettel.

A zenemûveket és az elõadók be-
mutatását Nagy Tímea konferálta.

Köszönöm a  szereplõk színvona-
las elõadását! Reméljük, más alka-
lommal is élvezhetjük tehetségüket.

Borik Ildikó

Szeptember 12-én Gyöngyöstar-
jánban adott hangversenyt a Szent Ef-
rém Bizánci Férfikar. Az együttest
Bubnó Tamás alakította meg 2002-
ben.  Összegyûjtötte egyrészrõl hivatá-
sos karénekes barátait, akik a leg-
nagyszerûbb budapesti kórusokban
énekeltek (Honvéd Férfikar, Magyar
Rádió Kórusa, Nemzeti Énekkar,
Tomkins Énekegyüttes), másrészrõl a
Budapesti Énekes Iskolában végzett
énekes tanítványait.

2006-ban átütõ nemzetközi sikert
ért el a férfikar: a Nemzetközi Ortodox
Egyházzenei Fesztiválon megnyerték a
professzionális kamarakórus kategóriát.

Az elmúlt öt évben a kórus koncer-
tezett Berlin, Moszkva, Szentpétervár,
Párizs, Róma jelentõs hangversenyter-
meiben és templomaiban. Nagyhírû
külföldi és hazai fesztiválok kérték fel
õket vendégszereplésre.

Öt CD-jük jelent meg. Byzantine
Mosaics c. CD-jük elnyerte a Super-
sonic díjat.

Több éve próbálom hívni a kórust,
végre sikerült, mindannyiunk örömére,
akik az általuk nyújtott csodálatos, nem
mindennapi zenei élményben részesül-
hettünk. Már a hangverseny elõtti mise
is különleges volt. Réz Lóránt orgona-
mûvész barátom, fõiskolai adjunktus a
közönség soraiba érkezett, de kérésem-
re nagy örömmel kísérte a népéneke-
ket, majd a hangversenyen a két Liszt-
kórusmûvet.

A misét követõen a férfikórus tag-
jai liturgikus ruhájukban a fõbejárat-
tól énekelve vonultak be a szen-
télybe. Görögkatolikus énekek mel-
lett Liszt-mûveket és gospeleket ad-
tak elõ. A hangverseny színvonalát
emelte a kórusvezetõ minden mûrõl
elmondott ismertetõje. A közönség
soraiban a tarjániak mellett sok
gyöngyösi és más érdeklõdõ is helyet
foglalt. Az utolsó mû vastapsa után
ráadás szám, majd Bálint Ira frap-
páns, szívmelengetõ köszönetnyilvá-
nítása következett.

Többéves szakmai és baráti kapcso-
latunk révén sem tiszteletdíjat, sem úti-
költséget nem kért a kórus. A pazar
vendéglátás, a falu hangulata, szépsége,
a templom kitûnõ akusztikája vonzó
volt a kórustagoknak. Luca napon ismét
szívesen szerepelnek a templomban.

Szeretném megköszönni a szerve-
zésben, vendéglátásban nyújtott önzet-
len segítségét Bálint Irának, dr. Szecs-

kõné Ozsvárt Krisztinának, Kútiné
Marikának, a Sósi-réti vendégház sze-
mélyzetének. Köszönjük Benedek Pé-
ter, Németh Attila, Szõke Mátyás bor-
felajánlását, Szõke Mátyásné és menye
szíves vendéglátását. Köszönjük a Va-
dásztársaság tagjainak nagylelkûségét,
elsõsorban Kovács László segítségét.
Köszönjük a gyümölcsöket Szecskõné
Pannikának, Ruzsom Józsefnek, Nagy
Józsefnek. A kecskesajtot és a pogácsát
Borik Ferencnének.

Az augusztus 22-én megrendezett
Fiatal Tehetségek Hangversenye jó 
visszhangja után úgy éreztem, igény
van komolyabb programokra is. A
Szent Efrém sikere ebben még in-
kább megerõsített. Szeretnénk segí-
tõimmel együtt színvonalas templo-
mi hangversenyeket szervezni, ezzel
elõbbre vinni a település kulturális,
egyházzenei életét. 

Borik Ildikó

Egyházzenei hangverseny

Folytatás a 10. oldalról

Tisztelt Gyöngyöstarjániak!
Magam és képviselõtársaim nevé-

ben köszönöm, hogy a 2010. október
3-i önkormányzati választásokon
újra megtiszteltek a bizalmukkal.
Folytathatom társaimmal a 4 éve
megkezdett munkát, Gyöngyöstarján
fejlesztését.

Önkormányzatunk nevében a
község minden lakójának kívánok
szeretetteljes karácsonyt és nagyon
boldog új évet!

Tisztelettel:
Nagy Károly polgármester
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Az 1990-es években Nelson Man-
dela az egész világ szeme láttára dön-
tötte le a dél-afrikai apartheid rendszer
falait és egy rasszizmusmentes és
egyenlõségen alapuló politikát kezdett
megvalósítani Afrika déli szegletében.
Alec Russel újságíró, a HVG kiadónál
megjelent könyvében: Harc Dél-Afri-
ka lekéért, Mandela után arra keresi a
választ, hogy valóban eljöhet-e a régóta
áhított egyenlõség az országban, vagy a
harcok és forradalmak során megköve-
sedett hatalomátvevõ párt a saját mal-
mára hajtja az ország gazdaságát, és így
ígéreteit nem teljesíti. A cím elsõre ta-
lán nem kelti fel az ember figyelmét, és
Mandela hosszabb változatú dicshim-
nuszát sejteti, azonban már az elsõ pár
oldal után megváltozik az olvasó véle-
ménye a könyv egészérõl. Egy aktuál-
politikai, naprakész, történelmi jellegû
könyvet tart majd a kezében, mely
igyekszik a lehetõ legteljesebb mérték-
ben visszaadni az Afrikában dúló ne-
hézségeket: AIDS, rasszizmus, korrup-
ció, hatalmi viszályok, lincselések, bo-
szorkányság, nyakékezés, megkövezés
stb. A könyv egyik legpozitívabb jellege
az, hogy igyekszik végig reális képet
nyújtani a Dél-afrikai Köztársaságról.
Kézen fogja az embert, végigviszi a ’90-
es és 2000-es évek Dél-Afrikáján, mi-
közben nem ítélkezik, nem akar kü-
lönbséget tenni fehér, fekete, afrikáner
és angol között. Bemutatja mindkét fél
véleményét, olyan szereplõkkel, mint
Mandela, Tutu vagy Zuma, de nem
mellõzi az utca emberét sem, és emel-
lett az író saját, Afrikában töltött éveibõl
is sokat merít. A sokszínû idézetek pe-
dig csak növelik ennek a könyvnek az
értékét: „Ha mindannyian változtatunk
a hozzáállásunkon, ha felhagyunk az-
zal, hogy másokat hibáztatunk, és 
mindannyian kivesszük a részünket a
dologból, akkor le tudjuk gyõzni a bû-
nözést.” Ha nem is csendes délutáni te-
ázáshoz íródott ez a könyv, megrázó és
gyakran elképesztõ mindennapos tör-
téneteivel mindenkinek történelmi
útmutatóul szolgálhat.

Katona Réka

Nagy örömömre szolgál, hogy a
Mûvelõdési Házban minden kor-
osztályt érintõ foglalkozásokat sike-
rült indítani, melynek beosztása a
következõ a 2010/11-es tanév I. fél-
évében:

Hétfõ: 15.00-16.00 Néptánc
Kedd:
12.40-13.25 Foci (4. 5. 6. osztály)
12.40-13.25 ISK lány
13.35-104.20 Amerikai mazsorett
Szerda:
14.00-15.00 Ugrálókötél szakkör
15.00-16.00 Pom-pom csoport
16.00-17.00 Akrobatikus rocky
18.00-20.00 Dobszerda
18.00-19.00 Aerobic

Csütörtök:
10.00-11.00 Csiribiri (mozgás,
játék, öröm 0-3 éveseknek)
14.30-15.30 Amerikai majorett
18.00-20.00 Jóga
Péntek:
12.40-13.25 ISK (3. 4. osztály)
13.35.14.20 ISK fiú
16.00-17.00 Ovi foci
18.00-19.00 Aerobic
Nagyi Klub: minden hónap elsõ

hétfõjén
Szolgáltatásaink: termek bérbeadá-

sa, számítógép használata, internetezés,
fénymásolás, nyomtatás, folyóiratok ol-
vasása, könyvtári kölcsönzés, ping-
pongozási és biliárdozási lehetõség.

dr Szecskõné Ozsvárt Krisztina

Október 5-én a Mûvelõdési Ház
nagytermében az Õszi Könyvtári Na-
pok programsorozat keretében a Gala-
gonya Bábszínház elõadásában a Ván-
dor manók címû darabot élvezhették
községünk gyermekei díjmentesen.

A rendezvényrõl bõvebben fotó-
kat a www.gyongyostarjan.hu webol-
dalon talál.

Következõ programunk egy író-
olvasó találkozó lesz: Hogyan szüle-
tett a Vau! és a Nyau! – Egy író titkai.
(Nógrádi Gergely) címmel, melyre
november 30-án kerül sor 15 órai
kezdettel. Minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina

A Mûvelõdési Ház életébõl Könyvajánló

Õszi Könyvtári Napok

Mesemondó verseny
Mûvelõdési Házunkban október

7-én került sor az újonnan beren-
dezett könyvtár ünnepélyes átadásá-
ra. Nagy Károly polgármester úr kö-
szöntõ szavaiban megemlékezett a
beruházást lehetõvé tevõ sikeres pá-
lyázatról, a 992 813 Ft-os vissza nem
térítendõ támogatásról és az önkor-
mányzat által biztosított 10%-os
önrészrõl.

A kapott támogatásból és az ön-
részbõl íróasztalt, elõszobafalat, köny-

vespolcot, folyóirattartót, TV- és
DVD-tartót, valamint 8 db összecsuk-
ható, lábbal rendelkezõ asztalt tud-
tunk legyártatni.

Ezzel lehetõvé vált, hogy beren-
dezzük az eddigi könyvtár melletti
szobával bõvült új olvasótermünket.
Megteremtõdött a feltétel kézi könyv-
tár kialakítására, a sajtópolcok elhelye-
zésére és az audiovizuális dokumentu-
mok tárolására. Immár 30-40 fõs cso-

Folytatás a 13. oldalon
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Gyönyörû õszi napsütéses idõben
került sor október 9-én arra a nótás
találkozóra, amelyet Kiss Anna helyi
nótaénekes szervezett.

Az ország számos településérõl,
ezen kívül a Felvidékrõl, Marosvá-
sárhelyrõl, Kolozsvárról, a Vajdaság-
ból és Münchenbõl is érkeztek a ta-
lálkozó résztvevõi, hogy második al-
kalommal is olyan örömben legyen
részük, mint ez év júniusában a
gyöngyösi összejövetelen volt.

A távolról érkezõknek a szállást a
sósiréti Kastély és a Vaddisznó Ven-
dégház biztosította. A megnyitó az
erdõszéli kastélyban volt, ahol délben
az ismerkedésé, a kötetlen beszélge-
tésé és nótázásé volt a fõszerep.

A magyar nóta szeretete és tiszte-
lete hozta létre ezt a találkozót, és a
résztvevõk mindegyike kifejezte azt a
szándékát, hogy a mûfaj fennmaradá-
sáért tenni is akar a maga módján. A
kis csoport közel fele nótaénekes
volt, ezen kívül nótaszerzõ, mûsor-
szerkesztõ és nótaszeretõ rajongók
vettek részt az összejövetelen.

A csodálatos környezetet mindenki
dicsérte, és sokan megjegyezték, hogy
más alkalommal is biztosan ellátogat-

nak majd a gyönyörû mátrai tájra. Ko-
ra délután egy helyi hangulatos pincé-
ben megkezdõdött az igazi mulatozás,
nótázás Misi Kálmán harmonikakísé-
retével. A vendégek megkóstolhatták a
híres gyöngyöstarjáni borokat és a
mellé kínált finom pincepörköltet.

Nagyon jó hangulat kerekedett,
amelyet sok fotón és videón is meg-
örökítettek.

Maradandó, szép percek voltak,
amikor a helyi Pávakör és Nagyi klub
tagjai népviseletbe öltözve vidám nó-
taszó mellett elkísérték a csoportot a
Mûvelõdési Házba.

Sok nótaszeretõ nézõ érkezett az
elõre beharangozott esti nótagálára,
amelyen a helyi két népdalkörön kívül
33 nótaénekes és egy versmondó-
költõnõ  kapott fellépési lehetõséget.

Nagy Károly polgármester úr me-
leg szavakkal méltatta a találkozó létre-
jöttét, és bizakodását fejezte ki, hogy a
nótások hagyományt teremtenek talál-
kozójukkal kis falunkban. Ígéretet is
tett, hogy a rendelkezésére álló lehetõ-
ségek függvényében támogatni fogja
ezeket a rendezvényeket. 

A nótamûsor keretén belül sor
került Kiss Anna 10 éves nótaénekesi

jubileumának megünneplésére, ami
lehetõséget adott a közönség sok éve
tartó szeretetének megköszönésére is.

A fellépõ énekeseket a budapesti
Látó Imre prímás és zenekara kísérte,
akik példás helytállással teljesítették
feladatukat az est folyamán.

A két mûsorvezetõ, dr Szecskõné
Ozsvárt Krisztina és az itt bemu-
tatkozó Szikora István torka is alig
bírta a több órás mûsor énekeseinek
bemutatását, felkonferálását.

A mintegy öt órás maratoni
nótaest énekeseit minden dicséret
megilleti, mert igazi nótaszeretetrõl
tettek tanúbizonyságot és a közönség
örömére csodálatosan énekelték a
szebbnél szebb hallgatókat, csárdás
csokrokat.

Szép színfoltok voltak a nótaket-
tõsök és kuriózumként bemu-
tatkozó„édes” nótás négyes is.

portokat is fogadni tudunk, kényelmes
körülmények között. 

A bõvüléssel megteremtõdött a
szabadidõ hasznos eltöltésének, a kö-
zösségi tér biztosításának, az élet-
hosszig tartó tanulásnak a feltétele. 

A beruházás eredménye, hogy
megkezdhettük az óvodás és iskolás
gyermekek nagyobb csoportokban tör-
ténõ könyvtárba szoktatását, a könyvek
és olvasás megszerettetését.

Mesedélutánok, vetélkedõk segít-
ségével megismerkednek kultúránk-
kal és elsajátítják azok hordozóinak
használatát.

A megszépült, kulturált könyvtári
környezet elsõ rendezvénye méltó volt
a közösségi tér színvonalához. A kö-
zönség soraiban a Magyar Népmese
Világnapja alkalmából rendezett mese-
mondó versenyünkre jelentkezett 20
gyermek is várta a megmérettetést,
melyre a megnyitó után került sor.

Az 5 tagú zsûri nehéz helyzetben
volt, mivel színvonalasabbnál színvona-
lasabb produkciók követték egymást.

I. helyezett: Szecskõ Adrienn 3.
osztályos,

II. helyezett: Czinkóczi Elizabet
4. osztályos,

III. helyezett: Zámborszky Balázs
1. osztályos tanuló lett.

A helyezettek és valamennyi indu-
ló tanulónk – akiknek ezúton is gratu-
lálunk – könyvjutalomban részesült!
Az eseményekkel teli délutánt követõ-
en, a jól végzett munka érzésével tértek
haza a diákok azzal a meggyõzõdéssel,
hogy jövõre újra megmérettetik ma-
gukat és ezúttal õk lesznek a legjobbak!

A felújított könyvtárról és az
eseményrõl készült képeket bõvebben
a www.gyongyostarjan.hu weboldalon
talál.              dr Szecskõné Ozsvárt Krisztina

Folytatás a 12. oldalról

Nótások találkozója falunkban

Folytatás a 14. oldalon
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Az est fénypontja a meghívott
sztárvendég-énekesek: Madarász Ka-
talin, Fényes György és Tamon Erika
mûsora volt. 

Kis falunk nótaszeretõ közönsége
soha nem látott élményben részesült
és a fellépõ mûvészeket szûnni nem
akaró vastapssal jutalmazta.

Az édes-bús és vidám magyar nó-
ták ezúttal is megérintették a közönség
szívét, mert igaz az a mondás, hogy a
magyar nép imádsága a nóta. A nóták a
magyar emberek örömérõl, bánatáról,
a szerelemrõl és az elmúlásról is szól-

nak, és így erõsen hatnak a nótaszeretõ
emberek érzelemvilágára.

A csodálatos nap után a részt-
vevõk és a közönség is várja a folyta-
tást, amelyre elõreláthatóan egy év
múlva kerül majd sor. 

Látva a közönség igényét a szín-
vonalas nótamûsorok iránt, a szerve-
zõ Kiss Anna és Szikora István ígére-
tet tettek arra, hogy már a jövõ év ta-
vaszán nõnapi mûsort fognak szer-
vezni.

A szervezõk ezúton is köszönetet
mondanak minden segítõnek és
közremûködõnek a nagy sikerû talál-
kozó megvalósításáért. 

A rendezvényrõl bõvebben fotó-
kat a www.gyongyostarjan.hu webol-
dalon talál.

Kiss Anna és Szikora István

Folytatás a 13. oldalról

Reméljük, hogy örömmel olvassa
sorainkat, aki már látott minket, és
bízunk benne, hogy nem nagyon
csügged, aki még csak hallott rólunk.
Ne búslakodjon, aki csak most érte-
sül a létezésünkrõl, mert tapsolhat
majd még nekünk!

Mi vagyunk a GYUTACS, azaz a
GYorsreagálású Utcai Tájszínházi
AkcióCSoport! Tagjaink túlnyomó-
részt gyöngyöstarjáni lakosok, a töb-
biek valamilyen más okból (pl. barát-
ság) kötõdnek a településhez. Eddig
két színdarabbal örvendeztettük meg
a szerencsésnek mondható azon he-
lyi lakosokat, akik meg-megjelennek
a mostanság gyakori és sokféle helyi
programon.

Petõfi A helység kalapácsa megut-
caszínházasított változatát ebben a
formában elõször 2007-ben adta elõ
társulatunk, majd tavaly nyáron új
színdarab került mûsorunkra: a
Grimm-mese nyomán alkotott Pi-
roska és a Farkas Falka címû egyfel-
vonásos darabot saját magunk írtuk
és rendeztük.

Elõadásainkkal nemcsak a helyie-
ket szórakoztatjuk, hanem felléptünk
már a környezõ településeken (Gyön-
gyöspata, Gyöngyössolymos, Markaz,
Gyöngyös…), kissé távolabb, a Nóg-
rád megyei Kállón, valamint a határon
túl is vendégszerepeltünk: ez év jú-
niusában a vajdasági Kishegyesen és
Zentán.

Örömünkre az Adácson rendezett
XIV. Országos Falusi Színjátszó Ta-
lálkozó 13 fellépõ csoportja közé vá-
logattak bennünket. A november 26-
28-a között szervezett program elsõ
elõadói leszünk, és bízunk benne,
hogy saját színdarabunkkal berobba-

nunk az országos amatõr színjátszás
köztudatába. Ehhez kérjük biztatá-
sukat.

Darabunkkal az ismert Grimm-
mesét dolgoztuk át, az eseményeket
és a helyszínt a magyar újnépi kör-
nyezetbe helyezve. A nem várt for-
dulatok feltuningolják az eredeti tör-
ténetet, és a hagyományostól eltérõ
megoldást eredményeznek.

Kedves Közönség!

A színlapunk:

GYUTACS
GYorsreagálású Utcai

Tájszínházi AkcióCSoport

Piroska és a Farkas Falka
írta és rendezte: a GYUTACS

Szereposztás:

Mesélõ Illés Veronika

Piroska Varnyu Rita

Jancsi bácsi, Piroska apja Tóth János Tamás

Julcsa néni, Piroska anyja Pestiné Kiss Gabriella

Bözske, Piroska barátnõje Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna/

Rózsa Veronika

Farkas Berci, falkavezér Béres Tibor

Lápi, falkatag Porkoláb Antal/Benke Grátzy

Lumpi, falkatag Zarnóczki Attila (Indy)

Nagymama, aki zenész is Balog Edina

Vadász Vili Szabó Péter

Frenki koma, amerikai rokon Ozsvári Dénes

Favágók Pesti Levente és dr. Lipovszky András
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2010. október 30-án Tökfeszti-
válra hívta a falu apraját és nagyját a
megújuló Kölyökklub, valamint az
Egészséges Jövõért Közalapítvány! Iga-
zán kellemes családi program kere-
kedett ezen délutánból, hiszen számos
olyan meglepetés várta a gyermekeket,
aminek nehéz volt ellenállni!

Programok: – tökölõdõ – kézmû-
ves foglalkozások,

– eszed tökje – ügyességi játékok, 
– pörgõ pöndöly – táncház Var-

nyu Ritával és Balogh Edinával, 
– ösztönbõl bõrökön pörgõ törzs-

dobklub Porkoláb Antival, 
– sütökde – tökös ételek kóstolója,
– Bogácsa együttes gyermekmûsora,
– Tükörgömbös csürdöngölõ –

slágerdiszkó Csucsuval.

Köszönöm Felsõbányai Verának,
a Kölyökklub és az Egészséges Jövõ-
ért Alapítvány tagjainak, hogy ez a
nap létrejöhetett! Ugye „tökjó” volt!!

A rendezvényrõl bõvebben fotó-
kat a www.gyongyostarjan.hu webol-
dalon talál.

Vinczéné Csernyik Edina

Jó buli volt...!

A 2010. évi Gyöngyös városi kis-
pályás bajnokságban nagyon szép sikert
ért el településünk kispályás csapata, a
képen látható BOR-KÕ SC. Az ismert
helyi borász, Ludányi Andris kezdemé-
nyezésére a csapat öt éve alakult meg.
Elõször a Tarján bajnokságban, majd a
gyöngyösi bajnokság 4. osztályban, ez
évben pedig a 3. osztályban szerepelt. A
bajnokság tizenkét csapatos harmadik
osztályában 22 mérkõzést játszott, 14
gyõzelemmel, három döntetlennel 45
pontot szerezve magabiztosan utasítot-
ta maga mögé a mezõnyt, és bajnoki cí-
met szerzett.

A csapat házi gólkirálya 22 lõtt góllal
Korponyi Jani lett, aki ezzel az ered-
ménnyel a teljes mezõnyben a kiemel-
kedõ második helyen végzett a „gólvá-
gók” rangsorában. A csapat szakmai ve-
zetõje és fõ szponzora Bokros Zsolt, aki
Ludányi Attila (Mínusz) segítségével a
napi munkát irányítja, a csapat minde-
nese. A BOR-KÕ csapata, tagjai és tá-
mogatói által fegyelmezetten és önzet-
lenül beadott tagdíjakból mûködik, és
mint látható, egyre szebb eredménye-
ket ér el. A bajnokcsapat egy fergeteges
hangulatú vacsorával ünnepelte meg a
nagyszerû eredményt, ahol nagyon

szép számmal vettek részt a feleségek,
barátnõk, akiknek az egész éves türel-
me és megértése nélkülözhetetlen volt
a „fiúk” számára a sikerhez. A Községi
Sportkör elnökség szívbõl gratulál a
csapatnak, és sok sikert kívánunk a má-
sodik osztályban való szerepléshez.
Hogy teljes legyen a gyöngyöstarjáni si-
ker, az osztály második helyen a szintén
helybéli YOUNG BOYS csapata vég-
zett. A Bakos Tibi (Szocsó) által irányí-
tott csapat végig versenyben volt a baj-
noki címért, csak két fordulóval a vége
elõtt a BOR-KÕ - YOUNG BOYS
helyi rangadón dõlt el a bajnoki cím
sorsa. Az ezüstérmes csapat tagjai az
alábbiak voltak: Bakos Richárd, Ludá-
nyi Attila, Bakos Tibor (csapatvezetõ),
Zakloczki Zoltán, Péter Sándor,Tóth
Szilveszter, Pászti Viktor, Korponyi
Zoltán,  Bitay Mihály, Pyrkosz Jacek,
Benedek István,  Ruzsom Péter, Vaka
Tamás. A bajnokság kiírása alapján mint
második helyezett, a YOUNG BOYS
is feljutott a második osztályba. Ha a
jövõben is együtt marad a csapat, akkor
a következõ évben még a magasabb
osztályban is szép eredményeket érhet-
nek el a fiúk. 

Jenei Károly, a Községi Sportkör elnöke

Bajnokcsapat a BOR-KÕ SC

Hátsó sor: Bukta Tivadar, Bokros Zsolt ( csapatvezetõ), Ötvös Zsolt, Ludányi
András (manager), Jekkel Tibor, Ludányi Attila (Deszka), Kiss László, Korponyi
János. Középsõ sor: Szecskõ Szabolcs, Suha Krisztián, Lados Krisztián, Kis Dani,
Dajka Róbert. Elsõ sor: Bóka Zoltán, Ludányi Attila (Minusz), Sipos Marci. A
képrõl hiányoznak: Ozsvárth László ( Gedi)  Kuti György, Huczka Péter, Török

Dániel, Kovács Norbert, Ócsai Gábor
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Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzat • Felelõs

kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Sportbizottság • Felelõs

szerkesztõ: dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina • Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyön-

gyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc

Alapítványi tevékenységek: 
– pünkösdi egészség- és sportnap,
– tankönyvtámogatási pályázat
– iskola- és óvodakezdési támogatás,
– Luca napi rendezvény,
– karácsonyi ajándékozás.

2009-ben az adó 1%-ból befolyt
összeg: 227 894 Ft.

Tevékenységeinkhez nyújtott se-
gítséget köszönjük, kérjük támogas-
sák munkánkat az adó 1%-val! Adó-
számunk: 18587494-1-10

Az Egészséges Jövõért
Közalapítvány hírlevele

2009. évre

November 29. (hétfõ)
Nagyi Klub - névnapozás
Helyszín: Mûvelõdési Ház 

November 30. (kedd)
Író-olvasó talál-kozó: Hogyan született
a Vau! és a Nyau! - Egy író titkai.
(Nógrádi Gergely) címmel
Helyszín: Mûvelõdési Ház - Könyvtár
Idõpont: 15.00

December 04. (csütörtök) 
Érkezik a Mikulás! 
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Idõpont: 16.00-19.00

December 06. (hétfõ)
Mikulás az óvodában és az iskolában

December 10. (péntek)
Lucára hangolódás: 
- községi fenyõfa díszítése 
(az óvodásokkal és iskolásokkal)
- Luca napi kotyolás
(az ÁMK néptánccsoportjával)
- Betlehemek kihelyezése

December 11. (szombat)
Luca nap
Helyszín: Jókai tér és a Mûvelõdési
Ház

December 14. (kedd)
Kippkopp karácsonya - bábszínház a
Harlekin bábszínház elõadásában
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Idõpont: 10.30

December 15. (szerda)
Óvodai fenyõünnep

December 17. (péntek)
Iskolai fenyõünnep

December 19. (vasárnap)
Adventi zenés áhítat
Helyszín: Római katolikus templom

December 31. (péntek)
Szilveszteri bál - óvodai SZMK
Helyszín: Mûvelõdési Ház

Adventi
programajánló
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