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Váci Mihály

Pipacsok a búzamezõben
Búza, búzakalász!
véle szél hadonász:
hajlik, lengedezik,
amíg cseperedik.
Búza, búzakalász.

Messze virítanak.
Lenge szirmaikat
rázva vérpirosan,
mag felett magasan,
messze virítanak.

Színe még nem arany:
mint a fû, csak olyan.
Szerte búzamezõ
zöld színben repesõ,
– színe még nem arany.

Tõlük piros a táj!
„Ime itt van a nyár!”
Õket nézegetik,
szép csokorba szedik.
Tõlük piros a táj.

Amíg érik a mag,
lassan, jó nap alatt,
– könnyû kis pipacsok
szirma, lángja lobog,
amíg érik a mag.

A zöld búzamezõk,
észrevétlenek õk!
De lehull a pipacs,
s felragyognak a nagy
érett búzamezõk!
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Polgármesteri tájékoztató
Aktualitások
Már áll a helyi piac épülete a polgármesteri hivatal és a mûvelõdési
ház közötti udvaron. Az asztalok és a
festés hátravan még, de már fedett
szép tiszta helyen lehet a helyi termékeket árulni és vásárolni szombat
délelõttönként. A garantáltan friss, az
ipari termelésben használatos tartósító, érlelõ vegyszerektõl mentes gyümölcsök, zöldségek, valódi tej és tejtermékek kaphatók. Arra kérek mindenkit, látogasson el a helyi piacra
szombatonként vásárolni vagy eladni
a kertjében termelteket. A környezõ
településeken még 6 helyen lett kialakítva hasonló létesítmény, amely
lehetõséget nyújt a „szomszédoló”
piacok mûködésére. A mi kis piacunk
1.8 millió forint bruttó 100% támogatással készült el, a Dél-Mátra Leader Egyesület által elnyert pályázattal.
A helyi piacokat nyáron fogjuk hivatalosan átadni.
Régi adósságunk teljesítjük az
idén, amikor a Damjanich utca felújítására kerül sor. A régóta esedékes
felújítással a 2012. évi pályázatunk
beadása után vártunk. Nyertünk, de a
pályázati alap kiürült, így majd a késõbbi feltöltésére kapott ígéret miatt
tovább vártunk. 2013 novemberében
jött a hír, hogy mégsem töltik fel az
„utas” pályázati alapot. Tovább nem
várhatunk, az ott lakók türelmét
megköszönve, az idén önerõbõl kb.
15 millió Ft-ból felújítjuk.
Sport- és szabadidõteret alakítunk
ki 3.8 millió Ft-os Leader-pályázatból a focipálya mögötti területen.
Évek óta óriási gondot okozott az
ottani terület rendbetartása, hiszen a
terepviszonyok, a szemét és a gaz miatt nyírni nem lehetett. Most szép
padok, asztalok, salakos futópálya,
nagy füves zöldterület, épülõ nyársaló és a pályázatban nem szereplõ
teniszpálya is kialakításra kerül. A teniszpálya kialakítását a maradék pénzekbõl próbáljuk megvalósítani, ezért
nem biztos, hogy az még az idén elkészül. A szabadidõtér alkalmas lesz
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családi rendezvényekre, baráti körök
számára sporttal vagy anélkül szervezett összejöveteleire, fõzésre, szórakozásra és falurendezvényekre is. Átadását nyáron, a fû megerõsödése
utánra tervezzük.
Az elmúlt években több lehetõség
nyílt a sportpályák és azok infrastruktúrájának fejlesztésére. Igyekeztünk
kihasználni ezeket a kivételes lehetõségeket. Rendkívüli eredmény, hogy
az iskolaudvarra nyertünk egy komplett 20X40 méteres mûfüves sportpályát világítással, palánkkal és egyéb
tartozékokkal együtt. A beruházást a
MLSZ végezteti, az idén ez is elkészül. Köszönet jár Jenei Károly alpolgármester úrnak, MLSZ Heves Megyei Igazgatójának a pályázat elnyeréséhez nyújtott segítségéért. A 32 millió Ft-os beruházási költséghez
mindössze 10%-os önerõt (3.2 millió
Ft-ot) kellett hozzáadnunk. Ezzel
gyerekeinknek kulturált és biztonságos sportolási lehetõséget tudunk
biztosítani az iskolában és azon kívül
is. Továbbá a labdarúgás utánpótlásának és más sportág bevezetésének is
megteremtjük a feltételeket.
Más téma:
A község területének szépítését,
karbantartását megpróbáljuk a leghatékonyabban végezni. Sajnos az új
közmunkarendszerben nem elsõsorban az önkormányzat akarata és igénye szerint lehet közmunkásokat alkalmazni, hanem a munkaügyi hivatal kiközvetítése alapján az arra jogosultak közül lehet meghatározott létszámot behívni. 2014-ben május 15-

tõl kaptunk lehetõséget 5 fõre, ebbõl
1 fõ az ovi konyhai munkáiban segít,
négyen pedig (két férfi, két nõ) a virágosítást, fûnyírást végzik a község
területén. Mindenki látja, hogy nagyon sok a levágásra váró terület.
Megpróbáljuk a fontosabb területeket elõrevenni. Mégis sok türelmetlen megjegyzéssel találkozunk. Nyilván, ha valaki veszélyesnek ítél meg
egy-egy területet, az jelezze a hivatalba, és meg fogjuk csinálni. Egyre
több gondot okoz az elhagyatott, elhanyagolt ingatlanokon és elõtte (járda, árok, útszéle) területén a nagy fû,
gaz megjelenése az árkok, átereszek
elhanyagolása. Ezek kezelésére az
önkormányzatnak nincs kapacitása. A
jelenlegi jogi szabályozással nem lehet vagy nagyon nehézkes az ingatlan
tulajdonosát kötelezni arra, hogy eleget tegyen ennek az alapvetõ közös
igényünknek. E lehetetlen helyzetnek a megoldását csak egy olyan szabályozással tudom elképzelni, amely
ilyen esetekben is lehetõséget ad az
önkormányzatnak arra, hogy a hanyag ingatlantulajdonos terhére elvégeztesse akár a magánterületén is a
beavatkozást. Azért nagyon sok példa
van arra is, hogy a jó szomszédi kapcsolat elég ezeknek a problémáknak a
megoldására. Több helyen az idõsebbek lakta ingatlanok szomszédjai
rászánják azt a fél órát, és ha már levágják maguk elõtt a füvet, vagy kitisztítják az árkot, tovább haladnak,
és megteszik ezt az idõs szomszédnál
is. Köszönöm nekik!
Nagy Károly

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfõ: 7:30 - 17:30
Szerda: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 12:00
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A képviselõ-testület üléseirõl
2014. április 29.:
– A gyógyszertár helyiségének átalakítási költségeire a képviselõ-testület
130 000 Ft-ot hagyott jóvá.
– A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület pályázata útján valósul meg a községháza és a mûvelõdési ház épülete között
a helyi piac, melyet az önkormányzat
visszatérítendõ támogatással segít.

A jelölt neve

Horváth László Dezsõ
Vona Gábor
Dr. Sós Tamás
Dr. Lukács Zoltán
Ivády Gábor
Tenke János
Horváth Mihály
Subicz István
György Roland
Szegváry Krisztián
Rézmûves Róbert
Szabó Sándor Miklós
Suha Jenõ
Egyed Mónika
Schopf Rita
Rozinka Gyöngyi
Huszárné Luda Ágnes
Snep Andrea
Összes érvényes szavazat

– Elfogadta a képviselõ-testület az
önkormányzat és a Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi gazdálkodásáról, valamint a belsõ
ellenõrzésérõl szóló beszámolót.
– Folytatódott a településrendezési
eszközök felülvizsgálatának folyamata:
az elfogadott rendelettervezetet 2014.
május 16-ig lehetett véleményezni.

Gyöngyösi
választókerületben
összesen
Jelölõ szervezet(ek)
kapott
érvényes
szavazat
FIDESZ-KDNP
19 798
JOBBIK
19 159
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
11 874
LMP
1 360
KTI
283
A HAZA NEM ELADÓ
193
ZÖLDEK
192
SMS
115
FKGP
92
SEM
91
MCP
90
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
80
EU. ROM
75
ÖP
57
MSZDP
30
HATMAP
27
MDU
22
REND, SZABADSÁG
15
53 553
A pártlista neve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MCP
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
ÚDP
FIDESZ-KDNP
SEM
LMP
JESZ
ÚMP
MUNKÁSPÁRT
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
KTI

Az elfogadott rendeleteket és határozatokat a Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatalban az érdeklõdõk megtekinthetik.
A 2014. április 6-i országgyûlési
választások választókerületi és
gyöngyöstarjáni eredményei (kivonat a választási jegyzõkönyvbõl)

Gyöngyöstarján 1.
szavazókör kapott
érvényes
szavazat
36.97 %
35.78 %
22.17 %
2.54 %
0.53 %
0.36 %
0.36 %
0.21 %
0.17 %
0.17 %
0.17 %
0.15 %
0.14 %
0.11 %
0.06 %
0.05 %
0.04 %
0.03 %
100 %

Gyöngyöstarján 1
0
1
3
0
0
271
0
39
0
0
0
1
1

246
256
119
55
0
1
0
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
683

Gyöngyöstarján 2.
szavazókör kapott
érvényes
szavazat
215
288
94
38
1
5
3
2
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
651

Gyöngyöstarján 2
0
4
5
0
0
240
2
32
0
0
3
1
0
Folytatás a 4. oldalon
3
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Folytatás a 3. oldalról
14
15
16
17
18

A pártlista neve
Gyöngyöstarján 1
EGYÜTT 2014
1
ZÖLDEK PÁRTJA
2
ÖSSZEFOGÁS
0
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
141
JOBBIK
228
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:
688

Gyöngyöstarján 2
2
3
0
107
256
655

A 2014. május 25-i Európai Parlamenti választások országos és gyöngyöstarjáni eredményei
(kivonat a választási jegyzõkönyvbõl)
Sorsolt
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
11

A listát állító párt(ok) neve
MSZP
SMS
FIDESZ-KDNP
A HAZA NEM ELADÓ
JOBBIK
LMP
EGYÜTT-PM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

Országos
eredmény
252 494
9 263
1 191 163
12 107
339 501
115 957
167 012
225 762

%
10.92 %
0.4 %
51.49 %
0.52 %
14.68 %
5.01 %
7.22 %
9.76 %

Gyöngyös- Gyöngyöstarján 1
tarján 2
21
19
0
2
152
124
0
1
64
74
20
10
12
9
18
21

Az Európai Parlamentbe képviselõt az országosan 5%-ot elérõ pártok küldhetnek.
A választási jegyzõkönyvek teljes adattartalma a www.valasztas.hu oldalon megtekinthetõ.
Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi Helyi Választási Iroda

Iskolánk életébõl
Ipolytarnóci õsmaradványok
Tanulmányi kirándulásunk következõ állomása, melyen 50 gyerek és 3
kísérõ tanár vett részt, egy világhírû
természetvédelmi terület volt, mely a
régmúlt emlékeit õrzi, egy vulkáni
katasztrófa során betemetett õsvilági
kincseket. Mit láttunk?
Cápafogakkal hintett tengerparti
fövenyt, szubtrópusi erdõ hatalmas,
megkövesedett fáit, egzotikus növénylenyomatokat, „õsvilági szörnyek” lábnyomait, a vulkáni tufa áradatában összesült maradványokat, s
mindezeket eredeti helyzetükben,
egy geológiai tanösvény mentén figyelhettük meg. A tanösvény végén,
háromdimenziós kivetítés segítségével a lábnyomok alapján rekonstruált
állatok elevenedtek meg. A kirándulásunk fénypontját a mozgó székes 4
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dimenziós vetítés jelentette, a szimulációs teremben a vulkánkitörés által
elpusztított hajdani élõhelyet, és az
akkor élt õsállatokat bemutató hite-

les, s egyben látványos térhatású, digitális animációt tekinthettük meg.
Sándorné Paulik Erika
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Óvodánk életébõl…
„Márciusi napsugár, melegszik
már a határ”
Központi ünnepségen emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkrõl. Ezen
a napon az óvodások nagy része már
kokárdában érkezett az óvodába
(akiknek pedig nem volt, óvó néni készített). A nagycsoportos gyermekek
lovas játékával, verseivel, dalaival
emlékeztünk meg a szabadságharchoz
kapcsolódó eseményekrõl. Közös
meneteléssel, zászlólengetéssel zárult a
mûsor, majd a kopjafánál elhelyeztük a
gyermekek által készített nemzeti színû zászlókat.
A víz világnapjához kapcsolódóan
sokat beszélgetünk a víz hasznáról, az
ember felelõsségérõl (takarékosság,
szennyezés). Igyekszünk tudatosítani: a
víz érték, kincs, amelynek mennyiségére és minõségére vigyázni kell. Tavaszi
sétát tettünk a Völgyi-tóhoz és patakhoz, megfigyelve az ébredõ növény- és
állatvilágot.
Március 21-én rendeztük meg a
nagycsoportban a hagyományos mesemondó versenyünket. Nyári Rebeka
jutott be a Vachott Sándor Könyvtár
által meghirdetett mesemondó versenyre. Április 8-án Rebeka eredményes szerepléséért könyvjutalomban
részesült, melyhez ezúton is gratulálunk neki.
„Április, április, rügyet nyit a
jázmin is…”
A tavaszi ünnepkör jeles napjait a
kikeleti megújulás színesíti. A húsvéthoz köszöntõk, rítusok tartoznak,
amivel igyekszünk megismertetni a
gyermekeket óvodás éveik alatt.
Minden csoport ünnepi díszbe öltözik a jeles ünnepre, tojásfát díszít,
ágakat hajtat. Napjainkban a néphagyományok és a szokások összeolvadnak. Ez az ünnep mára már leginkább a tojásajándékozásról, a locsolkodásról és az étkezésrõl szól. Valójában a húsvét a karácsony mellett a
kereszténység legnagyobb ünnepe. A
fiúk a patakról vizet hoznak, amivel
meglocsolják a lányokat, hogy ne
hervadjanak el, frissek legyenek.

Szebbnél szebb népi locsolóversekkel sziporkáztak a fiúk, amit a lányok
festett piros tojással jutalmaztak. A
Gyöngyöstarjáni Pávakör tagjai régi
locsolóversekkel, népdalokkal szórakoztatták óvodánk apraját-nagyját.
Az ünnepi asztalunkon ott illatozott a
sonka, a tojás, a torma és a kalács,
amit minden gyermek örömmel fogyasztott el.
Április 30-án a középsõ csoportos fiúk Gyuszi bácsi kíséretében tölgyfát
hoztak az erdõrõl. A tavaszi újjászületést jelképezõ fát közösen feldíszítettük.
A kapuhoz kötött májfát körbejártuk,
körbeénekeltük a vidám gyermekcsapattal. Ezen a napon délután emlékeztünk meg az anyák napjáról. Az ünnepek közül az óvodában is talán a legkedvesebb az édesanyák ünnepe. Virággal,
versekkel, dalokkal köszöntötték a
gyermekek az édesanyákat és a nagymamákat.
„Május mosolygó, békák torkát
megoldó…”
Elkészültek a csoportok veteményes
kertjei, amibe magokat, palántákat ültettünk a gyermekekkel. A folyamatos
gondozás, a kerti munkálatok közben
közelebbrõl megfigyelhetik a növények
fejlõdését, meg is kóstolhatják azokat.
Óvodánkban a hagyományos ünnepek mellet jelentõs szerepük van a
zöld napoknak is. Egyik ilyen nap a
madarak és fák napja. A nagycsoport
a Mátra Múzeum által szervezett madarak és fák napi rendezvényén vett
részt, ahol ornitológus által bemutatott madárgyûrûzést figyelhettek
meg a gyermekek. Különbözõ feladatokat oldottunk meg és kiválasztottuk az általunk ítélt legszebb fát.
Gyönyörködtünk a zöldellõ fákban, a
fák lombjain átszûrõdõ fényben, miközben hallgattuk a madarak csicsergését. Szó ami szó: jól éreztük magunkat!
A középsõ csoport a gyöngyösi piacra szervezett vásárlással egybekötött
tavaszi sétát, ahol a gyermekek tavaszi
zöldségekkel, gyümölcsökkel és virágokkal ismerkedhettek meg.

Május 26-án délelõtt ugrálóvárban
hancúrozhattak a gyermekek, gyermeknapi meglepetésként, majd délután
kis ajándékkal kedveskedtünk a gyermekeknek. Kegyes volt hozzánk az ég,
verõfényes napsütés volt egész délelõtt.
Május 30-án került sor a mûvelõdési házban a néptáncosok és a nagycsoportosok évzáró mûsorára. A
nagycsoportosok népi fonós játékokat elevenítettek fel. Csúfolódós rigmusaiktól, népdalaiktól zengett a
nagyterem. „Hívogat az iskola, kapuját kitárja…” – ezen a napon így búcsúzott 17 kisgyermek óvodánktól. A
gyermekeknek és a szülõknek egyaránt kívánunk jó egészséget és sikeres iskolás éveket. Június 4-én Budapestre kirándult a nagycsoport a szülõkkel közösen a Kolibri Színházba,
majd az Eleven parkba.
„Itt a nyár itt, a madarak is hirdetik…”
Jön a vidámság, a jókedv és a szabadság évszaka. Itt a nyaralások, a
pihenések idõszaka. Felnõtt, gyermek együtt énekli a tücskökkel, a
madarakkal együtt: Hurrá itt a nyár, a
szép nyár!
De közben ne felejtsük el, hogy
augusztusban a szüreti felvonuláson a
nagycsoportosaink újra fellépnek a falu
lakosai elõtt. A próbák augusztus 18-án
10 órakor az óvodában kezdõdnek,
melyre minden kisgyermeket várunk
az óvodába.
A nyárra kívánok mindenkinek
kellemes pihenést, hûsítõ nyári záporokat az elõttünk álló nyári hónapokra, amiben természetesen az óvoda
továbbra is várja kis lakóit!
Kovács Menyhértné
óvodapedagógus
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Történelemvetélkedõ Egerben Búvárúszóink
A szerzett pontok alapján a 17 beAz Egri Bródy Sándor Megyei és
eredményei
Városi Könyvtár az idei Gábor Áron nevezett csapat közül sikerült a
Emlékév jegyében Két évszázad Gábor Áronnal címmel történelmi vetélkedõt hirdetett 5-8 osztályos tanulóknak 2014 februárjában. A téma az
1849-es dicsõséges tavaszi hadjárat,
és Gábor Áron élete volt.
Az ötödik osztályosok közül öszszeállt egy nagyon lelkes kis csapat,
amelynek tagjai Babus Erik, Darók
Dézi, Lengyel Bianka, Molnár
Rebeka és Tóth Ábris Ármin voltak.
A vetélkedõ több fordulós volt.
Az elsõ alkalommal egy tesztet kellett
kitölteni. Ez így talán egyszerûnek
tûnik, de nem így volt. A feladatok a
történelmi kérdéseken túl a festészet
ide kapcsolódó alkotásain át, matematikai feladványokat is tartalmaztak, például: hány nap alatt készített
el Gábor Áron egy ágyút. Ehhez tudni kellett, hogy rövid élete alatt hány
ágyút készített összesen, illetve mikor készült el az elsõ.
A második fordulóban egy Európai Unióval kapcsolatos totót kellett
kitölteni. Ez a téma azért került elõtérbe, mert a Heves Megyei Europe
Direct Információs Központja is
részt vett a vetélkedõ szervezésében
és lebonyolításában. A harmadik feladat egy bemutató vagy fotókönyv
készítése volt a megadott témák
egyikébõl.

Nagyágyúk csapatának bejutni a
2014. április 24-én, Book-night
(könyves éjszaka) program keretében
megrendezett döntõbe. A helyszín az
Egri Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár és a megyeháza épülete
volt. Nagyon izgalmasan telt el ez az
este. A csapatok egy térkép segítségével keresték fel az állomásokat, ahová
elkísérték õket a Heves testvérmegyéjébõl, az erdélyi Kovásznából érkezett gyerekek. A sepsiszentgyörgyi
tanulók az ottani Könyvkaland címû
vetélkedõ gyõzteseként érkeztek
Egerbe. Az eredményhirdetést vacsora és táncház elõzte meg.
Az este különleges eseménye volt,
hogy az egyik résztvevõ elkészítette
agyagból Gábor Áron rézágyújának
pontos mását, amit el is sütött az udvaron. A gyöngyöstarjáni gyerekek a
8. helyen végeztek.
Nagyon büszke vagyok rájuk,
mert ügyesen helyt álltak a fordulók
során egy olyan mezõnyben, ahol a
Nagyágyúk voltak a legifjabbak, illetve õk „csak” azzal a tudással indultak,
amit önállóan szereztek a felkészülés
során, mivel még ez nem volt még
tananyag számunkra.

A 2014. május 17-én rendezett
HÓD Kupán a következõ eredményeket érték el a fiúk:
Csernyik Lázár:
50 m uszonyos gyorsúszásI. hely
50 m uszonyos pillangó I. hely
100 m uszonyos gyors
I. hely
4 X 100 m uszonyos váltó I. hely
Csernyik Olivér:
50 m uszonyos gyorsúszás II. hely
50 m uszonyos pillangó II. hely
100 m uszonyos gyors III. hely
4 X 100 m uszonyos váltó
(Gyermek OB)
III. hely

Feketéné Reviczki Hajnalka
felkészítõ

Mozgókönyvtári könyvajánló
Passuth László: Hétszer vágott
mezõ. Történelmi regény
Alice Munro: Asszonyok, lányok
élete
Andrea Levy: A hosszú dal
Eszterházy Péter: Semmi mûvészet
Hancúrozni jó! Apás játékok otthon
és a szabadban. (Modern Szülõk)
Melyik ez a gyógynövény? (gyógynövény, növényhatározó, természetgyógyászat)
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Majális
Az idei majális a kiszámíthatatlan
idõjárás miatt a megszokottól eltérõen
a Völgyi-tópart helyett a Falumúzeum
udvarán került megrendezésre. Talán
az idõjárás, talán az új helyszín miatt
nem jöttek annyian, mint máskor, de
aki eljött, az nem bánta meg. A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért
Egyesület tagjai idén is kitettek magukért, fõleg ami a babgulyást illeti.
Nem volt híja italnak és süteménynek
sem, éhesen, szomjasan senki sem távozott. Természetesen a játék, testmozgás sem maradt el: a baseballhoz
hasonló hagyományos népi játék a
méta, melyben az életkor és a létszám
sem jelent akadályt. A délután során
még visszavágóra is sor került, így a
két csapat döntetlent játszott.
Az esõ kezdetéig volt még kötélhúzás, zsákbanfutás, mellyel egészen
a Fészerszínházig futhatott, aki nem
akart elázni. A versenyszellemet a zivatar sem törte le, a fedett helyen
ivó- és szkanderversenyen küzdhettek tovább a résztvevõk.
Fokozott jóllakottságérzettel és
adrenalinszinttel távozhattak a majálisozók. Jövõre remélhetõleg a szokott helyszínen a szokott létszámmal
találkozhatunk!
vr

Mátra 115
Talán nem mindenki tudja, hogy
miért lát annyi turistát már évek óta
Gyöngyöstarjánban június elsõ hétvégéjén. Most elmondjuk, hogy településünk ad helyszínt az ország egyik legnehezebb teljesítménytúrájának, a Mátra
115 befutójának. A táv valójában 124
km, a szintemelkedés 6375 m.
Keresztesi Koppány, az esemény
egyik szervezõjének összefoglalója következik:
Május 31-én a kisnánai várban több
mint 270 induló várta a 7 órás rajtot.
Hazai indulók mellett cseh, lengyel,
szlovák, román, osztrák és amerikai indulók is rajthoz álltak, hogy teljesítsék a

124 km-t és 6375 m szintemelkedésû
távot. A hûvös idõ kifejezetten kedvezett a teljesítõknek, így már féltávnál
sejteni lehetett, hogy nagy idõk születnek. A szombat esti esõ még jobban feláztatta a talajt, így a mezõny nagy részének helyenként a sárral is meggyûlt a
baja. Az élmezõnyt ez sem zavarta, és a
Romániából érkezõ Vasilache Marius
hihetetlen idõvel ért célba.
Vasilache Marius (ROM) – 14:50
Pap Gábor (HUN) – 15:45
Sperka Tamás (HUN) – 15:45
Nyakas Gábor (HUN) – 16:01
Barta László (HUN) – 16:24
Michal Kolodziejczyk (POL) – 16:24

A hölgyeknél is új pályacsúcs született: Szabó Judit 19.55-tel ért célba.
A túra szervezésérõl, az ellátásról
és a hangulatról mindenki elégedetten mesélt. Minden teljesítõnek ezúton is gratulálunk!
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Megyei tûzoltóverseny Füzesabonyban
A Gyöngyöstarjáni Tûzoltó Egyesület életében az év egyik fontos eseménye a Szent Flórián napi megyei
tûzoltóversenyre való felkészülés.
Az április-május hónapokat a felkészüléssel töltötte az egyesület. A
gyakorlatokat idõnként az idõjárás
zavarta meg, de általában nagy odafigyeléssel és lelkesedéssel teltek a szerelési próbák. A versenycsapat munkáját segítették az idõsebb, tapasztaltabb tagok is, és ezen kívül is akadt
feladat, hiszen a pályázat útján nyert
pénzbõl garázst építettek.
A versenyt a Heves Megyei Tûzoltó Szövetség szervezte, a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásával Füzesabonyban. Tizenegy településrõl harminchárom csapat vette birtokba lõteret, annak érdekében, hogy megmutassák, melyik
a legügyesebb egyesület.
A verseny napján az idõjárás is kegyes volt tûzoltóinkhoz, hiszen szép
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napsütéses idõben és kiváló hangulatban zajlott a verseny. A csapatot
természetesen elkísérték az öregebb
tûzoltóink is, akik ötleteikkel, tanácsaikkal segítették a versenycsapatot.
A szerelés jól sikerült, mindenki
örült és bizakodott, hogy a staféta is
jól fog sikerülni. A várakozás és az izgalmas percek után következett a staféta, amely legjobban sikerült a mezõnyben. Mindenki örült, megelégedetten mentünk ebédelni és találgattuk, hogy vajon hányadik helyezést
fogjuk elérni.
A várva várt sorakozó, illetve az
eredményhirdetés és a kupa átadása
következett. A végletekig kiélezett
megmérettetésen a Gyöngyöstarjáni
Tûzoltó Egyesület a 2. helyezést érte
el. A csapatnak továbbiakra is sikeres
versenyzést és sikeres munkát kívántak a tûzoltóságnál.
Hazaérkezéskor az itthon maradt
tûzoltók gratulációi és jókívánságai

fogadtak bennünket, és természetesen
a pohárköszöntést a nótázás követte.
Köszönet illeti a csapattagokat és
azokat is, akik aktívan részt vettek a
felkészülési munkában és a garázs
felépítésében.
Csapattagok: Bakos Dániel, Benedek Balázs, Deák Gergõ, Ludányi
Gábor, Kiss Kornél, Kovács Norbert,
Zaklóczki Ádám, Zaklóczki Zoltán.
Segítõk: Babus Tibor, Benedek
Gábor, Bernáth Károly, Boza Attila,
Benedek János, Deák Tibor, Dobre
Attila, Kiss Csaba, Kiss Viktor, Kovács Tamás, Ludányi Ferenc, Ludányi
Menyhért, Tóth István, Mészáros
László, Dr. Szívós János.
Benedek János, az egyesület parancsnoka 25 éves munkájáért emlékplakettet kapott, melyet Csontos
Ambrus dandártábornok, a Heves
Megyei Katasztrófavédelem fõigazgatója adott át.
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Portré
Kedves Gyöngyöstarjániak, Olvasóink!
A Gyöngyöstarjáni Hírmondó legutóbbi számában Székely Lilla uszonyos- és búvárúszót ismerhették meg,
aki világelsõ lett 100 méteres uszonyos
úszásban és 21 éves koráig itt élt Gyöngyöstarjánban.
Most olyan gyöngyöstarjáni lakos
„arcképét” láthatják, aki bár nem itt töltötte a gyermekkorát, mégis ízig-vérig
gyöngyöstarjáninak érzi magát!

Dr. Lipovszkyné Molnár
Zsuzsanna
kerámikus iparmûvész, rajztanár
Kedves Zsuzsa! Nagyon örülök neki,
hogy elvállaltad a beszélgetést! Erõn felül nehéz lehetett számodra az utóbbi hónap – ha
nem baj, hogy errõl kérdezlek. Sokan izgultunk és szorítottunk a kisfiadért…
A kisebbik fiam agymûtétje nehéz
próbatétel volt számunkra, de
közben életre szóló ajándékokkal
gazdagodtunk. Azt a kétségbeesést,
amit egy szülõ átél, amikor a kisgyermekénél rosszindulatú daganatot diagnosztizálnak, senki sem tudja elképzelni. De ugyanígy azt sem, hogy
milyen döbbenetes erõforrások nyílnak meg az ember lelkében egy ilyen
helyzetben. Az elsõ este, mikor kiderült a baj, és ott kellett hagynunk a
kórházban õt, kegyetlen rémület
volt. De aztán annyian imádkoztak
érte, értünk, itt a faluban, szerte az
országban, és külföldön is, rokonok,
barátok, ismerõsök, és azok barátai,
több száz ember, akiket nagyrészt mi
nem is ismerünk, hogy ez a háttér
egészen körülvett és átölelt minket.
Soha nem tapasztaltuk meg még így a
szeretetet, az emberekét, és általuk
Istenét, mint most! Nem is tudom
kifejezni eléggé, hogy mennyire hálás vagyok ezért! Egyébként talán nekem volt a legkönnyebb, mert minden nap, reggeltõl estig vele lehettem
– távolról aggódni valakiért borzasztó
nehéz, a testvérét is nagyon megviselte. De én naponta megtapasztaltam, hogy a fáradtság ellenére meg-

kapom azt a belsõ erõt, amire szükségem van, és világos volt, hogy ez
nem az enyém, nem belõlem jön, de
élhetek vele! És nap, mint nap megkaptam a derût is a feladathoz, és a
reményt, és azt a kegyelmet, hogy a
jelen pillanatra tudtam figyelni. Tettem, amit épp tudtam, örültem annak, ami épp most van, hogy Õ van.
És tudtam nem foglalkozni sem
azzal, hogy mit hoz a holnap (hogy
túléli-e a mûtétet, és lebénul-e tõle)
sem azzal, hogy miért történt mindez. Természetfeletti ajándék volt az
is, hogy minden nap hálásak tudtunk
lenni, és a mûtét közben is az volt
bennünk: Minden jól van így, ahogy
van, mert Isten tenyerén vagyunk. E
betegség nélkül sohasem tapasztaltuk
volna meg, hogy a mély víz fenekén
is lehet mélyeket lélegezni, hogy az
élet teljessége nem a körülményektõl
függ, és hogy paradox módon épp az
élet végességének tudatosulása teszi
lehetõvé, hogy megéljük a boldogságot. Azt pedig, amikor kiderült,
hogy mégis jóindulatú volt a daganat,
és nincs szükség sugárkezelésre, és
hazajöhetünk, egy csodának éreztük.
Talán az is volt.
Igen… nehéz megszólalnom… Most
beszéljünk rólad, milyen gyermekkorod volt,
hol tanultál, hogy lettél iparmûvész és mikor,
hogy kerültél Gyöngyöstarjánba?
Budapesti vagyok, de nem tõsgyökeres. A szüleim Somogyból felnõttként költöztek a fõváros szélére,
Rákoskeresztúrra, ahol falusias életet
éltünk, állatokat tartottunk, az utca
túloldalán gémeskút, kukoricás
volt… így ez a világ is közel állt hozzám. A felmenõim közt sok iparos
volt, a tárgykészítés örömével a génjeimben születtem. A Kisképzõben
(mûvészeti középiskola) tanultam
elõször kerámiát, utána az Iparmûvészeti Egyetemen (MOME) szereztem kerámikus iparmûvész és vizuális nevelõ diplomáimat. A férjemmel sokfelé kerestük a helyünket és
munkalehetõséget az országban, laktunk Egerben, a Pápa melletti Ugo-

don, Apcon, Rózsaszentmártonban
is, mielõtt kilenc éve házat vettünk
Gyöngyöstarjánban.
Különleges egyéniség vagy, színes, nyitott,
fogékony, érdeklõdõ, igényes, kreatív… Te
milyennek látod magad?
Valójában zárkózott vagyok –
ezért nagyon jól érzem magam akkor
is, ha napokig ki sem mozdulok a kis
mûhelyembõl. Az egyedüllét csöndje
tele van izgalmas történéssel, az alkotás lehetõségével, amire zajban és
nyüzsgésben nincs is mód. Eléggé érzékeny vagyok, túl intenzíven hat
rám minden, ezért meg kell válogatnom, hogy milyen külsõ ingereknek
teszem ki magam. Azért a felnõtt
éveim során megtanultam megnyílni, már tudom élvezni a társasági életet is, de szereplési szituációkban kevésbé vagyok magabiztos.
Mi mindent csináltál már életedben?
Mindig ezer dolog érdekelt egyszerre. Az egyetem elõtt egy fazekasnak segédkeztem, de néha egy templomrestaurátornak is dolgoztam,
freskókat tártunk fel. Sokáig fontos
része volt az életemnek a néptánc, és
foglalkoztam teológiával és a pszichológiával is. Az egyetem alatt egy
szemesztert az olaszországi Carrarában töltöttem ösztöndíjjal, márványt
faragtam. A falubeli életünk kezdeFolytatás a 14. oldalon
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tén, mert nem volt még kerámiamûhelyem, évekig mézeskalácsoztam, és grafikai munkákat is vállaltam: logót, arculatot és plakátokat
terveztem, falakat festettem. Néhány
éve pedig szappanfõzéssel, natúrkozmetikumok keverésével, aromaterápiával is elkezdtem foglalkozni, valamint felvételi elõkészítõ rajzórákat is
tartottam. Most, hogy másfél éve beindult a kerámiamûhelyem, ezek a
munkák mind a háttérbe szorultak.
Most mivel foglalkozol?
Leginkább kisebb használati tárgyakat, fõleg asztali edényeket készítek. Nem fazekas vagyok, az én magas hõfokon tömörre égetett kõedény kerámiáim tartóssága, tulajdonságai inkább a porcelánhoz hasonlóak. Korongolással is dolgozom,
de új, egyedi technikákkal is kísérletezem, pecsételéssel díszített, kissé
retrós mintájú, bohókás csészéket is
építek. Úgy tûnik, sokan érdeklõdnek a tárgyaim iránt. Emellett a kerámia, mint a szobrászat anyaga is érdekel, a diplomamunkámra készített
absztrakt plasztikasorozatomat is
mostanában kezdtem el folytatni.
Érzéki, kellemes estét szereztél nekünk a
Nõklub egyik foglalkozásán! Zenéket válogattál nekünk, azokhoz különbözõ illatokat társítottál, és mi hallás, szaglás – „illatozás” hatására festettük a színeket, mintákat,
érzéseket… Különösen fontos lehet életedben
az érzékszervek kiváltotta ingerekre keresni a
választ, a kifejezésmódot. Hogy jönnek az ötletek? Hogy készülnek az alkotásaid? Bögrék
mintája Luca-napra… egy gyönyörû tulipános láda… elképzelem, hogy van egy különleges mûhelyed, ahol halk zene szól, átjárja
egy finom illat… ?
Nyitott szemmel járok a világban,
és a hétköznapok történéseibõl is sok
ötletet merítek, de rengeteget tanultam más, kreatív emberektõl is. A
tervezés és alkotás metódusa megtanulható, a technikák végképp, de
hogy ez napi nyolc-tizenkét órában
aktívan mûködjön egy alkotó szakmában, arra alkalmassá kell edzenie
magát az embernek lelkileg, szellemileg. Az alkotás szenvedélye, ez a
belsõ motiváció sokat segít, nagy fel10
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hajtóerõ. A mûhelyem tényleg jó
hely, nagyon szeretem, bár a kerámiával járó poros, sáros piszok, meg a
kemény fizikai munka kevésbé romantikus. Viszont igyekeztem inspiráló környezetet kialakítani: fontos a
látvány, és a zene is, de olykor illóolajokat is használok.
A képzõmûvészet magányosabb mûfaj, a
tanítás, a pedagógusmunka kimondottan
közösségi. Te mindkettõt szereted!
Az én munkám – bármilyen
mûfajban dolgozom is – leginkább
játék. Belefeledkezés. Szeretem megosztani ennek a játéknak, az alkotásnak, és végsõ soron az életnek az örömét azokkal, akik nyitottak rá. De a
magányos alkotás sokkal jobban
megy nekem. Ezért is hagytam abba
az iskolai rajztanítást két év után. A
szakköri keretek közt azonban nincs
az oktatás kötelezõ jellege, ott lehet
egyszerûen csak élvezni az alkotást és
a színeket, szabadon, ezért ezt szeretem csinálni. Meg aztán arra vágytam, hogy a saját gyerekeim, és az érdeklõdõ többiek számára legyen egy
igényes alkotómûhely a faluban.
Képzõmûvészeti még nem volt, hát
megcsináltam. Fontosnak tartom az
önkéntes munkát, hogy mindenki tegye meg azt a keveset, amit csak õ
tud, azért a közösségért, amelyben él.
Egyéni, szép, ízléses munkáid vannak!
Mit alkotsz legszívesebben? Milyen technikákat szeretsz?
Köszönöm! A kerámia terén
legalább tízféle tervem kidolgozásán
dolgozom egyidejûleg. A mûhely
életébe a Materra Ceramics címû
blogomon
lehet
bepillantani.
http://materraceramics.blogspot.hu/
Egyébként pedig a textil a hobbim, a
kötéstõl a horgoláson és hímzésen át
a textilfestésig és varrásig – ez is családi örökség.
Hogy érzed? Megkapod a kellõ elismerést
szûkebb, tágabb környezetedtõl?
Igen, úgy érzem, hogy a férjem és
a rokonaim minden célkitûzésemben
támogatnak, és a barátaimmal,
ismerõseimmel együtt sokat segítenek mind a sok pozitív visszajelzéssel, mind a józan kritikáikkal is, erre
nagy szükségem van. A most készülõ

edényeim egyre népszerûbbek, nem
panaszkodhatom. Bõ évtizeddel ezelõtt pedig több elismerést kaptam a
szakmától is, a plasztikai munkáimra.
Hiszem, hogy a jó dolgok, jó tárgyak,
ha tényleg jók, egyszer megtalálják a
helyüket a világban.
A férjed, Dr. Lipovszky András állatorvos, õt bizonyára nagyon sokan ismerik a
faluban. A te bögréidrõl például és más alkotásaidról sokan nem tudhatják, hogy azokat
te készítetted!
Igen, leginkább a fõvárosban, és
szakmai fórumokon szerepelek. Az
egyedi design-ra a falvakban kisebb a
kereslet. De a mûvészet csak az egyik
hivatásom, ennél fontosabb, hogy nõ
vagyok, feleség és anya, és egyáltalán:
ember. Nem baj, ha sokan „csak” emberként ismernek itt, nincsenek mûvész allûrjeim. Ha egy munkám, például egy színesre festett óvodai fal jól
mûködik, már teljesen mindegy, ki
készítette.
Igen, láttam az oviban, nagyon szép,
ötletes, dekoratív! Sokat segítettél már önzetlenül a falunak! Vannak új terveid,
vágyaid?
Mindig újabb és újabb terveim
vannak, a munkámban, és azon kívül
is – most például nagyon ki akarom
próbálni a növényi fonalfestést, és a
rokkán való fonást is… – de nagy
vonalakban ugyanitt és pont ugyanezt szeretném csinálni, élni, amit
élek, csak sokkal jobban és koncentráltabban.
Beszélgettünk egyszer, mondtad, hogy
nagyon szereted Gyöngyöstarjánt!
Igen, mi otthon vagyunk Gyöngyöstarjánban, ahol nagyszerû barátokat találtunk, családokat, akikkel
valódi közösségben élhetünk, de rajtuk kívül rengeteg más embert is
megszerettünk, és becsülünk a faluban. Szeretjük ezt az élhetõ környezetet, a hegyeket, a falu zegzugosságát, az erdõt, meg Budapest közelségét, és mindkettõnk munkája szempontjából is ideális falu Gyöngyöstarján. Jó érzés, hogy befogadtak minket!
Dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna,
köszönjük szépen!
Bálint Ira, képviselõ
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Önkéntesen falunk tisztaságáért
A tavaszi növényzet burjánzása
mindenkit örvendeztet, viszont ha alaposan megnézzük, elég sok szemét el is
rondítja és szennyezi környezetünket,
falunk természeti értékeit, elhomályosítja a rólunk kialakult képet, miszerint
Gyöngyöstarján tiszta, rendes község.
Elég csak bekötõ útjainkon végigsétálni,
s máris értelmet nyer az országosan
meghirdetett „TESZEDD” nevezetû
önkéntes mozgalom. Ehhez a nagyszerû kezdeményezéshez csatlakozott idén
a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület és a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola. Sokan jól tudják, hogy a
szemétnek a kukában a helye, azonban
még mindig nagy haszna van községi
szinten a tavaszi nagytakarításnak.
Ezért aztán regisztráltunk is az Országos Hulladék Ügynökség erre a célra készített honlapján, május 10-én pedig a kapott eszközökkel felszerelkezve
útnak indultunk. Az iskolások az intézmény és a falu központjának környékét,
az egyesület önkéntesei pedig a bekötõ
utakat vették célba. A helyi koordinátor
volt többek között felelõs azért, hogy a

munkát balesetmentesen, és az elõírásoknak megfelelõen végezzék.
Nekünk már nem újdonság, de sokaknak újszerû lehet, hogy a közös
munka mekkora örömet jelent, milyen
közösséget kovácsol. Az idõsebbek emlékeznek még, de a fiatal generációknak
újra rá kell jönniük, hogy az együtt,
hasznosan eltöltött, tevékeny munkaórák mekkora jelentõséggel bírnak a falu számára.
Lelkes kis csapataink serényen töm-

ték meg a zsákokat, és lássanak csodát,
milyen rövid idõ tisztábbá varázsoltuk
környezetünket.
Ezért aztán mindenkit arra buzdítunk, hogy vegyen részt a falu természeti környezetéért és közösségi életéért
munkálkodó önkéntes megmozdulásokban.
Érdeklõdjenek közösségi oldalunkon: facebook/vilagosszandekkalgyongyostarjanert
Ozsvári Dénes

Harmadszor is Aranypáva díj
Egerben 2014. június 1-jén rendezték meg a Ködellik a Mátra Országos Minõsítõ Hangversenyt, ahol
a Gyöngyöstarjáni Pávakör is részt
vett. Sikeres szereplésük elismeréseként az öt fõbõl álló neves zsûri harmadszor is Aranypáva díjjal jutalmazta a csoportot.

A díjat dr. Alföldi-Borus István, a
Magyar Rádió Zenei Együtteseinek
ny. igazgatója, és Szabó Viola, az Eszterházy Károly Fõiskola tanára adták
át vastaps kíséretében.
A nagy izgalmak után óriási volt az
öröm a csoport tagjai között, amit még
hazáig tartó vidám nótázás követett.

Nagyon köszönjük Némethné
Süveges Zsuzsanna mûvészeti vezetõnknek fáradságot nem ismerõ
munkáját, amivel ehhez a szép sikerhez vezette a csoportot.
Nádasdi Lászlóné
csoportvezetõ

Gyöngyöstarján Községi Borverseny
A Gyöngyöstarján Hegyközség
2014. április 15-én rendezte meg a polgármesteri hivatallal közösen XXI. borversenyét.
12 helyi termelõ nevezett 45 borral. Ebbõl 29 fehér, 6 rozé, és 9 vörösbor volt.
A hozzáértõ borászokból álló

bíráló bizottság 17 aranyéremmel, 20
ezüstéremmel, 7 bronzéremmel, és 1
oklevéllel jutalmazta a helyi bortermelõk munkáját. A szakmai borbírálók mellett párhuzamosan egy 10
fõs társadalmi zsûri is mûködött. Különdíjra javasolták a Kovács borház
2013-as évjáratú Syrah borát.

A hegyközség legjobb fehérbora a
Csernyik pince 2012-es Hárslevelûje
lett. A hegyközség legjobb vörösbora
címet Szõke Mátyás 2011. évi Cabernet franc bora nyerte el. A legmagasabb pontszámot Ludányi András
2013-as Rizlingszilváni bora érte el.
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Gyöngyöstarjánról megjelent cikkek a megyei sajtókban:

Gyöngyöstarján: Ez azért elképesztõ
A felnõttek és a serdülõk már bajnokok, az ifik matematikailag még nem, de a Petõfibányának 35 gólt
kéne behoznia 2 mérkõzésen.
Bódis Barna, a felnõtt csapat
edzõje: Természetesen a bajnokságnak
még nincs vége, annak ellenére, hogy a
felhõk felett mindig süt a nap. A további mérkõzéseken is igyekszünk minél
eredményesebben szerepelni. Elértük a
2013/2014-es szezonra kitûzött célunkat, megnyertük a bajnokságot, és itt
kötelességemnek is érzem megköszönni az ebben nyújtott segítséget az érintetteknek. Jenei Károly elnök úrnak, aki
megteremtette a lehetõségeket, aki nélkül nem mûködhetne a szakosztály, aki
reálisan és céltudatosan építi Gyöngyöstarján sportját. A sportpálya személyzetnek – az élen Ludányi Lajossal
és Marika nénivel, akik csodálatos környezetet biztosítottak a labdarúgóknak.
Azoknak az emberek, akik joggal
nevezik magukat törzsszurkolóknak –
az élükön Bokros Zsolttal, akik elkísérik a csapatot, bárhová is kell utazni a
mérkõzések miatt, és nem számít, ha
esik az esõ vagy fúj a szél, buzdítják a
csapatot. Ez óriási dolog, példaértékû,
és minden tiszteletet megérdemel!
Köszönetet mondok Gyöngyöstarján minden lakosának, akik bármilyen
módon is segítették a csapatot a bajnoki
cím elérésében, akik szurkolnak, szim-

patizálnak.
Szeretném a csapatomat kiemelni,
megdicsérni. Õk azok, akikrõl igazán
szól ez az egész, Õk azok, akik hétrõl
hétre, edzésrõl edzésre megtettek mindent azért, hogy elmondhassák: bajnokok vagyunk. Megérdemlik, mert én
láttam az izzadságcseppeket, a fájdalmas
tekinteteket a célhoz vezetõ út elérése
közben, de ezek nélkül nem lehet bajnok valaki, ezt az utat végig kell járni.
Minden játékosnak gratulálok, és kívánok nekik nagyon sok ehhez hasonló
sikerélményt! Bízom benne, hogy a
mottónk tovább él, és a mai nehéz, egyre lehetetlenebb helyzetben is elmondhatjuk magunkról: mi imádjuk a labdarúgást, és a játék szeretete a legfõbb

motivációnk!
Ludányi Attila csapatkapitány:
Úgy gondolom, teljesen megérdemelten lettünk bajnokok. Nagy köszönet
jár az elnökségnek és minden körülöttünk dolgozónak, hiszen nekünk mindig csak a játékra kellett összpontosítani, minden adva van/volt a jó szerepléshez, nagyszerû körülmények között
készülhettünk nyáron és télen is egyaránt. Nagy köszönet a szurkolóinknak
is, hiszen fantasztikus hangulatot teremtettek minden meccsen, sokszor
idegenben is „otthon” voltunk nekik
köszönhetõen! És rá tudtunk cáfolni
azokra a hangokra, akik „örök másodiknak" titulálták a gyöngyöstarjáni csapatot. Bajnokok vagyunk! Hajrá Tarján!!!

TABELLA – Arany Fácán Megyei II. o. NYUGAT felnõtt
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

csapatnév
GYÖNGYÖSTARJÁN
CSÁNYI SE
ENERGIA SC GYÖNGYÖS
SZÛCSI KSK
LÕRINCI VSC
VISONTA SC
GYÖNGYÖSSOLYMOS
ZAGYVASZÁNTÓ SE
PETÕFIBÁNYAI SK
HATVAN LOKOMOTÍV SE
ECSÉD SK
APCI TE
VÁMOSGYÖRK SE
BOLDOG EGYESÜLET

mér- gyõ- dönkõzés zelem tetlen
24
21
2
24
16
2
24
15
3
24
13
4
24
13
2
24
11
3
24
13
3
24
10
4
24
9
7
24
9
6
24
6
1
24
5
4
24
3
1
24
2
2

vereség
1
6
6
7
9
10
8
10
8
9
17
15
20
20

lõtt kapott
pont
gól gól
101 25
65
89
52
50
63
43
48
53
36
43
60
37
41
63
45
36
50
36
35
47
42
34
56
38
34
38
38
33
54
99
19
46
59
19
26 107 10
20 109
8

Folytatás a 13. oldalon
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Folytatás a 12. oldalról
A Gyöngyöstarján KSK ifjúsági
csapata már csak matematikailag nem
bajnok, de a tavaszi eredményeit látva
nem nagy kockázat kijelenteni, hogy
hétvégén Lõrinci vendégeként már az
U-19 megszerzi a harmadik bajnoki
címet Gyöngyöstarjánnak. A tabella
mutatja, hogy a csapat több mint 150
gólt lõtt, és az õszi, az Energia elleni
botlást leszámítva fantasztikus a csapat egész éves teljesítménye.
Hordós Dániel utánpótlásedzõ:
Az U-19-es listavezetõ csapat számára

a szombati derbi a bajnokságban a bajnoki cím bebiztosítása lehet. Elégedett
vagyok a csapattal, mert egy olyan széria áll mögöttünk, ami egyedülálló.
Zsinórban 17 megnyert bajnoki mérkõzés, és ezeken a mérkõzéseken 121
rúgott gól áll a nevünk mögött. Ez
olyan eredmény, amire már most joggal büszkék lehetünk, a hétvégén az
egész éves munkánk eredményét koronázhatjuk meg. Meg szeretném köszönni az eddigi mérkõzésekre kilátogató nézõknek a szurkolást és azt, hogy
ilyen szép számban mindig követtek

minket, még az idegenbeli mérkõzésekre is. Ha a hétvégén minden a mi
akaratunk szerint teljesül, akkor a szezon végén a remélt aranyérmet közösen fogjuk ünnepelni.
Igaz, én Szûcsibõl kerültem
Gyöngyöstarjánba, de nagy öröm
számomra ezen a településen edzeni
a fiatalokat, mert érezzük a hátunk
mögött a közösség, a lakosság támogatását és szeretetét. Remélem, a jövõben még közösen sok sikert érünk
el a gyerekekkel, mert Gyöngyöstarján megérdemli.

TABELLA – Megyei II. o. NYUGAT U19
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

csapatnév
GYÖNGYÖSTARJÁN
PETÕFIBÁNYAI SK
ZAGYVASZÁNTÓ SE
ENERGIA SGYÖNGYÖS
LÕRINCI VSC
APCI TE
HATVAN LOKOMOTÍV SE
CSÁNYI SE
ECSÉD SK
VISONTA SC
BOLDOG EGYESÜLET
SZÛCSI KSK
VÁMOSGYÖRK SE
GYÖNGYÖSSOLYMOS

A serdülõk a hétvégén is egy
hatalmas pofont osztottak ki.
Gyöngyöstarjáni KSK - Markaz
FC - Vámosgyörk 21-1
Hordós Dániel: Eltelt vagy elrohant ez az évad, habár még van egy bajnokink, de már nem számít, mit is játszunk, hisz bajnokok vagyunk!!! Az idei
év szinte hihetetlen, egyszerûen felfoghatatlan az, amit a srácaim csináltak, az
mesés. Jöttek a mérkõzések sorban, és
egyszerûen nem tudtunk botlani. Akivel találkoztunk, mindenkit nagyon elvertünk. Az egy csapatnak rúgott legkevesebb gól ebben a fél szezonban az 7
volt, a legtöbb pedig 28. A 9 fordulóból
6 mérkõzésen 10 felett rúgtunk... Hát
ez szerintem elképesztõ! Szeretném
megköszönni a srácoknak, amit ebben
az évben véghezvittek a pályán, edzésen
és bajnokin egyaránt! Szeretném megköszönni a szülõk támogatását, azt,
hogy mindig a srácok mögött álltak és

mér- gyõ- dönkõzés zelem tetlen
24
21
2
24
19
2
24
17
3
24
15
3
24
15
2
24
15
1
24
14
0
24
9
1
24
9
1
24
8
2
24
8
0
24
5
1
24
2
1
24
1
1

azt, hogy szép számmal kilátogattak, és
buzdították a csapatot, valamint azoknak a szurkolóknak, aki kijöttek megnézni a tarjáni egyesület legfiatalabb
csapatát! Egy bajnokcsapat nem csak a
játékosok és edzõjük révén lesz bajnok,
hanem a csapat mögött dolgozó egyesület, azok dolgozói és szimpatizánsai

vereség
1
3
4
6
7
8
10
14
14
14
16
18
21
22

lõtt kapott
pont
gól gól
152 34
65
107 24
59
118 27
54
85
29
48
140 50
47
144 46
46
80
72
42
73
66
28
61 105 27
88 102 26
65 121 24
71 140 15
45 155
4
26 284
3

Fotó: Lehotszky Liliána
miatt is bajnok! Hisz rengeteg munka
és áldozat kell hóban, esõben, szélben
pályát kifesteni, és öltözõt vagy mezt takarítani egy mérkõzés után. És idesorolhatnánk azt az „elnöki” precizitással
elvégzett fûnyírást is... Én és a csapatom
szeretnénk megköszönni nekik is ezt az
Folytatás a 14. oldalon
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Folytatás a 13. oldalról
áldozatteljes munkát! Nyárra jó pihenést mindenkinek, és hasonló sportsikereket kívánok a jövõben minden
fiatal sportembernek egyaránt!
Kiss Martin: Úgy vélem, hogy
kiváló idényt zárunk le. Veretlenül sikerült eljutni idáig. Büszke vagyok a csapatomra és az edzõmre is. Szerettünk
volna a bajnokságban elsõk lenni, és ezt
sikerült is megvalósítani. Nagyon sokat
fejlõdtünk csapatszinten. Úgy tekintek
a csapatomra, mintha a második csalá-

dom lenne. Nem jutottunk volna el
eddig Hordós Dani nélkül. Megköszönöm a csapat nevében is hozzáállását és
egész éves munkáját.
Bokros Krisztián: Szerintem ez az
egész év nagyszerûen sikerült, hiszen
bajnokok lettünk! Ennek oka a kemény
edzés: mindenki odatette magát az
edzésen és a meccseken is! Mindenki
100%-ot nyújtott az egész évben, de ez
az egész nem sikerült volna remek
edzõnk nélkül, aki mindig nagy szigorral és egy kis mókával hajtott minket!

Lengyel Dávid: Az edzések kiválóak, a csapattal egymásra vagyunk
hangolva, és ezáltal nyerjük meg az
összes meccset. Az edzõnk is kiválóan teljesített: ebben a bajnokságban
kihozta belõlünk a maximumot, ez
meg is látszott rajtunk. Nagyon sokáig bennem lesz az, hogy a Gyöngyöstarján U16-os csapattal elsõk lettünk. És nagyon megtisztelõ érzés,
hogy ebben a csapatban játszhatok.
Hajrá Tarján!!!

TABELLA – Megyei I. U16 Nyugat
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

csapatnév
GYÖNGYÖSTARJÁN
CSÁNYI SE
LÕRINCI VSC
GYÖNGYÖSHALÁSZ SE
ZAGYVASZÁNTÓ SE
APCI TE
DOMOSZLÓ SK
DETK SE-Recsk KJTK
HERÉD LC
MARKAZ FC-Vámosgyörk
SZÕLÕSKERT NAGYRÉDE

A Gyöngyöstarján KSK nevében ezúton is megköszönöm a település labdarúgását támogatóknak, hogy közös munkánk eredményeként településünk jó hírét
vihetjük a gyöngyöstarjáni labdarúgáson keresztül megyénkben és
talán az egész országban.
Mint a bevezetõben megjelent, a leírtak megyei sajtóorgánumokból összeválogatott cikkek részei. A hírmondónkban
megjelent írást így Heves megyében mindenhol megismerhették, és a cikkeken keresztül településünket is sokan megismerhették és megbecsülik.
A magyar labdarúgásról az
utóbbi 10 évben vezetett nyilvántartás átnézve az derült ki, hogy
megyei szinten nem volt másik
olyan egyesület, amelynek minden, a bajnokságban induló csapata bajnok lett.
Jelenlegi munkám a Heves
megyei labdarúgás vezetése. Az
MLSZ Heves Megyei Igazgatója14

mér- gyõ- dönkõzés zelem tetlen
19
18
0
18
15
1
18
12
3
18
10
1
17
8
1
19
7
2
17
7
0
18
5
1
18
5
0
19
4
3
19
3
0

ként kijelenthetem, hogy a megye és a magyar labdarúgás számára még sok Gyöngyöstarjánhoz hasonló, a labdarúgást támogató településre, sportegyesületre lenne szükség a sportág fejlõdéséhez.
Jenei Károly

vereség
1
2
3
7
8
10
10
12
13
12
16

lõtt kapott
pont
gól gól
185 22
54
162 42
46
114 48
39
85
60
31
76
60
24
57
57
21
63 100 21
43 133 16
55 144 15
63 160 14
54 131
9

Kedves 50 éves
házasok!
Lehetõséget szeretnénk adni azon
pároknak is, akik nem Gyöngyöstarjánban kötöttek házasságot 50 évvel
ezelõtt, de itt élnek a településen, és
szívesen részt vennének a falunapi
rendezvényen történõ fogadalom
megerõsítésének nyilvános ünnepségén. Várjuk jelentkezésüket a Polgármesteri Hivatalban.
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Múzeumok
éjszakája
A Szent Iván éji tûzugrás hagyománya beépült településünk életébe. A
Múzeumok Éjszakája címû rendezvényünkön a civil szervezetek és más önkéntesek összefogásával készülnek a
helyi finomságok. A Falumúzeum állandó kiállítása ezen a napon is estig
megtekinthetõ volt, ugyanúgy, mint az
idõszaki, helyiek által gyûjtött kézimunka kiállítás. Emellett, mint mindig, a falu apraja-nagyja talált programot magának. A csiribiri tornán a legkisebbek vehettek részt szüleikkel,
majd a Bábakalács Bábszínház csodálatos marionett elõadásán megpihenhettek egy kicsit. A Közösségi Ház néptánccsoportja újra megmozgatta a közönséget. Színházban sem volt hiány,
hiszen a Nagyik és Unokák és a Gyutacs is fergeteges hangulatú színdarabot
adott elõ. Zenérõl Busa Imre és a Shadows60 együttes gondoskodott. Ez
utóbbira éjszakába nyúlóan táncolhatott, aki bírta. A rendezvényt szokás
szerint tûzugrással zártuk.
vr
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Szüretkezdõ Mulatság
elõzetes
2014. augusztus 22-23.
Péntek
16.00: Cseh Balázs fotókiállításának megnyitója
17.00: Alma együttes koncertje (Jókai tér)
18.15: Az általános iskola elõadása: 3. osztály – swing tánc,
5. osztály afrikai tánc (Jókai tér)
18.30: Tarján hangja (?) (Jókai tér) várjuk a jelentkezéseket!
20.00-23-ig Utcabál Jókai tér

Szombat
Jókai tér
09.00: Gyöngyöstarján Motoros Baráti Kör motoros kiállítása
10.00: „Kékes Kutató Mentõ Alapítvány mentési bemutatója”
11.00: Sthil Timbersport bemutató ? (szervezés alatt)
15.30: A rendezvény ünnepélyes megnyitása
A Babtársulat óriásbábos elõadása.
Jelenetek egy házasságból, avagy a három kívánság
16.30: 50 éves házasságkötések megerõsítése
17.00: Óvodások fellépése
17.30: Szüreti felvonulás – Gyöngyösoroszi, Nagyréde, Gyöngyöspata, Szücsi, Tomori Gábor néptánciskola Borostyán Néptánc Együttese, Gyöngyöstarjáni Pávakör,
Nagyis énekkar...
19.00: Oszvald Marika fellépése
20.00: Madarak házibuli zenekar
21.30: Vastag Csaba fellépése
22.00: Madarak házibuli zenekar
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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