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Március 24-én született döntés az
Általános Iskola, a Polgármesteri Hi-
vatal és a Rákóczi út 1. szám alatti
épület fûtéskorszerûsítésérõl. A bruttó
110 millió forintos beruházáshoz 85
%-os támogatást kért az Önkor-
mányzat. Pályázatunkat befogadták,
bízunk a pozitív elbírálásban.

Elkezdõdött a konyha új üzemelte-
tõjének kiválasztásához kapcsolódó
közbeszerzési eljárás. A testület már-
ciusi ülésén bízta meg az eljárás
lebonyolítóját, majd május 9-i ülésén
meghatározta a pályázati feltételeket.

Elfogadta a testület az Önkor-
mányzat 2011. évi rendezvénytervét.

322 millió 061 ezer forint bevétel-
lel és 312 millió 333 ezer forint kiadás-
sal a testület elfogadta az Önkor-
mányzat 2010. évi zárszámadását.

A Képviselõ-testület döntése értel-
mében várhatóan szeptembertõl meg-
változik a fogászati ellátás módja és
helye: õsztõl dr. Reszketõ Marianna
fogszakorvos látja el a felnõtt alap- és
iskolafogászatot.

A Képviselõ-testület módosította
az üzletek mûködésérõl, a temetõrõl,
a magánszemélyek kommunális adó-
járól, a 2010. és a 2011. évi költség-
vetésrõl szóló rendeletét. A Képvi-
selõ-testület szervezeti és mûködési
szabályzatának felülvizsgálata is meg-
történt.

A módosított rendeletek megte-
kinthetõk a Polgármesteri Hivatalban
vagy a www.gyongyostarjan.hu inter-
netoldalon, a Polgármesteri Hivatal -
Rendelettár menüpontban.

Felhívom a szõlõmûvelõk figyel-
mét, hogy a Gyöngyöstarjánt elkerülõ
"kõbánya" úton a sorok közötti talaj-

munkák után az út melletti vízelvezetõ
árokból a földet kötelesek eltávolítani!

Szombat 13 és 19 óra között a
temetõ nagykapuja nyitva áll a láto-
gatók elõtt: a temetõbe gépkocsival
csak azok hajtsanak be, akiknek
feltétlenül szükséges!

A Képviselõ-testület a temetõren-
deletében meghatározta a nyitva tartás
új rendjét. Eszerint gyalogosan a
temetõbe április 1. napjától október
31. napjáig 6 és 20 óra között, novem-
ber 1. napjától március 31. napjáig 8 és
16 óra között lehet belépni.

Tájékoztatjuk a község lakosságát,
hogy Önkormányzatunk üzemelteté-
sében egynapos önkormányzati ter-
melõi piac nyílt 2011. április 30-án a
Polgármesteri Hivatal és a Mûvelõdési
Ház közötti udvar területén.

Nyitva tartás: szombati napokon,
ünnepnapok kivételével 7:00 - 13:00 -
ig. Helyjegy ára: 300 Ft/m2/nap.

A piacon kizárólag saját gazdaság-
ban megtermelt és elõállított áruk
lesznek árusíthatók. Az árusított ter-
mékeknek meg kell felelni a kisterme-
lõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -
értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010.
(IV. 30.) FVM rendelet elõírásainak

A piac üzemelésével kapcsolatos
szabályokat, a piac bejáratánál kihe-
lyezett "Piaci házirend" tartalmazza,
további tájékoztatást személyesen a
Polgármesteri Hivatalban lehet kérni.

A parlagfû elleni védekezés elsõ-
sorban a föld tulajdonosának, illetve

használójának a kötelezettsége. A
hatóság feladata ezért csak a közérdekû
védekezés elrendelésére terjed ki.

A parlagfûvel fertõzött területek
felkutatása külterületen a földhivata-
lok, belterületen az önkormányzat
jegyzõjének hatásköre. Az ellenõrzést
a földhivatalok mezõgazdászai határ-
szemlék során végzik - légi felvételek
és az elõzõ évi eljárások adataira tá-
maszkodva - együttmûködve a nö-
vényvédelmi hatósággal, az önkor-
mányzatok jegyzõjével, a civil szerve-
zetekkel és a lakossággal.

A parlagfû legintenzívebb növeke-
dési idõszaka július hónapban, a virág-
por szóródásának legnagyobb tömege
július végén és augusztus hónapban
történik, ezért az ingatlantulajdono-
soknak a parlagfû elleni védekezést
június 30-ig végre kell hajtani, azt kö-
vetõen pedig a parlagfû virágzását, az
allergén pollen levegõbe kerülését fo-
lyamatosan megakadályozni. A véde-
kezés legegyszerûbb módja a június
végétõl két-három alkalommal végzett
kaszálás, esetleg a vegyszeres gyom-
irtás. A mûvelési cél nélküli talajboly-
gatás csak serkenti az egész szezonban
folyamatosan csírázó parlagfû szapo-
rodását.

A törvény hatálya kiterjed az ország
teljes területére és az összes ingatlan-
tulajdonosra. 

A hatóságok eljárásukat nemcsak
termõföldön folytatják le – amelybe a
zártkertek is beletartoznak –, hanem
belterületen, ipari, kereskedelmi és
egyéb telephelyeken, utak, vasutak,
vízpartok mentén is. A törvény
lehetõséget ad – szigorú eljárási rend-
ben – hogy a parlagfûvel erõsen fer-
tõzött,  rosszul mûvelt haszonnövény
állományban is elvégezhessék a ható-
sági védekezést.

Június 30. a szankciómentes, ön-
kéntes jogkövetés lehetõségének ha-
tárnapja!

A megjelölt idõpont után az ingat-
lan tulajdonosának, használójának sze-
mélye ismeretének hiányában is el kell
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végezni haladéktalanul a közérdekû
hatósági védekezést, amire halasztó
hatálya még a benyújtott fellebbezés-
nek sincs. 

A védekezés alapvetõ alkotmányos
jogokat is érint. A törvényi szabályozás
a közvélemény elvárásából - a
nagyszámú allergiás beteg érdekében -
az egészséges környezethez való jogot
ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így a
közigazgatási eljárás általános szabá-
lyait betartva a védekezés zárt ingat-
lanon, telephelyen is elvégezhetõ.

A hatósági védekezést elrendelõ
határozatok a helyi önkormányzat
hirdetõtáblájára kerülnek kifüggesz-
tésre.

A hatósági védekezés eljárásának
teljes költségét köteles a föld használó-
ja, tulajdonosa megtéríteni, amely a
helyi feltételektõl függõen több tízezer
forint is lehet hektáronként. Ez nem
azonos a növényvédelmi bírsággal,
amely húszezer és kétmillió forint kö-
zötti összegben az eljárás költségén fe-
lül kerül kiszabásra.

A költségek meg nem fizetésük
esetén adók módjára behajthatóak.

Felhívom az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy az ingatlanuk mentén
a csapadékvíz elvezetõ árok, áteresz
tisztításáról gondoskodjanak. 

A csapadékvíz szabad elfolyásának
biztosítása az elvezetõ árkok és átere-
szek falevéltõl, füvesedéstõl, hordalék-
tól történõ tisztításával az ingatlan
mentén az ingatlantulajdonos vagy
használó kötelezettsége.

A helyi közutak kezelésének szak-
mai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.)
GKM rendelet, a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint
a helyi környezet védelmérõl szóló
Gyöngyöstarján Község Önkormány-
zat 12/2004. (V. 1.) rendeletének
értelmében:

„Az ingatlan tulajdonosa (kezelõje,
használója) köteles gondoskodni a

házhoz vagy telekhez kapcsolódó jár-
daszakasz és nyílt vízelvezetésû árok,
vagy a zöld sáv teljes területének a tisz-
tán tartásáról, a járda (járda hiányában
1,5 m széles sáv) és a jármûsáv közötti
kiépített vagy kiépítetlen terület gon-
dozásáról, tisztán tartásáról, szemét-
mentesítésérõl. Az összesöpört szeme-
tet háztartási szemétként kell kezelni.”

Kérem az ingatlanok tulajdonosait,
hogy a hatósági eljárás elkerülése érde-
kében, a felhívásban foglalt kötelezett-
ségüknek folyamatosan tegyenek ele-
get.

– Folyamatosan kísérje figyelem-
mel az idõjárás-jelentést, hogy idõben
felkészülhessen.

– Vihar esetén az egyik legnagyobb
veszélyt a szél által sodort kisebb- na-
gyobb tárgyak, például letört faágak,
téglák, a tetõk különbözõ elemei, tele-
víziós antennák jelentik, ezért igye-
kezni kell valamilyen épületben me-
nedéket keresni.

– Vihar ellen csak a szakszerûen
megépített kõ-, beton-, tégla- vagy
egyéb, ellenálló anyagból készült
épületek nyújtanak kellõ védelmet.

– A lakóépületben az ajtókat és ab-
lakokat be kell csukni, a redõnyt le kell
ereszteni, az ablakok fatábláit be kell
csukni (ha vannak ilyenek). Ameny-
nyiben egyik sincs, úgy célszerû az ab-
lak elé húzni a függönyt, ez ugyanis
némileg felfogja a szilánkokat, ha a
vihar betörné az üveget.

– A lakásban mindig az ablaktól
legtávolabbi, a legvastagabb falakkal
határolt részen kell elhelyezkedni, tá-
vol a fûtõrendszer csõvezetékétõl, ra-
diátoroktól és más nagyobb fémtárgy-
tól.

– Az elektromos berendezések fali
csatlakozóit célszerû kihúzni, és fel
kell készülni az esetleges áramkima-
radásra.

– Áramszünet esetén elektromos
kézilámpa vagy gázlámpa használható.

A nyílt lánggal mûködõ világító
eszköz, például gyertya, mécses vagy
fáklya nem alkalmazható, mert a huzat
elsodorhatja a lángot.

– Vihar hatására gyakran meg-
rongálódnak az elektromos vezetékek.
Készüljön fel erre az esetre is! Tarta-
lékoljon ivóvizet áramszünet idejére,
az energiaszolgáltatás megszakadása
ugyanis a vízellátás szüneteltetését is
eredményezheti.

– Ha a szabadban tartózkodó sze-
mély nem képes fedett helyre mene-
külni, kiemelkedõ építményektõl, fák-
tól, nagyobb fémtárgyaktól, elektro-
mos vezetékektõl távol helyezkedjen
el, ezekbe ugyanis könnyen belecsap-
hat a villám. A legcélszerûbb valami-
lyen terepmélyedésben, gödörben
meghúzódni, ezzel ugyanis csökken a
szél nyomásának kitett testfelület, és
így az elsodrás veszélye.

– Egyéb lehetõség híján legcélsze-
rûbb fejjel a szélirányban a földre ha-
salni, vagy a földre ülve fejünket ösz-
szefont karjainkkal megvédeni. Ez a
megoldás csökkenti a szélnek kitett
testfelületet és a villámcsapás veszé-
lyét. Jégesõ esetén összehajtott ruha-
darabbal vagy összefont karjainkkal
óvhatjuk fejünket a sérüléstõl.

– Gépkocsival utazva a legcélsze-
rûbb fáktól, elektromos vezetékektõl.
épületektõl, magas tárgyaktól távol az
út szélén megállni. A szél ugyanis ne-
hezebben sodorja el az álló, mint a
mozgó jármûvet. A gépkocsi karosz-
szériája akkor is megvédi a benne ülõ-
ket, ha azt a szél felborítaná, egy eset-
leges villámcsapás esetén a jármû fém
alkatrészei elvezetik az elektromossá-
got, így megóvják a benne tartózkodó-
kat az áramütéstõl, de az utastérben ta-
lálható fém részeket ne érintsük meg.

– Távol haladjunk a fáktól, épü-
letektõl, hogy a letört ágak, cserepek,
üvegszilánkok ne okozzanak sérülést.

– Védjük szemünket a portól, fe-
jünket a szél sodorta tárgyaktól, ágak-
tól stb.

– A jármûveket, sátrakat, gyenge
szerkezetû építményeket hagyjuk el,
mert bentrõl nem lehet érzékelni a
fenyegetõ veszélyt (pl. rádõlhet a fa).
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– Leszakadt villamos távvezetéket
megközelíteni is életveszélyes!

– Csónakázni, fürdõzni erõs vihar-
ban életveszélyes! Nagyobb vízfelület
fölött összefüggõ vízfüggöny alakulhat
ki, emiatt jó úszók is megfulladhatnak.
Vegyük komolyan a viharjelzéseket!

– Az állatok viselkedése kiszámít-
hatatlanná válik, megvadulhatnak,
ezért ne érjünk hozzájuk. A háziálla-
tokat zárjuk be.

– A ház környékérõl gyûjtsünk
össze és vigyünk be az épületbe min-
den olyan tárgyat, amit a szél felkaphat
(pl. mûanyag kerti bútorok, szerszá-
mok) - ezek ugyanis súlyos sérüléseket
okozhatnak.

– Üzletek kihelyezett reklámtábláit
rögzítsük vagy vigyük be az üzletbe. A
nagy erejû szél elsodorhatja azokat, ez-
által komoly sérüléseket okozhatnak.

– Szabadtéri rendezvényeken tart-
suk be a szervezõk utasításait.

– Ne hagyjuk a kisgyermekeket,
betegeket felügyelet nélkül, lehetõleg
senki ne maradjon egyedül. 

Védekezés villámcsapás ellen:

– Ha nagy villámlással járó vihar
közeleg, vagy kap el minket, húzód-
junk be valahová (ne magányosan áll-
dogáló fa alá). A legjobb egy ház vagy
egy üzlet.

– Ha gépkocsiban ülünk, az abla-
kokat zárjuk be, a fém részeket ne
érintsük meg.

– Hagyjuk el a kimagasló vagy ex-
ponált helyeket, kerüljük a kõomlás
veszélyes szakadékokat.

– Kerüljük a nedves talajt, azonnal
hagyjuk el a vízfelületeket.

– Védekezhetünk úgy is, ha 10-30
cm vastag szigetelõrétegre állunk (szá-
raz kõ, ruhanemû).

– Nem ajánlott öreg, magányosan
álló fa alatt táborozni, mert a lezuhanó
ágak összezúzhatják a sátrat, és a vil-
lámcsapás veszélye is itt a legnagyobb.

Célszerû magatartási formák
özönvízszerû esõzés esetén

A károk csökkentésének lehetõségei:

– A vízelvezetõ árkok és átereszek
karbantartása, rendszeres tisztítása
megkönnyíti a víz természetes úton
történõ mielõbbi eltávozását.

– Meg kell oldani az épületek tetõ-
zetérõl a csapadékvíz elvezetését, és az
épületek falaitól, illetve alapjától való
távoltartását - saját ingatlanon, más
ingatlanát nem veszélyeztetve.

– A talajszint alatti tárolóterek,
pincék, garázsok bejáratának kiképzé-
sét úgy kel megoldani (esetleg utó-
lagosan), hogy 10-15 centiméter ma-
gasságú víz ne tudjon behatolni. Ezek
a helyiségek, szükség esetén homok-
zsákokkal is megvédhetõk az elön-
téstõl.

– Azokban az épületekben, ame-
lyek járószintje nem, vagy csak kis-
mértékben magasabb, mint a talaj-
szint, és fennáll a vízbetörés veszélye,
mindenféle vegyszert, mérget, perme-
tezõszert olyan magasan kell elhelyez-
ni, hogy az esetleg behatoló víz ne tud-
ja elsodorni, illetve feloldani azokat.

Mit tegyünk?

– A legfontosabb feladat a víz elve-
zetése. Ennek érdekében figyelemmel
kell kísérni az elvezetõ csatornák és
átereszek állapotát, szükség szerint el
kell hárítani a víz útjába került akadá-
lyokat. Amennyiben a felgyülemlett
csapadékvíz elvezetése gravitációs
úton nem oldható meg, és lehetõség
van annak átemelésére, az idõjárás-
elõrejelzés pedig indokolja ezt, úgy
meg kell kezdeni a szivattyúzást.

– Célszerû mindazon tárgyak rög-

zítése, amelyeket a víz elsodorhat. Ez
történhet lesúlyozással vagy a talajhoz
történõ rögzítéssel.

– Ha a szabadban végzett munkála-
tok során elengedhetetlen elektromos
berendezések (gépek) használata, azo-
kat mindig a legnagyobb elõvigyáza-
tossággal kezelje, tekintettel a fokozott
áramütés-veszélyre.

– Fokozott óvatossággal közleked-
jen a víz alatt álló területen, akkor is,
ha az elöntés csak néhány centiméter.
A víz alatt ugyanis – láthatatlanul –
gödrök, éles, hegyes tárgyak lehetnek,
amelyek balesetet okozhatnak.

– Víz alá került területen csak kü-
lönösen indokolt esetben kísérelje
meg a gépkocsival történõ közleke-
dést. Fel kell készülnie a jármû azon-
nali elhagyására, ha a vízszint emelke-
dik, vagy el akarja sodorni a gépkocsit.
Figyelembe kell vennie, hogy bizo-
nyos vízmagasság felett a személygép-
kocsi nem képes haladni, és irányítha-
tatlanná válik.

– A vihar elmúltával meg kell vizs-
gálni a lehetséges veszélyforrásokat.
Alaposan szemügyre kell venni a fákat,
a veszélyesnek ítélt ágakat le kell vágni.
A hosszabb idõn keresztül elöntés alatt
álló területen lévõ fák gyökerei meg-
lazulhatnak, és veszélyessé válhatnak.
Ezeket ki kell vágni.

– Az épületek szerkezeti elemeit,
elsõsorban a tetõszerkezetet és a ké-
ményeket - szükség esetén szakember
közremûködésével - meg kell vizsgál-
ni, és a baleseti veszélyforrásokat meg
kell szüntetni.

Polgári Védelem
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A névnek kapcsolódnia kell
valamilyen módon az ÁMK arcu-
latához és lehetõség szerint kötõdjön
a községhez vagy a térséghez. 

Intézményünk arculatát a fenntart-
hatóságra törekvés, az ökológiai szem-
léletmód, az emelt szintû angol nyelv-
oktatás, a minden évfolyamon jelenlé-
võ számítástechnika irányvonal és az
intelligens iskolamodell jellemzi. Ez
utóbbi azt jelenti, hogy a közismereti

tantárgyak oktatása digitális tananyagok
segítségével történik. Természetesen a
névnek nem kell az arculat minden ele-
méhez kapcsolódni, viszont meg kell
indokolni, hogy miért a kiválasztott
személyt tartják a legalkalmasabbnak.
Várjuk az ötleteket az ÁMK email cí-
mére: amkgytarjan@freemail.hu, vagy
leadható Benedek Jánosné iskolatitkár-
nak is. 

Pályázati felhívás
A gyöngyöstarjáni Általános Mûvelõdési Központnak új nevet keresünk.
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A tavasz meghozta a húsvétot, ami
a keresztény világ egyik legnagyobb
ünnepe. Falusi közösségünkben ez a
népszokás még fennmaradt. A
húsvéttal a tél legyõzését, a tavasz
megérkezését ünnepeljük. 

Óvodánkban ez az ünnep már
nagyon régóta hagyomány, de két
évvel ezelõtt bõvült az ünnepkör a
Pávakör részvételével. Már húsvét
elõtt egy nappal megfestettük a piros
tojásokat, és a fiúk friss vizet hoztak a

patakról. A húsvét napján az idõ is
kegyes volt hozzánk, így az udvaron
tudtunk ünnepelni. A lányok
megterítettek a pavilon alatt, a fiúk
pedig meglocsolták a lányokat. A
Pávakör tagjai megmutatták a
gyerekeknek, hogy a lányok régen
milyen kelt tésztából készült tubuval
ajándékozták meg a locsolkodókat. A
nagycsoportosak nagy érdeklõdéssel

figyelték és vettek rész a sütési folya-
matban. Délután hazavihették a fris-
sen sült kalácsot és piros tojásokat.
Minden csoportnak élmény volt ez a
nap.  A Föld világnapja alkalmából a
szülõkkel közösen összegyûjtött virá-
gokat ültettük el. 

Májfát az idén is a középsõ cso-
portos fiúk hozták az erdõrõl a szü-
lõk segítségével. Közösen feldíszítet-
tük, majd körbejártuk, megcsodáltuk
és énekeltük a tavaszi dalokat.

„Mi van ma, mi van ma? Édes-
anyák napja”. 

Az édesanyák tiszteletére minden
évben május elsõ vasárnapját ünne-
peltük. A gyermekek saját készítésû
süteménnyel, dallal, verssel köszön-
tik az édesanyákat.

Csoportjaink kirándulásai
A nagycsoportosok a szép tavaszi

Mátrában kirándultak kisvasúttal. A
mai gyerekek közül csak kevesen is-
merik a Mátrában robogó kisvasutat,
így igen nagy élmény volt. Jót sétál-
tunk a patak mentén, a jó levegõn, a
madaraktól hangos réten. Beiktat-
tunk egy kis hegymászást is, ami igen
izgalmas volt, majd a játszótéren ját-
szottunk.

A középsõ csoport és a nagycso-
port a felújított Mátra Múzeumba
látogatott el. Nagyon elégedettek
voltak a látvánnyal, mivel itt sem vol-
tak még sokan közülük. A kiscsoport
a Gyöngyösoroszi elágazójában lévõ
Lovas tanyára, állatsimogatóba láto-
gatott el. Akik most voltak itt elõször,
csak ámultak a sok állat láttán, de jól
érezték magukat a játszótéren is. 

„Elbúcsúzunk, most itt van vége” –
szólt a nagycsoportosok búcsúzó ver-
sének elsõ sora. Az óvodai ballagás a
Mûvelõdési Ház nagytermében került
megrendezésre. A középsõs szülõknek
köszönhetõ szépen feldíszített terem-
ben Lipovszkyné Zsuzsika csodás
dekorációja csak emelte az ünnep szép-
ségét. A ballagó nagycsoportosok lako-
dalmasa nyitotta a mûsort, majd a nép-
táncosok évzárója következett. A végén
ballagó gyermekeink verssel, énekkel és
lufik reptetésével köszöntek el az óvó
néniktõl, az óvodától.

Óvodánk életébõl

Folytatás a 6. oldalon
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„...azok közül, akik tanulmányaik-
ban a magyar ifjúságot elõ tudják se-
gíteni, én a legkisebb, de azok közül,
akik elõ akarják segíteni, a legnagyobb
vagyok.”

(Apáczai Csere János)

Az ÁMK Általános Iskolájának jeles
napja volt a pedagógusnap, amikor a
pedagógusok köszöntésén túl az intéz-
ményegység elnyerte az Apáczai Kiadó
Bázisiskolája címet. A pedagógusokat
Bárány Jánosné, az Apáczai Kiadó kö-
zép-magyarországi regionális igazgatója
és Gyulayné Gavló Gabriella, az Apá-
czai Kiadó Heves megyei szakreferense
egy-egy könyvvel köszöntötte az ünne-
pen.

Az avatáson részt vett Nagy Károly
polgármester úr, dr. Jakab Csaba jegyzõ
úr is. Az iskola nevelõtestületével
együtt lepleztük le Apáczai Csere János
dombormûvét, mely a bázisiskola zász-
lóval együtt a bejárat utáni terünket dí-
szíti.

Az Apáczai Bázisiskola megtisztelõ
cím jelzi, hogy nálunk zömében a ki-
adó tankönyveibõl tanítunk, de azt is,
hogy elköteleztük magunkat egy olyan

minõségi oktató-nevelõ munkára, amit
ez a cím fémjelez. Emlékezetes és ta-
nulságos volt az a szakmai délután, amit
az informatikai tantárgy alsó tagozatos
bevezetése elõtt a tankönyvcsalád szer-
zõje tartott nálunk. Jelenleg a digitális
tábláink beszerelése folyik, és az új tan-
évben elkezdjük ezt a munkát is. 

A továbbiakban szeretnénk az in-
tézmény arculatát tankönyvbemuta-
tókkal, bemutató tanításokkal és a hoz-
zákapcsolódó óraelemzésekkel, meg-
beszélésekkel színesíteni. Szeretnénk
szakmai napokat szervezni, a kiadó ösz-
szes kiadványának pedig állandó kiállí-
tási helyet biztosítani. A továbbképzé-
seinket pedig a kiadó által szervezett
tanfolyamokkal szeretnénk színesíteni,
melyeken bázisiskolaként kedvezmé-
nyesen vehetünk részt.

Abban a reményben folytatjuk pe-
dagógiai munkánkat az Apáczai Ki-
adóval karöltve, hogy ez szakmailag
még magasabb minõséget jelent szá-
munkra, és egyben jelzés ez a cím a
fenntartó, a szülõk és a közoktatás min-
den résztvevõje felé.

Szántó Marianna
ÁMK igazgató

A tanév szerencsére bõven kínált le-
hetõségeket a zene népszerûsítésére a
gyerekek közt.  Az október 1-jén ren-
dezett Zenei világnap után karácsony-
kor Csajkovszkij Diótörõjének zenéjét
ismerhették meg a diákok. 

Februárban Angyal Hunor vett
részt a Detken rendezett népdaléneklé-
si versenyen, ahol második helyezést
ért el gyönyörû hangjával, tiszta éne-
kével.

Áprilisban furulyás találkozóra utaz-
tunk Atkárra, ahol öt intézmény, köz-
tük a Pátzay János Zeneiskola növendé-
keinek tudásával hasonlíthatták össze
teljesítményüket a mieink. Májusban a
Vámosgyörki Mûvelõdési Házban sze-

repelt az énekkarból válogatott kis csa-
pat, akik a Zöngék felnõttkórusával és
az atkári gyerekekkel együtt énekeltek

az ott rendezett tavaszi könnyûzenei
koncerten. 

Apáczai Bázisiskola avatásÉs ez még nem minden! A ballagó
nagycsoport minden évben szervez a
szülõkkel közösen egy év végi nagy ki-
rándulást. Tündike óvó néni és Judit
óvó néni a Nyíregyházi Vadasparkba
vitte el a nagycsoportosokat. Reggel 7
órakor indultak, és a két órás utat na-
gyon jól viselték. Bejárták az egész par-
kot, ami nagyon nagy területen van ki-
építve. A gyermekeknek az Óceárium
és a Zöld piramis tetszett a legjobban és
a mozgó függõhíd, amin mindenki
szerencsésen átkelt. Zárásként egy ját-
szóteret vehettek birtokukba a gyer-
mekek.

Reméljük, mindenki számára
emlékezetes maradt ez a közös
kirándulás.

Büszkék vagyunk Angyal Kincsõ
kis óvodásunkra, aki a Gyöngyösön
képviselte óvodánkat a mesemondó
versenyen, és a 4. helyezést érte el. 

Ovi-focisaink szintén a 4. helye-
zést szerezték meg a tavaszi döntõn.
Ezúton is gratulálunk nekik!

Mindenkinek sok pihenést és jó
nyaralást, szép idõt kívánunk a nyárra.

Juhászné Borsodi Julianna
óvodapedagógus

Folytatás az 5. oldalról

Zenei élet a gyöngyöstarjáni ÁMK Általános
Iskolában

Folytatás a 7. oldalon



Iskolánkban 2011. május 23-tól 27-
ig tartottuk a gyerekheti rendezvénye-
ket.

Már megszokott, hogy hétfõ dél-
után a papírgyûjtés zajlik. Tanulóink
idén is nagyon lelkesek voltak; mi min-
dig azt gondoljuk, hogy nincs már több
üres doboz, rossz újság a faluban, de év-
rõl évre megtelik minden hatalmas
konténer.

Kedd délután kerékpárversenyt ren-

deztünk az iskola udvarán. Két szám-
ban indulhattak a jelentkezõk: ügyessé-
gi és lassúsági számban. A lassúsági
pályán most a leglassabb versenyzõ
nyert, az ügyességi pályán pedig 6 aka-
dályból álló feladatot kellett teljesíteni.
Nagyon szép idõben és jó hangulatban
zajlott a verseny, melyen fõleg alsósok
vettek részt.

Szerda délután elõször aszfaltrajz-
versenyt tartottunk az udvaron, amely-
re olyan sok csapat nevezett, hogy
majdnem kevés lett a színes kréta. A
megszabott idõ lejártával a zsûrinek ne-
héz dolga volt, mert igazán szép mun-
kák születtek. A rajzverseny után kettõ
program közül választhattak a gyere-
kek. A könyvtárban malomverseny zaj-
lott, az iskolában pedig sudoku bajnok-
ság.

Az utolsó nagy esemény a Madarak,
fák napja volt, amelyet a Sósi-réten tar-

tottunk. A napot jó kis sétával kezdtük,
hiszen az osztályok gyalog vágtak neki
az útnak. A réten már vártak minket az
szmk tagjai, akik szörppel kínáltak ben-
nünket. A legkisebbek még csak ját-
szottak a fûben, de a nagyobbaknak 9
állomásból álló pályát kellett teljesíteni,
amelyek között voltak ügyességi és
gondolkodtató feladatok is. Mire befe-
jeztük a vetélkedõt, el is készült a pap-
rikás krumpli, amelyet a szülõk fõztek
nekünk, és amelybõl jóízûen falatozha-
tott mindenki. A hazaút is gyalog volt,
így a nap végére kellemesen elfárad-
tunk.

A programokat az egyik szünetben
értékeltük, amikor is minden verseny-
zõ tanulót jutalmazhattunk, a helye-
zettek pedig finom csokit kaptak. Jó
volt látni a csillogó szemeket és a bol-
dog arcokat, amikor a gyerekek átvették
a jutalmakat.

Pintér Zoltánné
diákönkormányzati vezetõ
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2011. március 10. I. korcsoportos
(1-2. osztály) teremlabdarúgó torna,
Gyöngyös: 5. hely

2011. április 5. Tájfutás az
iskolában a felsõ tagozat részére.

2011. április 29. III. korcsoportos
(5-6. osztály) labdarúgó torna, Gyön-
gyös: 2. hely

2011. május 2. III. korcsoportos
labdarúgó diákolimpiai körzeti döntõ,

Nagyréde: 3. hely
2011. május 10. Atlétika diák-

olimpia körzeti döntõ, Nagyréde: Fa-
ragó Benjámin (6. osztály): távolugrás:
1. hely, 60 m-es futás: 3. hely. Összetett:
4. hely

2011. május16. Atlétika diákolim-
pia megyei döntõ, Eger: Faragó Benjá-
min (6. o.): Összetett: 49 indulóból 20.
hely.

2011. május 24. Túra Gyöngyös-
tarjánban a felsõ tagozatos diákok
részére.

2011. május 31. I. korcsoportos (1-
2. osztály) labdarúgó torna, Gyöngyös:
3. hely

2011. június 8. Iskolai röplabda
bajnokság a Nefelejcs utcában, 5 csapat
részvételével. 

Barna Tibor, testnevelõ tanár

A rendezvények sorát Gyöngyös-
tarjánban folytattuk, a már hagyomány-
nak nevezhetõ tanév végi „Ki mit tud?”
megszervezésével. Fontosnak tartjuk
ezt az eseményt, mert itt mindenki
megmutathatja azt az oldalát is, ame-
lyikre a tanulás-teljesítés-hajtás idején
nincs lehetõség. Három kategóriában is
versenyeztek a gyerekek: zene, tánc,
illetve vers és próza. A jelentkezõk min-
degyikét meg szerettük volna hallgatni,
nézni, így több mint harminc mû-
sorszám gyûlt össze, melyek minde-
gyike magas színvonalú, jó produkció

volt. A jövõ számára tanulságul szolgált,
hogy a profi szintû, szakemberek által
betanított produkciók mellett gyer-
mekek vezetésével szervezett, kore-
ografált és begyakorolt számok is elõ-
fordultak. Jelentkeztek olyan összeállí-
tások is, amelyeket nehezen lehetett a
három kategória valamelyikébe bele-
gyömöszölni. Jövõre a kategóriák eh-
hez is alkalmazkodnak majd. Szeret-
nénk, ha más mûvészeti ágak, pl. a kép-
zõmûvészet is jelen lenne ezen az ese-
ményen, színesítve a palettát. 

A már megszokott vastaps, ujjongás
idén Zámborszky Balázsnak járt kitûnõ

mesemondásáért, a tavalyi különdíjas
Lõrinc Kristófnak a vérpezsdítõ dobo-
lásért, valamint a második, harmadik,
negyedik osztály táncos csapatainak
szólt. Õk lettek kategóriájukban az elsõ
helyezettek, melyet könyv- és édesség-
jutalommal értékelt a zsûri. Különdíjat
vívott ki szép hegedülésével és éneké-
vel Angyal Hunor, és nagy meglepe-
tésre a mûszaki zsenialitással megáldott
Ludányi Kristóf precíz, fáradságos
hangtechnikusi, világítói munkáját is
értékes könyvvel jutalmazta a zsûri. 

Nagy Mónika
tanárnõ

Iskolánk tavaszi sporteredményei, eseményei

Gyermekheti rendezvények

Folytatás a 6. oldalról
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"Elérkeztünk a farsangi idõszak vé-
gére, melyet farsangfarkának neveznek.
Farsangfarka a farsangvasárnap, far-
sanghétfõ és húshagyókedd összefog-
laló neve, vagyis a farsang utolsó három
napja. További elnevezése: farsanghá-
romnapok, háromnapok, húshagyó,
húshagyat. A húshagyókedd a farsang-
temetés idõpontja, a farsang utolsó
napja. A szerda elnevezése: hamvazó-
szerda, ami a húsvéti böjt kezdete.
Szokták még szárazszerdának, böjtfo-
gószerdának, böjtfõszerdának is nevez-
ni. Ezt követi a torkos csütörtök. A tél
végén, a tavasz kezdetén kerül sor a
nyelvterület északi peremén, a paló-
coknál a kiszehajtásra. A kisze böjti ele-
del, mely valójában savanyú gyümölcs-
vagy korpaleves, amit egy egész télen át
nagyon meguntak, és meg akartak tõle
szabadulni." – ezzel a bevezetõvel kez-
dõdött már második alkalommal régi
néphagyományunk, a kiszézés felidé-
zése a Mûvelõdési Ház nagytermében,
melyet március 28-án délután tartot-
tunk.

A régi népszokás ismertetése után,

Varnyú Rita vezetésével közösen elké-
szült a kiszebábunk, mellyel az iskola-
udvarra siettünk, ahol már várt minket
a karbantató bácsijaink jóvoltából el-
készített máglya.

Két csoportra osztva skandálni
kezdtük a: „Jöjjön a tavasz, vesszen a
tél”… kezdetû mondókát, a zajkeltõ
tárgyaink segítségével, melyek sípok,
dobok és csörgõk voltak. 

Rita körbevitte a bábut, melynek
zsákjába mindenki beletette azt az elõre
leírt rossz tulajdonságát, melytõl meg
szeretett volna szabadulni.

Meggyújtottuk a máglyát, és a tûz
pattogni kezdett!!! A hangulat – a tava-
lyi évhez hasonlóan – ismét a tetõfokára
hágott, és kiszénk a tûzre került…

A hamut fémvödörbe szedtük, és
újabb skandálás közepette (melyre a
község lakossága is felfigyelt), a Tarján-
patakhoz vittük, ahová beöntöttük. Bíz-
tunk benne, hogy az idei évre meghoz-
zuk a jó idõt, és valamennyi rossz tulaj-
donságunktól megszabadulunk!

dr.  Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ

Nem, nem középkori kínzatások-
ról van szó, hanem csak arról, hogy
idén április 21-én ismét összejöttünk
a Mûvelõdési Házban, hogy a hús-
vétra tojásfestéssel készüljünk. Hogy
ennek már hagyománya van fa-
lunkban, az összegyûlt érdeklõdõk
számából is látszott, mert annak elle-
nére, hogy délelõttre tettük a progra-
mot, így is tolongtunk a tojásfestõ
tálak körül.

Mészáros Edina vitálkapacitását
dicséret illeti, hiszen az idén is több
mint 150 db tojást fújt ki nekünk.
Köszönjük! 

A résztvevõk különbözõ technikát
választhattak a tojásdíszítéshez, egé-
szen pontosan berzselhettek, írhat-

tak, illetve marathattak. S ha még
ezek után sem tudja az olvasó, hogy
mit is jelentenek ezek a fogalmak, hát

jöjjön el jövõre, és próbálja ki ve-
lünk!

Varnyú Rita

A Mûvelõdési Ház életébõl
Meghoztuk a jó idõt

Berzselés, írás, maratás...
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Költészet napja Pataki Katalinnal
József Attila születésének napján,

április 11-én ünnepeljük a költészet
napját. Ebbõl az alkalomból a Mû-
velõdési Ház szélesre tárta az ajtaját,
és községünk valamennyi lakóját sze-
retettel vártuk a Nagyi Klub kereté-
ben lebonyolításra kerülõ költészet
napi rendezvényünkre. Az est vendé-
ge községünk örökbe fogadott írója-
költõje, Pataki Katalin volt, akinek
csodálatos verseit és fajzatpusztai él-
ményeirõl szóló novellarészleteit él-
vezhettük.

Ezúton szeretném megköszönni
Pataki Katalinnak, a Nagyi Klub tag-
jainak: Kovácsné Majoros Etelkának,

Szita Ferencnének és az ÁMK 8.
osztályos tanulóinak: Huszár Vi-
viennek, Lõrincz Kristófnak és Tóth
Alexandrának a színvonalas közre-

mûködést, hogy méltóképpen ünne-
pelhettük e jeles napot.

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ

Egerben 2011. június 4-én Ködellik
a Mátra Regionális Népzenei Találkozó
és Országos Citerazenekari Fesztivál
került megrendezésre, ahol a helyi nép-
dalkör képviselte Gyöngyöstarjánt. Az
Aranypávás Gálahangversenyen nyúj-
tott színvonalas, sikeres szereplésükért
a csoport oklevélben részesült.

A fesztivál hangulatát emelte, hogy
ezen a napon ünnepelték országszerte a
Nemzeti Összefogás Napját, melyre
sok hagyományõrzõ csoport érkezett a
megyeszékhelyre, köztük Erdélybõl is,

akik ökumenikus istentiszteleten vettek
részt a fesztiválra meghívott vendé-
gekkel együtt az egri Bazilikában. Ezt
követõen a Dobó téren honosítási esküt
tettek, és átvették Eger polgármeste-
rétõl a honosítási okiratukat.

Ezen a napon mi sem tükrözte job-
ban az egységet, az együvé tartozás egy-
ségét, mint ez a fantasztikusan jó han-
gulatú népzenei fesztivál.

Nádasdi Lászlóné
csoportvezetõ

Aranypáva találkozó Egerben

Idén Gyöngyöspatán kerül meg-
rendezésre 2011. július 31-én 10 órától
négy civil szervezet összefogásával a II.
Palóc Parasztolimpia. Az öt fõbõl álló
csapatok 12 érdekes, esetenként humo-
ros számban mérik össze rátermettsé-
güket, ügyességüket. Az esemény kü-
lönlegessége lesz, hogy 9 órakor Gyön-
gyöstarjánban, a Falumúzeum udvarán
lobban fel az olimpiai láng, innét mi
visszük át Gyöngyöspatára! A szurko-
lókat, segítõket autóbusz várja az ün-
nepélyes megnyitó után a múzeum
elõtt. Az I. Palóc Parasztolimpiát 2010-
ben Gyöngyöstarján csapata nyerte,
szurkoljunk együtt az eredményes
folytatás reményében!

II. Palóc
Parasztolimpia

Az ünnepi szentmisén Maczkó
Mária lesz a vendégünk. Az énekesnõ
tavaly már elbûvölte a híveket áhítatos
énekével, és megtisztelõ számunkra,
hogy idén ismét velünk tölti ezt a szép
ünnepet. A szentmise után az új kenyér
felszentelésére a Falumúzeum udvarán
kerül sor.

Augusztus 20.
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2011. május 23-án a Mûvelõdési
Ház szervezésében, az egri Harlekin
Bábszínház elõadásában A libapász-
torlány címû mesejátékot tekinthet-
ték meg községünk picinyei, óvodá-
sai és iskolásai, valamint az õket
kísérõ szülõk és pedagógusok. 

A teremben helyet foglaló 190 fõs

közönség gyermeknap alkalmából a
színvonalas és gyönyörû díszletû
elõadást ingyenesen élvezhette.

Kis Milán Dominik 4. osztályos
tanulónk így ír róla: 

„Az egyik nap szólt a tanító néni,
hogy holnap bábszínház érkezik a
Mûvelõdési Házba.

Mindenki nagyon izgult, már alig
vártuk a holnapot. Másnap az elsõ két
óra után, az egész osztály átment a
nagyterembe. Megtudtuk, hogy egy
Grimm-mesét fogunk látni, melynek
címe: A libapásztorlány. Elkezdõdött
az elõadás. A mese egy királylányról
szólt, akinek a võlegényét a szolgáló-
ja el akarta venni. A királylánynak
libákat kellett õrizni addig, amíg az
édesapja el nem mondta a királyfinak
az igazságot. Minden gyerek nagyon
élvezte az elõadást. A bábok nagyon
szépek voltak, a színészek pedig jól
szerepeltek. Az elõadás végén min-
den gyermek boldogan tapsolt.

Mindenkinek nagyon tetszett a
mûsor. Reméljük, hogy máskor is
eljönnek hozzánk!” 

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ

Bábszínház

Kazáron esett. Nem kicsit, na-
gyon! Nem egyszer, többször!

Kár, mert május 28-án a Nagyi
Klub busza pont ebbe a festõi nógrádi
faluba vitt bennünket egy közös
kirándulásra, na és a 4. Kazári Laska-
fesztivál és Tócsnipartira. A menny-
dörgés és a heves záporok beûzték az
induló 57 csapat tagjait fõzõsátraikba,
majd negyedóra múlva ismét megtel-
tek a sátrak közötti utcák vendégekkel,

kíváncsiskodó csapattagokkal. Volt mit
nézni, kicsit mindenki másként ké-
szítette  a krumplis ételeket. A kurió-
zumokról nem is beszélve, hiszen a
felvidéki vendégek mellett a távoli fin-
nek és a lengyelek is képviseltették
magukat.

Ha már ott voltak dolgoskezû tar-
jáni asszonyaink, õk is beneveztek,
rögtön két csapattal is. A Nyögve-
nyelõk gancát fõztek, a Laskafogók

persze laskát sütöttek a sátrakba állí-
tott masinákon.

Megcsappant a létszám kétszer is
a tûzhely környékén, amikor a Nagyi
Énekkar vagy a Pávakör tagjai mûsort
adtak a fesztivál nagyszínpadán.

Kazár kitett magáért, a szervezõk
az idõjárás ellenére folyamatosan biz-
tosították a feltételeket. A csapattagok
és a vendégek ezt fergeteges jókedv-
vel hálálták meg. A sátorváros utcáin
hol itt, hol ott, spontán dalolás, tánc
alakult ki. A mieink itt is kitettek
magukért, kiérdemelve a legjobb
hangulatú csapat címet.

Az eredményhirdetést a progra-
mok csúszása miatt már nem tudtuk
megvárni, hiszen indult a buszunk.

Egy kocsival érkezõ aktivistát
azonban hátrahagytunk a megérde-
melt díjak összegyûjtésére. Akadt
dolga neki is, kétszer is fel kellett
mennie a színpadra átvenni az elis-
merést.

A 3 kategóriában meghirdetett
verseny elsõ díjait nem mi nyertük,
de így is két különdíjjal zárhattuk a
napot.

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ

Kazáron jártunk
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Az idén 5. alkalommal került
megrendezésre a Detki Táncgála, ahol
több tehetséges csoport fellépett akro-
batikus rockyval és modern tánccal.

Az idei rendezvényt községünk 2
csapatának mûsora is színesítette,
hiszen 2010 szeptemberétõl a Mûve-
lõdési Házban elindultak a POM-
POM és az ugrálókötél foglalkozások
is, melynek tagjai intézményünk di-

ákjai. A két csoport június 8-án a
helyi Ki mit tud?-on is megcsillog-
tatta tudását.

Szeretnénk, ha intézményünk két
színfoltja jövõre is ugyanilyen sikere-
sen mûködne. Akiknek tetszettek a
produkciók, szeptembertõl csat-
lakozhatnak a csoportokhoz.

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ

A Világos Szándékkal Gyöngyös-
tarjánért Egyesület hagyományõrzõ
módon majálisra várta a falu apraját,
nagyját május elsején. Számtalan
esemény színesítette ezt a napot,
ennek ellenére szép számmal jöttek
el a gyöngyöstarjániak a Völgyi-tó
partjára. A gyerekek hagyományos
népi játékokkal múlathatták az idõt a
labdázás, futkározás, sziklamászás
mellett. A felnõttek ráérõs beszél-
getésekkel, fõzéssel, iszogatással – az
elmaradhatatlan focival – a Nagyi
Klub és a Pávakör nótáival töltötték a
napot.

Minden kedves résztvevõnek és
segítõnknek köszönjük hozzájárulá-
sát ahhoz, hogy egy szép napot tölt-
hettünk együtt.

Tóthné Kis Ildikó
az egyesület elnöke

V. Detki Táncgála Május 1.

Hazánkban május elsõ vasár-
napján kerülnek a figyelem közép-
pontjába az édesanyák. Ezt a csodá-
latos napot szerettem volna még em-
lékezetesebbé tenni az édesanyák és a
nagymamák számára, ezért második
alkalommal hirdettem rajzpályázatot
az iskolás gyermekek körében.

Azt szerettem volna, hogy a gyer-
mekek (unokák) pályázatukkal meg-
lephessék az édesanyjukat, nagyma-
májukat. A feltétel egyszerû volt: raj-
zot kellett készíteni, amelyen az 
édesanya vagy a nagymama a gyer-
mekkel, unokákkal látható.

Külön örültem, ha pályázók kis
versikét szerkesztettek a rajzhoz,
vagy leírták pár sorban, miért fonto-
sak egymás számára.

A 46 beküldött rajzot megjelen-
tettük Az én anyukám! címû kiállítá-
son, mely a Mûvelõdési Ház nagy-
termének falát díszítette egy hóna-

pon át. A szebbnél szebb alkotások
hûen tükrözték a gyermekek szere-
tetét, melyet az édesanyjuk, nagy-
mamájuk iránt éreznek. Az ered-
ményhirdetésre a gyermekhéten ke-

rült sor, ahol a díjazottak mellett
valamennyi pályázó jutalomban ré-
szesült.

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ

Anyák napi meglepetés
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Második alkalommal kaptunk meg-
hívást Gyöngyösre, a XIX. századi piac
rendezvényére.

A rendezõk a Nagyi Énekkart egy
dalcsokor elõadására, valamint falusi
ételek készítésére serkentették. A meg-
hívást elfogadva, június 5-én tarjáni
népviseletbe öltözve, áruval megrakott
kosarakkal érkeztünk a Fõ térre.

A megnyitó gyönyörû volt. A régi
piacok hangulatát láthattuk. A környék
elõkelõ hölgyei elegáns hosszú ruhák-
ban, az urak a kornak megfelelõ ünnepi
öltözékben, majd a faluról jövõk népvi-
seletben, lovaskocsikkal, talicskákkal ér-
keztek.

Mi az éneklés mellett nagy elisme-
rést, sok dicséretet kaptunk a tarjáni
krumpliganca és a krumplis macok ké-
szítéséért. Egyikbõl sem tudtunk eleget

készíteni, minden elfogyott.
A hangulat is jó volt, míg délután

14.30-kor hatalmas vihar, esõ vetett vé-
get a színvonalas rendezvénynek.

A résztvevõk türelmesen viselked-
tek, hisz tudjuk, hogy az idõjárás meg-

határozó tényezõje volt a XIX. századi
piacnak és a mai szabadtéri piacnak is.

Kovácsné Majoros Etelka
Nagyi Klub

Mindig örülök, amikor színes for-
gatagként sétálgatnak az emberek a Fa-
lumúzeum udvarán, komótosan be-
szélgetve, meg-meg állva, rég nem lá-
tott ismerõsöket üdvözölve. Van a hely-
nek egyfajta egyedi hangulata – talán a
kemence teszi, vagy a körülötte sürgö-
lõdõk, vagy azok a szép tarjáni viseletek,
amit egyre többen hordanak egy-egy
ünnepi alkalommal.

A múzeum átesett a nyár eleji nagy-
takarításon, takarosan rendbetéve várta

a látogatókat. Messze hangzott a cimba-
lom, a hegedû és a dobok hangja, anyu-
kák és gyerekek együtt ropták Varnyú
Ritával a délutáni táncházban. Volt var-
ró és teaházas sátor, voltak finom tarjáni
borok, házi sütemények, sztrapacska,
kemencés lángos, fajátékok, kézmûves
vásár és fotókiállítás. Este fellépett a
Nagyi klub énekkara, és az Aranypáva-
díjas Népdalkörünk. A GYUTACS
tagjai a Kerékpáros Béla címû darabbal
lepték meg a népes közönséget, igazi vi-
dám nyárestét varázsolva (bár a neve-
téstõl a könnyünk is csorgott). Az esti
félhomályban dobok hangjával kísérve
(Anti és barátai) végül fellobbant, majd
elparázslott a sokak által átugrott tûz.

Köszönöm mindazok segítõ közre-
mûködését, akik részt vettek a Múze-
umok éjszakájának elõkészítésében és
lebonyolításában!

Tóthné Kis Ildikó
egyesületi elnök

A Nagyi Klub életébõl

Múzeumok éjszakája
Godó István vezetésével, irányí-

tásával hidat szeretnénk építeni a
Völgyi-tó irányába a patak fölé. Né-
hány gyöngyöstarjáni lakos önzetlen
felajánlásának eredménye, hogy az
anyagbeszerzésre van minimális tõ-
kénk. Elkészült a híd terve, és nem-
sokára a tartópilléreket fogják beto-
nozni. 

A híd azonban csak közös össze-
fogással valósulhat meg – szükség
lesz a nyár folyamán, és valószínûleg
õsszel is – segédmunkásokra, anyag-
mozgatókra, amatõr festõkre (a fel-
használásra kerülõ faanyagot kétszer
kell átfesteni).

Tehát, ha a szabadidõdbõl felál-
dozhatónak tartasz 1-2 napot a jó cél
érdekében, kérlek, jelezz vissza a
kisrezeda@vipmail.hu email címre,
és írd meg nevedet, telefonszámodat,
vagy hívd a 372-636-os telefonszá-
mot!

Hídépítés


