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Változások a közüzemi díjakban
Egyelõre nem emelkedik a szemétdíj, az idei elsõ számla magasabb összegû, de a
második alacsonyabb lesz
Az utóbbi idõszakban a Képviselõtestület több alkalommal tárgyalt a vízés csatorna, valamint a szemétszállítási
díjakról.
A december 16-i ülésen a díjakat
megállapító rendeleteket elfogadta a
testület, ezt követõen az Országgyûlés
olyan törvényeket fogadtak el, amelyek
az eddigi gyakorlatot gyökeresen megváltoztatták.
2012. január 1-jétõl a víz- és csatornadíjak megállapítása nem a Képviselõtestület hatásköre: amíg a Kormány
rendeletben nem állapítja meg az új díjakat, átmeneti szabályok szerint a tavalyi díjakat csak legfeljebb 4,2 %-kal
emelheti a szolgáltató. Eszerint az idei
évben egy köbméter vízdíj bruttó 401
Ft, míg egy köbméter szennyvíz díja
293 Ft.
Az egyes törvények Alaptörvénnyel
összefüggõ módosításáról szóló 2011.
évi CCI. törvény 196. § (2) bekezdése
szerint „a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012.
évben nem haladhatja meg a települési
önkormányzat képviselõ-testülete által
rendeletben 2011. évre megállapított
hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértékét.” Ennek megfelelõen a decemberben elfogadott szemétdíj emelést hatályon kívül helyezte
a Testület. Az Országgyûlés az új hulladéktörvény tárgyalásakor viszont foglalkozik a szemétdíjak „befagyasztásának” következményeivel, hiszen nemcsak a külföldi, hanem az önkormányzati tulajdonú szemétszállító cégek bevételeit is hátrányosan érintette az új
törvényi rendelkezés. Ennek lehet hatása a szemétdíjak emelése.
2012. február 2-i ülésén a díjemelésekrõl elfogadott rendeleteket ugyan a
Testület hatályon kívül helyezte, de addigra a szemétszállítási szolgáltató
(AVE) a számláit kinyomtatta, így tájékoztatásuk alapján nem a tavalyi, hanem egy emelt összegrõl fog szólni az
idei elsõ számla. Természetesen a kö2

vetkezõ negyedévben a különbözetet
levonják a számlából: a szolgáltató az
ebbõl eredõ kellemetlenségekért a lakosság megértését kéri.

A Képviselõ-testület
üléseirõl jelentjük
Október 27-i ülésén fogadta el a
Testület az Önkormányzat 2012. évi
belsõ ellenõrzési tervét, mely alapján
idén az Óvoda és a Családi Napközi állami normatíváinak felhasználását ellenõrzi a gyöngyösi kistérség belsõ ellenõrzési szervezete.
A Képviselõ-testület 2014 októberéig hosszabbította meg a Hõsök u. 1.
szám alatti pizzéria bérleti szerzõdését a
jelenleg bérlõ Support Kft-vel.
November 24-én az IKSZT épületében tartott ülésén a Képviselõ-testület
egyszeri, 20 000 Ft összegû támogatást
biztosított a Mozgássérültek Heves
Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának karácsonyi ünnepségük lebonyolításához.
Végzéssel zárult a Magyar Vakond
Kft. és a gyöngyöstarjáni lakosok pertársasága közötti per: ennek következtében a Testület a felperesek által
fizetendõ perköltségbõl 125 000 Ft +
áfa összeg erejéig a pertársaság tagjainak
egyszeri, egyösszegû és tagonként
egyenlõ mértékû támogatást nyújtott.
Idei elsõ ülésén, február 2-án tárgyalta a Képviselõ-testület a község
2012. évi programtervét: a szûkös keretek ellenére az Önkormányzat idén is
meg kívánja rendezni az augusztusi
szüretkezdõ fesztivált és a Luca napot.

2012. évi költségvetés: takarékos
gazdálkodás
fejlesztésekkel
2012. február 2-i ülésén rendeletet
alkotott a Képviselõ-testület az Önkor-

mányzat 2012. évi költségvetésérõl.
Költségvetésünk fõösszege 444 millió
565 ezer Ft.
Az idei évtõl kezdve a Polgármesteri
Hivatal és az Általános Mûvelõdési
Központ költségvetését az önkormányzatén belül, de elkülönítve kellett feltüntetni. A Polgármesteri Hivatal 57
millió 209 ezer forintos költségvetésébõl több mint 56 millió az önkormányzati támogatás, ez az összeg az ÁMK
126 millió 167 ezer forintos költségvetéséhez képest több mint 113 millió forint.
Az állami normatívák viszont idei
évben sem fedezik a települési kiadásokat, ehhez saját bevételekre és költségcsökkentõ kiadásokra volt szükség.
Önkormányzati feladatok
Állami
Saját hoztámogatás
zájárulás
64 %
36 %
Közoktatási feladatok
Állami
Saját hoztámogatás
zájárulás
49 %
51 %
Étkeztetési feladatok
Állami
Saját hoztámogatás
zájárulás
31 %
69 %
Saját bevételeink korlátozottan növelhetõk: a lakosság terheit az önkormányzat adóemeléssel nem kívánta növelni, így a költségvetés egyensúlyát hitelfelvétellel és ingatlanértékesítésekbõl
tervezett bevétellel teremtette meg.
Az intézményi kiadások jelentõs
részét a bérek teszik ki, jelentõs létszámleépítéssel azonban nem számolt
a testület: egy fõvel csökkent az engedélyezett létszámkeret. Az önkormányzat feladatellátása során támogatással foglalkoztatott munkavállalókra, közfoglalkoztatottakra és megváltozott munkaképességûekre is számít, ezzel a bérrel összefüggõ kiadások
csökkenthetõk.
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
A nehéz anyagi helyzet ellenére az
önkormányzat fejlesztéseket is tervez:
1) Mosogatógép vásárlás konyha
részére
572 e Ft,
2) Élelmezési program vásárlás
konyha részére
127 e Ft,
3) Jáspis lelõhely tanulmányterv készítés (Leader pályázat önereje) 212 e Ft
4) Mobil színpad (Leader pályázat
önereje)
852 e Ft
5) Hangos híradó (Leader pályázat
önereje)
520 e Ft
6) Damjanich utca felújítása
(ÉMOP pályázat önereje) 2 200 e Ft
7.) Sportudvar kialakítása (Leader
pályázat önereje)
1065 e Ft
8. Fûtés korszerûsítés (KEOP pályázat önereje)
2 000 e Ft
Az elfogadott költségvetési rendelet
megtekinthetõ az önkormányzat honlapján és internetoldalán.

Bursa Hungarica:
15 hallgatót támogat az önkormányzat
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2012. évre is kiírta a BURSA
HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. A
benyújtott pályázatokat a Pénzügyi és
Szociális Bizottság elbírálta és 15 fõ
részére átlagosan 2000 Ft havi összeget
ítélt meg. Erre a tanévre így mindösszesen 340 000 Ft összegben támogat
gyöngyöstarjáni hallgatókat az Önkormányzat.

Helyi rendeletek
változtak
23/2011. (X. 28.) A közterület
használat rendje és annak díjairól szóló
12/2008. (IX. 5.) rendelet módosításáról.
24/2011. (X. 28.) Az állattartás helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 9.) rendelet módosításáról
25/2011. (X. 28.) Az egyes helyi
közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló 30/2004. (XII. 30.) rendelet módosításáról
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26/2011. (X. 28) A közmûvelõdésrõl szóló 7/2004. (III. 1.) rendelet módosításáról
27/2011. (XI.25.) A költségvetésrõl
szóló 1/2011. (II. 4.) rendelet módosítása
28/2011. (XII. 16.) Az egyes helyi
közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló 30/2004. (XII. 30.) rendelet módosításáról
29/2011. (XII. 16.) Közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ legmagasabb hatósági
díjak megállapításáról és a díj alkalmazási feltételeirõl szóló rendelet
módosítása
30/2011. (XII. 16.) A temetõ használatáról szóló rendelet módosítása
31/2011. (XII. 16.) A közterületek
használatának rendjérõl és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) rendelet módosításáról
32/2011. (XII. 16.) Hivatali helyiségen kívüli,valamint hivatali munkaidõn
kívül történõ házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá
az anyakönyvvezetõ részére fizetendõ
díj mértéke
33/2011.(XII. 16.) Költségvetésrõl
szóló 1/2011. (II. 4.) rendelet módosítása
1/2012. (II. 3.) Az Önkormányzat
2012. évi költségvetésérõl
2/2012. (II. 3.) A szociális ellátások
szabályairól szóló 12/2009. (IV. 24.)
rendelet módosításáról
3/2012. (II. 3.) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló 30/2004. (XII. 30.) rendelet
módosításáról
4/2012. (II. 3.) Közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a
közüzemi csatornamû használatáért
fizetendõ legmagasabb hatósági díjak
megállapításáról és a díj alkalmazási
feltételeirõl szóló rendelet módosítása
Az új és módosított, egységes
szerkezetû rendeletek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatalban
vagy a www.gyongyostarjan.hu internetoldalon, a Polgármesteri Hivatal Rendelettár menüpontban.

Leader pályázataink
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A 2012-es költségvetésrõl
Tisztelt Gyöngyöstarjániak!
Úgy gondolom, a község lakóinak
nem kell ecsetelnem a kisebb település önkormányzatainak helyzetét,
hisz a média igen sokat foglakozik
vele. Gyöngyöstarján elhelyezkedése
miatt azon települések közé tartozik,
ahol az iparûzési adó csekély mértékû. A lakosság terhelése adóemeléssel
jelen helyzetben nem növelhetõ tovább.
Az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy a kiadásait
csökkentse és az intézményeit megfelelõen tudja mûködtetni. Sajnos
már csak a fejlesztések, karbantartások rovására lehetséges ez. Most mi ,
döntéshozók is kényszerhelyzetben
vagyunk. Bár tudjuk, mit szeretnénk,
tudjuk, mire van szüksége a lakosságnak, mégsem eszerint dönthetünk.
Próbáljuk úgy szervezni a munkát,
hogy a legszükségesebbeket el lehessen végezni.
Az utóbbi években úgy kellett terveznünk, hogy nem láttunk évekre
elõre. Most úgy kell terveznünk,
hogy már egy évre sem lehet biztosat
látni. Engedjék meg, hogy példának
kiemeljek két területet, a közigazgatást és a közoktatást.
2011 novemberében még azt sem
tudtuk, hogy Gyöngyöstarján Polgármesteri Hivatala megmarad-e a következõ években. Ugyanis a kormány
terve az volt, hogy a 3000 fõ alatti települések hivatalait összevonja. (A
kistérség 25 települése közül csak
Gyöngyös,
Gyöngyössolymos,
Nagyréde és Karácsond települések
hivatala maradt volna biztosan.) Ezt a
szándékot 2011 év végén 2000 fõ határra hozta le. A jelenlegi törvények
szerint így Gyöngyöstarján hivatala
megmarad. A környékbõl Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Visonta,
Szûcsi, Pálosvörösmart, Markaz viszont bezár. Ezen hivatalok a szomszédos településekhez csatlakoznak.
Hozzánk Gyöngyösoroszi és Szûcsi
hivatala tartozhat. A gyakorlati mûködése még nem világos, pozitív vagy
4

negatív hatása sem ismeretes.
A közoktatás területén is lényeges
változásokra kell számítani jövõre. Az
általános iskolák pedagógusainak
munkáltatói jogát és a mûködtetést is
az állam átveszi. Ezzel az önkormányzat ráhatása az iskolákra megszûnik. A 2000 fõ feletti települések
visszakérhetik a mûködtetést, de a
jelenlegi ismereteink szerint az állam
anyagilag nem járul hozzá.
Gyöngyöstarjánt akkor ez hogyan
is érinti?
Furcsán hangzik, de csak feltételezéseink vannak.
I. Az állam átveszi a pedagógusokat és a mûködtetést is. Ebben az
esetben egy halom kérdés merül fel.
Hogyan választható szét az iskola, a
mûvelõdési ház és a könyvtár, fûtés,
világítás, karbantartás stb.? Hogyan
veszik figyelembe a tanulói és szülõi
igényeket? Hova fordulhatnak igénynyel, panasszal? Milyen ráhatása lesz
az önkormányzatnak az iskola mûködésére? Hogyan lehet közös rendezvényekbe bevonni az iskolát? Ki
fogja a karbantartásokat vagy fejlesztéseket elvégezni? Kihez fordul az
igazgató a napi javításokkal kapcsolatban, mert erre egy külön karbantartót megbízni nem éppen a takarékos megoldás? Még sorolhatnám
tovább a tisztázatlan kérdéseket, de
ennyi is elég volt.
II. Az állam átveszi a pedagógusokat és az önkormányzat visszakéri az
iskolát mûködtetésre. Így bár a kérdések többnyire ugyanazok, nem
tudható, hogy az önkormányzat mibõl mûködtetné az iskolát.
Elfogadható, hogy az állam átalakításokkal próbál költséghatékonyan
intézményeket mûködtetni, de sajnos ezekbõl az intézkedésekbõl még
nem látni a jövõbeni megtakarítást.
Meggyõzõdésem, hogy az önkormányzatoktól jobb gazdája nincs az
intézményeknek!
Nagy Károly

Mendemonda
Több helyrõl hallottam már, hogy
az önkormányzat eladta a Völgyi tavat
(Cigánytó). Mindenki megnyugtatására szeretném újra közölni, hogy nem
került eladásra, nem is terveztük és
nem is tervezzük azt. Személyes nézetem az, hogy a község vagyonát gyarapítani és nem eladni kell. Ezt akkor is
fenntartom, ha a gazdasági körülmények egyre nehezebbek.
Nagy Károly

Tisztelt
adófizetõ
olvasók!
Ismét közeledik az adóbevallások
idõszaka. Maradjon Gyöngyöstarjánban adójának 1%-a!
Kérjük, válasszon helyi társadalmi
szervezetet, segítsük azt a munkát, amit
a településért tesznek.
Gyöngyöstarján Önkéntes Tûzoltó
Egyesület - 18585313-1-10
Gyöngyöstarjáni Polgárõr Egyesület - 18586572-1-10
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület - 18591105-1-10
Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör
- 19920164-1-10
Egészséges Jövõért Alapítvány 18587494-1-10
A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány - 18574911-1-10
„Mosolyfalva” Alapítvány (óvoda) 18580095-1-10
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete nevében megköszönjük borászaink felajánlását, amit évek óta önzetlenül
megtesznek községünk rendezvényeiért: Benedek János, Csernyik István,
Euronix Kft., Kiss Balázs, Kovács
Péter, Kovács László, Ludányi András,
Ludányi József, Németh András,
Ozsvárt Antalné, Õzse János, Szõke
Mátyás.
A Képviselõ-testület
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Az ÁMK hírei
Iskolaudvar
Jogos igény a szülõk részérõl,
hogy a tanulók aktívan, sportolásra,
játékra is alkalmas pályán, udvaron
töltsék el a szabadidejüket az óraközi
szünetekben, biztonságosan sportolhassanak a szabadtéren testnevelés
órán, edzésen és a napköziseknek is
legyen elegendõ helyük, eszközük a
játékhoz, szabad mozgáshoz. Ezt az
igényt szeretnénk kielégíteni egy
praktikusabb, felszereltebb iskolaudvar kialakításával. Több szervezet,
magánszemély önzetlen adományából összegyûlt az az összeg, amibõl
megvalósíthatjuk a korszerûbb iskolaudvart.
Õsszel fákat ültettünk Etuska néni felajánlásából, most pedig ingergazdag játékkörnyezetet szeretnénk
kialakítani az Egészséges Jövõért
Közalapítvány felajánlásából, akik egy
kis játszóteret kívánnak kialakítani a
homokozó környékén. További terveink közt szerepel új kerti bútorok
beszerzése és a régiek felújítása is.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata pályázat keretein belül tervezte az iskola udvarán mûfüves kézilabda-pálya és futópálya, távolugró
pálya, mászófal és pingpongozásra alkalmas fedett-, illetve nyitott szín létesítését. Ez a pályázat sikertelenül
zárult, és jelenleg nincs is kilátásban
újabb pályázati lehetõség, ezért saját
erõbõl látunk neki, hogy a szülõi igényeknek megfelelõen elkezdjük az
iskolaudvar rendezését. Erre a célra
fogjuk fordítani a képviselõk és az iskolai SZMK felajánlásait.
Egy 20X40 m-es füves focipályát
szeretnénk kialakítani az udvar
végében, körülötte salakos futópályával. A fû locsolását az udvar sarkában
álló hajdani itató kútból kívánjuk
megoldani. A terület a kispálya körül
3 db 1,22 m széles futómezõt tartalmazó salakos futópálya kialakítását
teszi lehetõvé. Az eddig elültetett fákat a rendezési terv figyelembe veszi.

Távlati terveinkben még egy szabályos távolugró pálya és homokozott
ugrógödör kialakítása is szerepel,
amit késõbb szeretnénk megvalósítani.
A pálya rendezése után egy fedett
kialakítású pingpong teraszt tervezünk megvalósítani. A teraszra 2 db
szabványos kültéri asztal kerülne. A
nagyobb kihasználtság érdekében
nyeregtetõs kialakítású, lábakon álló
tetõszerkezet kerülne a játéktér felé.
Sporton kívül kültéri órák megtartására, idõjárási viszonyokkal szembeni
védett játékra is fel szeretnék ezt az
építményt használni.
Ezek a munkák csak összefogással
valósíthatók meg. Sokan segítettek
anyagiakkal, amit itt szeretnék megköszönni nekik:
– ÁMK Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége,
– Egészséges Jövõért Közalapítvány,
– Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány,
– Benedek Jánosné bizottsági tag,
– Csontos Andás képviselõ úr,
– Jenei Károly alpolgármester úr
– Kovácsné Majoros Etelka.
További támogatásokat is örömmel veszünk! Kérem, támogassa befizetett adója egy százalékának felajánlásával a Gyöngyöstarjáni Iskolás
Gyermekekért
Alapítványt
a
18574911-1-10 adószámon! Támogatóink névsorát nyilvánosan közzétesszük az intézmény egy jól látható
helyén.
A késõbbiekben társadalmi munka keretében is fogunk munkákat végezni az udvaron, amiben szintén
számítunk a kedves szülõk aktív
részvételére.
Terveink megvalósításához a
szükséges anyagiakkal rendelkezünk.
Keresünk pályaépítésben és ácsmunkákban jártas kivitelezõket! Jelentkezni lehet a 30/301-4238-as telefonszámon.
Szántó Marianna
igazgató

Elõzetes felvételi eredmények
2012. január 21-én írták meg országszerte a nyolcadik osztályos tanulók a középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgatesztet. A feladatsor két
részbõl állt: matematika és magyar
nyelv. Iskolánk nyolcadikosai közül tíz
fõ vett részt a megmérettetésen. A tanulók elmondása alapján nem volt
könnyû feladatuk. Azt hiszem azonban, hogy – az eredmények tükrében –
tanulóink kitettek magukért.
Az elérhetõ 100 pontból 80 pontot
szerzett 2 tanuló. 1 tanuló ért el 69
pontot, 1 tanuló 61 pontot, 4 tanuló
teljesített 53-57 pont között, és 2 tanuló
48 pontos megoldást teljesített. Néhányan olyan eredményt tudhatnak magukénak, ami messze meghaladja az
országos átlagot.
Tanulóinknak gratulálunk a szép
teljesítményhez! Megköszönjük a szülõk és a felkészítõ tanárok kitartó, áldozatos munkáját!
Kissné Matin Éva
intézményegység vezetõ helyettes

Beíratás
Tisztelt Szülõk!
A leendõ elsõ osztályos gyermekek
iskolai beíratása 2012. április 16. (hétfõ)
- 2012. április 20. (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 javasló óvodai szakvéleményt,
– Amennyiben az óvoda nevelési
tanácsa vizsgálatát javasolta, ennek szakvéleményét,
– Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapításáról a határozatot.
Szántó Marianna, igazgató
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Az ÁMK alsósai a Mátra Múzeumban
Nagyon szeretünk múzeumba járni. Hasznosnak tartjuk a kimondottan
gyerekeknek szervezett múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Eddig csak Budapestre tudtunk szervezni ilyen jellegû
kulturális programot.
Nagy örömükre szolgált, hogy az
idén a Mátra Múzeum is tart hasonló,
gyerekeknek szóló ismeretterjesztõ
foglalkozást. Azonnal bekapcsolódtunk
ebbe, s február 21-én , valamint 23-án
három alsó tagozatos osztály részt vett a
Mesék szárnyán címû elõadáson.
Hogyan ihlették az embert a barlangokban talált õsleletek, csontok arra,
hogy ennek kapcsán csodálatos lényekrõl, sárkányokról mesét találjon ki?
Nos, ha erre választ szeretnénk kapni,
vegyünk részt egy ilyen programon!
Pongrácz Gáborné

Sport
Labdarúgás
Novemberben, az I. korcsoportos
(1-2. osztály) focistapalántáink nagyszerû szerepléssel 2. helyen végeztek a
Markazon megrendezett Bozsik Intézményi Labdarúgó Program õszi fordulójában.
Decemberben IV. korcsoportos (78. osztály) csapatunk 3. helyezést ért el
a futsal diákolimpia nagyrédei körzeti
döntõjében, majd januárban a Kálváriaparti Általános Iskolában mértük össze
tudásunkat a Bozsik program keretében más iskolákkal. A szoros mezõnyben 4. helyezést értünk el.
III. korcsoportosaink (5-6. osztály)
decemberben szerepeltek a nagyrédei
Mikulás-kupán. A szlovák csapatokkal
tarkított nemzetközi mezõnyben szépen
helytállva az 5. helyet szereztük meg.
Ide kívánkozik, hogy tornacsarnok
hiányában óriási hátránnyal érkezünk
minden ilyen eseményre, ahol a fiúk a
hiányos tapasztalatokat futballszeretetükbõl adódó lelkesedésükkel próbálják
pótolni több-kevesebb sikerrel. Dicséret illeti õket!
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Úszás
Leskó Gergõ 4. osztályos tanuló
képviselte iskolánkat az Egerben megrendezett megyei döntõn. Gergõ 50 m
háton, 50 m gyorson és 50 m mellen
versenyzett.
Sí
Idén ismét volt néhány tanulónk sítáborban, akik festõi környezetben, a lengyelországi Zakopane városához közeli
Male Ciche sípályáin tanulták a sízés fortélyait. A tábor végén lesiklóverseny került megrendezésre, ahol a kezdõk kategóriájában Csernyik Marcell, a haladóknál pedig Rádli Inez egyaránt 2. helyezett
lett. Ludányi Kristóf szintén a haladóknál
ért el egy elõkelõ 7. helyezést.
Mátraszentistvánban, az alpesi sí diákolimpián két diákunk szerepelt.
Csernyik Laura (4. osztály) 7., Boza
Virág (6. osztály) 9. helyezést ért el a
népes mezõnyben.
Korcsolya
Február 8-án meglátogattuk a hatvani mûjégpályát. Szikrázó napsütés,
csípõs hideg, forró tea és sok mosolygós
arc jellemezte ezt a délutánt, ami közel
50 felsõs gyerek számára jelentett nagyszerû kikapcsolódást. Szerencsére sérülés nélkül tértünk haza, ami köszönhetõ a diákok fegyelmezettségének, és

természetesen esni is tudni kell! Nagyon szépen köszönjük iskolánk diákönkormányzatának segítségét a program megvalósításában!
Barna Tibor
testnevelõ

Verseny
Iskolánk immáron több éve benevez az Egri Kulturális és Mûvészeti
Központ által szervezett országos
Mesevetélkedõre. Az elsõ és második
fordulót az iskolánkban rendeztük
meg. A második, harmadik és negyedik osztályból egy-egy csapat készült fel nyolc mesébõl.
A két elõdöntõt a negyedikesek
nyerték, így õk vehettek részt február
11-én a Hatvanban megrendezett
területi fordulón. Itt 13 csapat mérettette meg magát. A verseny, mint minden évben, most is nagyon nehéz volt.
Rettenetesen boldogok voltunk, hogy
negyedikként továbbjutottunk a márciusban megrendezendõ megyei fordulóra. Lelkes kis csapatunk tagjai: Bárdos
Barbara, Jakab Kíra, Kerek Felícia és
Füleki Levente.
Pongrácz Gáborné
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Korcsolyááááázz és sí…….. síí………. sííííízz!
Iskolánk alsó tagozatosai számára
minden évben megszervezzük a korcsolyázást. Ha az idõjárási viszonyok
megengedik, Gyöngyösre megyünk,
ellenkezõ esetben mûjeget kell keresni.
Az idén Hatvanban nyílt egy új,
nagyon kellemes jégpálya, ahová február elején elvittük korizni gyermekeinket. Az elsõ osztályosok még
csak bontogatták szárnyaikat, a nagyobbak azonban az elmúlt években
történt gyakorlásnak köszönhetõen
kiválóan siklottak a jégen.
Az elmúlt hetekben beköszöntött a
zimankó, így a gyöngyösi jég is kinyitotta kapuit. Ide csak a negyedik osztályosokkal mentünk el. Meghívtunk
egy jéghokis vendégoktatót is. Palla
Zoltán, aki ifjúsági válogatott volt,
jelenleg pedig jégkorongbíró, korcsolyatechnikát és jégkorongozást mutatott be nekünk. Tanulóim megtanultak bóják között ügyesen szlalomozni,
terpeszben akadályok fölött átsiklani,
hátrafelé haladni halacskázva.
Az i-re a pontot azonban a jéghoki-meccs tette fel. Befejezésképpen
ugyanis nagy jégkorongmérkõzést
rendeztünk. Másnap néhány negyedikes tanuló beavatott nagy tervébe,
miszerint jéghokis, jégtáncos, jégkorong-csapat szervezõ szeretne lenni!
Ha terveiket nem is tudják megvalósítani, de a jégsportot megszeretik, s
ûzik, már megérte!
Palla Zolit jövõre is meghívjuk!!
Télen nemcsak a jég, de a hó is
sok örömet okozhat az embernek.
Iskolánkban régebben csoportos
síoktatást tudtam szervezni. Az utóbbi években azonban ennek magas
anyagi vonzata miatt nem sikerült
tanfolyamot indítani. Úgy gondoltam: nem adom fel! Így elhatároztam, hogy osztályom néhány vállalkozó szellemû tanulójával Mátraszentimrén megismertetem a síelés
szépségeit. Az idén eddig két alkalommal jutottunk fel a remek sípályára, ahol síoktató segítségével kezdték meg a gyerekek a tanulást. Remé-

lem, lesz folytatás, ha nem is ebben
az évben, de jövõre!
Lehet, hogy mínuszok röpködnek
a levegõben, lehet, hogy fúj a szél? Aki
mozog, ezt észre sem veszi. S a moz-

gás öröme, a jó levegõ kárpótol mindenért. Százszor többet ér, mint a tévé
vagy a számítógép elõtt gubbasztani!
Pongrácz Gáborné
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Óvodánk életébõl
Decemberi visszatekintõ…
A havas, hideg téli napok után
már szinte mindenki a természet ébredését, a tavasz megérkeztét várja,
de néhány pillanatig még most is szívesen idézzük fel óvodai életünk decemberi eseményeit.
Az óvodai gyereksereg újra lelkesen
vett részt a falu karácsonyfájának díszítésében.
A Luca-napi rendezvényen az óvodai kollektíva a szülõkkel összefogva ismét felkészülten, sok-sok finomsággal,
mézeskaláccsal várta az érdeklõdõ közönséget. Szabadidejét feláldozva lelkiismeretesen dolgozott mindenki, hogy
ismét helyt tudjunk állni a faluszintû
rendezvényen A már visszajáró vendégkör és az est bevétele arról tanúskodott, hogy újra remekül sikerült az
összefogásunk, megérte a fáradozás!
Az óvodai karácsonyi ünnepségre
néhány nappal korábban kerül sor, mivel
az iskolai téli szünet megkezdésével az
óvodás gyermekek is otthon maradnak.
Erre a napra befejezõdnek az adventi elõkészületi munkák, ünnepi díszbe
öltöznek a csoportszobák is. A gyerekekkel közösen készített mézeskalács
illata, a gyertyák meleg fénye az áhítat a
karácsony üzenetét érezteti meg velünk.
A nagycsoportosok lelkes készülõdése eredményeként színvonalas, humoros betlehemi mûsorral ajándékozták meg a gyermekeket, felnõtteket
egyaránt.
Az iskolával közösen rendezett karácsonyi gálán büszkén tapsoltuk a nagycsoport betlehemes játékát.
A hideg idõ beálltával folyamatosan

gondoskodunk a madarak etetésérõl. A
téli örömökbõl kivehettük részünket ebben az évben is. Hó- és jégvárat építettek
a nagycsoportosaink óvodánk udvarán, a
kisebbek pedig boldogan hógolyóztak,
szánkóztak vagy éppen csúszkáltak a
gyönyörû, havas udvarunkon.
A hangulatos, vidám, tréfás farsangi
idõszak is lassan mögöttünk lesz már. A
régi, de a mostani idõben is a farsang
volt a táncmulatságok legfõbb ideje.
Minden korosztály szórakozhat, táncolhat ebben az idõszakban. Óvodánk
gyermek farsangi bált és a felnõtt jótékonysági bált szervezett a község lakosai
számára.
Január végén került sor az ÁMKban az óvodás gyermekek farsangi báljára. Óvodai csoportonként különbözõ
tánccal kedveskedtünk a közönségnek
.A cél az volt, hogy a gyermekek örömmel vegyenek részt a közös produkciókban Nem egyszerû feladat ám ez 3-6
éves korú gyermekeknél.
A kiscsoport „királyi” jelmezbe öltözve ropta a táncot, amit a középsõ
csoport pom-pom tánca követett. A
nagycsoportos fiúk táncba vitték a lányokat és lelkesen szerepeltek a közönség elõtt. A taps, a szülõk elismerõ szavai kárpótoltak bennünket a fárasztó
próbákért, az izgalomért.
Az idén is csodás jelmezeket láthattunk a jelmezes felvonuláson.
Varnyú Rita vezetésével járhatta a
táncot felnõtt, gyermek egyaránt. A talpalávalót Balogh Edinának és Benchea
Grátzynak köszönhetjük.
Köszönjük Nektek!
A rengeteg tombola ajándékot, a bü-

Mozgássérültek figyelmébe
Korponyi Antal, gyöngyöstarjáni
lakos vagyok, s 2005 óta a Mozgássérültek Egyesületénél a gyöngyöstarjáni mozgássérültek megbízott
falubizalmija címet töltöm be, s az a
megtiszteltetés ért, hogy 2011-tõl
Gyöngyös és környékének területi
küldöttje is én lehetek. Feladatom a
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mozgássérültekkel kapcsolatos teendõk koordinálása, segítése, lebonyolítása. Kérem a gyöngyöstarjáni mozgássérülteket, hogy bizalommal forduljanak hozzám bármilyen problémával, személyesen a Gyöngyöstarján, Petõfi S. u. 33. szám alatt, vagy
telefonon a 06-37/372-278, vagy a

fébe a süteményeket ezúttal is a szülõk
biztosították. Köszönjük minden támogató szülõnek!
Külön köszönet illeti meg a Szülõi
Közösség tagjait a báli szervezõmunkáért.
A felnõtt jótékonysági bált idén is
fantasztikus létszámmal sikerült megszerveznünk.
Most is, mint minden évben utoljára vettek részt a nagycsoportos
SZMK-s szülõk a bálok szervezésében.
Nagyon aktív, lelkes csapattól kell sajnos most megválnunk. Köszönjük a
három év önzetlen munkáját, kedves
nagycsoportos SZMK-s szülõk!
Külön köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki búcsúzó SZMK elnökünknek, Nagyné Záper Krisztinának és családjának. Hét éven keresztül
segítették, támogatták óvodánkat, idejüket feláldozva, munkájukat maximálisan ellátva. Mindig számíthattunk támogatásukra, színvonalas szervezõ
munkájukra. Sok szép emlék köt össze
bennünket.
Kedves Kriszti!
Engedd meg, hogy megköszönjük
Nektek óvodás gyermekeink és dolgozóink nevében segítõkész munkátokat
és további munkátokhoz, életetekhez
sok sikert és jó egészséget kívánjunk.
Reméljük, hogy a szó és a zene varázserejével megalapoztuk a szép tavasz
eljövetelét is.
„Azt mondják a cinegék,
itt a tavasz nyitnikék”
Kovács Menyhértné
óvodapedagógus
06-20/938-1229-es telefonszámon.
Aki szeretne az egyesületünk tagjává válni, a belépéshez szükséges
formanyomtatványt tõlem kérhet, illetve további információval is tudok
szolgálni. Az egyesületi tagsággal
rendelkezõk számtalan kedvezményben részesülhetnek, pl.: gépkocsi javíttatás, gumicsere 10%, szemüvegFolytatás a 9. oldalon
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tok 50%, lencse 20%, igazolványkép
készítés 50%, strandbelépõ kedvezmény stb.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy magam és a mozgássérültek gyöngyösi csoportja nevében
kifejezzem köszönetemet és hálámat
a karácsonyi Szeretet-napi ünnepségünkhöz nyújtott igen nagyvonalú
adományt és támogatást Nagy Károly
polgármester úrnak és a képviselõtestület tagjainak, Benedek János,
Ludányi József, Ludányi András és

2012. március
Csernyik András borászoknak, a
Vaddisznó Vendégház vezetõjének,
Rónai Ernõnek, valamint a Niki étteremnek. Nagyon nagy segítség volt
365 tagunk részére ez a támogatás,
hiszen egy csodálatos és az elõzõ évhez képest jóval gazdagabb karácsonyi csomaggal tudtunk kedveskedni
tagjainknak. Sokuk számára ez az
egyetlen ajándék, amit a fenyõfa alá
tudnak tenni.
Kérem a gyöngyöstarjáni lakosokat, hogy lehetõségeikhez mérten támogassák egyesületünket, bármely

csekély összeget örömmel veszünk,
amivel a mozgássérültek életminõségét javíthatnánk. Amennyiben lehetõségük van a támogatásra, az alábbi számlaszámra legyenek szívesek
utalni:
Mozgássérültek Heves megyei
Egyesülete: 11739009-20151191
Segítõkészségüket elõre is köszönöm minden mozgássérült nevében.
Korponyi Antal
falubizalmi és területi küldött

Nyílt énekkari próba a Népdalkörnél
A Magyar Kultúra Napja elõestéjén 2012. január 21-én a Gyöngyöstarjáni Népdalkör mûsoros est
keretében ismét megtartotta nyílt
énekpróbáját, melyre szeretettel
meghívtuk a község minden lakóját.
A jó hangulat megteremtésérõl
már a bejáratnál gondoskodtak asszonyaink, házi pálinkával és finom pogácsával kínálták az érkezõ vendégeket.
A rendezvényt 17 órakor Pálosi
Györgyné, a Közösségi Ház szervezõje nyitotta meg, ahol megemlékezett a Magyar Kultúra Napjáról,
amit 1989 óta ünnepelünk január 22én, a Himnusz születésnapján. Többek között elmondta, hogy a globális
kultúra nem létezhet európai kultúra
nélkül, európai kultúra nincs nemzeti kultúrák, így magyar kultúra nélkül és magyar kultúra nincs helyi
közösségek kultúrája nélkül. Mint elmondta, itt Gyöngyöstarjánban most
egy olyan közösség meghívásán veszünk részt, amely méltán mondhatja el magáról, hogy megõrzi és továbbadja azt a népi kultúrát amit õseiktõl tanultak és visznek tovább.
A továbbiakban megköszöntem
Némethné Süveges Zsuzsanna munkáját, aki szakmai tudásával, tapasztalatával járul hozzá a csoport sikereihez, továbbá köszöntöttem a vendégeket, ismertettem a népdalkör múlt
évben elért eredményeit, és a 2012. év
terveit.

Eredményeink: 2011. június 3-án
Egerben a Ködellik a Mátra Országos
Népzenei Fesztiválon nyújtott sikeres
szerepléséért díszoklevelet, novemberben a Palóc Gálán Aranypáva Gála
díját kapta elismerésként a csoport.
Terveink: 2012-ben a népdalkör
önálló mûködésének 10. évfordulóját
mûsoros est keretében május 19-én
fogjuk megrendezni, melyre vendég
hagyományõrzõ csoportokat szeretnénk meghívni.
Júniusban Egerben az Aranypávások Országos Minõsítõ Hangversenyén veszünk részt, ahol ismét minõsítést kért a csoport.
Augusztusban népzenei gálán,
novemberben Palóc Gálán képviseljük falunkat.
Az év folyamán számos meghívásnak teszünk eleget, de a helyi rendezvényeken is mindig nagy örömmel és

odaadással veszünk részt.
A program ismertetése után mûsort adott a meghívott Szûcsi Népdalkör, Nagyi Klub énekkara, Balog
Edina és Kovács Zsuzsa népzenészek
és a Gyön-gyöstarjáni Népdalkör.
A mûsor befejeztével elfogyasztottuk a vacsoránkat, a finom töltött
káposztát, majd megkezdõdött a késõ
estig tartó kötetlen szórakozás, nótázás, táncolás és a tombolasorsolás.
Bízunk benne, hogy az a 150-200
vendég, aki ezen az estén részt vett,
nagyon jól érezte magát, és ebben
bízva a jövõben is szeretnénk ezt a
hagyományunkat megtartani.
Támogatóinknak ezúton is köszönjük az adományokat és a felajánlásokat, kérjük továbbra is lehetõségeik szerint segítsék a csoportot.
Folytatás a 10. oldalon
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Támogatóink: Nagy Károly polgármester úr, Jenei Károly alpolgármester úr, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület, dr. Petrovics
Antal, Bálint Ira, Gyöngyös Mátra
Takarékszövetkezet, COOP ABC,
Olga diszkont, a helyi Sólyom
Gyógyszertár, Pannika bolt, Méra

2012. március
Húsbolt, Füleki János, Balogh Ferenc, Tóthné Agócs Ágnes, Korponyi
Krisztina, Nagyi Klub tagjai, Szecskõ
Zsoltné, Fornetti Kft., helyi gazda
bolt, Kovácsné Majoros Etelka, Pálosi Györgyné, népdalkör minden
tagja.
Tisztelt adózó! Kérjük, tisztelje
meg adójának 1%-ával a Világos

Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesületet, ezzel a népdalkört is támogatja. Adószámunk: 18591105-1-10
A csoport nevében itt köszönjük
meg Tóthné Kiss Ildikó egyesületi elnök mindazon önzetlen segítséget,
amit a népdalkörnek nyújtott és nyújt.
Nádasdi Lászlóné csoportvezetõ

Kuriózum lett a gyöngyöstarjáni nótás
találkozó
A falunkban tavaly november közepén megtartott immár 2. Nótás Találkozó olyan sikert aratott, hogy hónapok
múltán is emlegetik a nótaszeretõ emberek, énekesek.
Az örömteli és szeretetteljes hangulat, a felcsendülõ csodálatos magyar nóták és azok elõadói belopták magukat a
résztvevõk szívébe, és mindenki várja a
folytatást, az ez évi összejövetelt.
A hálás nótaszeretõ közönség vastapssal jutalmazott szinte minden produkciót, azonban voltak olyan pillanatok, amelyek különösen emlékezetesek
maradtak.
Ilyen volt többek között a vak nótaénekes, Kisnémedi Varga Pál szívbõl jövõ nótázása, a Marosvásárhelyrõl érkezett Szilágyi Sándor tréfás mondókái,
valamint nótakettõsük Miklós Szilviával. Bokor Jánosnak, az ország legnépszerûbb nótaénekesének hangja betöltötte az egész termet, csodálatosan elõadott nótái, valamint operettkettõsei
párjával, Kátai Zsuzsával szintén nagy
tetszést arattak. A háziasszony Kiss Anna is elõször énekelt duettet Bokor Jánossal, és a Három dinnye van egy száron címû kettõsüket szintén nagy tetszéssel fogadta a közönség.
Mindenki szívébe zárta az Erdélyben népszerû Cseh Judit mûvésznõt is,
aki jellegzetes hangjával és õszinte érzelmeivel ragadta magával a hallgatóságot.
És ki ne emlékezne a fiatal kedvencre, Bányai Mártonra, akitõl többek között az Ott ahol zúg az a négy folyó és a
Székely himnusz dalokat is hallhattuk?
A nézõk másik kedvence a szintén nagyon fiatal Koltai László énekes, aki ez10

úttal is gyönyörû nótákat énekelt a
gyöngyöstarjáni közönségnek.
Örültünk a hajdúnánási énekesek
jelenlétének is, akik ezúttal is bizonyították, hogy mennyire szeretik a magyar nótákat. A csoport vezetõjének,
Veres Sándornak és feleségének gyönyörû kettõse a Tiszta fehér oltár címû
hallgató volt, és külön örömünkre szolgált, hogy a nóta zeneszerzõje, Siliga
Miklós is megtisztelte jelenlétével találkozónkat.
Sok résztvevõ érkezett a Felvidékrõl, Vajdaságból és Erdélybõl, valamint
Hollandiából is ideutazott a találkozónk
kedvéért Visser Ágnes énekes, aki utólag is nagyon dicsérte a rendezvényt és
a vendégszeretõ tarjáni embereket.
Münchenbõl Bordás Cecília is immár
másodszor érkezett közénk hangulatos
nótákat elõadva. A helyi Pávakör és Nagyi klub dalos ajkú énekeseinek produkcióját az interneten is nagyon sokan
megtekintették és dicséretükkel illették.
Nem utolsósorban köszönet az egri
prímásnak, Kovács Mihálynak és zene-

karának a kiváló zenei kíséretért.
Öröm szívünknek, hogy ezzel a találkozóval elvitték falunk jó hírét szerte
az országban, sõt határainkon túlra is.
Köszönetünket fejezzük ki Nagy
Károly polgármesterünknek és az önkormányzat minden segítõ dolgozójának, mert támogatásuk nélkül nem jöhetett volna létre ilyen színvonalon a
nótás találkozónk. Egy nagyszabású
rendezvény megkívánja a szponzorok
önzetlen segítségét is, ezúton is hálásak
vagyunk a helyi boros gazdák felajánlásainak, támogató segítségüknek.
A találkozó utáni visszhangok megerõsítették a hitet abban, hogy ezt hagyományszerûen folytatnunk kell. A
találkozóról videófelvétel is készült,
amely megvásárolható a szervezõnél.
Terveink szerint október közepén
sor kerül majd a 3. Gyöngyöstarjáni
Nótás Találkozóra, amelyre ezúttal is
hívjuk és várjuk nótaszeretõ közönségünket.
Gyöngyösi Kiss Anna
nótaénekes, szervezõ

XV. évfolyam 1. szám

2012. március

Sétahajó lágyan ring a Dunán...
Széljegyzetek egy kirándulás margójára 3. rész
Délután három tájban kedves sétahajónk, a Táncsics elegánsan kiköt
Esztergomnál. Könnyedén, rugalmasan átlibbenünk mi is a szárazföldre.
Csodák csodájára nincsenek elgémberedett végtagok, sajgó csípõk, fájós hátak. A vízen megszelídülõ, perzselni
ott nem akaró napsugarak azonban itt,
a kikötõi aszfalton lángszóróként rontanak ránk. Szerencsére találunk egy
zsebkendõnyi árnyékot, ahol rendezhetjük sorainkat, s bevárhatjuk egy
újabb csomó jegyet lobogtató Erzsinket, aki a meglepetések megszervezésének is mestere. Mert lám kisvártatva
piros -sárga-kék-zöld, nyitott kocsis,
gumikerekes „kis vonatok” gördülnek
elénk, s mi beszállhatunk. Kacagunk,
ujjongunk, mint a saját unokáink,
dédunokáink. Bárcsak itt lennének
velünk! – fordul meg sokunk fejében.
A mozdonyvezetõ („egy tisztes, õszes
halánték...”) nyugdíjasnak tûnõ urak
idegenvezetõk is egy személyben. Városnézõ körútra visznek bennünket
elõbb „külföldre”, a Mária Valéria hídon át Párkányba. Határõr, finánc
(vámtiszt) persze már sehol. A masiniszták kissé levegõsen, de mesélnek,
mesélnek a történelemrõl, meg a máról: „Dolgos-szorgos emberek lakják
Sturovót (Gy.tarjánt is!). Íme, építettek
egy hatalmas strandot itt jobbra. És
képzeljék, a termálvíz Esztergomból
jön...”
A Duna mindig is tudta, hogy ami
összetartozik, azt összekötnie , s nem
elválasztania kell...
Az álmatag augusztusi délutánban
a jellegtelen kis település – egyetlen
euró nélküli – kis vonatos bebarangolása elrévedõ csöndben ér véget, s a
szép híd visszasegít a túlpartra.
A párkányi síkról az esztergomi
magaslatra – kis túlzással – úgy megyünk, mint Pestrõl Budára.
A belvároson át vonatozunk fel
egészen a bazilikáig. De mintha Csipkerózsika-álmát aludná Esztergom is,
ez az egy másik mesében fondorlattal

kifosztott, árva királylány. Nyugtalanító a gizgazos utcaszegletek, a bedeszkázott ablakú mûemléképületek
látványa. Legszívesebben fölkaptatnék
az Elõhegyre, rajongott poétám, Babits Mihály kis lakához, ahonnan a panoráma tökéletes szépsége kárpótolja
a halandót. Onnan a bazilika épülete
is mesebeli varázslat mûve, pedig csak
1822-ben kezdték építeni az eredeti
XI. századi Szent Adalbert templom
helyén.
Nem vállalkozhatunk itt ennek a
nemzeti szentélynek a szakrális, építészeti, történeti bemutatására. Ez
könnyen hozzáférhetõ, élményszerûen persze csakis a helyszínen!
Egyetlen részletet csak (ha már
magamhoz ragadtam a pennát...): éppen 500 éves a toszkánai reneszánsz
stílusban 1511-re elkészült Bakócz-kápolna. Építészettörténeti érdekesség,
hogy a jelenlegi székesegyház építésekor 1600 számozott elemre bontották szét, és így építették be az új templom testébe.
Nem csak az üdítõ hûvösség marasztal tehát bennünket a szentélyben. A léleknek is jólesik. Végül a
kegytárgyboltban nyílik ki néhány
tarjáni pénztárca.
A még Vácott elárvult sofõrünket

és autóbuszunkat a bazilika parkolójában találjuk. Irány Szentendrén át
Gyöngyöstarján. Esteledik. Egyetlen
órácskát szippantunk csupán az egzotikus kisváros mediterrán levegõjébõl. Az eredeti terv szerint augusztus
19-én kirándultunk volna, s így
Szentendrére is, ahol hagyományosan minden évben ezen a napon
tartják a szentendrei szerbek a Preobrazsenszka templomnál búcsújukat, melyet látványos fõpapi szertartás vezet be régi szokás szerint szõlõszenteléssel, amelyet éjszakába nyúló
fergeteges kólózás, szerb tamburamuzsika követ.
Délután mindenkit borral vendégelnek színpompás kirakodó vásár
közepette. Egyszer feltétlenül érdemes Szentendrén vigadnunk. És nem
csak a Nagyi Klubnak.
„Ó, beh rövidlátók, kik
nem veszik észre, be gyorsan
illan az ifjúkor és véle
az élet is el...
Ne feledd hát, hogy a szívnek
add meg a szép gyönyörök
élvezetét, amíg élsz!”
(Szimonidész)
PBS
11
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Nagyi Klub hírei
Elkészült a Nagyi klub I. félévi
programtervezete, melybõl már teljesültek programok.
Január 18-án Budapesten voltunk, ahol megnéztük a Mûvészetek
Palotáját, benne az Európában is
egyedülálló Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremmel. Mint megtudtuk, az 1500 fõt befogadó terem
kialakításánál arra törekedtek a tervezõk, hogy a terem akusztikája minden zenemûhöz tudjon igazodni. Ezt
szolgálja többek között a fej fölé függesztett, negyven tonnás hangvetõ,
az oldalfalba mozgatható 58 darab,
egyenként négy és nyolc tonnás zengõkamra-ajtó, a különleges fal- és
padlóburkolatok. Lenyûgözõ látványt nyújtott az ún. orgonák orgonája, amelyet sajnos nem hallhattunk
megszólalni, de már a monumentalitása is lenyûgözõ volt.
Utunk a Szent Gellért-sziklatemplomba vezetett, ahol minden látogató
kapott egy kis magnót fejhallgatóval,
amin keresztül hallhattuk a kápolna
történetét.
Mindezek után a Mikroszkóp
Színpad elõadását néztük meg, ahol
nagyon jól szórakozott a társaság. A

hazafelé út énekeléssel, nótázással
telt, és éjféltájban, mikor leszálltunk
a buszról, még sokáig a Nagyi Klub
dalolásától volt hangos a Jókai tér.
Részt vettünk a Népdalkör nyílt
próbáján, melyen fellépett a klub
énekkara is, és az egész est jó hangulatban telt.
Következõ nagyobb programunk

A Nagyi Klub 2012. I. félévi
programja (tervezet)
Január 10. 17 ó Klubgyûlés -koccintás
Január 18. Színházlátogatás Budapestre
Január 21. Részvétel a Pávakör
Nyílt Napján
Február 7. 17 ó Klubgyûlés. A
locsolóbállal kapcsolatos teendõk
megbeszélése
Március 6. 17 ó Klubgyûlés próbák megbeszélése
Március 14. 17 ó Részvétel a március 15-i ünnepségen
Március 31. Részvétel a gyön12

gyösi Nyugdíjas Ki-mit-tud-on
Április 3. Locsolóbállal kapcsolatos megbeszélés-próbák
Április 14. 17 ó Nagyis locsolóbál
Május 1. Majális a Völgyi tónál
Május 19. Részvétel a Pávakör jubileumi rendezvényén
Június 5. A Múzeumok Éjszakája
rendezvényen való részvétel megbeszélése
Június 23. Részvétel a Múzeumok Éjszakája rendezvényen
Július 3. Kirándulás vagy fürdõzés? (megbeszélés szerint)

a klub locsolóbálja lesz április 14-én
szombaton 17 órától, melyre szeretettel meghívjuk a község lakosságát.
Nagyon készülünk, sok program, jó
hangulat várható.
Továbbra is szeretettel várunk sorainkba minden nyugdíjast.
Nagyi Klub

Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját a Nagyi Klub

Locsolóbáljára.
Ideje: 2012. április 14. (szombat)
17 óra.
Helyszíne: ÁMK nagyterem
A Mûvelõdési Ház színpadán a verstõl a
táncig, a már megszokott színvonalas
produkciók szórakoztatják a megjelenteket.

A mûsor után zenés mulatságra kerül
sor.
Harapnivalóval és jó tarjáni borral
kedveskedünk a vendégeknek.
Szeretettel várjuk!
Nagyi Klub
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Egészség és környezetvédelem
Az egészséges életmód irányában
közel 15 éve indultam el, amikor többféle betegségem volt, és az orvosok le
akartak százalékolni. Én szerettem volna meggyógyulni, egészségessé válni.
Az orvosok sajnos csak abban tudtak
volna segítségemre lenni, hogy szedjem
továbbra is az orvosságokat, és szinten
tartják az állapotomat. Nekem ez nem
tûnt jónak, így ismerkedtem meg alternatív gyógymódokkal.
Legelõször a Reiki I, Reiki II, Reiki
mester tanfolyamokat végeztem el.
Ezek nagyon nagy elõrelépést jelentettek életemben. Majd elvégeztem az
agykontroll tanfolyamot és az ultra tanfolyamot. Szép lassan haladtam és
jelenleg is haladok utamon. 2 éves
masszõri képzést végeztem el.
Közel 6 éve megismerkedtem egy
olyan orvostechnikai eszközzel, amelyet közel 150 féle betegség esetén otthoni körülmények között, a használati
útmutató pontos betartása mellett, káros mellékhatások nélkül tudtam alkalmazni. Ez a kezelés az akupunktúrára

épül, részint a Shiatsu-terápián, gyakorlatilag e kettõnek, valamint a mágnesterápiának az ötvözete.
Azóta nem szedek gyógyszereket,
mert teljesen meggyógyultam.
Rengeteg referenciával rendelkezem. Fontos számomra az egészség és
környezetvédelem, így nagyon sok lehetõséggel és termékkel ismerkedtem
meg és használom azokat.
Lehetõségem volt elvégezni egy
csodálatos iskolát, ahol transzperszonális pszichológiai innovatív terapeuta képesítést szereztem. Ez a képzés a test, a
szellem és a lélek egységének gyógyításával ismertetett meg, és önmagunk
megismerésére, nagyobb rálátására
nyújtott lehetõséget.
Szeretnék egy egészségklubot elindítani Gyöngyöstarjánban, ahol azon
emberekkel tudnék fejlõdni, haladni,
változni és egyre egészségesebbé válni,
akik ebben szívesen és örömmel kívánnak részt venni.
Lehetõvé szeretném tenni, hogy
megtapasztalják az itt élõ emberek az

azonnali gyors és mellékhatások nélküli
fájdalomcsillapítást, lázcsillapítást. (Pici
babák esetén is kiváló!)
Szeretnék az egészségklubon belül
önismereti csoport indítani, illetve szívesen segítek a testsúlybeállításban.
Van arra is lehetõség, hogy a környezetünket figyelembe véve, vegyszermentessé tegyük otthonunkat, környezetünket, földjeinket.
Azoknak az embereknek is szeretnék segítségükre lenni, akik a telefonköltségeiket szándékoznak csökkenteni. Ezzel kapcsolatosan is szeretnék elõadót hívni ennek megvalósíthatóságáról. Szívesen vennék minden javaslatot: mi az, ami a helyi lakosokat érdekelné, és szívesen meghallgatnák jó
egészségük érdekében. Az egészség
nem minden, de a minden semmit
nem ér egészség nélkül.
Tisztelettel: Hajdú Erzsébet (Zsóka)
Tel.: 06/37/898-055; 06/70/451-64-17;
Érdeklõdni, javaslatokat leadni:
Pálosi Györgynénél, Varnyú Ritánál
lehet a Közösségi Házban.

lomhoz vezetõ fáklyás felvonulásra
szintén nagyon lelkesen sorakoztak fel a
kisgyerekek is az idõsebb generációk
mellé, és olyan küldetéstudattal vitték a
fáklyákat, hogy nyilvánvaló volt számunkra: átélik, átérzik õk is ezt a szimbólumot, hogy fényt visznek a sötétségbe.
Luca harmadik arca a vidámság, a
téli, bénító hideg elûzése a lelkekbõl
vérpezsdítõ, dinamikus zenékkel, a fázós végtagokból finom fûszeres forralt
borral meg a jótékonysági vásár finom

házi süteményeivel.
Már a Lovászi Faluszínház remek,
humoros elõadásától is jókedvünk
kerekedett, Porkoláb Anti és Szeniczey
Csaba ezt követõ fergeteges dobshowja pedig felfokozta a hallgatóság lelkesedését (és pulzusát) lebilincselve hallgatta minden korosztály. Végül a nagy
meglepetés, a Mystery Gang õrületesen
jó koncertje zárta a napot. Talán nem én
vagyok az egyetlen, aki nem ismertem

Luca 2011.
A Luca-napi rendezvény már hozzátartozik a karácsonyi készülõdéshez
Gyöngyöstarjánban. Szûkös anyagi keretek között is évrõl évre jobban sikerül
a szervezés. Azt szeretem benne, hogy
több arca van, és mindenki találhat benne valamit, ami segít a téli ünnepkörökre hangolódni, illetve a kezdõdõ
nagy hideget örömmel elfogadni.
Évek óta nagyon hangulatos és bensõséges a gyerekek, családok közös adventi készülõdése, amikor együtt díszeket, koszorúkat készítünk az ajtókra, az
asztalokra, a leendõ karácsonyfára. Idén
a gyerekek a Galagonya bábszínháznak
is örülhettek.
A szintén hagyományos templomi
koncert az adventi elmélyülést, elcsöndesedést szolgálja, a belsõ felkészülést a
közelgõ ünnepre. 2011-ben Réz Lóránt
orgonamûvész hangversenye jelentette
ezt a lélekemelõ élményt. A temp-

Folytatás a 14. oldalon
13

XV. évfolyam 1. szám

2012. március

Folytatás a 13. oldalról
ezt a zenekart, akik pedig hihetetlen
sodrású, pörgõs, tüzes rock'n'roll zenéjükkel nagy karriert futottak be a mûfaj
õshazájában, Amerikában. A legjobb
bulizenészek közé tartoznak, a koncerten láb nem maradt mozdulatlan, mindenki felengedett a nagy táncban, lelkes
ugrálásban.
Luca napján tûnik a leghidegebbnek
a langyos õsz után hirtelen beköszöntõ
tél, köszönjük annak, akit illet, hogy
megint felmelegedhettünk ebben a vidám, közös ünneplésben.
"lmzs"

Gyöngyöstarján 2011. december Luca napi
orgonakoncert
Így farsang farkán a két nagy ünnep
között, amikor ebben a nagy hóban
egy kicsit újra lelassul az idõ, kellemes
érzések töltenek el, amikor a gyöngyöstarjáni Luca napi rendezvényre
emlékezem. A program megálmodói
olyan közösségi rendezvényt terveztek, amiben próbálták kihasználni a település adottságait, értékeit. Mi itt élõk
ezekre az értékekre igazán akkor tudunk felfigyelni, rácsodálkozni, ha a
vendégeink szemével néznünk körül.
Nekem 2011 karácsonyán kivételes
ajándékban volt részem. Több mint tíz
éve látott barátom, tanítványom látogatott meg zenész kollégáival Brazíliából. Ahogy magukat nevezték, a „brazil karaván” elõször volt földrészünkön Európában, illetve Magyarországon. Eugenio Menegaz zongoramûvész, Marta Graziotin és Ernani Haas
énekesek három nagy sikerû brazil zenei estet adtak hazánkban, Budapesten, Egerben és Százhalombattán.
Azért jöttek hozzánk, mert régi álmuk
volt, hogy Európában énekelhessenek.
Egy dél-amerikai ember, pláne ha ereiben európai vér csörgedezik, szeretné
megérezni õsei hazájának földjét talpa
alatt, levegõjét beszívni, ízeit érezni,
kultúrájába bepillantani és visszaadni
valamit lényegébõl, tudásából, szeretetébõl. Mikor meglátták a festõi tájban a
gyönyörû hegyek között a szõlõluga14

sokkal határolt falut, már érezték, hogy
különleges élményben lesz részük.
Fõvárosunk, majd egy bájos vidéki város, Eger után következett egy új találkozás. Érkezésünkkor magunkhoz
vettük a szükséges hideg elleni paprikás védõitalt, ami természetesen minden nyelvi és egyéb akadályt elhárított
a továbbiakra nézve. Amíg a templomban kipróbáltam az orgonát, addig
vendégeim az igazi magyar falusi vendéglátást tapasztalhatták meg. A fáklyás
körmenettel a dalos ajkú énekesek a
templomba csalogatták a falu népét az
orgonahangversenyre. Összeállításomban olasz, francia, angol, német
karácsonyi mûvek szerepeltek, amit a
két brazil vendégmûvész éneke zárt
anyanyelvükön, portugálul a Csendes
éj (Noite feliz). Rövidke orgonakoncertem után könnyes szemmel köszönték meg a lehetõséget, hogy énekelhettek Gyöngyöstarjánban. Számomra is meglepõ volt, hogy itt
érezték magukat legjobban, és nem a
koncerttermi profizmus körülményei
között. Sokat töprengtem, hogy mi lehetett az, ami ennyire megérintette
õket. A kedves emberek, a szent hely,
az évszázadok óta átimádkozott falak, a
templom arányai, a gyönyörû díszítések, a gondos kezek, amik az oltárterítõket ropogósra vasalják, a csillogó
orgonamuzsika, amit a szerzõk a csil-

lagok harmóniájából szõttek, mindegyiket a szeretet ereje hatja át, ami kiemeli az embert a profán hétköznapokból, felemeli, megtisztítja és
közelebb visz ahhoz a Jóhoz, ahonnan
jöttünk és ahová tartunk. Ebben a
világban otthon éreztük magunkat.
Réz Lóránt

Fészerszínház
épül
A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület az idei tavaszra céljául
tûzte ki a Falumúzeum udvarára a Fészerszínház felépítését. A munkálatok
során a kivitelezõk mellett az Egyesület
tagsága is aktív részvételt kíván vállalni.
Továbbá nagyon szívesen várjuk bárki
önzetlen segítségét, aki nemcsak az
épület, hanem a faluközösség épülésében is részt tudna venni. Szervezett alkalmakkal kívánjuk élvezetessé tenné a
közös munkát, ügyelve a biztonságos
munkavégzés feltételeire.
Az önkéntesek jelentkezhetnek és
feliratkozhatnak az idõpontokra Bodó Géza bácsinál (Tûzoltó u. 13), és
Ozsvári Dénesnél 30/3-913-914 ).
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Állandó programok
Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

8.00-12.00
Falugazdász

12.30-14.30
Kosárfonó tanfolyam

10.00
Logopédus
8.00
Logopédus

15.00-16.00
Néptánc
(ÁMK)
16-18
Nagyi
kézmûves
foglalkozás

9.30-10.15
Csiribiri torna

Kéthetente
10.00
Baba-mama
klub
13.00-16.00
Falugazdász

15.00-17.00
14.30-15.30
Fonó kézmûves
Dráma szakkör
szakkör

14.00-17.00
Angol kezdõ
Angol haladó
tanfolyam

Vasárnap

Idõközönként

16.00-18.00
Pávakör próba

Nagyi net
Filmklub
Nagyi énekkar
próba

17.30-18.30
Gerinc torna
16.00-16.30
Nagyi torna

18.00-19.00
Hatha jóga

18.45-19.45
Zumba (ÁMK)
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A Közösségi Ház 2012. évi programjai
2012. március
1. Kiszebáb égetés
11. 16 ó Teadélután irodalomkedvelõknek
18. Színházlátogatás Budapestre
A falugazdász elõadása
Nagyi-net 4 alkalommal
2012. április
Húsvéti készülõdés
A falugazdász fogadóórája Területalapú támogatások
Hanák Kolos teljesítménytúra
Tájékoztató civil szervezetek részére pályázati lehetõségekrõl
Dízel zenekar nyílt próbája
17. Nagyi locsoló bál
Nagyi-net
2012. május
Rejtett munkalehetõségek felkutatása - munkát keresõk tájékoztatása
A falugazdász fogadóórája - Õstermelõi igazolványok érvényesítése
Gyermeknapi színház
2012. június
2-3. Mátra 115 teljesítménytúra
Irodalmi udvar zenével
Ki Mit Tud? – tehetségkutatás,

bemutatkozási lehetõség
A falugazdász fogadóórája - az õstermelõi igazolványok érvényesítése
23. Múzeumok éjszakája - Falumúzeum
Pünkösdi Utcaszínház és Utcazenész Találkozó
idõpontváltozás!!
2012. július
Kiállítás - amatõr mûvészek bemutatkozása
Internethasználati tanfolyam
Mi a teendõ ha munkanélküli leszek?
A falugazdász fogadóórája
2012. augusztus
A falugazdász fogadóórája Területalapú támogatások kérése
18-19 -20. Szüretkezdõ Fesztivál
Író-olvasó találkozó (a szüretkezdõ fesztivál részeként)
2012. szeptember
Nagyi-net
Anyatejes világnap
A falugazdász elõadása
Filmklub
Kirándulás, mozilátogatás
28. Mesemondó verseny

2012. október
Túra a Világos hegyre
A falugazdász fogadóórája Származási igazolások kiállítása
13. Múzeumok Õszi Fesztiválja
Vállalkozásfejlesztés - elõadás
2012. november
3. Tökfeszt (Könyvtárt népszerûsítõ program: megzenésített versek a
Bogácsa zenekar elõadásában)
Drámapedagógiai foglalkozás
e-Magyaroroszág pont használata
- tájékoztató
Falugazdász
Közmunka program - tájékoztató
Natura nap
2012. december
Falugazdász fogadóórája
Pályaválasztási tanácsadás az ált.
iskola 7.-8. oszt.
2012. december 15. Luca nap
A pontos dátumokat a www.
gyongyostarjan.hu és a Közösségi
Ház Facebook oldalakon követhetik
figyelemmel.

Szakköreink
Fonó népi kézmûves szakkör
A gyöngyöstarjáni gyerekek nagyon nyitottak és tehetségesek. Errõl
az évek során meggyõzõdhettem.
Mégis elkezdtem izgulni, mikor
megláttam, hogy a fonó népi kézmûves szakkörre olyan sokan jelentkeztek (húszan), fõleg, hogy rengeteg az
elsõ osztályos közöttük. Hogy tudok
ennyi gyerekkel együtt foglalkozni?

Hiszen célom volt bevezetni õket a
népi kismesterségekbe, megismertetni velük a kosárfonást, bõrmûvességet, fémdomborítást, batikolást,
gyöngyözést, nemezelést, csuhézást
stb. Szerettem volna újra felfedeztetni velük, hogy a környezetünkben
megtalálható természetes anyagokból
mennyi gyönyörû használati- és dísztárgy készíthetõ. Meg kell mondanom, a gyerekek várakozáson felül

Folytatás a 17. oldalon
16
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Folytatás a 13. oldalról
teljesítettek. Már az adventi készülõdés alatt fantasztikus dolgokat alkottak (csuhédíszek, adventi koszorú,
fonott betlehem csuhéfigurákkal
stb.), de jóval meghaladják életkorukat ügyességben a bõrtárgykészítés
során is, mely tevékenységgel a második félévben kezdtünk foglalkozni.
Remélhetõleg idén is lesz nyári napközis tábor, ahol egy héten át lehetõség lesz elmélyedni a tevékenységekben. Addig is megosztok néhány
fotót a gyermekek munkáiból.

2012. március

Páros csütörtök = Babamama klub

Dráma szakkör
Eredeti célunk nem a színjátszás, inkább a drámapedagógiai játék volt,
mégis úgy döntöttünk, hogy megpróbálkozunk egy színdarab elõadásával is.
Remek alkalom volt az iskola karácsonyi mûsora, mikor elõadtuk a Melyiket
a kilenc közül? címû darabot. Annyira
fellelkesültünk, hogy a drámajátékok,
gyakorlatok mellett elkezdtük keresni
az újabb mûvet, mellyel ismét meglebegtethetik színészi képességeiket a
gyermekek. Miután egy ilyen felkészülés rengeteg energiát és munkát követel, szeretném megköszönni a karácsonyi mûsort a színészpalántáknak, kik
név szerint a következõk: Darók Dézi,
Darók Kíra, Felsõbányai Csenge, Jáborszky Dávid, Kerek Felícia, Lengyel
Bianka, Tóth Ábris Ármin, Tóth Bálint, Tóth Lili, Varga Mátyás, Varga
Zsófia, Vincze Virág. Köszönjük szépen a karácsonyi mûsort!
Néptánc szakkör
A tavaly megkezdett munkát folytattuk idén az alsó tagozatosokkal. A népi játékok és a ritmusérzék fejlesztése
mellett az ugrós tánclépések alapjaival
ismerkednek a gyerekek. Az ebbõl öszszeállított kisebb koreográfiát elõször a
Nagyi klub locsolóbálján fogjuk bemutatni. Természetesen a fontosabb néphagyományokat sem mulasztjuk el
megtartani, amit a luca napi kotyolással
kezdtünk, és március 1-jén a kiszebáb
égetéssel folytattunk.
Varnyú Rita

Régi vágya teljesült a kismamáknak:
végre van egy hely, ahol idõrõl idõre
összegyûlhetnek.
Ez a hely a Közösségi Ház Rákóczi út
felõl nyíló helységében van. Itt tartja foglalkozásait a csiribiri torna szerdánként,
melyet már sokan megismerhettek.
Páros csütörtökönként 2011. októberétõl kezdve beindítottuk a Babamama klubot. Az egyik csütörtökön
megbeszélünk valamilyen témát a csecsemõ- és kisded korral kapcsolatban, a
másik csütörtökön az anyukák kötetlenül beszélgetnek vagy mondókás játékkal szórakoztatják a babákat.
Miközben az anyukák beszélgetnek,
a mászó vagy éppen totyogó gyermekük a társasági lét elsõ tapasztalataival
gazdagodik.
A játékok száma is alkalomról alkalomra gyarapszik. Szeretettel várunk

minden csecsemõt vagy kisdedet nevelõ édesanyát természetesen a kicsikkel
együtt 3 éves korig. A klub 10 órától
kezdõdik (de lehet, hogy kissé korábbra
tesszük a kisebb babák napirendjéhez
igazodva) és 45 percig tart (max. 1 óra).
Információ a védõnõi tanácsadóban plakáton olvasható, valamint telefonon érdeklõdhettek a 30/8411048-as számon.
Ízelítõül néhány téma ami eddig
volt: Szobatisztaság, vészhelyzetekelsõsegélynyújtás, gyerekek a képernyõ
elõtt (Lukács Edinával), védõoltásokról
a doktor nénitõl.
Következik még: Önállósodáskonfliktushelyzetek, értõ figyelemrõl,
játékokról.
Hammer Tünde
védõnõ

Kedves Olvasóink!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a
Mozgókönyvtári szolgáltatás 2012.
februártól a Közösségi Házban érhetõ
el. A könyveket onnan lehet kölcsönözni a ház nyitva tartási idejében.
A szolgáltatással folyóiratokat is
kapunk, amiket helyben, illetve rövid
határidõvel kölcsönözni tudunk.

Ezek a következõk: Az Utazó kéthavonta, Babamagazin - havonta,
Földgömb - kéthavonta, Kiskegyed
konyhája - havonta, Meglepetés hetente, National Geographic Kids havonta, Nõk Lapja - hetente,
Praktika - havonta
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Csiri-biri torna
2011 októberében indítottam be heti rendszerességgel a csiri-biri tornát.
Nagy örömömre szolgált, hogy már az
elsõ bemutató foglalkozáson nagy volt
az érdeklõdés, s ez azóta is így van, hétrõl hétre egyre több anyuka hozza el
gyermekét erre a vidám délelõttre, néha
már alig férünk be a terembe. Folyamatosan bõvül a résztvevõk köre, néhány anyuka már alig várja, hogy csemetéje megtegye az elsõ lépéseket, s
jöhessenek „csirire”.
De mi is az a csiri-biri torna és
miért jó?
Orszáczky Ildikó a megalkotója, aki
úgy gondolta, hogy a gyerekeket nem
lehet elég korán a mozgás és az éneklés
örömére szoktatni, így 2005 óta vannak
foglalkozások az egész ország területén.
Összeállított egy olyan 40 perces dalolós, mondókás, örömteli foglalkozást,
ahol a gyerekek a hétköznapitól eltérõ
mozgásformákkal és mozgásfejlesztõ
eszközökkel ismerkedhetnek meg.
A foglalkozás minden egyes mozzanata fejlesztõen hat a gyerekek személyiségére, mozgásfejlõdésére, ritmusérzékére, zenei hallására, beszédfejlõdésére, koordinációs képességeire, valamint nagymértékben hozzájárul a tanuláshoz elengedhetetlenül
szükséges részképességek (írás, olvasás, számolás) normális ütemû fejlõdéséhez.
Fontos szerepet kapnak a nagy- és
finommotorikus mozgásokat fejlesztõ
gyakorlatok, mozgásfejlesztõ eszközök. Valamint megfigyelhetõ, hogy a
gyermek hogyan viselkedik társaságban, hogyan reagál váratlan helyzetekre, kortársaihoz képest megfelelõen fejlõdik-e mozgása, hajlandó-e,
képes-e irányított gyakorlatokat végrehajtani, valamint figyelmét rövid
ideig egy bizonyos dologra összpontosítani.
A foglalkozás elsõ szakaszában
nagymozgásokkal kísért gyakorlatok
szerepelnek, a második szakaszban
mozgásfejlesztõ eszközök segítségével
végrehajtható mozgásformákkal ismerkedhetnek meg, végül az utolsó, lecsi18

tuló szakaszban a finommotorikus
mozgásokkal kísért mondókákat, mozgásformákat gyakorolhatják. Tehát elõször a nagymozgások, majd a manuális
tevékenységek során fejleszti a gyerekek képességeit, készségeit. Speciálisan
összeállított gyakorlatok követik egymást, s ez azért fontos, mert ha a gyerekek mozgása nem fejlõdik megfelelõen,
vagy valamelyik szinten megreked, akkor egyensúlyi vagy koordinációs zavarok léphetnek föl, amelyek tanulási nehézségek kialakulásához vezethetnek
iskolás korban.
Azonban ez a fejlesztõ hatás észrevétlen marad, hiszen mondókázunk,
éneklünk, közben mozgunk. Aztán
elõkerülnek az eszközök (alagút, trambulin...), buborékot kergetünk, s egyszerûen csak jól érezzük magunkat, s
nemcsak a gyerekek, hanem az anyukájuk is, hiszen egy kicsit kikerülnek a
megszokott mindennapokból.
Számomra az a legnagyobb öröm és
visszajelzés, mikor egy anyához bújó,
félénk, visszahúzódó kisgyerek pár alkalom után bátran kipróbálja a tölcsért,
már élvezi a „zsipp-zsuppolást”, mosolyog, örömmel jön, és már alig várja,
hogy mikor jöhet újra csiri-birire. Köszönöm ezt a gyerekeknek és anyukájuknak, valamint a sok pozitív vissza-

jelzést és tapasztalatot, hiszen ez nekem
egy megerõsítés, hogy jól csinálom.
Továbbra is nagy szeretettel várok
minden 1-3 év közötti, járni tudó gyerkõcöt anyukájával, apukájával, vagy bármelyik családtagjával egy vidám dalos,
mondókás, mozgásos hancúrozásra
minden szerdán 9.30 órai kezdettel az
IKSZT-ben.
További információ a tornáról, a fejlesztõ hatásról a www.babatorna.hu oldalon.
Tõkésné Korponyi Krisztina
óvodapedagógus
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Kedves fotóbarátok!
Tovább folytatjuk fotópályázatunkat a Nagyi Klub támogatásával.
Nem tettünk le arról a szándékunkról, hogy Gyöngyöstarján falinaptárát
elkészítsük, amit a faluról készült fotókkal szeretnénk díszíteni.
Várjuk tehát 2012. október 30-ig a
Közösségi Házba azokat a településünkrõl készült fotókat, amit érdemesnek tart arra, hogy bekerüljön a
naptárba.
A zsûrizésnél figyelembe vesszük

az érdekes megoldásokat, a különleges pillanatokat, a nem mindennapi
látványtechnikát. A fotókat zárt borítékban jeligével ellátva kérjük leadni
a Közösségi Házba.
Tavalyi fotópályázatunk nyertese
Kecskés Alida Arany J. úti fiatal volt,
akinek a Luca napon adtuk át a fotópályázat díját. A képek a Közösségi
Házban megtekinthetõk.
Minden kedves fotósnak jó munkát kívánunk!

Zumba!!!
Az egész világon óriási népszerûségnek örvendõ, viszonylag újnak
mondható mozgásforma, a zumba,
már Gyöngyöstarjánba is begyûrûzött. Vérpezsdítõ latin dallamok, a
tánc és a fitnesz keveréke garantáltan
kellemes kikapcsolódást biztosít, és e
mellett minden egyes kis izomcsoportot is megmozgat. Nincs korhatár, a nagymamák jöhetnek az unokákkal, és mindenki jól érezheti magát generációtól függetlenül.

NAVA pont lettünk!
2012. februárjától Közösségi Házunkból elérhetõek a NAVA pont regisztrációköteles szolgáltatásai.
Mi a NAVA?
A NAVA – teljes nevén Nemzeti
Audiovizuális Archívum – a magyar
nemzeti mûsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél
fogva audiovizuális tartalmakat gyûjt.
Gyûjtõkörébe tartoznak az országos
földfelszíni terjesztésû televíziók és
rádiók magyar gyártású vagy magyar
vonatkozású mûsorai. A NAVA
ezenkívül befogad helyi mûsorszolgáltatói vagy bármilyen egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is
segítve az audiovizuális tartalmak
mint a kulturális örökség részeinek
megõrzését.
A NAVA olyan az elektronikus
mûsorok számára, mint az Országos
Széchényi Könyvtár a nyomtatott
kiadványok vagy a Magyar Nemzeti
Filmarchívum a magyar filmek számára. Az archívum 2006. január 1-jén
kezdte meg munkáját. A Nemzeti
Audiovizuális Archívumot a Neumann János Digitális Könyvtár és
Multimédia Központ Nonprofit Kft.
üzemelteti.
A NAVA mûködését a 2004. évi
CXXXVII. törvény szabályozza, a
szerzõi jogokhoz kapcsolodó feladatait a 117/2004. (IV. 28.) Kormányrendelet, az audiovizuális mûsorszá-

mok felújításának, valamint szolgáltatásának mûszaki, minõségi és egyéb
követelményeit pedig a 52/2007. (V.
17.) GKM-OKM együttes rendelete
határozza meg.
A NAVA különlegessége, hogy
gyûjteményéhez online hozzáférést
biztosít a törvény szabta kereteken
belül – archívumának adatbázisa
szabadon kereshetõ, a benne található mûsorok teljes terjedelmükben
pedig az úgynevezett NAVA-pontokon (amelyek a könyvtárakban, iskolákban stb. elérhetõ terminálokat jelent) tekinthetõk meg. Az oktatási intézményekben található NAVA-pontok az adott intézmény diákjai, tanárai, hallgatói és kutatói számára állnak rendelkezésre, a nyilvános
könyvtárak, múzeumok NAVApontjai pedig bárki számára szabad
hozzáférést jelentenek az archívum
gyûjteményeihez.
A NAVA szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes.
A NAVA szolgáltatásai
A NAVA törvényileg elõírt feladata a
magyar nemzeti mûsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum mûködtetése. A
kötelespéldány-archívumban az m1, az
m2, a Duna Tv, az RTL Klub, TV2
valamint a Magyar Rádió 3 csatornájának a 2006. január 1. óta sugárzott magyar gyártású vagy magyar vonatkozású

Nagyon örülök neki, hogy kialakult már egy törzsgárda Gyöngyöstarjánban is, akik minden kedd este
együtt mozognak, táncolnak, buliznak, és egyszerûen csak jól érzik magukat. Az összetartást az is jól mutatja, hogy már túl vagyunk az elsõ közös jelmezes farsangi zumbán is, ami
nagyon jól sikerült. Bízom benne,
hogy ez a nagy lelkesedés, és jókedv
hosszútávon is fog mûködni. Tehát
nincs is más hátra csak az, hogy
zumbázzunk!

Folytatás a 20. oldalon
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Folytatás a 19. oldalról
mûsorait találja meg.
A kötelespéldány-gyûjtés mellett
a NAVA megõriz és az úgynevezett
Különgyûjteményekben hozzáférhetõvé tesz további audiovizuális tartalmakat is.
100 magyar játékfilm – a Magyar
Nemzeti Filmarchívum gyûjtemé-

Verselés
Újévköszöntõ versekkel. Ez volt a
címe januári rendezvényünknek, melyen a résztvevõk elhozhatták és felolvashatták kedvenc verseiket. Meg-

nye 1941-1981
Magyar Világhíradók – a Magyar
Nemzeti Filmarchívum gyûjteménye 1919-1949 közötti idõszakból
Színház- és Filmmûvészeti Egyetem vizsgafilmjei 1955-1985-bõl
Mediawave fesztiválfilmek
Mindentudás Egyeteme elõadások 2002-2006-ból

Gramofon lemezek 1904-1959
Az archívumokban szabadon kereshet, a Magyar Világhíradókat és a
Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
vizsgafilmjeit bárhonnan szabadon
megtekintheti, a NAVA kötelespéldány-archívum és a Különgyûjtemények további anyagait azonban csak
NAVA-pontban nézheti meg.

lepõen sokan gyûltünk össze ezen a
délutánon a Közösségi Házban, és a
felnõttek mellett a gyermekek is nagy
érdeklõdést mutattak a program iránt.
Érdekes bemutatkozása volt ez a jelenlevõknek, hiszen mindenki önmagából tárt fel egy részletet a hozott

versen keresztül. A jól sikerült este
folytatásaként szeretettel várunk minden irodalomkedvelõt a Közösségi
Házba 2012. március 11-én vasárnap
16 órától. Belépõ: egy hozott irodalmi
mû felolvasása.
Varnyú Rita

Iskolai farsang
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