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HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS!

2011. április 21-én 10 órától (csütörtökön)
HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOKKAL, HAGYOMÁNYOKKAL
ismerkedhettek meg, valamint

TOJÁST FESTÜNK különbözõ technikákkal, a Mûvelõdési Ház nagytermében.
Kifújt vagy keményre fõtt tojást hozzatok magatokkal!
Mindenkit szeretettel várunk!

MÁJUS 1.

Batyus bál május 7-én

Falumajálisra várjuk ezen a napon a falu
apraját és nagyját, a Völgyi tó partján!
Lehet labdázni, sárkányt eregetni, sziklát
mászni, anyák napi ajándékot készíteni.

Gyere, bulizz egy jót, és támogasd
az Egészséges Jövõért Gyöngyöstarján
Közalapítványt!

Szerény ebédünket is megosztjuk minden
odalátogatóval, legyenek vendégeink,
és töltsünk együtt egy szép napot!

Zene Tánc Tombola
DjPetro

Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület

Jegyek elõvételben kaphatók a Mûvelõdési Házban
1500 Ft/fõ
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A képviselõ-testület üléseirõl jelentjük
2010. december 9-i ülésén döntött
a képviselõ-testület a Széchenyi u. és
Vörösmarty u. keresztezõdésében álló
életveszélyessé vált épület megvásárlásáról és lebontásáról. A tulajdonosokkal sikerült oly módon megállapodni, hogy a vételár és a várható
bontási költségek kiegyenlítsék egymást. A bontás tavasszal várható.
Öt éven keresztül, tanévenként
egyszer a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételében
támogat egy gyöngyöstarjáni tanulót
a Testület.
A Rákóczi út 1. szám alatti, leendõ
integrált közösségi szolgáltató tér
épületében szigetelési és gipszkartonozási munkálatok pluszköltségeként a grémium 2.264.100 Ft-ot
állapított meg.
A december 21-i rendkívüli és az
azt követõ testületi üléseken is téma
volt a konyha üzemeltetése: a magas
költségek miatt az önkormányzat
erején felül támogatja költségvetésébõl a konyha üzemeltetését.
Február 3-án a Testület felhatalmazta
a polgármestert és a jegyzõt a gazdaságos mûködtetés lehetõségeinek
vizsgálatára.
Január 13-i rendkívüli ülésén a
testület 25 millió forint összegû
folyószámlahitel felvételérõl döntött
arra az idõszakra, amíg az önkormányzat nyertes pályázataira a támogatási összeget nem folyósítja a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal: a mûködési kiadások fedezetét így biztosítja a testület.
Az óvodai ellátásra folyamatosan
növekvõ igény mutatkozik. Ennek
kielégítésére az ÁMK javaslatára a
Testület engedélyezte a közoktatási
törvényben engedélyezett maximális
csoportlétszámtól eltérést február 3-i
ülésén, így csoportonként legfeljebb
30 gyermek lehet a létszám.
A február 24-i ülésen döntés született a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás társulási
megállapodásának módosításáról.
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Helyi rendeletek
változtak
Módosultak a magánszemélyek
kommunális adójáról, a képviselõ-testület és a Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló,
a közterület-használati díjakat és az
étkezési térítési díjakat megállapító
rendeletek, valamint a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet.
Hatályon kívül helyezte a Testület
december 9-i ülésén a vállalkozók
kommunális adójáról szóló rendeletet.
A módosított rendeletek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
egységes szerkezetben pedig a rendelettárban Gyöngyöstarján község
honlapján megtalálhatóak.

Költségvetés
2011
A Képviselõ-testület 2010. december
9-i ülésén tárgyalta meg az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját. Kiemelt cél volt többek között a költségvetési egyensúly megõrzése, stabilizálása, a saját fenntartású
intézmények finanszírozható mûködtetése, valamint a pályázati lehetõségek
minél hatékonyabb igénybevétele. Az
már a tervezés során látható volt, hogy
hasonlóan az elõzõ évekhez kevesebb
központi támogatással számolhat a település, és ez még takarékossági
intézkedésekkel együtt is zavart okozna
a gazdálkodás során. Ezért született
döntés a magánszemélyek kommunális
adója esetén ingatlanonként 1000
forintos mértékû, illetve egyes szolgáltatási díjak inflációnak megfelelõ
vagy azt meghaladó mértékû emelésérõl.
A 2011. február 3-i ülésen a Testület
végül elfogadta az Önkormányzat idei
évi költségvetését, melynek kiadási és
bevételi fõösszege 296 millió 471 ezer
forint. A mûködési hiány finanszírozására 25 millió forint hitel felvételét tervezzük: bízunk benne, hogy takarékossági intézkedésekkel ez elkerülhetõ.

Temetõvel
kapcsolatos
információk
Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén közterület-használat, villamos áram és vízdíj címén az
építtetõ 2011. január 1-jétõl egyes sírhely keretezésénél bruttó 3500 Ft-ot,
kettes sírhely keretezésénél bruttó
4800 Ft-ot, hármas sírkeretezésnél
bruttó 5000 Ft-ot, sírbolt építésénél
bruttó 10.000 Ft-ot köteles fizetni,
használati díj címén köteles megfizetni.
A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület-használati
díj címén az alábbi bruttó használati
díjakat köteles megfizetni az építtetõ:
egyes síremlék esetében 930 Ft, kettes
síremlék esetében 1195 Ft, hármas
síremlék ese-tében 1335 Ft, sírbolt
esetében 2350 Ft.
A sírhelyek megváltási díjai nem
emelkedtek.
Kérjük, hogy a temetõben végzett
munkák elvégzésekor a szomszédos
síremlékek épségére, tisztaságára fokozottan ügyeljenek. A keletkezett kõ-,
föld- vagy egyéb hulladékot az építtetõ
köteles elszállíttatni és ennek megtörténtét igazolni.
Tájékoztatjuk a hozzátartozókat,
hogy az elhunytak temetésével kapcsolatosan a sírhelyek kijelölését, a
temetés idõpontját és a kegyeleti
szertartással kapcsolatos igényeiket elõzetesen egyeztessék Simon Józsefné
temetõgondnokkal.
Címe:
3036 Gyöngyöstarján, Petõfi utca 53.
Elérhetõsége mobiltelefonon:
06-30/708-1389,
vagy 06-30/658-8699.
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy a temetést követõen az elszáradt koszorúkat és virágokat csak a
kijelölt gyûjtõhelyen helyezzék el.
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Sárfelhordás:
ügyeljünk másokra!

Emeléseket javasoltak a szolgáltatók

A közlekedési törvény szerint aki a
közutat beszennyezte, köteles a veszély
elhárításáról gondoskodni. A KRESZ
kimondja: földútról szilárd burkolatú
útra való ráhajtás elõtt a jármûrõl a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú
utat beszennyezheti – el kell távolítani.
Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el. A szántók,
szõlõk dûlõútjairól kihordott sár fokozott balesetveszélyt jelent: gondoljunk
arra, hogy ezzel akár saját családtagjainkat is veszélyeztethetjük!

A Képviselõ-testület ármegállapító
hatáskörében több fordulóban tárgyalta
meg a településünkön alkalmazható
víz-, csatorna- és szemétszállítási díjakat.
December 22-i rendkívüli ülésén a
Heves Megyei Vízmû javaslatát elfogadva bruttó 385 Ft-os vízdíjat és bruttó
281,25 Ft-os csatornadíjat állapított meg
a testület, ugyanakkor hangsúlyozta:
a vízminõség javítása a vízmû feladata.
A Testület viszont nem fogadta el az
AVE díjjavaslatát, így az csak a szemétszállítási ágazati inflációs mértékkel növekszik: az elszállított hulladék literjéért
szintén 2011. január 1-jétõl bruttó 3,8
Ft-ot kell fizetni – ez 110 literes kukával számítva 5434 Ft negyedévenként.

Megnyílik
a helyi piac!
Értesítjük a lakosságot, hogy a
„helyi piac” 2011. április 30-án megkezdi a mûködését.
Helye: Gyöngyöstarján Jókai tér
3-5. (polgármesteri hivatal udvar).
Tervezett nyitvatartási ideje: hetente
szombatonként 7 órától 13 óráig.
A piac elnevezése és szakjellege:
Egynapos Önkormányzati Termelõi
Piac. Idényjellegû mezõgazdasági
termékek, kézmûves, népi és iparmûvészeti alkotások. Az árusításhoz
asztalt biztosítunk, bõvebb információt a polgármesteri hivatalban Kis
Ferenc ügyintézõnél kaphatnak az
érdeklõdõk.
(A gombaárusításhoz gombavizsgáló szakvizsgával rendelkezõ személy
jelentkezését várjuk.)

Felhívás
ebtartóknak!
Felhívom a figyelmet, hogy az
állatvédelmi törvény alapján az állattartó köteles gondoskodni az állat
szökésének megakadályozásáról.
Aki e kötelességét megszegi, kutyáját kóborolni hagyja, szabálysértést
követ el, és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Gazdája felügyelete nélkül közterületen kutya nem tartózkodhat!

Hulladékok
égetése
A levegõ védelmérõl szóló 306/
2010. (XII. 23.) Kormány rendelet
értelmében: „Hulladék nyílt téri, vagy
a hulladékok égetésének feltételeit
rögzítõ jogszabályban foglaltaknak
nem megfelelõ berendezésben történõ égetése, a háztartásban keletkezõ
papírhulladék és veszélyesnek nem
minõsülõ, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történõ égetése
kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minõsül, ha a hulladék – az
elemi kár kivételével – bármilyen okból
kigyullad.
Lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék nyílt téri égetése
tilos.”
Aki e szabályokat megszegi, levegõtisztaság-védelmi bírságot köteles
fizetni, melynek összege 100.000 Ft.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
az avar és kerti hulladékok égetése
esetén ahhoz mûanyagot, használt olajat, zsírt ne keverjenek. Égetés helyett
inkább komposztáljanak: ezzel tápanyagot juttatnak vissza a talajba és
kisebb a környezetterhelés is, mert
nincs füst, kevesebb a szervetlen trágya felhasználás.

Gyöngyöstarján
község új jegyzõje:
Dr. Jakab Csaba
2010. november 8-tól helyettesként,
2011. január 1-tõl pedig teljes munkaidõben látom el Gyöngyöstarján község jegyzõi feladatait. 2005 és 2010
között Atkár községben szintén jegyzõként dolgoztam, így megismerhettem a
kistelepülések gondjait, problémáit
és természetesen elõnyeit is. Bízom
benne, hogy a megszerzett tapasztalataimat újabbakkal gyarapíthatom és
a folyamatosan változó jogszabályi
környezet ellenére egyenletesen jó
színvonalú munkával találkozhatnak
az ügyfelek a Polgármesteri Hivatalban.
Tudom, a helyi viszonyok megismerésére sok idõ kell: a hivatali elfoglaltságaim mellett igyekszem minél
több idõt eltölteni a faluban, hivatalon
kívül is. Szeretném viszont a figyelmet
felhívni arra, hogy több éves, évtizedes
viták, problémák megoldása hatáskör
hiányában legtöbbször nem a jegyzõ
feladata. Ilyen esetekben is segítek viszont abban, hogy a megfelelõ hivatalhoz, intézményhez fordulhasson az
ügyfél.
Személyi jövedelemadója
1%-ával gondoljon a helyi
civilekre, alapítványokra!
18574911 -1 -10
A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány
Gyöngyöstarján, Jókai tér 5.
18587494 -1 -10
Egészséges Jövõért Gyöngyöstarján
Közalapítvány
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
18586572 -1 -10
Gyöngyöstarján Polgárõrség
Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
18580095 -1 -10
Mosolyfalva Alapítvány
Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.
18591105 -1 -10
Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület
Gyöngyöstarján, Jókai tér 7.
19920164-1-10
Községi Sportkör Gyöngyöstarján
Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
(Forrás: nav.hu)
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Állampolgársági eskü
A hulladékszállítás
Községünk idõs
igénybevétele
polgárának köszöntése Február 28-án ünnepélyes esemény
helyszíne volt a Polgármesteri Hivatal:
kötelezõ!
Nagy Károly polgármester elõtt a ho-

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény az ingatlantulajdonos kötelezettségeként jelöli meg, hogy az ingatlanon keletkezõ hulladékot gyûjtse és a
hulladékszállítással megbízott szolgáltatónak adja át. Ennek díját az ingatlantulajdonos még akkor is köteles megfizetni, ha hulladék nem keletkezik vagy
törvényi kötelezettségét nem tejesíti.
Az önkormányzat egyes közszolgáltatások kötelezõ igénybe vételérõl
szóló rendelete szerint: „A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak
részben veszi igénybe.”
Környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük együttmûködésüket!

KSH adatgyûjtés
A Központi Statisztikai Hivatal
miskolci igazgatósága önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelmérést végez Gyöngyöstarján községben, melyben munkavállalásról,
utazási szokásokról, életkörülményekrõl, számítástechnikai eszközök
használatáról gyûjtenek adatokat. Az
összeírási munkát megbízási szerzõdéssel rendelkezõ, igazolvánnyal ellátott
kérdezõbiztosok végzik. Az adatfelvétel
statisztikai célú, bizalmas kezelésû, az
adatokhoz más nem férhet hozzá.
A KSH a felvételrõl a 06-1/4874340 telefonszámon nyújt tájékoztatást
a lakosság részére.

A 2011. március 3-6. között megrendezett Utazás
kiállításon a Mátra Jövõje Turisztikai Egyesület standján lehetett megtekinteni azt a mézeskalácsból készült
sakktáblát, melyen településünket egy „édes kis kemence”
jelképezte…
Fotó: Dr. Jakab Csaba
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nosítási eljárás lezárásaként két gyöngyöstarjáni lakos – Szép Margarita és
gyermeke, Sugár Noela – tett állampolgársági esküt.

Hogyan alakult
községünkben a
lakosságszám?
Községünkben tavaly 24-én születtek, 13 házasságkötés volt, és 26-an
hunytak el. Gyöngyöstarján lakosaink
száma év végén 2462 fõ volt.
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia
a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részérõl. A Magyar Köztársaság
Kormánya az Idõsügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen
a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90., a 95. és a 100. életévüket
betöltött idõseket, mellyel okirat és
jubileumi juttatás jár.
Gyöngyöstarjánban Kriszt Lajos
József 2011. január 2. napján töltötte be
95. életévét. Az ünnepi alkalomból
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata nevében Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyzõ és Kovács
Karolina anyakönyvvezetõ köszöntötte
Kriszt papát, akik átadták részére a
jubileumi emléklapot és az ajándékcsomagot.
A bácsi igazi kalapos dinasztiából
származik: édesapja, sõt nagyapja is kalapos mester volt. Bizonyára sokan emlékeznek boltjukra a gyöngyösi Kossuth
Lajos utcában. Kriszt papa megbecsült
kisiparosként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Mindemellett a háború borzalmait is átélte, két és fél évig
volt hadifogságban. Kriszt bácsi és felesége, Marika néni négy éve költözött
Gyöngyöstarjánba. Unokájuk és annak
férje nagy szeretettel gondoskodik az
idõs házaspárról. Kívánunk még számukra további nagyon szép, meghitt,
egészségben és szeretetben gazdag
Kovács Karolina
éveket.

Házasságkötéseket
érintõ jogszabályváltozások
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi
XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes
iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról tárgyú 2010. évi CXLVIII.
törvény módosította az anyakönyvi
eljárásokról szóló törvényerejû rendeletet. Ennek értelmében 2011. január
1-jétõl nem köthetõ házasság, illetve
nem létesíthetõ bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti napon,
azaz január 1-jén, március 15-én, húsvét hétfõn, május 1-jén, pünkösd hétfõn, augusztus 20-án, október 23-án,
november 1-jén és december 25-26-án.
Az önkormányzat rendeletében
megállapította a hivatalon kívüli házasságkötési eljárások díját is.
További információkat a változásokról az érintettek Kovács Karolina
anyakönyvvezetõtõl kaphatnak.

Felhívás!
A helyi vállalkozóknak lehetõségük van Gyöngyöstarján honlapjára
felkerülni. Az ezzel kapcsolatos
anyagokat a Mûvelõdési Házba dr.
Szecskõné Ozsvárt Krisztinának lehet
eljutattni.
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Tisztelt
gyöngyöstarjáni
lakosok!

Pályázat útján szeretnénk népszerûsíteni a komposztálást a településen.
Ennek során fel kell mérnünk a
lakosság igényét a komposztáló ládákra
illetve a környezeti nevelés terén.
A pályázat sikeressége esetén az
igénylõk között ingyenesen kiosztásra
kerülnek az ízléses, fából készült
komposztáló edények. A fenntartás
öt éve alatt több elõadást tartunk,
amelyek során a komposzt elkészítését valamint a felhasználását mutatjuk be és hasznos tanácsokat adunk
a komposztáló alkalmazásához és
karbantartásához.
Kérdõív:
(Kérjük az Önnek megfelelõ választ
X-el jelölje, illetve írja be a megfelelõ
helyre)
1. Milyen típusú lakásban él?
 Kertes ház
 Társasház
 Kiskert tulajdonos
2. Hányan élnek a háztartásában?
……. fõ
3. Komposztált-e otthon eddig?
 Igen
 Nem
4. Mi a véleménye a házi komposztálásról?
 Nagyon jó dolognak tartom.
 Hallottam róla, de nem tudom
mit jelent.
 Hallottam, hogy jó dolog,
de nem tudom, hogyan kell.
 Nagyon körülményes,
ezért nem foglalkozom vele.
5. Milyen segítségre lenne szüksége
ahhoz, hogy otthonában komposztáljon? (több is megjelölhetõ)





Dr. Jakab Csaba jegyzõ, projektmenedzser



Kedvezményezett: Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata. Megvalósítás
helye: ÁMK Általános Iskola, Gyöngyöstarján
A prioritás egyik kiemelt célja az
iskolarendszerû oktatás informatikai
fejlesztése, az ún. „intelligens iskola”
létrehozása, amely elsõsorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére
koncentrál.
A program nemcsak az informatikai
készségek, hanem – a többi közismereti
tárgyba beépülõ Infokommunikációs
Technológia (IKT) támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelenti és részben biztosítja.
A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai
infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetencia alapú
oktatás elterjesztésének és hozzájárul a
különbségek mérsékléséhez és a hátrányok kiegyenlítéséhez.
A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen
célja az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges,
egyenlõ hozzáférést biztosító IKT
infrastruktúra megteremtése az oktatási
intézményekben, ennek megfelelõen:
• A közoktatási intézmények számítógép állományának korszerûsítése a

pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelõ
infrastruktúra kialakítása érdekében
• Az iskolai munkaállomások számának növelése
• Tantermek 40%-ának ellátása internethozzáférési képességgel rendelkezõ interaktív prezentációs eszközökkel
• A közoktatási intézmények esetében
webalapú szolgáltatások kialakításához
szükséges infrastruktúra támogatása
• Mérés-értékelési programok futtatásának lehetõvé tétele a szükséges eszközpark biztosításával
A támogatás kizárólag az alábbi csomagok beszerzésére szolgál:
• Iskolai munkaállomás csomag (PC),
amely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható: digitális tartalmak
óraközi használata, csoportos vagy egyéni
feladatmegoldás, elektronikus számonkérés, szaktantárgyi oktatás, nyelvoktatás
• Tantermi csomag, amely az alábbi
tevékenységekkel összefüggésben használható: digitális tartalmak óraközi használata és egyéni fejlesztése; csoportmunka;
elektronikus mérés-értékelés (feleltetés,
dolgozatírás); elektronikus adminisztráció
• Alkalmazás szerver csomag, amely az
alábbi tevékenységekkel összefüggésben
használható:intézményi online tartalom-,
kommunikációs, adminisztrációs és üzemeltetési szolgáltatás fejlesztése; kapcsolódás
elektronikus adminisztrációs rendszerek
központi alkalmazásaihoz; intézmények és
tanár-diák-szülõ közötti kapcsolattartás.
A projekt keretében az általános
iskola 13 pedagógusa készül fel az
informatikai eszközök használatára
szervezett oktatás keretében. A projekt 2011. augusztus 31-ig megvalósul, így a 2011/2012-es tanév már a
korszerû eszközök felhasználásával
indulhat meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és
a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 7.425 000.Ft.



Az informatikai
infrastruktúra fejlesztése
a gyöngyöstarjáni ÁMK
Általános Iskolában az IKT
alapú oktatás megvalósítása
érdekében

2011. április

Komposztáló edényre
Szakmai elõadásokra
Gyakorlati oktatásra
Szakmai anyagra, oktató
kisfilmre
 Komposztálási útmutatóra
Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás a 5. oldalról

2011. április

6. Az alábbiak közül milyen komposztálható hulladékok képzõdnek
az Ön háztartásában?
(több is megjelölhetõ)











Zöldség
Gyümölcs
Hulladék
Fûnyesedék
Gally
Avar
Fûrészpor
Faforgács
Kávézacc
Teafilter

Óvodánk életébõl

December
A zord hideg ellenére mindenki
várja a hópelyhek bársonyos táncát, a
tél meghitt, szeretetteljes, várakozással
teli ünnepeit. Jó a meleg szobákban
összebújva, mesélve, beszélgetve várni
a csodák eljövetelét.

Karácsony ünnepét nagycsoportosaink betlehemi játéka nyitotta. A
gyermekek lelkes játéka, szemük csillogása vendégeink elismerését is
kivívta. Szeretetük, az új játékok felett érzett örömük jó útravaló nekünk felnõtteknek is, hogy ezekért a

Nálunk sem történt ez másként.
Mikulás apó mosolygós arca, kedves
szavai, piros ruhája elvarázsolta a gyermekeket. Még a legelevenebb lurkó
is megfogadta a Jóságosnak, hogy mától
egy kis angyal lesz.
Mielõtt megszólaltak nálunk is a
karácsony varázslatos csengõi, a Galagonya bábszínház elõadásában a
Kipp-kopp karácsonyát nézhették meg
a gyermekeink az ÁMK Mûvelõdési
Ház nagytermében.

pillanatokért érdemes mindent megtennünk.
Január végén igyekeztünk elûzni a
telet. Bár a farsangi bálunkon a gyermekek mindent megtettek színvonalas
táncukkal, jobbnál jobb jelmezeikkel,
a tél csak nem akart elmúlni.
Szorgos kis kezek igyekeztek meglepni a lányokat nõnap alkalmából, és
még a napocskát is sikerült elõcsalogatnunk, igaz csak rövid idõre, de kitartóan igyekszünk itt marasztalni.

Egyéb........................................................
...................................................................
7. Ön szerint milyen elõnyei vannak
a házi komposztálásnak?
 Így újrahasznosul a keletkezõ
hulladékok egy része, kevesebb lesz
a hulladéklerakóba lerakott hulladék, helyben történik a hasznosítás
 Nem tudom mik az elõnyei, de
hallottam, hogy jó dolog
8. Vállalná-e Ön a háztartásában a
házi komposztáló edény használatát?
 Igen
 Nem
9. Részt venne-e házi komposztálás
népszerûsítésében?
 Igen
 Nem

Farsangi bál az óvoda javára

10. Részt venne-e komposztálás
témájával foglalkozó elõadásokon
gyakorlati bemutatókon?
 Igen
 Nem
*****
Kérjük a kitöltött kérdõívet

2011. április 30-ig
juttassák vissza
a Polgármesteri Hivatalba!

Köszönjük a közremûködést.
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Cím:
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A szülõi közösség és az óvodai dolgozók közös szervezésében az idén is
megrendezésre került február 12-én az
óvodai jótékonysági bál.
A hangulatosan feldíszített Mûvelõdési Házba szép számú bálozót sikerült
összetoborozni, akik azon kívül, hogy
jól érezhették magukat, báli jegyeik
megvásárlásával hozzájárultak rendezvényünk sikerességéhez.
Nagy örömünkre Nagy Károly polgármester úr, Jakab Csaba jegyzõ úr,
Szecskõ Zsolt képviselõ úr és Szántó
Marianna igazgató asszony is elfogadta
meghívásunkat. Vendégeink voltak Szalmásy Edith és Csontos László is, akik
gondoskodtak a teremdekorációról.
Szeretnénk köszönetet mondani

azoknak is, akik ugyan nem voltak ott a
bálban, de más módon támogatták
óvodánkat, illetve akik segítettek a rendezvény szervezésében és sikeres lebonyolításában. Külön köszönjük Csontos József képviselõ úr 250 000 Ft -os
felajánlását.
Volt ott mindenféle szerzet: angyal,
boszorkány, arab sejk feleségekkel, matrózok, Piroska és a farkas, és még spanyol táncosok is eljöttek. A jelmezeseket tombolával jutalmaztuk.
A talpalávalót az idén is a Karcsi és
Hege zenekar húzta.
A vacsorát nagy örömünkre és vendégeink megelégedésére az óvoda
konyhásai készítették el. A vacsora után
Folytatás a 7. oldalon

XIV. évfolyam 1. szám
Folytatás a 6. oldalról
fergeteges hangulat kerekedett, és a
tánc meg sem állt éjfélig, ekkor következett a tombolahúzás.
Számos ajándék várta a nyerni vágyókat, nagyon értékes fõdíjakat tudtunk kisorsolni. A felajánlásokat ezúton
is köszönjük szponzorainknak.
A tombolasorsolás után hajnalig tartott a mulatozás.
Rendezvényünk az idén is nagyon
jól sikerült, a bál nyeresége 393 370 Ft
lett. Akik ott voltak, azokat 2012-ben is
szeretettel visszavárjuk, akik nem jöttek
el, jöjjenek majd a következõre!

2011. április
A szilveszteri Retro party, mely ebben az évben az óvodai szülõi közösség szervezésében került megrendezésre, szintén szép eredménnyel zárult.
A nyereségünk ebbõl a rendezvénybõl
306 840 Ft.
Rendezvényeink bevételeit, a kapott
támogatásokat sófalak kialakítására fordítjuk mindhárom csoportszobába,
amelyek a tervek szerint március végére
el is készülnek. A parajdi sóbányából
származó só baktériumölõ, immunerõsítõ, légúttisztító hatásában bízva reméljük, hogy hozzájárulhatunk óvodás
gyermekeink egészségmegõrzéséhez.

Az alapítványunk további támogatását remélve adjuk meg elérhetõségünket, felajánlásaikat elõre is köszönjük!
MOSOLYFALVA ALAPÍTVÁNY
3036 Gyöngyöstarján, Damjanich út 1.
Tel.: 37/372-025/126
E-mail: gtarjan.ovi@freemail.hu
Adószám: 18580095-1-10
Számlaszám: 62000026-10000915
Nagyné Záper Krisztina,
SZMK elnök

Megújul az ÁMK Általános Iskolája
Mottó:
„Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik
szükségesnek.
Két kicsi ugrással nem jutunk át a
szakadékon.”
David Lloyd George
Igazgatóvá választásom után elsõ és
legfontosabb vezetõi feladataként adódott, hogy az ÁMK Általános Iskoláját
olyan intézményegységgé formáljam,
amely megtartó erejû.
Az ismerkedést a pedagógusokkal
kezdtem. Kíváncsi voltam, milyen feltételei lehetnek itt a változásoknak a
szakma részérõl. Tapasztaltam, hogy
erõs az intézményben a változtatási
készség. Az ellenõrzés után kirajzolódott, hogy a tantestület képzett, vállalják
a folyamatos képzést, tanulást, és nagy a
tanárok szakmai autonómiája. A vezetés felkészült, vannak megfelelõ programfelelõsök. Magas az identifikáció.
Fejlett az elemzõ, értékelõ, ellenõrzési
és gondolkodási kultúra. Jól mûködnek
a belsõ kommunikációs csatornák. Van
önismeret, önkontroll. Jelzés értékû,
hogy a meghirdetett állásainkra a környezõ településekrõl, még Gyöngyösrõl is sokan szeretnének bejutni. Alkalmasnak tartom a csapatot a változások
végrehajtására.
A szülõket õsszel kerestem meg
egy kérdõívvel az általános iskolában
és az óvoda nagycsoportjában, azaz
leendõ elsõseinknél. A kérdõívet a

szülõk kétharmada kitöltve visszaküldte. Az adatok feldolgozása után
hozzá lehetett kezdeni a tervezõmunkához, az intézmény arculatának kialakításához. A beérkezett adatok
alapján a következõkre van szükség a
szülõi vélemények szerint:
– Emelt szintû nyelvi képzés,
elsõsorban angolból,
– Nívós informatika oktatás,
– Kisebb létszámban mûködõ
napközis csoportok, tartalmas foglalkozásokkal,
– Az udvar rendbetétele,
– A javaslatok zöme pedig az tornaterem építését sürgeti.
Az igényeket prezentáció formájában feldolgozva bemutattam a képviselõ-testületnek, a nevelõtestületnek és az érdeklõdõ szülõknek is. Az
igényekkel minden érintett fél egyetértett. A képviselõ-testület is biztosított
róla, hogy a falu vezetése ugyanazt
szeretné, amit a szülõk. A forrásokat
pedig a lehetõségek határain belül
igyekeznek megteremteni, mert fontos
a falu vezetése számára is a korszerû
általános iskola.
Adott tehát a szakmai háttér és változtatási szándék, a szülõi igény és a
fenntartói készség. Az a szerencsés
helyzet állt elõ, hogy minden érintett
számára közös a cél: a megújult iskola.
Ezek alapján készítettem el az ÁMK
Általános Iskolájának fejlesztési tervét.
A részleteken még szakértõi segítséggel

dolgozunk, de az új tanév sok újdonságot hoz és a fejlesztések irányvonala már tudható. Szeretném Önöket
már elõre tájékoztatni, milyen örömteli változásokra számíthatnak szeptembertõl.
Jövõképünkben ragaszkodunk elért
eredményeinkhez: a családias légkörben, differenciált pedagógiai módszerekkel neveljük a tanulókat helyben,
ugyanakkor a korszerû informatikai
eszközök használatát is beépítjük a
tanórákba, azaz megkezdjük az IKT
alapú oktatás megvalósítását és preferáljuk a nyelvoktatást.
A következõ tanévtõl induló fejlesztések terve:
– Emelt szintû angol csoportokat
indítunk: terveink szerint egy évvel korábban kezdjük az angol nyelv tanítását,
azaz 2. osztálytól. 3. osztálytól már
heti 3 angol óra lesz. Felsõ tagozaton
elindítjuk a heti 5 órát tanuló, emelt
szintû angol nyelvi csoportot is. Besorolás a tanulók tudásszintje alapján
történik. Célunk az emelt szinten tanulók legjobbjaival a nyelvvizsga elérése. (A német nyelv tanításáról még
folynak az egyeztetések.)
– Elsõ osztálytól informatikát tanítunk a diákjainknak. Felsõ tagozaton
dupla tanórán fognak tanulni a diákjaink számítástechnikát, korszerû számítógépeken. Célunk a használható tudás,
a legtehetségesebbekkel az ECDL vizsga.
Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról
– Megkezdjük az oktatás informatikai fejlesztését, az ún. „intelligens iskola” létrehozását, amely elsõsorban az informatikai infrastruktúra
fejlesztését jelenti. Legfontosabb jellemzõje, hogy a többi közismereti
tárgyba is beépül az informatika. A
2011/2012-es tanév már a korszerû
eszközök felhasználásával indulhat meg.
– Az eddigi nagy létszámú és csak a
tanulási idõben megbontott napközis
csoport helyett két önálló napközis csoportot indítunk az alsós korosztálynak.
– Az udvaron a füves pálya felújítását fogjuk elvégezni, köré salakos
futópályát alakítunk ki. Ezeket a beruházásokat képviselõi felajánlások
felhasználásából kívánjuk fedezni. A
kisebbek számára játszóteret alakítunk
ki, parkosítunk. Az alapítványaink forrásait tervezzük felhasználni, illetve a
pályázati lehetõségeket.
Várható személyi változások:
A fejlesztésekhez, a megnövekedett
szakmai feladatok miatt több kollégára
van szükség. Két fõvel bõvül a nevelõtestület. Még egy tanítónõ kezdi meg
munkáját szeptembertõl az egyik

napközis csoport vezetõjeként. A
kolléga az intézmény egy másik intézményegységébõl kerül át, bére így
nem emeli meg a költségvetésünket.
Az emelt szintû nyelvoktatáshoz
egy angol szakos tanári állásra pályázatot fogunk közzétenni.
Természetesen az „okos táblákat”,
projektorokat és laptopokat mûködtetni is tudni kell. A nyertes TIOP 1.1.1
pályázat finanszírozásában az általános
iskola minden pedagógusa felkészül az
informatikai eszközök használatára.
Tárgyi fejlesztések terve:
– Pályázati forrásból nyert digitális táblákkal szerelünk fel a nyár
folyamán 4 tantermet. (Errõl a pályázatról bõvebben a község honlapján
lehet tájékozódni.)
– Új számítógépes géptermet is
kialakítunk, ahol a digitális táblán kívül 15 új számítógépet is felszerelünk.
– A nyelvi labort számítógépekkel
szereljük fel, korszerû feleltetõ programmal.
– Megújítjuk a füves focipályát,
körülötte futópályát létesítünk.
– Az iskola udvarán játszóteret
alakítunk ki, fákat ültetünk.

Nagycsoportos óvodások
a 4. osztályban
Mikulás nap alkalmából meghívtuk
a nagycsoportos ovisokat osztályunkba.
Verseket, énekeket, szerepet, bábjátékot tanultunk, és még egy kis ajándékkal is kedveskedtünk nekik. Rugózó hóembert és szaloncukrot kaptak.
Nagy lelkesedéssel készültünk, és izgatottan vártuk a gyerekeket.

Mikor az iskolába a két óvó nénivel megérkeztek, elkezdõdött a mûsor.
A bábelõadás tetszett nekik a legjobban. Nagyon örültek az ajándékoknak
is. Zsóka tanár néni megköszönte,
hogy eljöttek, és vidám mosollyal
mentek vissza az óvodába.
Kakas Barbara 4. osztály

Karácsony
Mint minden évben, szokásunkhoz híven most is megrendeztük a
fenyõbált. A gyerekek buzgón készülõdtek a próbákon. A negyedikesek
Csajkovszkijtól a Diótörõ címû darabot adták elõ. A mûsorban verseket is
hallhatunk hangszerek kíséretében.
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Végezetül az összes szereplõ elénekelte Josh és Jutta: Szép karácsony címû dalát. Az elõadás végén
zene, tánc és tombola is volt. Ezúttal
szeretnénk megköszönni Kerek Marianna és Nagy Mónika tanárnõknek a felkészítést!
Nagy Dominika Zsanett 7. osztály

– A tornaterem nagy lélegzetvételû
terv, és már több évtizede vágyik rá a
község sportot szeretõ közössége. Naponta tájékozódunk a pályázati lehetõségekrõl. A Nemzeti Erõforrás Minisztériuma tervei közt szerepel a testnevelés óraszámának növelése. Õsztõl az
1-5. osztályosoknál heti 5-re nõ a testnevelés órák száma. Az ehhez szükséges tornatermek építését pedig EU-s
pályázatokból szeretné a kormány támogatni 2011-13 közt. Remélem, ez a
lehetõség Gyöngyöstarjánnak is meghozza a vágyott létesítményt!
Köszönet:
Megköszönöm a felajánlott tiszteletdíjakat: Jenei Károly alpolgármester
úrnak, Csontos József képviselõ úrnak,
Benedek Jánosné pénzügyi bizottsági
tagnak.
Megköszönöm továbbá azoknak a
segítségét, akik az adójuk 1%-át az
iskola alapítványa: A Gyöngyöstarjáni
Iskolás Gyermekekért Alapítvány
18574911-1-10 számára felajánlották.
Ezeket a forrásokat, a vázolt módon az
udvar korszerûsítésére fordítjuk.
Szántó Marianna
igazgató

Nálunk is volt
Mikulás
December 6-án érkezett a Mikulás.
A negyedik osztállyal nagy izgalommal
vártuk, hogy betoppanjon a fehér szakállú Télapó a teli zsákjával.
Az elsõ szünetben megjelent!
Nem számítottunk rá, hogy ilyen
hamar hozzánk is bekopogtat a botjával, a piros ruhás, jó öreg Mikulás. Mikor belépett, az osztályra csend telepedett, mindenki megszeppenve ült. A
tanító nénink átadta az osztálynaplót.
A Mikulás miután felcsapta a tetejét, egyenként kiszólította a gyerekeket
az asztalhoz, ahol értékelte az érdemjegyeinket. Ezután egy édességgel teli
Mikulás zacskóval és mintás bögrével,
mosollyal az arcunkon ültünk le a
helyünkre. A Mikulástól elbúcsúztunk,
aki tovább folytatta az ajándékosztó
körútját az iskolánkban.
Seres Balázs 4. osztály
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Iskolai sport
Az új esztendõ elsõ hónapjai igen
gazdagok voltak sportrendezvényekben, sporteseményekben, amelyeken
iskolánk tanulói szép számmal vettek
részt.

indultunk a sípályára.
Az elsõ napon a kezdõk egy kicsi
pályán gyakoroltak, az ügyesebbek
másnap már felmehettek a nagy
pályára. Ahogy körülnéztünk a Male

Az események sorát egy jó hangulatú délutáni korcsolyázás nyitotta
meg a lõrinci mûjégpályán. Ötven
felsõs csúszkált önfeledten és komolyabb esés nélkül a jól elõkészített jégen. Az utazást a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány támogatta, amit ezúton is szeretnénk
megköszönni.
Január végén 4 tanulónk vett részt
lengyelországi sítáborban, amely Zakopane mellett, Male Ciche-n került
megrendezésre. Rádli Inez, Lõrincz
Kristóf így ír róla:
2011. 01. 23-án reggel indultunk
Lengyelországba, azon belül a Zakopane nevû város melletti faluba. Az
út nagyon hosszú és fárasztó volt, viszont kárpótolt minket a sok szép látnivaló. Amikor megérkeztünk, megmondták, ki kivel fog aludni egy szobában. Felvittük a csomagot, berendezkedtünk, majd lementünk az
ebédlõbe vacsorázni.
Késõbb ismertették a heti programot. Lámpaoltás 22:00-kor volt, a
nagyobbaknak 22:30-kor. Másnap
reggel 7:30-kor keltünk, és 8 órakor
volt a reggeli. 9 óra negyed 10 felé

Ciche-hegy tetejérõl, csodás, hófedte
táj tárult a szemünk elé. A síelést 13
órakor ebéd szakította meg, majd 2kor ismét felcsatoltuk a sítalpakat.
Délután 4 órakor visszamentünk
a szállásra, és este 6 óráig pihentünk.
Vacsora után szabad foglalkozás
volt. Így telt el egy napunk. A tábor
utolsó napján versenyt tartottunk. A
kategóriák a következõk voltak: kezdõ, haladó és versenyzõ, azon belül
lányok és fiúk. Hazafelé megálltunk
Zakopaneban, ahol vásároltunk az
otthoniaknak egy kis emléket.
A buszból búcsút intettünk a

síugró sáncnak és a hótól csillogó
hegyeknek.
Sok új barátság kötõdött a hét
során, aminek nagyon örülök!
A 2011-es sítábor NAGYON
SZUPER VOLT!!!!!!
A február 7-én és 11-én a vámosgyörki Farsang Teremlabdarúgó Kupára voltunk hivatalosak, és ha már
ott jártunk, érmekkel és különdíjakkal tértünk haza. A 6-8. osztályosok
között 4. helyezést értünk el. A legjobb játékos díját Jónás Kálmán (Karesz) kapta meg. A 3-5. osztályosok
versengésében másodikok és ezzel
ezüstérmesek lettünk, a legjobb játékosnak járó különdíjat pedig Kiss
Martin hozta el.
Február 15-ei alpesi sí diákolimpia mátraszentistváni megyei döntõjében 3 diákunk mérettette meg magát. A kijelölt pálya nagyon nehéznek
bizonyult. Kaputévesztés miatt Boza
Virágot és Csernyik Laurát sajnos kizárták a célbaérkezés után, de Szõke
Petra szép eredményként a III. korcsoport 7. helyén végzett.
Február 18-án az MLSZ Iskolai
Labdarúgó Program keretében Nagyrédén rendeztek labdarúgó tornát.
Betegségek miatt megfogyatkozott
III. korcsoportos (5-6. osztály) csapatunk a nyolc iskolát felvonultató
mezõnyben az elõkelõ 4. helyet
szerezte meg.
Gratulálunk tanulóinknak, és bízunk a hasonlóan eseménydús, valamint eredményes folytatásban.
Barna Tibor
testnevelõ
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A Magyar Kultúra Napja 2011

Mûvelõdési
Ház életébõl
Bábszínház

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta
ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ugyan ezen a
napon fejezte be a Himnuszt 1823-ban.
Az iskolánkban rendezett emlékmûsoron elhangzottak híres költõink
versei, neves tudósaink találmányai
kerültek bemutatásra, ismert sportolóinkról tudhattuk meg, mivel váltak
világhírûvé, illetve sor került néhány

Farsang
Az eddigi évekhez hasonlóan idén is
megrendezésre került az iskolai farsangi bál. A diákok már hetekkel a nagy
nap – február 26. – elõtt lázasan készülõdtek. Az ünnepség, már hagyományosan, a nyolcadikosok nyitótáncával kezdõdött, akik egy gyönyörû angol
keringõt adtak elõ. Ezt követõen az
elsõsök álltak színpadra a Hófehérke és
a 12 törpe címû mûsorukkal. A második osztály bajor táncot adott elõ,
amelyben a fiúk és a lányok szerepet
cseréltek. A harmadikosok tengerészjelmezbe bújtak, és bennszülöttekkel
csatáztak. Ezután a negyedik osztály
10

magyar zeneszerzõnk munkásságának
ismertetésére.
Az ünnepségen fény derült a kultúra szó eredetére, jelentésére.
A száraz tényközlést egy közös
éneklés vezette le, majd az egész eseményt egy dobszóló zárta. Mindezt
Kerek Marianna tanárnõ fáradságos
munkájának köszönhetjük.
Lõrincz Kristóf, 8. osztályos tanuló

színházi elõadása kápráztatott el minket, õk Az Operaház fantomját adták
elõ. Az ötödikesek felidézték a 80-as
évek nagy slágerét és az ABBÁ-t. A
hatodikosok a „börtön falai“ közt táncoltak Elvis Presley híres dalára. Zárószámként a hetedik osztály már a me-

2010. december 14-én a Mûvelõdési
Ház
szervezésében az
egri Harlekin
Bábszínház elõadásában Marék
Veronika: Kippkopp karácsonya
címû vendégjátékát élvezhették községünk óvodásai
és iskolásai, valamint az õket kísérõ
pedagógusok és szülõk. A kedves kis
gesztenyebaba ezúttal meg sem állt
egy karácsonyfa talpától egészen a
csúcsáig, hogy megtudhassuk a nagy
titkot: egyáltalán, mi is az a karácsony?!
Ezúton szeretném megköszönni
Gyöngyöstarján Önkormányzatának
és az Egészséges Jövõért Alapítványnak az anyagi hozzájárulását, melynek
következtében 170 nézõnk kedvezményesen élvezhette a színvonalas
darabot, mely méltó ráhangolódást
teremtett a közelgõ ünnepi mûsorainkhoz.
dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ
leg, nyári szünidõt hozta a szép számú
nézõközönség elé. A mûsorszámok
után kezdetét vette az iskolai bál, és az
egyéni jelmezesek is felvonultak. Tombolahúzással zárult az est, amely most is
színes, vidám és látványos volt.
Huszár Vivien, Tóth Alexandra
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„Luca, luca kitty-kotty…”

„Ez jobb, mint a Vörösmarty téri
vagy a bécsi adventi vásár!” – mondta
más faluból érkezett barátnõm, és
tényleg, ahogy végignéztem a hóesésben kipirosodott arcú, forralt
bort kortyolgató embereken, nyugtáztam, hogy barátnõm igazat mond.
De mi is történt Gyöngyöstarjánban december 11-én? Már hetekkel
elõtte kezdõdött a készülõdés, mikor
az iskolában kihirdették, hogy minden osztály készítsen egy saját betlehemet, amelyeket december 10-ikén,
pénteken helyeztek ki több ház elé a
faluban. A résztvevõ házakról térkép
is készült, segítségül megtekintésükhöz. Szintén ezen a napon díszítették
az ovisok és iskolások közösen a község karácsonyfáját, valamint az ÁMK
alsós néptáncosai körbejárták a falut,
hogy egy régi népi hagyományt idézzenek, teremtsenek újra, a Luca napi
kotyolást.
Szombat délelõtt munkanap lévén, kicsit izgultunk, hogy hányan
jönnek a rendezvényre, hiszen nem
titkolt célja a falunak évrõl évre megdönteni a forraltbor ivás rekordját.
Délután már 14 órakor gyülekeztek a gyerekek a „Luca napi varázsmûhelyben”, ahol többféle kézmûves
foglalkozáson vehettek részt, de nem
maradt el a szokásos táncház sem,
ahol élõ zenére táncolhattak, énekelhettek a gyerekek, akik – mint örömmel állapítottam meg – egyre nagyobb

számban vesznek részt az ehhez hasonló rendezvényeken.
Ezzel párhuzamosan a klubteremben Lipovszkyné Zsuzsi mézeskalács- és a Nagyi klubosok kézimunka kiállítása is megnyílt.
A Jókai téren az élet délután négy
körül kezdõdött, hiszen ekkor gyúltak
a fények: begyújtottak az üst alá, és
megindult a fáklyás felvonulás, mely
megadta a rendezvény hangulatát. Ezt
fokozta a Szent Efrém Bizánci Férfikar hangversenye a templomban,
mely az õszihez hasonlóan, most is
fantasztikusan sikerült.

A Balog Edina és zenésztársai a Pávakör és a Nagyi klub közremûködésével egész este gondoskodtak róla,
hogy ne maradjunk zeneszó nélkül.
Hatkor aztán ünnepélyesen is
megnyitotta a rendezvényt Nagy
Károly polgármester. Ezt követõen

jobbnál jobb mûsorok váltották egymást a színpadon. Felléptek néptáncegyüttesek, volt ének, vers és próza,
stand up comedy és boszorkányégetés. Nyolckor aztán már az is
behúzódott az ÁMK nagytermébe,
akit az addig elfogyasztott forralt bor
tökéletesen hidegtûrõvé tett, mivel
következett az esti fõ produkció, de
elõtte még bemutatkoztak helyi csoportjaink. Nagy sikerük volt a pompomos és ugrálóköteles lányoknak,
és nem kisebb a két 3. osztályos
break-táncos fiúnak.
Ami aztán ezek után következett,
fergeteges volt. Ahogy körülnéztem a
teremben, meg kellett állapítanom,
hogy Csepregi Évát mindenki szereti. Ugyanolyan lelkesen ugrabugráltak a kamaszok, mint a nyugdíjasok. Az egész nézõsereg egyszerre
énekelte a slágereket, melyek harminc
év alatt semmit nem vesztettek hatásukból.
Jólesett a pezsgõ koncert után
visszamenni a térre, és elfogyasztani
a maradék forralt bort, azaz jólesett
volna, ha maradt volna, hiszen nemhogy a rekorddöntésre szolgáló menynyiség, de annak polgármesterünk
általi „megtoldása” is elfogyott az
utolsó cseppig.
Az efféle beszámolók rendre úgy
végzõdnek, hogy nagyon jól éreztük

magunkat és várjuk a jövõ évi folytatást, én viszont azt mondom, ne várjuk, hanem már most kezdjünk el
gondolkodni azon, mivel lehetne ezt
a hangulatot fokozni.
Varnyú Rita
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Meglepetés a gyerekeknek
Az Egészséges Jövõért Alapítvány
és a Kölyökklub meghívására 2010.
december 2-án a gyöngyöstarjáni
gyerekekhez is ellátogatott a Télapó.
Az apróságok már délután 4 órától
a Mûvelõdési Ház nagytermében
gyülekeztek, és hogy gyorsabban teljen az idõ, színes programokon
vehettek részt.

Volt játszóház kicsiknek és nagyoknak, fajátékok, kézmûves foglalkozás, ez utóbbin ötletes és szép
karácsonyfadíszek, ünnepi dekorációk
készültek az adventi idõszakra.
A legügyesebb, legkreatívabb gyerekeket az alapítvány és a klub
jóvoltából ajándékcsomagokkal jutalmazták.

Nõnapi nótaest
„Bokrétát kötöttem mezei virágból…” – énekelte a helyi nótaszeretõ
közönség fiatal kedvence, az erdélyi
származású és Budapesten élõ Bányai
Márton nótaénekes, hogy ezzel a szép
nótával köszöntse elsõnek a Mûvelõ-

magyarnóta mûsor, melynek rátermett mûsorvezetõje dr. Szecskõné
Ozsvárt Krisztina volt.
A nótaest során 3 hölgy és 3 férfi
énekes szebbnél szebb, érzelmes nótákat és népszerû csárdásokat adott elõ.

dési Házban összegyûlt hölgyeket.
Helyi nótaénekesként az önkormányzat segítségével hagyományteremtõ nõnapi nótamûsort szerveztem
március 5-re, amelyre ezúttal is sikerült jó hangú és elõadókészségû
énekeseket meghívni az ország különbözõ részeirõl.
A 8. osztályosok gyönyörû nyitótánca és Nagy Károly polgármester
köszöntõ verse után felsorakozott a
helyi Pávakör méltán elismert kis
csoportja, és hangulatos csokrokkal
nyitotta meg a mûsort.
Ezután kezdetét vette a három órás

A duettek vidámmá tették a mûsort, amelynek során a színvonalas
zenei kíséretet ezúttal az egri Kovács
Mihály fiatal prímás és nagyrészt
Budapesten élõ zenekari tagjai adták.
Örömteli hangulat lengte be a nézõteret és színpadot egyaránt, az elõadókkal együtt énekelt többször a közönségünk is, bizonyítva azt, hogy
mennyire élnek népünk ajkán ezek a
csodálatos dalok.
A két mûsorrészbõl álló elõadás
során minden énekes legalább kétszer lépett színpadra, így a közönség
valóban jól megismerhette a meghí-
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Fél hatkor érkezett meg a várva
várt Télapó, a gyerekek versekkel,
dalokkal fogadták, cserébe a nagy
zsákból mindenkinek került ajándék.
A vidám hangulatú estéért köszönet minden résztvevõnek, a Télapónak és a szervezõknek.
Felsõbányai Veronika
vott elõadók rátermettségét, elhivatottságát.
A második részt a Nagyi Klub
csoportja nyitotta meg hagyományõrzõ, szép dalokkal, melyeket a közönség sok tapssal hálált meg.
Dunakeszibõl érkezett Turai Kiss
Mária, aki már érett fejjel vált énekessé, és szépen csengõ hangjával
szép perceket szerzett közönségének.
Nyíregyházi nótaénekes Szabó
Sándor, aki ízes, nagyon átélt elõadásmódjával varázsolta el a nézõket.
Nádasdi László Balmazújvárosból
érkezett, szerelmes hallgatónótákkal
és csárdásokkal kedveskedett a hölgyeknek.
Budapesti énekesnõ Szabó Terike,
aki a környezetében élõk örömére
szintén rendezi is a nótamûsorokat,
ezúttal vidámságával ragadta meg a
közönséget.
Az én két nótacsokrom fõleg
olyan dalokból állt, amelyet még nem
hallhatott a helyi közönség.
Bányai Mártonnal pedig kettõsöket is énekeltek, melyek mi másról is
szólhattak volna, mint a szerelemrõl,
a páros élet örömeirõl.
A mûsor végén illatos tavaszi virágot kaptak a nõi énekesek, jelképezve
azt, hogy ez a szép ünnep bizony már
a várva várt új tavasz kezdete.
Köszönjük a lelkes közönségünk
tapsait, és reméljük, újra feltöltõdtek
a csodálatos nóták dallamaival.
A szervezõk évente kétszer szeretnének színvonalas, nótás rendezvénynyel kedveskedni a helyi közönségnek,
amelyekre majd reményeink szerint
egyre többen lesznek kíváncsiak.
Kiss Anna
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Nyílt Nap népdalköröseinkkel
a Kultúra Napján
A gyöngyöstarjáni Népdalkör az
elmúlt évekhez hasonlóan már hagyományként 2011. január 22-én is megtartotta nagy sikerû nyílt énekpróbáját
mûsoros est keretében.
A jó hangulat megteremtésérõl már
a bejáratnál gondoskodtak asszonyaink,
házipálinkával és finom pogácsával,
süteménnyel kínálták vendégeinket. A
meghívott vendégek és a megjelent közönség köszöntése után mûsort adott a
meghívott Szücsi Népdalkör, a gyöngyöstarjáni Nagyi Klub Énekkara, a
gyöngyöstarjáni Népdalkör és a helyi
születésû Kiss Anna nótaénekes.
A népdalkör legfõbb feladatának
tartja, hogy hagyományainkat, népdalkincsünket továbbra is éltessük, megõrizzük, továbbadjuk, színpadra vigyük, ezért kérünk minden énekelni
szeretõ nõt, férfit, gyermeket, jöjjenek
csatlakozzanak hozzánk.
Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak a támogatóinknak,

akik idejüket, energiájukat szakmai tudásukat nem kímélve, anyagi lehetõséget biztosítottak, adományaikkal
segítették a csoportot, hogy szép eredményeket tudtunk elérni. Kérjük,
lehetõségeikhez képest továbbra is
támogassanak bennünket, hogy a mi

szép kis falunk hagyományait fenntarthassuk, ápolhassuk és hírül vigyük.
Reméljük, minden jelenlévõ jól
érezte magát.
Nádasdi Lászlóné
csoport vezetõ

Török Csaba elismerése
Február 11-én, pénteken községünkben több helyen is szóba került
a Heves Megyei Hírlap aznapi száma. Az iskola tanárijában, a polgármesteri hivatalban, az üzletekben
kérdezték egymást az emberek:
„Láttátok, hogy kitüntették a tarjáni Török Csabát?”
A tájékozatlanabbak vissza is kérdeztek:
„Ki az, hol lakik?”
„Tudod, a Tóthné Erzsike unokája, a Kossuth utcából!”
A „Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért”
elismerést a gyöngyösi önkormányzat adományozta a Berze Nagy János
Gimnázium volt diákjának, aki történetesen tarjáni, és itt végezte alsó tagozatos tanulmányait. Az ELTE II.
évfolyamos fizika szakos hallgatóját
kérdeztük a kitüntetés elõzményeirõl

és az egyetemi életrõl.
R.: Mivel váltál érdemessé az elismerésre?
T. Csaba: A Berze 4 évfolyamos
gimnáziumába jártam. A jó tanulmányi eredményem mellett latba esett az
önképzõköri munkám és a tanulmányi
versenyeken elért helyezéseim is.
R.: Melyik tanulmányi versenyre
emlékszel a legszívesebben?
T. Csaba: Érdekes módon nem
arra, amelyiken a legjobb eredményt
értem el. Számomra a legkedvesebb a
paksi Szilárd Leó Fizikaverseny volt.
A helyszín, az atomerõmû és az azt
megalapozó tudomány mûvelõinek
megmérkõzése sajátos hangulatot adott
az eseménynek.
R.: A fizika sokrétû tudomány, van
olyan ága ami különösen közel áll
hozzád?

Folytatás a 14. oldalon
13
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Folytatás a 13. oldalról
T. Csaba: Második évesként még
korai volna szakosodásról beszélni.
Azt azért már látom, hogy az elméleti
és a részecskefizika különösen vonzó
számomra.
R.: A gimnázium napi számonkérései után hogy tetszik a kötetlenebb egyetemi élet?
T. Csaba: Hiába a nagyobb szabadság, ha ehhez nagyobb elvárások
társulnak. A feszes versenyben csak
úgy lehet jó teljesítményt nyújtani, ha

a tanulmányok mindenben elsõbbséget élveznek.
R.: Nem akarlak rossz útra vinni,
de a fõváros kulturális lehetõségei, a
sport, a bulik nem vonzanak?
T. Csaba: Persze voltam már színházban, és nem versenyszerûen, de
úszni és kerékpározni is szoktam.
Módjával, de a kollégiumi bulikon is
illik tiszteletünket tenni.
R.: Mit üzensz az utánad jövõknek?
T. Csaba: A fizika és a matematika
érdekes terület, sokan félnek tõle, pedig

könnyû megismerni mindkettõt.
Kezdeti erõ-feszítéssel túl lehet
lendülni a ne-hezén, és onnan már
élvezetessé válik.
Gratulálunk a kitüntetéshez! Sok
sikert kívánunk további pályafutásodhoz, és örömmel tölt el bennünket, hogy kis községünkbõl és annak
iskolájából ilyen sikeres emberek
kerülnek ki!
dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ

Színházban voltunk és megyünk!
Március 20-án (vasárnap) 17.00kor községünkbõl kigördült egy 50
fõs autóbusz, melynek úticélja a fõvárosi Vígszínház volt. Molnár Ferenc: Játék a kastélyban címû, kitûnõ
darabját néztük meg ezúttal. Jó volt
látni és tapasztalni, hogy röpke idõ
alatt elkeltek a jegyek, mely azt

mutatja, hogy lakosainknak van
igénye a színházi programok iránt.
Örömmel értesítem az érdeklõdõket, hogy legközelebb a Madách
Színház: Jézus Krisztus Szupersztár
címû darabját tekintjük meg, melyre
június 24-én (pénteken) 19.00-tól
kerül sor.

Érdeklõdni:
dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztinánál a
Mûvelõdési Házban, vagy a 0630/815-2173-as telefonszámon lehet.
dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdéssszervezõ

Szomszédoló Szücsiben
Fantasztikus hangulat, fantasztikus siker! Gyöngyöstarján volt a
vendég Szücsiben, ahol a vendéglátók is kitettek magukért.
Március 19-re meghívást kaptunk
Szücsibe, ahol a Pávakör, a Nagyi
Klub, Balogh Edina, dobos csoportunk, iskolás néptánccsoportunk és
Lõrincz Kristóf 8. osztályos tanulónk adott nagy sikerû mûsort a
szücsi kultúrházban. A teltházas
elõadáson a két község polgármestere
köszöntötte a közönséget, majd a
szücsi csoportok után másfél órás
elõadással szórakoztattuk a jelenlévõket.
Szombaton ismét bebizonyosodott, hogy a szomszédos településeknek szükségük van egymásra,
szükség van arra, hogy bemutathassák saját produkciójukat.
A közös rendezvények új kapcsolatokat teremtenek és a régieket
erõsítik. Minden alkalommal találkozom olyan emberekkel, akik a látot14

taktól felbuzdulva valamelyik csoportba vagy produkcióba szeretnének
belépni. Ennek is köszönhetõen
immár Gyöngyöstarjánban olyan
közösségi élet zajlik, amire büszkék
lehetünk mindannyian.

Arra buzdítok mindenkit, hogy a
községünk rendezvényeit minél többször látogassák, mert garantált a
kikapcsolódás, szórakozás.
Nagy Károly
polgármester
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Gyöngyöspatán képviseltük községünket
2011. február 26-án Nagyi Klubunk ismét meghívást kapott a szomszéd község Nyugdíjas Klubja által
szervezett Ki Mit Tud? címû rendezvényre.
A meghívást elfogadtuk és a Nagyi
Klubunk Énekkarával, valamint a
Pyrkoszné Sárika által betanított vidám, tréfás jelenetekkel képviseltük
községünket, melyekért nagy tapsot
és elismerést kaptunk a környékbeli
résztvevõktõl. A mûsort követõen,
(melyen több település és város nyugdíjasai is képviseltették magukat)
remek hangulatú táncos mulatsággal
folytatódott az éjszaka.
Nagyon jól éreztük magunkat!
dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ

Nyugdíjas farsang mindenkinek
2011. febr. 20-án délután megtelt a Mûvelõdési Ház nagyterme, hiszen egy új
rendezvényre került sor Nyugdíjas farsang nem csak nyugdíjasoknak címmel.
Amikor a múlt évben átvettem a
Gyöngyöstarjánért Emlékérmet, úgy
gondoltam, hogy a falu szépítése mellett, az itt élõ szorgalmas, dolgos, szórakozni szeretõ embereket össze kell
hozni egy családias, vidám, meghitt társaságba, s feledtetni a szürke hétköznapok gondjait, ha csak pár órára is
farsang idején. Az ötlet segítõkre, tá-

mogatókra talált. A színpadon Gyöngyöspata, Szücsi és a helyi szereplõk – 7
évestõl 80 évesig – énekekkel, tánccal,
tréfás jelenetekkel szórakoztatták a kedves jelenlévõket. Mindenki jól érezte
magát, látszott az emberek arcán a derû,
a mosoly.
Kodályt idézve: „Két ember között
legrövidebb út egy mosoly.” Ez volt a
célunk. Ha az Úr erõt ad, reméljük lesz
folytatása.
Kovácsné Majoros Etelka

Tisztelt
Szülõk!
A leendõ elsõosztályos gyermekek iskolai beíratása 2011. április 4.
(hétfõ)-2011. április 8. (péntek), 8.00
órától 15.30 óráig az ÁMK Általános
Iskola igazgatóhelyettesi irodájában
lesz.
A beiratkozáson be kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát
– a gyermek TAJ-számát
– a szülõ személyi igazolványát
– a gyermek felvételét javasoló
óvodai szakvéleményét
– amennyiben az óvoda nevelési
tanácsadó vizsgálatát javasolta, ennek
szakvéleményét
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozatot
– a diákigazolványhoz 4x4 fénykép és 550 Ft
Szántó Marianna
ÁMK igazgató
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Anyák napi meglepetés
Rajzpályázat:
AZ ÉN ANYUKÁM!

írnának pár sort, miért fontosak
egymás számára.

címmel

Valamennyi beküldött rajzot
megjelentetjük:
Az ÉN ANYUKÁM!
címû kiállításon.

Az anyaság megünneplése az ókorig
visszanyúló szép hagyomány. Hazánkban május elsõ vasárnapján kerülnek
a figyelem középpontjába az édesanyák. Ezt a csodálatos napot szeretnénk még emlékezetesebbé tenni az
édesanyák számára.
Azt szeretnénk, ha a gyermekek
(unokák) pályázatukkal meglepnék
az édesanyjukat, nagymamájukat.
A feltétel egyszerû: egyetlen rajzot
kell készíteni, amelyen az édesanya
vagy a nagymama a gyermekkel,
unokákkal látható.
Külön örülnénk, ha pályázók kis versikét szerkesztenének a rajzhoz, és

A pályázók jutalomba részesülnek.
A rajzra kérjük, írjátok rá a neveteket,
valamint az osztályotokat.
Beküldési határidõ:
2011. április 27. (szerda)
a Mûvelõdési Házba:
dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztinának
vagy az iskolába:
dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna
tanárnõnek lehet leadni.

A Nagyi Klub
programja
Április 2.
XX. Nyugdíjas Ki-Mit-Tud? Gyöngyösön
Április 4.
Klubfoglalkozás - Költészet Napja
Vendégünk: Pataki Katalin, községünk örökbefogadott írója
Május 1.
Majális a Völgyi tónál ( aki szeretne,
csatlakozhat a Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület szervezéséhez)
Május 2.
Klubfoglalkozás
Május 28.
Kirándulás és fellépés Kazáron a
Tócsni és Laska Fesztiválon
Június 6.
Névnaposok ünneplése

A Gyöngyöstarján Községi Sportkör nagypályás labdarúgó csapatainak
2011. évi tavaszi programja
CSAPATOK
Gyöngyöstarján - Szücsi
Vámosgyörk - Gyöngyöstarján
Gyöngyöstarján- Hort
Petõfibánya - Gyöngyöstarján
Gyöngyöstarján- Heréd
Zagyvaszántó - Gyöngyöstarján
Gyöngyöstarján - Abasár
Rózsaszentm.- Gyöngyöstarján
Gyöngyöstarján - Hatvan
Csány - Gyöngyöstarján
Gyöngyöstarján - Gyöngyöspata
Apc - Gyöngyöstarján
13. forduló SZABADNAP
Gyöngyöstarján - Ecséd
Energia- Gyöngyöstarján

Kezdés idõpontja
FELNÕTT
03.13. Vasárnap
03.20. Vasárnap
03.27. Vasárnap
04.02. Szombat
04.10. Vasárnap
04.16. Szombat
04.24. Vasárnap
05.01. Vasárnap
05.08. Vasárnap
05.15. Vasárnap
05.22. Vasárnap
05.28. Szombat
06.04-05.
06.12. Vasárnap
06. 18. Szombat

14.30
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00

Kezdés idõpontja
IFJÚSÁGI
03.13. Vasárnap
03.20. Vasárnap
03.27. Vasárnap
04.02. Szombat
04.10. Vasárnap
04.16. Szombat
04.24. Vasárnap
05.01. Vasárnap
05.08. Vasárnap
05.15. Vasárnap
05.22. Vasárnap
05.28. Szombat

12.30
13.00
13.00
13.30
13.30
14.00
14.00
14.30
14.30
14.30
15.00
15.00

17.00
17.00

06.12. Vasárnap
06. 18. Szombat

15.00
15.00

*** A kiemelt mérkõzések Gyöngyöstarjánban kerülnek megrendezésre.
**** A Magyar Kupa III. fordulója várhatóan április közepén kerül lejátszásra, a sorsolás csak késõbb lesz kész.
Minden kedves szurkolót szeretettel várunk a mérkõzéseken! A Gyöngyöstarján Községi Sportkör elnöksége
Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzat • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
• Felelõs szerkesztõ: dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna a Kulturális és Településfejlesztési
Bizottság elnöke • Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ:
Ujhelyi Ferenc
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