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Lakossági tájékoztató a téli rendkívüli
idõjárásra történõ felkészülés
legfontosabb szabályairól
Várható
következmények
– Hófúvások, hótorlaszok, sínek
felfagyása, jégréteg kialakulása miatt
fennakadások lehetnek a (közúti,
vasúti, légi) közlekedésben.
– A közlekedés nehézségei miatt
akadozhat az alapvetõ élelmiszerellátás,
az egészségügyi ellátás, a betegszállítás,
gyógyszerek beszerzése.
– A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, jármûvek akadhatnak el az utakon.
– Az elakadt jármûvekben az utasok
testhõmérséklete erõsen lehûl, fagyási
sérüléseket szenvedhetnek.
– A gázvezetékek befagyása miatt a
vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
– Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott
jégréteg miatt átmeneti zavarok
keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
– A hó súlyától az épületek tetõszerkezete károsodhat.

Ajánlott magatartási
szabályok
Figyelje az idõjárás jelentést, hogy
idõben fel tudjon készülni!

Otthonunkban
Átmeneti áram- illetve energia
kimaradás esetére:
– Hagyományos tüzelõberendezés
(pl. kandalló) használata esetén
különös figyelemmel kell lenni a
tûzmegelõzésre, füstelvezetésre.
– Azokat a PB gázzal üzemelõ
fûtõkészülékeket, amelyek nincsenek a
kéménybe kötve, vagy az égéstermékek
szabadba történõ kivezetése más
módon nem megoldott, soha ne
üzemeltesse folyamatosan zárt térben.
A helyiség nagyságától és a fûtési
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fokozattól függõen legalább egy-másfél
óránként szellõztetni kell a helyiséget,
ellenkezõ esetben a felgyülemlõ égéstermékek mérgezést okozhatnak.
– A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fûtõkészülék elzárócsapját!
– Gondoskodjék szükség-világítóeszközökrõl (pl. palackról mûködtethetõ gázlámpa, elektromos lámpa).
– Tartson üzemképes állapotban
egy elemrõl mûködtethetõ rádiót, és
biztosítson hozzá tartalék elemeket.
– Tároljon otthonában legalább 3
napra elegendõ élelmiszert az egész
család számára.
– Legyenek otthon alapvetõ gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemõ van a
családban, számára tápszerek.
– Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevõknek van
szüksége.

Utazáshoz
– Szélsõséges idõjárási viszonyok
között nem biztonságos az utazás,
különösen, ha nagyobb távolságra kell
eljutni!
– Ha feltétlenül szükséges útnak
indulni, mindig kísérõ társsal tegye, és
csak abban az esetben, ha meggyõzõdött róla, hogy úti célját biztonsággal
eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
– Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen,
felsõruházata lehetõleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy
teát.
– Gépkocsival csak akkor induljon
el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjármûve megfelelõ mûszaki álla-potban
van, és rendelkezik a biztonságos téli
üzemeléshez szükséges felszereléssel
(téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék
üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy

ásó, homok stb.). Ebben az esetben
sem tanácsos egyedül elindulni.
– Indulás elõtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos
kézilámpát, meleg italt, legalább egy
napi étkezésre elegendõ élelmiszert.
– Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak
napok múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség
esetén gyalog is képes legyen folytatni
útját.
– Amennyiben hosszabb idõt (néhány órát) kénytelen álló gépjármûvében tartózkodni, a motor járatásával fûtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellõztetni. Az álló jármû utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek
súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.
– Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti
élénkítõ hatása után csökkenti a fizikai
teljesítõképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerõ- és ítélõképességet, amely
ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

Ónos esõ esetén
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy tekintettel a megváltozott idõjárási körülményekre, fokozott
óvatossággal közlekedjenek. Aki teheti,
ne használjon gépjármûvet, amennyiben az feltétlenül szükséges akkor tartsák be a téli közlekedésre vonatkozó
szabályokat:
– Csak kifogástalan mûszaki állapotú, a téli idõjárásra felkészített gépjármûvel induljanak útnak,
– A gépjármûvek üzemanyag tartályát töltsék fel, gondoskodjanak tartalék üzemanyagról is,
– A gépjármûben legyen takaró,
forró tea,
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
– A megváltozott idõjárási körülmények még a gyakorlott vezetõket is
próbára teszik, kellõ vezetési gyakorlat
hiányában ne induljanak útnak,
– Amennyiben a gépjármûvel való
közlekedés ellehetetlenedik, húzódjanak félre és várják meg, amíg a síkosság
mentesítést végzõ gépek járhatóvá teszik az útszakaszt,
– Várhatóan megnövekszik a mentõ
szervezetek (tûzoltóság, mentõk) vonulási ideje is.
Különös gondot kell fordítani a
járdák síkosságmentesítésére is, melyet
közterületen az önkormányzat, míg
magánházak esetén a tulajdonos hajt
végre.
A csapadék ráfagyhat a fák ágaira –
növelve azok súlyát –, így számolni kell
az ágak, gallyak letörésével is.
Fontos, hogy a parkolóhelyet, a járdán való közlekedést úgy válasszuk
meg, hogy az esetlegesen lehulló ágak
személyi sérülést és anyagi kárt ne
okozzanak.
A szabadvizek befagyott területe
gyermekre és felnõttre egyaránt vonzerõt gyakorol, ugyanakkor veszélyeket
is rejt magában. A jégbeszakadásoknak

A jégen tartózkodás
szabályai
gyakran halálos kimenetelû végkifejlete van az emberek felelõtlen
viselkedésének és a jég tulajdonságának
nem megfelelõ ismerete miatt.
A hirtelen hõmérsékletváltozások,
illetve a tartósan enyhe idõjárás nagy
mértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé,
kiismerhetetlenné válhat.
A szabadvizek jegén tartózkodni
csak akkor szabad, ha a jég kellõ
szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.
Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:
– éjszaka korlátozott látási viszonyok között,
– jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
– folyókon.
Aki a jégen léket vág, vagy jégkitermelést folytat, köteles a jégmentessé vált
területet távolról felismerhetõ módon
megjelölni, illetve körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér
csíkozású korláttal kell ellátni.

Ha gyanús ropogást, recsegést hall,
azonnal feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre és próbálja meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva
elérni. Beszakadás esetén a felesleges
mozdulatokat kerülje, ezáltal megõrizve a ruházatunkban lévõ szigetelõ
légréteget. Igyekezzen a lábával az ellenkezõ irányban lévõ jég szélét elérni
és a part felé elõrelökni magát, illetve
segítséget kérni. Ha partot ér, azonnal
menjen meleg helyre, szárítkozzon
meg, testét törölje szárazra, igyon forró, meleg italt. Kávé, alkohol fogyasztása tilos!
Ne kezdjen felelõtlenül mások mentésébe, mert csak tetézheti a bajt. Életét
kockáztatja, illetve további beszakadások
keletkezhetnek. Hívjon segítséget, és a
mentést végzõt kötelekkel, társakkal biztosítsa! Ha más eszköz nincs, egy
hosszú, de erõs ágat, ruhadarabot nyújtson a jégbeszakadtnak: ha többen vannak, egymás lábát fogva – mint egy
hason fekvõ lánc – segíthetnek.
A mentést követõen szükség esetén
hívjon mentõt!
Polgári Védelem

Hogyan komposztáljunk?
Komposztálható
anyagok
A konyhából és a háztartásból:
– A zöldségtisztítás hulladékai: –
krumpli- és gyümölcshéj, káposzta és
salátalevél, a tojáshéj, kávé- és a teazacc,
elhervadt virág, a szobanövények elhervadt levelei, a fahamu, faforgács, a növényevõ kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt, toll, szõr, a természetes
alapanyagok, gyapjú, pamut, lenvászon
maradék stb. (A déligyümölcsöket
gyakran rothadásgátló anyagokkal kezelik, ezért célszerû ezeket jó alaposan
megmosni.)
A kertbõl:
– Kerti gyomok lehetõleg virágzás
elõtt, a lomb, tûlevél szalma az összeaprított ágak, gallyak, az elszáradt egy-

nyári virágok, palánták, lehullott gyümölcsök stb.
– A fû: Nagyobb mennyiségben
elõbb szárítsuk meg, nehogy összetapadva rothadni kezdjen.
– Az örökzöldek: Az örökzöldek
egyes fajtáit csak szárítva lehet komposztálni.

Ne kerüljön a
komposztba
– Fém, üveg, mûanyag,
– húsfélék és a zsiradékok,
– csontok: nagyon nehezen bomlanak, ráadásul a legyek is nagyon kedvelik õket, kellemetlen szagokat is
áraszthatnak,
– húsevõ állatoktól származó alom
(fertõzésveszély),
– az utak mentén lekaszált fû vagy

más növényi maradvány (szennyezett
lehet),
– beteg növények.

Komposztálás
módja
Alulra laza szálas hulladékot tegyünk, erre kb. 20 cm vastag réteget.
Szórjunk rá néhány lapát földet, majd
újra rétegezzük rá a szerves anyagokat.
A legkedvezõbb keverési arány: háztartási hulladék 60%, kerti hulladékok
40%. Az aprított, kevert szerves hulladékot így rétegezzük a komposztra,
amíg el nem éri az 1 m-es magasságot.
Ez a méret a legalkalmasabb arra, hogy
a komposztot lezárjuk és az új komposzthalmot készítsünk. A lezáráshoz
néhány cm vastag földet, száraz füvet
Folytatás a 4. oldalon
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vagy lombot használunk. Idõnként
meglocsoljuk, hogy ne száradjon ki.
Ha komposzthalmunk fölött muslincák kezdenek el körözni, annak oka
a komposztban lévõ gyümölcs cukortartalma. Ilyenkor célszerû kõport vagy
földet teríteni a halom tetejére. Lehetõleg félárnyékos, sík területen komposztáljunk.
A hulladék összetételétõl függõen 56 hónap után talajjavításra alkalmas
anyagot nyerhetünk, 8-10 hónap után
pedig közvetlenül talajként felhasználható, érett komposztot állíthatunk elõ.
Ahhoz, hogy jó komposztunk legyen, az alábbi alapanyagokra van
szükség:
– Szerves anyagok (szemét, háztartási szemét és kerti hulladék),
– Mikroorganizmusok és állatok
(már a talajban vannak),
– Víz (a cél az 50 %-os nedvesség-
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tartalom elérése, ami a mikroorganizmusok fejlõdéséhez szükséges),
– Levegõ (a jó szellõzöttség a jó
komposzt alapja),
– Forgatás (ez biztosítja az oxigén
bekerülését a komposztba).

A komposztálás
elõnyei
– A hulladék rövid úton a saját komposzthallomra juttatható, és a kész
komposztot sem kell messzire vinnünk.
– Nincs szükség drága berendezésekre – legtöbbször a már meglévõ kerti
szerszámok is elegendõek.
– Kevesebb, boltban vett trágyát, talajjavító anyagot és tõzeget kell felhasználnunk.
– A hobbikertész azzal, hogy maga
végzi a komposztálást, a megfelelõ hulladékok kiválasztásával kedvezõen befolyásolhatja a komposzt minõségét.

– Sok kerti és konyhai hulladék komoly mûszaki és anyagi ráfordítás nélkül, környezetbarát módon a saját kertünkben komposzttá alakítható.

Mikor és hová kerüljön a komposzt?
A komposzt a kertnek csaknem
valamennyi ágyára és zöldfelületére kijuttatható. Ezért a szokásostól eltérõen
nem csak a zöldségágyakra juttathatunk
belõle, hanem vékony rétegben az
évelõk, nyári virágok, gyümölcs- és
díszfák és a cserjék tövébe, valamint a
gyepre is. Ha az egyes területek igényét
szem elõtt tartva hordjuk szét a komposztot, akkor elkerülhetõ a kerti talaj
tápanyagtartalmának komposzt-túladagolás miatt feldúsulása. A komposztot a
trágyához hasonlóan csak a vegetációs
idõszakban, vagyis tavasztól nyárig adagoljuk.
Forrás: internet

B u b o r é k o k

Tájékoztató a 2011. november 7-én megtartott közmeghallgatásról és falugyûlésrõl
Nagy Károly polgármester úr köszöntötte a jelenlévõket, megköszönte
a 2010. évi önkormányzati választáson
kapott bizalmat maga és a képviselõtestület nevében. Itt kifejtette, hogy az
önkormányzat gazdálkodását egy nagy
családi kasszának tekinti, amelyet nagyobb odafigyeléssel koordinál, mint a
sajátját.
Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az
önkormányzat anyagi helyzete az elmúlt évek következetes gazdálkodásá4

nak köszönhetõen stabil. Sajnos az intézmények idei gázszámlái közel 3 millió forinttal túl fogják lépni a betervezettet.
A mindennapok problémáiról a
következõk hangzottak el:
– A kóbor kutyák jelenleg is sok
bosszúságot okoznak a lakosság számára. A felelõtlen gazdák azonkívül,
hogy veszélyeztetik a felnõtteket és a
gyerekeket, még a falunak is évi több
százezer forintos kárt okoznak a kutyák

befogásával. Felháborító!
– Tûzgyújtás belterületen. A folyamatos füstölést próbálta az önkormányzat a három éve hozott rendeletével szabályozni, ami azt heti 1 alkalomra korlátozta. Nagy Károly elmondta: be kell látni, hogy ez sem jó
megoldás. Nagyon sokan panaszkodnak a hétfõi kibírhatatlan füstre. A legbosszantóbb az volt, hogy október 7-én
hétfõn akkora volt a faluban a füst, hogy
Folytatás az 5. oldalon

XIV. évfolyam 4. szám
Folytatás a 4. oldalról
a látási viszonyok is nagyon lekorlátozódtak, holott másnap és harmadnap
zöldhulladék szállítást szervezett az önkormányzat a faluban.
– A szelektív hulladékgyûjtõk körül
is sok az oda nem való szemét, amit
nem szállítanak el, ezért az önkormányzat munkásai kénytelenek összegyûjteni, és több százezer forintos szállítási
költségen elvitetni.
– Árkok tisztítása is olyan probléma,
amivel az önkormányzat képtelen megbirkózni, ami rendeletben van szabályozva hasonlóan más településekhez.
Az esetek többségében idõs emberek
elõtti árkok vannak elhanyagolva, amit
az ott lakók a korukra hivatkozva hárítanak el. Nagy Károly polgármester
kérte azoknak az idõs embereknek a
hozzátartozóit akik nem tudják az árkokat rendben tartani, hogy segítsék
idõs szüleiket, nagyszüleiket az árkok és
a házakhoz tartozó területek tisztán tartásában.
Elhangzott, hogy a patakmeder tisztítása elkezdõdött, a sajtóban nagy nyilvánosságot kapott Start munkaprogram
keretein belül. Szépen haladnak a közmunkások, várhatóan a következõ évben is folytathatják a munkát. Ezt a
programot 100 %-ban támogatja a kormány. A hordalék elszállíttatása is az
önkormányzat költsége, ami szintén
több százezer forint.
Az úgynevezett hagyományos közmunka program ebben az évben nagyon le lett korlátozva, így nagy gondot
okoz az eddig megszokott közterület
tisztán tartás, fûnyírás, parlagfû irtás.
Sajnos az önkormányzat még nem kapott tájékoztatást arról, hogy jövõre milyen közmunka programot készít a kormányzat.
Az önkormányzat koncepciója,
hogy az uniós pályázatokból minél többet be kell adni és elnyerni!
2010 októberében viszonylag zökkenõmentesen lehetett megkezdeni, illetve folytatni a 2006-ban felállított
koncepció szerinti munkát. Az önkormányzat tudta mire számíthat, milyen
anyagi helyzetben van, nem terhelhetik
a 2010 utáni testületet hitellel, teljesíthetetlen terhekkel. Az alapkoncepci-
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ónknak megfelelõen cselekszik ma is,
ami azt jelenti, hogy a kitûzött célok
figyelembe vételével a 2013-ig nyitott
EU-s pályázatokból minél többet megpályázni és elnyerni. Késõbb, a hazai
forrásokra csekély remény nyílik. Mindennek megvan az elõnye és hátránya.
1. Ennek a koncepciónak nagy
elõnye az, hogy bár önerõt igényelnek a
pályázatok, de olyan beruházások valósulhatnak meg rövid idõ alatt, amelyre
pályázati lehetõség nélkül évekig vagy
évtizedekig spórolhatna az önkormányzat, vagy óriási hitellel fékeznék a
falu további fejlõdését.
2. A hátránya, hogy sajnos többször
olyan pályázati lehetõségek jelennek
meg, amelyek ha a falu szempontjából
fontossági sorrendet állítanának fel,
nem biztos, hogy a legfontosabbak közé tartozik. Ebbõl a szempontból a
legégetõbb lenne, az utak, járdák, árkok
és a patakmeder felújítása. Erre is jelentek meg pályázatok, de ezekre nem pályázhat az önkormányzat, mert nem
hátrányos helyzetû település, illetve
nincs árvíz, belvíz veszélyeztetett helyzetben.
Nagy Károly polgármester tájékoztatta a jelenlevõket a község anyagi
helyzetérõl.
Mint elmondta a körülményekhez
képest jól áll bár ez az év lényegesen
több gázfogyasztással járt, ami 3 millió
körüli többletköltséget jelent. A
következetes gazdálkodásnak köszönhetõen a sok fejlesztés ellenére is
elviselhetõ szintre emelkedett a hitelállomány. Itt külön megjegyezte, hogy a
2005-ben az elkerülõ mezõgazdasági
útra felvett 20 éves lejárati 20 millió
forint már csak 16 millió.
A jövõbeni tervekrõl a következõk
hangzottak el:
Szeretne az önkormányzat minél
több pályázatot beadni és megnyerni.
A polgármester elmondta, hogy
sajnos egyes pályázatok nem kedvezõek
Magyarország számára. Amíg a pályázatok beadása és a döntése között
esetenként 2 év is eltelik, kiderül, hogy
a két éve betervezett összeg már nem
elég a kivitelezésre.
Példa erre a hangos hírmondó felújítása, vagy a mobilszínpad elkészítése.

Komoly alku és vállalkozó keresés
követi a pályázat elnyerését.
– a mobilszínpad végül a kialkudott
árban elkészül a Lucázásra.
– A hangos hírmondó kivitelezése
jelenleg is kétséges.
– Egyik legnagyobb beruházás
lenne a már márciusban beadott
fûtéskorszerûsítés pályázat, amely azóta
sincs elbírálva. Az iskola a mûvelõdési
ház, a hivatal és a Rákóczi út 1. sz. alatti Közösségi Ház is ebbe tartozik. 109
milliós beruházásról van szó, amelyben
az épületek szigetelése is benne foglaltatik. Az önkormányzat terve, hogy az
egyre elviselhetetlenebb gázfûtést
faaprítékos kazánokra váltsa ki.
– A közelmúltban jelent meg egy
pályázati lehetõség, amelyre már jó
elõre készült az önkormányzat, így az
anyagok rendelkezésre állnak.
A Damjanich utca teljes felújítása
járdával és árkokkal, a Petõfi utcai fátyolszögi kanyar felújítása a Szabadság
utcáig, a Kossuth utca szûk részének, a
Deák utca felõli végének felújítása, út
árok, és ugyanebben a pályázatban a
község közvilágításának felújítása is
szerepel. Ez a pályázat ebben a hónapban kerül beadásra, kb. 70 millió forintos költséggel. Ezt a pályázatot nagyon
jó, 95%-os támogatással lehet megnyerni.
Azt, hogy rendkívül bizonytalan az
önkormányzatok jövõje nem bizonyítja
jobban semmi, minthogy a kormánytervezetek közoktatásról, önkormányzatokról naponta változnak. Nagy Károly elmondta, hogy erre a falugyûlésre
készülve, még a múltheti mondanivalója teljesen más volt, mint a mostani.
Jelenleg a 2000 fõ alatti településeken
megszûnnének a hivatalok, ezáltal valamely más nagyobb településeken lennének a feladatok ellátva. Friss hír, hogy
az iskolák mûködését nem fogják párhuzamos osztályok indításához kötni az
eddigi tervezetekkel ellentétben.
Az eddigi információk szerint
sokkal nehezebb évek várhatóak nem
csak az önkormányzatok, hanem a
lakosság számára is.
Ezekkel a szavakkal zárta a tájékoztatóját a polgármester.
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Az ÁMK hírei
Óvodánk életébõl
Az idei tanévben is igyekeztünk sok
élményt biztosítani gyermekeinknek.
Szeptember 10-én megtartottuk
tanévnyitó családi délelõttünket. A
gyermekek a szülõkkel együtt birtokba
vették az óvoda udvarát. A konyha
jóvoltából mindenkit teával és pogácsával vártunk, ám a szülõknek köszönhetõen roskadásig telt az asztal mindenféle jóval. Óvodánk játékai mellett volt
lehetõség ugrálóvárban tombolni, Judit
óvó nénivel kézmûveskedni. Kiss
Anitának köszönhetõen szebbnél szebb
arcfestések születtek. Petrányi György
frissen sült lángossal ajándékozta meg a
gyerekeket. Még az idõ is kegyes volt
hozzánk, így egy nagyon kellemes
délelõttöt töltöttünk el.
Szeptember 15-én a nagycsoportosok, 28-án a középsõ csoportosok
voltak a gyöngyösi piacon. Mind a két
csoport sok élménnyel, gyümölcsökkel
teli kosárral érkezett haza.
Szeptember 23-án tartottuk az óvodai szüretet. A középsõ csoportosak
szüretre hívó kis mûsorával kezdõdött a
rendezvényünk. Minden csoport a kis
vödrökkel, ollókkal érkezett és
leszüretelték a szülõk által odavarázsolt
szõlõlugasokat.
Szorgos kis kezek bogyózták le a
fürtöket, majd hamarosan már kóstolhattuk is a finom kipréselt mustot. A
délelõttbe még az is belefért, hogy
Varnyú Rita vezetésével egy rögtönzött
táncházat hozzunk létre.
Szeptember 27-én A mûvelõdési
házban bábszínházi elõadást néztünk a
gyerekekkel. A Kemény bábok társulata
adta elõ az Ültess fát! címû darabot,
melyet nagy ámulattal néztek végig ovisaink.
Október 2-án szintén az ÁMK-ban,
a nagycsoportosaink köszöntötték a falu
idõseit kis mûsorukkal. Nagy szeretettel készültek. Izgultak, meglepõdtek,
hogy milyen sokan vannak, de nagyon
ügyesek voltak.
Október 4-én az állatok világnapja
6

alkalmából hagyományainkhoz híven
Jászberénybe kirándult az egész óvoda.
Az állatkert mindig is kedves idõtöltés a
gyerekeknek, hiszen minden gyermek
megtalálja az õ legkedvesebb állatát,
rajzfilmbéli kedves ismerõsét. Idén
nagyon nagy sikere volt az új pingvin
kifutónak, ami elõl alig lehetett
továbbterelni a gyerekeket.
Október 7-én és 18-án a nagycsoportosok a Mátra Múzeum õszi ren-

dezvényein vettek részt. Az elsõ Brúnó,
a mamut névnapjára szervezett, a
mamutok életét bemutató foglalkozás
volt, míg a második az erdei állatok
életével, szokásaival foglalkozott.
Október 11-én elvittük a nagy és
középsõ csoportosokat Gyöngyösre
moziba. Nagyon sok gyermek most
volt életében elõször moziban, és
bizony jó volt látni milyen érdeklõdve
Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról
nézték át még a székeket is, amire leültek. A rajzfilm címe Bogyó és Babóca,
ami a gyerekekhez nagyon közel álló,
kedves kis bogarakról szóló mesefilm.
Bizony napokig emlegették a gyerekek,
hogy mit láttak.
Október 19-én Áprily Géza zenész

2011. december
volt nálunk. Már harmadik éve minden
évben egyszer eljön hozzánk zenés
mûsorával, amibe igyekszik a gyerekeket is bevonni.
Mindezek mellett több kirándulást,
sétát szerveztünk csoportonként a
falunkat körül vevõ tájakra, hogy
kihasználjuk az õsz utolsó hívogató

Cirkuszban jártunk
2011. október 27-én mutatta
be Fenmo címû produkcióját a
már egész világot bejárt, kínai
Jinani Acrobata Csoport a Fõvárosi Nagycirkuszban. A káprázatos elõadást nekünk is volt
szerencsénk megcsodálni 40 gyerekkel a diákönkormányzat támogatásával. Aki a Fenmo mellett dönt, az minden bizonnyal
új, egyedi, igazán különleges
élménnyel gazdagodik.
Maga a produkció rendkívül ingergazdag: soha egy pillanatra sem áll meg
az élet a színpadon. A negyven profi
artista nem csak kiváló tornász, hanem
igazi mûvész is. Itt minden mozdulatot,
minden lépést, még az ujjak tartását is
átjárja a Távol-Kelet szelleme. Nem is
beszélve a színes, pompás ruhákról,
kellékekrõl, no meg persze a mesterien
elkészített arcfestésekrõl. A csapat elõadása az erõ és hajlékonyság demonstrálásával indult. Ezek után felgyorsultak az események. Egy kínai harcos
kungfu formagyakorlatot mutatott be,
melyet ruganyosságával, a határozott

ütések és rúgások táncmozdulattá formálásával fordított le a cirkusz nyelvére.
Alighogy távozott, máris újabb katonák
sorakoztak fel. Játékos, majomszerû
mozdulataikból csak az avatott szem
ismerhette fel, hogy ez a kungfu állatokat utánozó stílusaira utal. A sereg
gyûrûjében, varázsbotját követhetetlen
sebességgel pörgetve jelent meg a
Majomkirály. A cirkuszi katonák persze
saját értelmezésükben mutatták be a legendás harcokat. Több méteres magasságokban lévõ karikákon ugrottak,
szaltóztak át, sebesen pergõ kötelek
közt cikázva „mesélték el” a Majomkirály történetét.
Majd egyre-másra következtek a látványos attrakciók: egyensúlyozás ernyõkkel és több tucat karikával, kalapzsonglõrködés kínai módra, ezt biciklis
bemutató követte, majd az a produkció
zárta a fellépést, mellyel a csapat világbajnokságot nyert a párizsi cirkuszfesztiválon. Az egyik artista székeket helyezett egymásra, amiken aztán erõelemeket mutatott be. A székek egyre magasabbá tornyosultak, mígnem a rajta
fél kézen egyensúlyozó tornász lába

napsugarait.
Napjainkra környezetünk védelme
nagyon fontos feladatunkká vált.
Így már igyekszünk a gyermekeket
is megismertetni olyan lehetõségekkel,
amelyekkel földünk kincseit óvhatjuk.
A növény- és állatvilág szeretete, a
takarékosság vízzel, a villamos árammal
fontos témák számunkra.
Ám mégis korunk legnagyobb
problémája a szemét.
Falunkban már van lehetõség a
szelektív hulladékgyûjtésre.
Óvodánkban pedig a lakosság
számára is elérhetõ helyen használt
elem- és akkugyûjtõládák lettek kihelyezve, hogy ezek a veszélyes hulladékok ne az utcáinkat, játszótereinket
szennyezzék.
Védjük a természetet, hiszen ezzel
gyermekinket is védjük!
Szecskõ Tiborné
Intézményegység v.h.
már elérte a cirkusz mennyezetét. A
látványt az élõzene fokozta.
Köszönjük szépen a diákönkormányzatnak a szervezést, mellyel mi is
részesei lehettünk ennek a csodás világnak.
Sándorné Paulik Erika
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Márton napi versenyünkrõl
A Márton napi ünneplések az elmúlt években egyre népszerûbbé váltak
hazánkban is. E naphoz fûzõdõ szokások elsõsorban Szent Márton legendájához kötõdnek.
Márton 317-ben született. Apja kívánságára katonának állt, majd megkeresztelkedett, és misszionáriusként sok
jót tett a rászoruló emberekkel, akik
megszerették, és püspökké akarták választani. Õ méltatlannak érezte magát
eme hivatásra, így mikor érte jöttek,
hogy felszenteljék, elbújt egy libaólban.
Azt gondolta, itt sosem találnak rá, a libák hangos gágogásukkal elárulták õt.
Mártont 371-ben püspökké szentelték, és haláláig segítette a rászorulókat.
A nép nem felejtette el Mártont, minden évben, halálának évfordulóján, november 11-én emléknapot tartottak
tiszteletére.
Hazánkban november 11-én ünneplik névnapjukat a Mártonok, iskolánkban pedig ezt a napot már hatodik
éve vers- és prózamondó-versennyel
tesszük emlékezetessé.
Az idén is rengetegen neveztek: 21
településrõl 22 iskola közel 100 tanulója vállalkozott arra, hogy összeméri tudását a többiekkel. A rajzversenyre még többen jelentkeztek, nehéz
feladatot adva ezzel a bíráknak. A
versenyzõk nagy számára való tekintettel 6 csoportra osztottuk a tanulókat: a
versmondók kategóriánként 1-1, míg a
prózamondók kategóriánként 2-2 csoportban versenyeztek.
A zsûrinek sehol sem volt könnyû
dolga. Minden versenyzõ biztos szövegismerettel, jól begyakorolva adta elõ
a néha bizony elég nagy terjedelmû
mûveket. Végül sikerült kiválasztani a
jók közül a legjobbakat, akik értékes
könyvjutalomban részesültek. De akinek nem jutott könyv, zsákbalibát vihetett haza.
Iskolánk tanulói is sikeresen szerepeltek a versenyen: A rajzversenyen 1.
helyezést ért el Nagy Gergõ 1. osztályos, és Molnár Rebeka 3. osztályos tanuló. Különdíjat kapott Nagyfalusi Anna 1. osztályos és Szecskõ Adrienn 4.
8

osztályos tanuló. Díjazásban részesült
még Kõhegyi Vivien, Bóka Bálint,
Csernyik Laura, Nagy Bálint.
Vers kategóriában 1. helyezést ért el
Zámborszky Balázs 2. osztályos tanuló,
különdíjat kapott Molnár Rebeka 3.
osztályos tanuló.
Próza kategóriában 2. helyezést ért
el Bárdos Barbara 4. osztályos tanuló.
A verseny sikeres lebonyolításához
való hozzájárulásért köszönetet mondunk:
az iskola SZMK-nak
tanulóink szüleinek:
1. o.: Nagy Gergõ, Bakos Liza, Bóka
Bálint, Nagyfalusi Anna, Király Bernadett, Harangozó Dorina
2. o.: Zámborszky Balázs, Tóth Soma és Miksa, Varga Zsófia, Leskó Panna, Fölházi Zsombor, Benchea Már-

ton, Tóth Dominik, Tóth Bálint, Gerold Máté
3. o: Csernyik Kristóf, Lengyel Bianka, Molnár Rebeka, Kakas Krisztina,
Varga Mátyás, Fehér Fruzsina, Felsõbányai Csenge
4. o: Bárdos Barbara, Csernyik Laura, Leskó Gergõ, Szecskõ Adrienn
kollégáinknak és külsõ támogatóinknak:
Balog Edina, Benedek Pince, Fehér
Ádámné, Csomós Andrea, Kovácsné
Skoda Ildikó, Kissné Matin Éva, Sándorné Paulik Erika, Szántó Marianna,
Pintér Zoltánné, dr. Szecskõné Ozsvárt
Krisztina, Pongrácz Gáborné, Szõke
Pincészet, Varnyú Rita.
Bízunk benne, hogy jövõre is
találkozunk.
Kisné Matin Éva
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Gyöngyöstarjáni siker kispályás fociban

A bajnokcsapat képe
Álló sor: Benedek István, Bitay Mihály, Ludányi Attila ( Kampó), Zakloczky
Zoltán, Mezei Szabolcs, Pyrkosz Jacek.
Guggolnak: Korponyi Zoltán, Bakos Tibor, Bakos Richárd,Tóth Szilveszter,Vaka
Tamás, Pászti Viktor.
A képrõl hiányzik: Péter Sándor, Kotka István
Egy évvel ezelõtt a Gyöngyös Város
kispályás labdarúgó bajnokság III. osztályában feljutó helyen végzett a gyöngyöstarjáni Young Boys csapata. A sikeren felbuzdulva, Bakos Tibor (Szocsó)
csapatvezetõvel közösen úgy döntött a

csapat, hogy vállalja a magasabb osztályban való megmérettetést és a 2011. évi
bajnokságban a II. osztályban indul el.
Hogy jó döntést hoztak, az hamar
bebizonyosodott. A Young Boys
csapata gyakorlatilag rajt-cél gyõze-

lemmel fölényesen 16 pont elõnnyel
megnyerte a bajnokságot.
A lejátszott 22 mérkõzésbõl 19 szer
vonulhattak le gyõztessen a pályáról és
egy döntetlen mellett mindössze két
vereséget szenvedtek egész évben. Az
eredményességet jól tükrözi a 83 rúgott
gól igy az sem meglepõ, hogy a bajnokság gólkirályát is a tarjáni csapatban
találhatjuk. Vaka Tamás végig kitûnõ
teljesítményt nyújtva 35 lõtt góllal
nyerte el a megtisztelõ címet.
A Young Boys csapata hasonlóan a
többi helyi kispályás csapathoz a játékosok által beadott pénzbõl
mûködik, az összes évközi költséget
saját maguk fedezik.
Két külsõ támogatójuk, Puskás
István és Rádli István segítségével
tudták a felszerelést megvásárolni.
A csapat tagjai ezúton is köszönetüket fejezik ki támogatóiknak.
A Gyöngyöstarján Községi Sportkör elnöksége nevében gratulálok a
bajnokcsapatnak és további sok sikert
kívánok az elsõ osztályban való szerepléshez.
Jenei Károly,
sportkör elnök

Sport az iskolában
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Folytatás a 9. oldalról
A tanév elején – eleget téve a meghívásnak – ismét részt vettünk a
nagyrédei Szent Imre Kupa atlétika
versenyen. Idén a 2. korcsoportban
(3-4. osztály) és a 3. korcsoportban
(5-6. osztály) mérték össze ügyességüket és gyorsaságukat fiú és lány tanulóink, sok másik iskolából érkezett
versenyzõvel. A 2. korcsoportos fiúk
nagyszerû versenyzéssel harmadikok
és ezzel bronzérmesek lettek. A csapat tagjai: Leskó Gergõ, Kelepecz

Dávid, Füleki Levente, Nagy Bálint,
Jakab Jordán, Tóth Ábris Ármin. A 2.
korcsoportos lányok (Kerek Felícia,
Lengyel Bianka, Molnár Rebeka,
Csernyik Laura, Bárdos Barbara) 6.
helyezést érték el. A 3. korcsoportos
fiúk versenyében csapatunk az 5. helyet szerezte meg (Farkas Gyula, Kiss
Martin, Tóth Jákob János, Csernyik
Marcell, Kis Milán Dominik) , míg a
3. korcsoportos lányok (Csernyik
Eszter, Szõke Petra, Jakab Kira, Sütõ
Dézi, Jakab Olívia) 4-ek lettek.

Október hónapban került megrendezésre az ilyenkor szokásos osztályok
közötti labdarúgó bajnokság. A szikrázó
napsütésben megtartott eseményen
szép számmal vettek részt játékosként,
szurkolóként és rendezõként a gyerekek. Az ÁMK Kupa végeredménye:
1. 7. osztály
2. 6. osztály
3. 8.osztály
4. 5. osztály
Gólkirály: Péter Bence (7. osztály)
Barna Tibor

Sétahajó lágyan ring a Dunán...
Széljegyzetek egy kirándulás margójára 2. rész
A legnehezebb az édes semmittevés,
a „dolce far miente", ami az olaszoknál
a kemény munka célja: a lazítás elsajátítása. Élvezni a pillanatot és bennemaradni a pillanatban. Annak örülni, ami
van, azt élvezni, ami van. Nagyokat nevetni, társaságba járni, a „semmibõl”
percek alatt összeütni valamilyen finom
ételt, valamint újra és újra tanulni valamit. Nem rágódni a múlton, nem félni
a jövõtõl. - Nem is olyan könnyû elengedni a zavaró gondolatokat, ugye? Itt a vízen ringatózva mégis mindanynyiunknak láthatóan sikerült. A hajókorlátnak támaszkodva gyönyörködöm
a természeti szépségbe simuló emberi
szépben. Milyen megkapó kép az arcszépítõ mosolyban, halk csevegésben
összekapcsolódó tarjániak látványa. Milyen szép emberek! Az arcuk, a tartá10

suk, a föl-fölröppenõ kezük, a fegyelmezett, de tüzes temperamentumuk, a
nótás kedvük, a hibátlan zenei hallásuk,
a tiszta szép hangjuk, s az életörömük
forrása, a lelkük.
Talán félúton járhatunk, amikor kinyílik ez a gyöngyöstarjáni lélek, és az
utazóközönség õszinte bámulatára zengeni kezd szépségesen, kristálytisztán,
õserõtõl duzzadóan, testesen és csillogón a dal a kis csoport ajkán a közbülsõ
fedélzeten, a hajó szívében. Hullámzik
a víz, hullámzik a nóta, s a jókedv bûvkörébe von mindenkit kicsiket és nagyokat. Katika, Etuska és Amálka, a
„három grácia” pedig táncba invitálja a
felbátorodó, kíváncsi gyerkõcöket, elmenõben, leszálláskor mosolyogva integetnek az ismeretlen ismerõs vidám
mátraaljai nagyiknak.

Közben a folyam jobb partján (nekünk a balon, mert mi árral szemben...!) föltûnik Visegrád. A látvány lenyûgözõ. Aki készült rá, filmezi, fotózza. Méltó hely, szakrális hely a szent koronák õrzésére, mert bizony a magyar
koronán kívül a lengyel királyság és a
német birodalom koronája is itt õriztetett egykoron. Azután itt esett a kétszeres özvegy Károly Róbert királyunk
3. mennyegzõje is a lengyel Piatházi Erzsébettel (Nagy Lajosunk anyjával,
Szent Hedvigünk nagyanyjával) gótikus palotájukban. Késõbb Mátyás építtetett itt fényes reneszánsz királyi kastélyt a hegy tövében 350 lakószobával,
függõkertekkel, szobros szökõkutakkal.
A török is bitorolta, de a legnagyobb
Folytatás a 11. oldalon
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pusztítást 1702-ben Habsburg Lipót
végeztette robbantással, s csak a felsõ
vár, a Salamon-torony s az összekötõ
bástyák egyes részei hagyattak meg.
1991. február 15-én magyar-lengyel-cseh és szlovák csúcstalálkozó,
együttmûködési megállapodás jött létre
az érintett országok között. (Visegrádi
Négyek). Az idén éppen húsz éve.
Megfogadjuk: Visegrádra is viszszajövünk. 14 óra tájban Esztergomnál
ér véget víziutunk.
"Átbújunk", átúszunk a Mária Valéria híd alatt (Ferenc József és Sissy leánya volt M.V.), mely Párkánnyal szlovákul: Sturovóval - köti össze a
magyarországi római katolikus egyház
központját.
Esztergom I. Szent István születési és koronázási, valamint elsõ püspökségei egyikének helye. A magyarok egykori fõvárosa. A török hódoltság - Vitéz János és Bakócz Tamás
érseksége idején - a magyar reneszánsz mûvészeti és kulturális élet
központja. A török elõl azután Nagy-

2011. december
szombatba kényszerült áttelepülni az
érsekség. Esztergomnál halt hõsi halált Balassi Bálint kiváló magyar költõ
az 1594-i sikertelen ostrom alatt.
Majd csak 1683-ban párkányi híres
ütközet által szabadítja meg Szobieczky János (Jan III. Sobieski) lengyel király a várost a török félholdtól.
Esztergom vármegyének az egyik
legkiválóbb alakja a Gyöngyösön eltemetett Vak Bottyán János szabadságharcos. Esztergom lakossága Kossuth Lajost is dallal fogadta, mikor a
nemzeti önvédelem szervezésének
ügyében járva a gõzhajóállomásnál a
záporban eléjük lépett.
Ilyen földre lépünk mi, vízre szálltak a Mátra aljából. A kirándulás itt ölt
sokunk számára zarándoklat jelleget,
hiszen már a Dunáról nézve megdobogtatta szívünket a fõszékesegyház
(bazilika) klasszicista stílusú, kupolás,
hatalmas épületének, Magyarország
legnagyobb templomának képe.
(Folytatás a következõ számban)
PBS

Kíváncsi küldöttségek
Két ízben látogatott el a gyöngyöstarjáni Falumúzeumba külföldiekbõl
álló küldöttség.
Mivel falunk is a Leader hálózat tagja, elsõként az Agrya, a fiatal gazdákat
tömörítõ szövetség szervezésében érkezett érdeklõdõ vendégsereg a nyár
egyik napsütötte délelõttjén. Fiatalokat
mozgósító helyi közösségekrõl szóló
elõadásunkban a Gyutacsról meséltünk. Az útjuk során gazdaságról pincészetre járó társaság lengyel, bolgár és
német tagjai felvillanyozódva hallgatták
az itteni közösség aktív közremûködését. Megkapta õket a színtársulat faluban betöltött meghatározó szerepe, a
Varnyú Rita által vezetett táncház és
kézmûves irányvonal, és Lipovszkyné
Molnár Zsuzsanna iparmûvész gyönyörû munkái.
Végre találkozhattak a vendégek
olyan emberekkel, akik értékként becsülik a falusi kulturális és közösségi
életet.

A másik küldöttség most novemberben érkezett. Õk már kifejezetten a
nyári program sikere miatt látogattak el
hozzánk Finnországból, Lettországból
és Lengyelországból. A Magyar Nemzeti Vidék Hálózat vendégei hasonló
nyitottsággal hallgatták angol nyelvû
elõadásomat, és persze a Falumúzeum
bennük is jó érzéseket keltett. Közösen
megállapíthattuk, hogy a volt keleti
blokk országai a falusi térségekben hasonló cipõben járnak. Egyezõek a tendenciák a fiatalok elvándorlását tekintve, és náluk is komoly erõfeszítéseket
tesznek ennek megakadályozására.
Mindannyian megerõsõdve állapítottuk meg, hogy jó úton járunk, folytatnunk kell a kulturális missziót, erõsíteni kell a civil mozgalmakat.
Külön köszönet a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesületnek a Falumúzeumban biztosított helyszínért.
Ozsvári Dénes

Akire
büszkék
vagyunk!
Leskó Gergõ sikere

Leskó Gergõ vagyok a 4. osztályba járok.Iskolás korom óta járok
rendszeresen úszóedzsésre. Tavaly és
az idén is több versenyen vettem már
részt. November 5-én Kecskeméten
a XXIV. Bikádi Gábor Emlékversenyen vettem részt, ahol 50 m
férfi háton a korcsoportomban a 3.
helyezést értem el.
Nagyon örültem, hogy a dobogóra állhattam. Ez a cikk azért született
meg, mert az osztályfõnökömmel
minden sikeremet megosztok és Õ
büszke rám.
Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!
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Közösségi Ház hírei
Múzeumok Õszi Fesztiválja

Tökfeszt

A Falumúzeum udvara ismét
megtelt élettel október 15-én, ahol kicsi
és nagy, öreg és fiatal együtt töltöttek
egy vidám szombat délutánt.

hattuk, amit már úgyis mindenki tud:
hogy az asszonyok mindent jobban
tudnak, és õk viszik a háztartást a vállukon. A Nagyi Klub villámtréfái meg-

Nem tudom, mikor lopódzott be
hazánkba a Halloween, de évrõl évre
egyre több gyerek szalad végig a faluban szörnynek öltözve, Adsz, vagy
kapsz! felkiáltással cukorkát kéregetni.
Az idén én is elkísértem egy gyerekcsoportot, és igen megkérdõjeleztem
ennek az új szokásnak értékességét.
Az értelme mindig is kérdéses volt
számomra, lehet, hogy én vagyok túl

Az elõkészületek már pénteken
elkezdõdtek a sátrak felállításával, az
udvar elõkészítésével és rendezésével.
Szintén pénteken a késõ esti órákban érkezett meg a Gyutacs meghívására a Vajdaságból, Zenta település
Kertek városrészének négyfõnyi küldöttsége.
Aki részt vett a rendezvényen, remekül szórakozott Róka Szabolcs interaktív elõadásán, aki a jelenlévõ közönség szinte minden tagját bevonta
meséjének elõadásába. A patai óvónõk
népi komédiája segítségével megtud-

unhatatlanok, köszönhetõ ez a hiteles
és lelkes elõadásmódnak. A Gyutacs
Kerékpáros Béla címû humoros színdarabján, melyet a társulat maga írt és
rendezett, az is jól szórakozott, aki már
másodszor látta a mûvet.
A fõzõversenynek és a Világos
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület isteni kenyérlángosának köszönhetõen mindenki jóllakott, aki betette
lábát az udvarra.
Természetesen nem maradhatott el
a rendezvény tánc nélkül. A gyermektáncházat követõen olyan jó hangulat
kerekedett, hogy a zenészek (Balog
Edina, Róka Szabolcs, Benchea Grátzy)
örökzöld slágereket húztak népi hangszereiken, mit a jelenlévõk tánccal és
hangos énekkel kísértek.
Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett
a rendezvény elõkészítésében és lebonyolításában, és nem utolsósorban a
közönségnek, akik kilátogattak a Falumúzeumba.

konzervatív, de mennyivel szebb volt
tavaly Lucakor, mikor egy rövid népköltészeti darabbal mentünk végig a
falun a gyerekekkel, hosszú rímekben
megfogalmazva, átszõve humorral,
hogy mi lesz, ha adnak, és mi történik,
ha nem kapunk. A luca napi kotyolásnak, ennek a termékenység- és bõségvarázsló népszokásnak értéke nem csak
a mûvészeti (költészeti) szépsége miatt
megkérdõjelezhetetlen, hanem a résztvevõk együttmûködése láttán is. A halloweeni „falurohomozásból” ezeket
hiányoltam. Mindemellett köszönet
mindenkinek, aki szeretettel, édességgel fogadta gyermekeinket!
Ezzel a rövid, személyes véleménnyel kezdeném a Tökfeszt beszámolóját, hangsúlyozva, hogy a tökfaragás itt nem a vigyorgó fejrõl szóló
halloween tökrõl szólt (bár azt is lehetett készíteni), hanem a kreativitásról,
a mûvészi hajlamok kiélésérõl, a töknek, mint õszi motívumnak felhaszFolytatás a 13. oldalon
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Folytatás a 8. oldalról
nálásáról, és egy újabb közösségi
élményrõl. Külön öröm volt, hogy
rengetegen eljöttek, legalább nyolcvan
gyermek és azok szülei vettek részt a
rendezvényen. A résztvevõk tele izgalommal és tervvel érkeztek, és azonnal
megrohamozták a tököket, hogy megvalósítsák ötleteiket. Nem unatkozott
az sem, aki elkészült mûvével, hiszen
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Lipovszkyné Zsuzsival hajtogathattak
papírból mécsestartót, illetve csapatban tehették próbára ügyességüket a
vetélkedõkön.
A Bogácsa együttes tovább fokozta a
hangulatot mûsorával, a gyerekek lelkesen énekeltek és táncoltak az általuk
is ismert megzenésített versekre. Nem
maradhatott el a dobolás sem, Porkoláb
Anti segítségével és irányításával min-

A fiatalok és a rock

Eddig úgy gondoltuk, hogy a fiatalok kapva kapnak minden alkalmon
amikor rockot láthatnak, hallhatnak.
Fõképp, ha ingyenes és ha helyben

van. Persze tudjuk, hogy az igényes
rock az, amire „vevõk” a nézõk.
Hát most éppen ilyen igényes
rockkoncertet mulasztottak el azok,

Egészséges falu?
Közösségi házunk az Egészséges Jövõért Alapítvánnyal közösen egészségnapot szervezett november 5-én az
ÁMK-ban.
A nagyterem megtelt árusokkal, termékbemutatókkal. Volt vérnyomásmérés, koleszterinszûrés Már Ági és
Dr. Petrovics Antal segítségével, maszszázs a Szeretet Fénye Alapítvány jóvoltából, baba-mama jóga Pál Timivel,
hatha jóga Muhari Ágival, fittball Csernyik Edinával, gyerek- és felnõttruha
börze. Minden foglalkozást, szûrést in-

gyen vehettek igénybe az oda látogatók.
Délutáni órákban Lehotai Lívia hastáncosai (Kelet Gyöngyei Táncstúdió) kissé felrázták a szinte már szundikálni lát-

denki kipróbálhatta a hangszereket.
Köszönet a Goloka Teaháznak is, akik
tökös finomságokkal és forró teával
kínálták a megjelenteket. A lelkes résztvevõket tekintve, azt hiszem, megállapíthatjuk, hogy Gyöngyöstarján újabb
hagyományt teremtett.
Varnyú Rita

akik nem jöttek el a Dízel 2 éves
szülinapi koncertjére november 5-én
az ÁMK-ba. Fergeteges zenét játszottak olyan elõadóktól, a mint Metallica, a Twisted Sisters, a Beatrice stb.
Leiter Attila olyan rutinosan és
könnyen kezeli a dobot, akár a régi
öreg zenészek, a basszusgitáros Sirkó
Sándor és az énekes Herceg Viktor
profi szinten zenéltek, Leiter József
ritmusgitáros és Tuza Gábor szólógitáros pedig remekül kezelték és kísérték le a koncertet.
Innen kívánunk a zenekarnak sok
sikert, kitartást és ettõl nagyobb közönséget!

szó közönséget.
Sajnos a községbõl nem sokan jöttek el, amit nagyon sajnálunk. Úgy
gondoljuk, mindenkire ráfért volna egy
kis nézelõdés, beszélgetés, leskelõdés,
hiszen a test mellett a lélek is felüdült
volna ezen a délutánon.
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Tisztelt álláskeresõk!
Közösségi házunkban háromhavonta a munka világával kapcsolatos elõadást, tanfolyamot, tájékoztató rendezvényt szervezünk azon
lakosok részére, akik jelenleg nem
találnak megfelelõ munkát, vagy várhatóan megszûnik munkaviszonyuk.
Az elsõ ilyen alkalom október 18án volt, ahol a jó önéletrajz írását

lehetett megtanulni, a beadás módját,
címzést.
Következõ elõadást 2011. január
hónapban tartjuk, ahol megtudhatják,
hogyan kell az állásinterjún tárgyalni,
milyen ruhát viseljünk, és számos jó
tanácsot hallhatnak, akik eljönnek.
Értesítjük Önöket, hogy a Közösségi Házban megtekinthetõk a Mun-

A SpringMed Könyvkiadó
könyvei a Közösségi Házban
A SpringMed Kiadó 2002-ben
kezdte tevékenységét azzal a céllal, hogy
egészségügyi ismeretterjesztõ, egészségnevelõ és orvosi kiadványokat hozzon
létre. Felismerték az igényt, hogy a betegek és hozzátartozóik szeretnének többet tudni a betegségükrõl, egészségügyi
problémáikról, tehát saját sorsukat
igyekeznek jobban kézben tartani.
Minden kiadványuk hazai szakmai
és/vagy civil szervezetek - Magyar Rákellenes Liga, Magyar Allergológiai- és
Klinikai Immunológiai Társaság, Magyar Kardiológusok Társasága, Magyar
Gasztroenterológiai Társaság, Csont és
Ízület Évtizede Alapítvány stb. - közremûködésével jelenik meg, s a könyveket az adott terület vezetõ szakemberei
írják és lektorálják.
A könyvek kifejezetten a laikus közönség olvasóinak készülnek, így azok
közérthetõ nyelven, de a fontosabb la-

Az „elsõ”
netezõ nagyik
Elkezdõdött a Nagyi net Közösségi Házunkban. Az elsõ hat bátor
vállalkozó már sok hasznos dolgot
megtudott a számítógép kezelésérõl,
az internet világáról. Köszönjük Béres Tibinek, hogy elvállalta ezt a nem
mindennapi feladatot!
14

tin kifejezések megismertetésével és
magyarázatával, valamint a betegséggel
kapcsolatos egyéb hasznos információkkal egészülnek ki (pl. alapítványok,
civil szervezetek elérhetõsége, kezelõközpontok listái stb.).
A kiadó letétbe helyezett könyveibõl a Közösségi Házban abból a célból,
hogy a helyi lakosság jutányos áron
hozzájuthasson az õket érdeklõ kiadványokhoz.
Néhány cím a Közösségi házban
megvásárolható kiadványokból:
Allergia-iskola-sport
672 Ft
Gyermekkori bõrallergia
672 Ft
Mi okozhat magas vérnyomást?1386 Ft
Fulladok, dagad a bokám
1386 Ft
Szénanáthás a gyerekem
672 Ft
Derékfájás, isiász
1386 Ft
Civilizációs betegségek
megelõzési lehetõségei
csecsemõkorban
896 Ft

kaügyi Központ Gyöngyösi Kirendeltségének aktuális állásajánlatai.
Nyitvatartási idõben bárki tájékozódhat az õt érdeklõ álláslehetõségekrõl.

Tisztelt
vállalkozók!
Közösségi házunkban hathavonta
vállalkozások mûködtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb ügyviteli, gazdálkodási ismeretekrõl szóló tájékoztató programot, elõadást, képzést,
tanfolyamot, tréninget, vállalkozói
klubot vagy fogadóórát szervezünk.
A szolgáltatást a vállalkozók igényeihez szeretnénk igazítani, ehhez
kérjük javaslataikat, melyet megtehetnek
e-mailben
a
tarjanhaz.ikszt@gmail.com címen, a
30/573-6958-as telefonszámon, illetve személyesen a Közösségi házban
(Rákóczi út 1.)
Elsõ elõadásunkat (október 28-án)
Aradi Mária vállalkozásfejlesztõ, az
Életpálya Alapítvány mentora tartotta
Vállalkozásfejlesztés, gyakorlati mûhelytitkok címmel.

XIV. évfolyam 4. szám

2011. december

Közösségi ház szakörei, tanfolyamai
Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

9.30-10.15
Csiribiri torna

Kéthetente
10.00
Baba-mama
klub

8.00-12.00
Falugazdász

12.00-14.00
Kosárfonó tanfolyam

15.00-16.00
Néptánc
(ÁMK)

16.00-16.30
Ovis mesetorna

13.00-16.00
Falugazdász

15.00-16.00
Baba jóga

17.00-18.00
Szamuráj
14.30-15.30
harcmûvészeti
Dráma szakkör
oktatás
(szervezés alatt)

16.00-17.00
Baba-mama
torna

Programelõzetes
Január
3. Nagyi klub
13. Film klub
19. Közháló végpont tájékoztatás
21. A magyar kultúra napja
28. A munka világával kapcsolatos tájékoztató
28. Irodalmi est
Február
Drogprevenciós elõadás és Film
klub (a Dealer c. film vetítése)
18. Nagyi klub farsang
Farsangi játszóház
Tájékoztató civil szervezetek számára
Március
1. Kiszebáb égetés
Könyvtári órák – irodalmi
vetélkedõ
Internet használati tájékoztató
Rock-kocsma
Rendszeres programjaink a táblázat alapján várják az érdeklõdõket!

Vasárnap

Idõközönként

Angol kezdõ
15.00-17.00
16.00-17.00
Angol haladó
Fonó kézmûves
Nagyi énekkar
tanfolyam
szakkör
próba
(Januártól)
16.00-18.00
Pávakör próba

Nagyi net
Filmklub
Zumba

18.00-19.00
Hatha jóga

Induló tanfolyamok a
Közösségi Házban
Kosárfonó tanfolyam
A tanfolyamot Pete Zsolt kosárfonó vezeti, szombatonként 12-14
óráig. A tanfolyamba bármikor be
lehet kapcsolódni, felnõtteket és
gyermekeket egyaránt szívesen
látunk. Bõvebb felvilágosítás a
Közösségi Ház elérhetõségein, illetve
Pete Zsoltnál: 20/325 0384

Kencekeverde
A tanfolyam két napos, megfelelõ
létszám esetén indul (10 fõ). A
résztvevõk elkészíthetik saját natur
kozmetikumaikat (krémek, samponos stb.). Ára: 13.500 Ft, mely tartalmazza a nyolcféle készítmény bioalapanyagait és a csomagoló anyagot
is. Jelentkezni a Közösségi ház elérhetõségein.

Hatha jóga
Szombatonként 18-19 óráig jóga
Muhari Ágival. Ára: 500 Ft/alkalom.

Angol kezdõ és
haladó tanfolyam
Január 8-tól szombatonként indul
a 30 órás kezdõ és a haladó nyelvtanfolyam. Az órákat a Progress Nyelviskola oktatója, Perczel Zoltán tartja,
ára 800 Ft/óra. Mindkét tanfolyamra
lehet még jelentkezni a Közösségi
Házban.
Pálosi Györgyné, Varnyú Rita
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Irodalmi pályázatunkra érkeztek
Vágyódás

Almák, körték, kukacok

Csönd van...nyomasztó Csönd...
Csak Szél sivít, töri meg a csendet...
Fújja, fújja, fújja halott Fák õsz Levelét;
Süvítve, süvítve, süvítve közelít felém...
Magányos vagyok... nagyon magányos...
Csak Szél sivít, fut el mellettem...
fut, fut, fut sebesen el;
Itt hagy õ is a Szertelen...
Egymagam állok... bús magamban...
Széltõl, Hangoktól, Élettõl megfosztva...
Várom a Vihart, mi felkavar
S színes hangot keltve megzavar,
Gyógyvizével sarjat fakaszt,
Teremt nekem „boldog” társat
Kinek élete értelmi másam...
De Csönd van... halálos Csönd...
Állok a halott Levelek mellett.
Sírhatnék, de - még - nem megy...
Futhatnék, de - sajnos - nincs kihez...
Magányos lelkem birodalmában
Egymagam állok... bús magamban...
Széltõl, Hangoktól, Élettõl megfosztva
Állok búsan... búsan magamba...
Fehér László Balázs

Õkörteségét,
a csókos Vilit
ketten imádták:
Juci és Gizi.
Jonatán Jucit
és Golden Gizit
felváltva s egyszerre
bírta Vili.
Szálltak az évek,
s a gerjedelem
megcsappant s véle
a szép türelem.
Máterré lenni
vágyik az almaJuci és Gizi is
csak ezt akarta.
Vilmos, a körte,
jaj, most látta csak,
kényszerû napjai
leáldozanak.
Egy ködös hajnalon
hajóra szállt,
s Bécsig, sõt Schönbrunnig
biz' meg sem állt.
Wilhelm lett belõle,
tömény legény.
Snapsz, melyhez illik
az almás lepény.
Jucinak s Gizinek
nem maradt más,
mint egy-egy vén kukac
s egy-két kapás.
Star Kinga

Gyöngyöstarján Önkormányzata képviselõi és dolgozói nevében
békés, boldog karácsonyt
és eredményekben gazdag új esztendõt kíván
Nagy Károly polgármester
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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