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Varró Dániel

December
Hideg van, szél fúj, jégesõ ver,
az ég egy párás, téli ablak,
December apó vállán fenyõvel
az utcákon szuszogva caplat.
Verítéke homlokára dermed,
mielõtt még alácsorogna.
Egy bögre forralt borra gondol,
s szép, ausztrál karácsonyokra.
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Képviselõ-testület üléseirõl
2014. június 17-én a jogszabályváltozások miatt felülvizsgált hulladékszállítási közszolgáltatási szerzõdést
hagyta jóvá a képviselõ-testület. Az árajánlatok elbírálását követõen ugyanezen
az ülésen került kiválasztásra a helyi
közutak javításának kivitelezõje is. Mivel a nyertes árajánlatot adó cég visszalépett, az Andezit Kft.-tõl nettó 3 millió
forint értékben lett megrendelve útjavítás. Mezõõri szolgálat létrehozása elkezdõdött: a képviselõ-testület 2 fõ 8
órás foglalkoztatását kívánja ellátni, a kiírt pályázat eredménytelen lett, új pályázat kiírása novemberben várható.
Július 3-i ülésén öt évre bízta meg
Szecskõ Tibornét a testület a napköziotthonos óvoda igazgatói feladatainak
ellátásával. A születési támogatások a
szociális ellátásokból kikerültek: összege továbbra is változatlan – 10 000 Ft –,
de a támogatás adóterheit a jövõben az
önkormányzat fizeti meg. Megkezdõdött a Rózsa és Damjanich utca végei
közötti külterület önkormányzati tulajdonba vétele: az ingatlantulajdonosok
felajánlásának köszönhetõen a terület
rendezése megkezdõdhet. Befejezõdött
a Brassó utcai, nem közlekedés céljára
szolgáló közterületek adásvétele.
A szelektív hulladékgyûjtõ edények
beszerzésére kiírt közbeszerzési pályázat lebonyolításával 2014. augusztus
18-án hozott döntésével az egri Szilvási
Ügyvédi Irodát bízta meg a testület.
Ezen az ülésen született döntés a december 31-ig igénybe vehetõ, 10 millió
forint összegû folyószámla-hitelkeret

igénylésérõl a Takarékszövetkezetnél,
valamint a Helyi Választási Bizottság
tagjainak megválasztásáról is.
Rendkívüli ülésen határozott a testület a polgármesteri hivatal és az óvoda
fûtéskorszerûsítési pályázatának benyújtásáról, ehhez kivitelezõktõl közbeszerzési árajánlat megkérésérõl.
Szeptember 11-én a belügyminisztertõl igényelt rendkívüli önkormányzati támogatásról, közbeszerzési szabályzat elfogadásáról, megemelt
óvodai csoportlétszám jóváhagyásáról és Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról született
döntés. Téma volt a településrendezési eszközökre érkezett vélemények
jóváhagyása is.
Szeptember 19-én a polgármesteri
hivatal és óvoda fûtéskorszerûsítési pályázatára benyújtott közbeszerzési árajánlatok közül az árban legkedvezõbbet,
a WegroWygon Kft.-ét fogadta el, (3245
Recsk, Gárdonyi u. 20.), ajánlata nettó
63 667 213 Ft.
A 2010-14-es ciklus utolsó ülésén
fogadta el a képviselõ-testület a Helyi
építési szabályzat és a Településszerkezeti terv új szövegét, mely a község
honlapján elérhetõ és a községházán
megtekinthetõ.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2014.
október 22-én megtartotta az önkormányzati választások utáni elsõ, alakuló
ülését. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója után megtörtént
a képviselõk és a polgármesterek eskü-

tétele. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselõ-testület megállapította a polgármester illetményét, mely havi bruttó 448
700 Ft és költségtérítését, mely havi
bruttó 67 305 Ft. A polgármesteri ciklus-program ismertetését követõen titkos szavazással Jenei Károlyt választották meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek, tiszteletdíját a törvényi
minimumösszegben, 157 000 Ft-ban
állapította meg a testület. Megalakultak
a bizottságok is: a Pénzügyi és Szociális
Bizottság elnöke Szecskõ Zsolt, tagjai
Dr. Lipovszky András, Ludányi Ferenc,
míg külsõs tagjai: Mészáros Mátyásné
és Tihanyiné Bárnai Ildikó. A Kulturális
és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Csontos József, tagjai Benedek Péter és
Szecskõ Zsolt, külsõs tagjai Tihanyiné
Bárnai Ildikó és Szita Ferenc.
A Testület alakuló ülésén a fentieken kívül két ügyben is döntött: a
Virág utca 1. szám alatti ingatlant 1
500 000 Ft-ért az önkormányzat
megvásárolja, melybõl 200 000 forint
a vételi ajánlat megtételével egyidejûleg az eladót képviselõ ingatlanközvetítõ cég részére átutalásra került. Szelektív hulladékgyûjtõ edények közbeszerzését is elbírálta a
testület: az 1700 darab kukát az
UNISCHO Kft. fogja szállítani.
Az elfogadott rendeletek és a képviselõ-testület üléseirõl készült jegyzõkönyvek a községházán megtekinthetõk, a www.gyongyostarjan.hu honlapra feltöltésük folyamatos.

Tájékoztató a 2014. október 12-i
önkormányzati választásról
Gyöngyöstarján községben a 2014.
október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választása eredményes és törvényes volt,
Bálint Ira
Nagy Károly Mihály

ellene jogorvoslatot nem nyújtottak be.
Gyöngyöstarján községben 1969 fõ
volt a választásra jogosultak száma,
melybõl 979 fõ szavazott. A szavazás
független
független

napján rendkívüli esemény nem történt.
A HVB a polgármesterválasztás
végeredményét az alábbiak szerint
állapította meg:
371 szavazat
596 szavazat
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
A megválasztott polgármester
neve: Nagy Károly Mihály.
Ludányi Ferenc Tibor
Benedek Péter
Nagyné Záper Krisztina Mária
Szecskõ Zsolt
Varnyú Rita
Csontos József
Tihanyiné Bárnai Ildikó
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna
Mészáros Mátyásné
Már Ágnes
Pászti Tamásné
Ozsvári Dénes
Dr. Lipovszky András Dénes
Bodó Lászlóné
Jenei Károly
Tóthné Kis Ildikó
A megválasztott képviselõk
neve: Ludányi Ferenc Tibor, Benedek Péter, Szecskõ Zsolt, Csontos
József, Dr. Lipovszky András Dénes,
Jenei Károly.
Sorszám
1
2
3
4
5
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A HVB a települési önkormányzati képviselõk választásának végfüggetlen
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
Az eredmény ellen jogorvoslat
nem érkezett, így 2014. október 16-án
a jelenlévõ képviselõk és polgármesterek megbízóleveleiket átvehették.
Szintén 2014. október 12-én
A lista neve
JOBBIK
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
FIDESZ-KDNP
MSZP
DK

eredményét az alábbiak szerint állapította meg:
459 szavazat
425 szavazat
324 szavazat
397 szavazat
308 szavazat
389 szavazat
312 szavazat
265 szavazat
143 szavazat
349 szavazat
261 szavazat
344 szavazat
418 szavazat
219 szavazat
408 szavazat
241 szavazat
történt a megyei közgyûlés tagjainak
megválasztása pártlistás szavazás
alapján, ennek települési összesített
eredménye a következõ:
Kapott érvényes szavazat
349
6
414
106
75
Kiss Lajosné HVB elnök

Együtt, közösen településünkért!
2014. október 22-én megalakult az
Önkormányzat Kulturális és Településfejlesztési Bizottsága, melynek tagjai:
Csontos József, Benedek Péter, Szecskõ
Zsolt, Tihanyiné Bárnai Ildikó, Szita
Ferenc. Feltett szándékunk, hogy az elkövetkezendõ öt évben mûködésünkkel segítsük falunk életét, hogy tevékeny
együttmûködést alakítsunk ki az iskolával, óvodával, civilszervezetekkel és a lakossággal. Nyitottak vagyunk a közösséget szolgáló jó ötletekre, a jogos igényekre egyaránt. Szeretnénk, ha gondolataikkal, javaslataikkal segítenék a munkánkat és olyan programokat, eseményeket szervezhetnénk, melyekre kellõ
érdeklõdés van, és minden korosztály
megtalálja az õt érdeklõ programot.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondóban
rendszeresen jelentkezni fogunk aktuális híreinkkel. Az újságban lehetõség
lesz minden gyöngyöstarjáninak, hogy
írásuk, információik, illetve az általuk
fontosnak tartott eseményeik közlésre
kerüljenek.

Következõ alkalommal ismertetjük
az általános iskolásokat érintõ pályázatunkat, melynek nyertesei értékes ajándékban részesülnek.
Tihanyiné Bárnai Ildikó
Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
e.mail: kulturbiz.gyt@freemail.hu

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfõ: 7:30 - 17:30
Szerda: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 12:00
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Óvodánk életébõl…
„Megnyitott az óvoda, varázslatos
palota.
A falakról vidáman bábok kuncognak a nagyvilágra”
Szeptemberben újra kitárta kapuit
az óvoda és rajta 68 kisgyermek tért
be oda. Régi óvodásaink nagy örömmel érkeztek, keresték a régen látott
barátokat, és a felnõtteket. Új óvodásaink, ki mosolyogva, ki félénken
anya mögé bújva, de kíváncsi tekintettel érkezett, ismerkedett az óvodával. Szeptember végére, mintha nem
is lett volna nyár, már minden folyt a
megszokott kerékvágásban.
Nagycsoportosainkra nyáron is
büszkék lehettünk, hiszen a falunapon fonós játékukkal elvarázsolták a
közönséget, és vidám jókedvvel vettek részt a szüreti felvonuláson. Köszönet illeti felkészítésükért Tündike
és Judit óvó nénit, valamint a szülõket, akik lehetõvé tették a nyár folyamán is a próbákat és csatlakoztak
hozzánk a felvonuláson!
Majd szeptember elsején régi
nagycsoportosaink végleg búcsút vettek az óvodától beültek az iskolapadba, hogy a betûk, számok világában
barangoljanak. Élményekben gazdag
iskolai évet kívánunk nekik!
Mi sem unatkoztunk az eltelt idõszak alatt. Egyik reggel a szülõk segítségével szõlõskertté változott az óvoda udvara, így hát eljött az ideje a
szüretelésnek. Középsõs gyermekeink kis mûsorukkal szüretre hívták
társaikat és a felnõtteket. A leszedett
szõlõk kis puttonyokba, kis vödrökbe
kerültek, majd az apró szorgos kezek
lebogyózták õket. Gyorsan megtelt a
sotu és már folyt is a finom szõlõlé, a
must. A „nehéz” munkának meg lett
a jutalma. A szülõk, nagyszülõk jóvoltából finom pogácsák, sütemények kerültek az asztalra és Varnyú
Rita néni táncra hívta a gyerekeket.
Egy nagyon jó hangulatú délelõttben
volt részünk.
Vendégeink is voltak már. Az egri
Galagonya Bábszínház érkezett az
óvodába, és a gyönyörû bábokkal,
4

nagyszerû elõadásmódjukkal elvarázsolták a gyerekeket. Meséjük címe:
A kecskegida és a farkas.
Október 3-án az egész óvoda útra
kelt, és az Állatok világnapja alkalmából sétát tettünk a Jászberényi állatkertben. A gyermekekhez nagyon
közel állnak az állatok, így talán elmondani sem kell, hogy milyen jól
érezték magukat. A ritkán látható állatok közelsége, egyik-másik produkciója jókedvre derítette a gyerekeket.
Persze nagy örömmel fogadták a játszótér birtokba vételét is.

Számtalan sétát, kirándulást (Sástó, Gyöngyösi piac) tettünk és teszünk még, hogy kiaknázzuk az õsz
adta lehetõségeket. Hogy megismertessük a gyermekekkel az õsz szépségét, kincseit, fontosságát. Hogy megszerettessük velük a természetes környezetünket.
Októbertõl igények alapján elindultak külön szolgáltatásaink is. A
Szeretet perceken, meghitt beszélgetéseken vesznek részt a gyerekek Ákos
Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás a 4. oldalról
bácsival. Tündike óvó nénivel táncra
perdülnek a néptáncos gyerekek, és
Judit óvó nénivel az apró kezecskék
ügyesednek a kézmûves foglalkozásokon. Szervezés alatt van az ovi foci
is, a Bozsik program keretein belül.
A nyári szünet után, megérkezett
fejlesztõpedagógusunk Juhász Zoltánné Marika, és logopédusunk Gaál
Katika is, akik szintén abban segítenek, hogy a gyermekek készségei,
képességei saját magukhoz képest
minél többet fejlõdjenek.
Az óvoda minden dolgozója azon
van, hogy a gyermekek a szabad játék
keretein belül minél több tapasztalatot szerezzenek, minél többet tevékenykedjenek, és sok-sok szép
élményben legyen részük. Így lesz ez
ebben a tanévben is, és remélem,
minden kisgyermek nagyon jól érzi
majd magát minálunk.
Az elmúlt tanévben is sok kisebbnagyobb segítséget kaptunk a szülõktõl, amit ez úton is szeretnénk

megköszönni! Bízunk benne, hogy
ez ezután is így lesz, és együtt,
közösen teszünk meg mindent a
boldog gyermekkor érdekében.
Mosolyfalva alapítványunk sikeres évet zárt az adók 1 %-nak köszönhetõen. Nagyon szép összeg kerekedett ki belõle, amibõl az udvari
közlekedési eszközeinket fogjuk bõvíteni, kisautók vásárlásával.

Mindenkinek KÖSZÖNJÜK, aki
ebben segítette óvodánkat!
„Apró lábak, kezek, míly csodálatosak ezek.
Csak nõnek és nõnek, és észre
sem veszed,
Felnõttként fogják öregedõ kezed, és
Bennük látod múltad és jövõdet”
Szecskõ Tiborné

Tavaszi nótaszó 2014
„Csodálatos, hogy egy nótáról mi
minden jut eszébe egy magyarnak.
De még csodálatosabb, hogy egy
nótáról minden magyarnak ugyanaz
jut az eszébe…”
(Kosztolányi Dezsõ)
Immár második alkalommal került megrendezésre a Tavaszi Nótaszó, mert a hagyományos õszi nótás
találkozó mellett a közönség és a nótás barátok kérésére a tavasz beköszöntét és a magyar nóta hungarikummá válását is ünnepeltük. Az ötletet az idén a Nóta TV által rendezett Nótasztár címû mûsor adta. Nótás barátaink közül Bányai Márton,
Budai Zoltán, Gábos Károly, Gubik
Magdi, Kristó Lajos, Szitás Ida, valamint Visser Ágnes indult a versenyen és a Nóta TV-n kísérhettük végig szereplésüket. Nagy örömünkre
minden nótás barátunk egészen a
döntõig jutott. Legnagyobb meglepetésünkre 2014-ben ismét a mi nótásaink közül került ki a Nótasztár –

ugyanúgy, mint 2012-ben Koltai
László –, aki nem más, mint a gyöngyöstarjáni közönség nagy kedvence,
Bányai Marci.
Így hát megrendeztük Gyöngyösi
Kiss Annával a gyöngyöstarjáni „kis
nótasztárt”, melyet a Nóta TV is rögzített, majd a televízióban közvetített.

A Nótasztárban szereplõ, fent említett nótás barátaink mellett elfogadta
meghívásunkat a Nótasztár zsûrijének
különdíjasa, Szabó-Dékány Zsófia, aki
Szerbiából érkezett hozzánk, valamint
Barkóczi Szûcs Imre Szigetszentmártonból és Molnár Angelika SzlováFolytatás az 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról
kiából. Vendégmûvészünk dr. Fehér
Eszter magyarnóta-énekes volt.
Nótás barátaink közül fellépett
még az Abasári Dalkör, Bohács István, Cára Aranka, Cséffán László,
Fekete Zoltán (Okány község polgármestere), Kali Margit, Kasza Szilvia,
Simon Zsóka, Szabó Gyuszi, Szabó
Rita, községünk büszkeségei, a Nagyiklub, és nem utolsósorban a mûsor megálmodója és zenei rendezõje,
Gyöngyösi Kiss Anna.
A mûsort szintén két kiváló
énekes, Hlaváts László és Bodrogi
Zsuzsa konferálta.
Nem volt kis feladat a mûsor
megszervezése sem nekem, sem a mi
Pannikánknak. Szerencsére idén támogatóink és segítõink is akadtak bõven, mert nélkülük ez a magas színvonalú mûsor nem jöhetett volna létre. Az Ingyen Piac, amely minden alkalommal díjmentesen biztosította
számunkra a rendezvényrõl való tájékoztatást, ismét a segítségünkre volt.
A Heves Megyei Önkormányzat,
Gyöngyöstarján Község Önkor-

mányzata és Nagy Károly polgármester, valamint Kovács László anyagi támogatással, Bálint Ira önkormányzati képviselõ pedig most is,
mint az elõzõ alkalmakkor mindig,
áldozatkész munkájával segítette a
rendezvény zökkenõmentes lebonyolítását.
Külön köszönetet kell hogy mondjunk Majoros Etelkának, aki szintén
nagy segítségünkre volt mind a szervezésben, mind a mûsor lebonyolításában. Õ kísérte el ugyanis a Nóta TV
operatõrét, általa került összeállításra
az a csodálatos kisfilm Gyöngyöstarjánról, amit a TV mûsor elején vetítettek le minden alkalommal.
Köszönet a Nagyi Klub minden
„nagyijának”, akik süteményekkel és
itókával készültek a vendégek fogadására, aztán pedig remek hangulatú
mûsorukkal színesítették az estét.
A résztvevõk jó hangulatáról gondoskodtak adományaikkal borászaink: Kovács László, Ludányi Béla,
Ludányi József és Szõke Mátyás. Végezetül, hogy a vendégek ne távozzanak üres kézzel Gyöngyöstarján-

ból, dr. Németh András és ifj. Õzse
János erre az alkalomra felcímkézett
borait vihették haza a férfi fellépõk.
A hölgyek virágairól ezúttal is
Korsós Robi, állandó szponzorunk és
a Szirom-Világ Bt. dolgozói gondoskodtak a csodálatosabbnál csodálatosabb virágcsokraikkal. A színpad dekorációjához Bulinszky Andrea készített egy gyönyörû virágtálat.
A szervezõk ezúton is köszönetet
mondanak minden segítõnek, közremûködõnek és a lelkes közönségnek
az elismerõ tapsokért és a jó hangulatú éneklésért. Továbbra is bízunk
abban, hogy a nótás találkozókon
még több gyöngyöstarjáni nézõt köszönthetünk a közönség soraiban.
Várunk mindenkit szeretettel.
„A zene kincseket rejt, bánatot,
bút elfeledtet, örömöt, boldogságot
ad, vígságot és szelíd vigaszt.” (Halász István)
Govrik Attiláné Kisborika
szervezõ

„Muzsikál az erdõ” a Borhy-kastély kertjében
A vendégszeretet példája Gyöngyöstarjánban
A „Muzsikál az erdõ” – Mátrai
Mûvészeti Napok 2014. július 2-án
Gyöngyöstarjánban új helyszínre, a
Sósi-rétre látogatott. A rendezvénysorozat sajátossága, hogy a klasszikus és
a népzenei koncerteket különleges
esztétikai értékkel bíró természeti környezetben, a Mátra erdeiben, patakvölgyekben, pincesorokon tartja. A 11. alkalommal szervezõdött rendezvénysorozat mindig új helyszíneken jelentkezik, hogy a „Muzsikál az erdõ” közönsége minél jobban megismerhesse a
környék természeti értékeit. Tavaly a
Gyöngyöstarján mellett található Fajzatpuszta adott otthont a rendezvénynek, idén Sósi-réten, a mûemlékvédelem alatt álló Borhy-kastély kertjében
várták a szervezõk a közönséget.
Az összmûvészeti rendezvénysorozat, amely felöleli a mûvészetek rétegeit, a természet, a környezet megóvá6

sának a fontosságát népszerûsíti, a fenntartható életforma jelentõségét hangsúlyozza. Célja: az erdõ és a természet,
elsõsorban a zene segítségével a környezettudatos életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevõit. Lehetõséget kínál a szabadidõ aktív eltöltésére

a térség lakói és az idelátogató turisták
számára egyaránt. Népszerûsíti a Mátrát, annak különleges természeti adottságait, a mátrai erdõket, a helyi közösségek hagyományait, a helyi szellemi,
kulturális értékeket, a klasszikus és a
Folytatás a 7. oldalon
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népzenét, a környék képzõmûvészetét,
a térség gasztronómiai hagyományait. A
rendezvény közösségformáló erõvel
bír, kialakult törzsgárdával rendelkezik,
szellemiségével a résztvevõk nagymértékben azonosulni kívánnak. Ezt az
azonosulást érezték a rendezvény szervezõi a gyöngyöstarjáni rendezvény
szervezése közben és a programok
megvalósulásakor is. A helybéliek magukénak érzik a „Muzsikál az erdõ”
szellemiségét, a helyi értékek megóvását, bemutatását. Miközben településük
értékeit védik, számon tartják, nyitott
szívvel meg is mutatják az ide érkezõ látogatóknak. A tarjániak olyan meleg
szeretettel, hagyományos vendégvárással fogadták a „Muzsikál az erdõ” résztvevõit, ami biztos alapot teremtett a jó
hangulatnak és a rendezvény sikerének.
A gyöngyöstarjáni programok délelõtt kezdõdtek Szõke Mátyás szõlõ- és
bortermelõ pincészetében, ahol megismerkedhettek a fenntartható gazdálkodás példájával. A rendezvényen alkalom
nyílt a szakvezetéses pincelátogatásra, a
résztvevõk számára bebizonyosodott,
hogy az elhivatott munka meghozza
gyümölcsét, sikeres emberek értéket
hoznak létre vidéken.
Sósi-rét a falutól 3 kilométernyire
északra található, aszfaltos úton is
megközelíthetõ hely, ahol elénk tárul
az 1926-ban Borhy György udvari
fõtanácsos és földbirtokos által építtetett kastély nem mindennapi látványa. Az épület eredetileg vadászkastélyként üzemelt, majd a Közlekedési
és Postaügyi Minisztérium kezelésébe került, ma oktatóház és szálloda.
Az erdõvel körülvett nagy park 1978
óta helyi védettségû természetvédelmi terület, a francia kertépítés jegyeit
õrzi, így kialakítása telepítésekkel és
az erdõ fáinak meghagyásával történt.
A „Muzsikál az erdõ” látogatói végigsétálhattak a zöld alagutat képezõ,
lassan növõ, örökzöld buxus folyosón, megcsodálhatták a több száz
éves cserfákat és kocsánytalan tölgyeket, megtapasztalhatták a jelenlegi
üzemeltetõk alapos munkáját, jó ízléssel és hozzáértéssel végzett kertrehabilitációs tevékenységét.

2014. december
A résztvevõknek módjukban állt ráhangolódni az erdei koncertekre, hiszen minden program ismeretterjesztõ
beszélgetésekkel, erdei kirándulásokkal
kezdõdött, így Gyöngyöstarjánban is
Szabó Lajos fõszervezõ, erdõmérnök
irányításával 1,5 órás sétát tettek a környezõ, vadban gazdag erdõben. A szakvezetéses séta hidat képezett a mindennapi, megszokott, túlzsúfolt életforma
és a természet közeli, jelentõsen kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb állapot
között, amely elõsegítette a zenei és
képzõmûvészeti élmény befogadását.
A „Muzsikál az erdõ” évrõl évre pályázatokat is hirdet fotó, képzõmûvészet és idén immár irodalom kategóriában is. A benyújtandó pályamûvekkel kapcsolatban a legfontosabb követelmény, hogy tükrözzék a rendezvény szellemiségét, a természettel, az
erdõvel harmóniában élõ ember életfilozófiáját. A képzõmûvészeti pályázat
lebonyolítása idén Gyöngyöstarjánban
zajlott. A beérkezõ alkotásokat szakmai
zsûri bírálta el, a pályamûvek legjobbjait a helyszínen, a Borhy-kastély szalonjában kiállítva tekinthette meg a
közönség. A kiállítást Józsa Judit, a Magyar Kultúra Lovagja, kerámiaszobrász,
a „Muzsikál az erdõ” képzõmûvészeti
pályázatának zsûri elnöke nyitotta meg.
Nagy Károly, Gyöngyöstarján polgármestere köszöntötte a jelenlévõket,
elmondta, hogy a település örömmel
támogatja a valódi értékeket közvetítõ
programot. A nap két erdei koncertben
teljesedett ki. A lombkorona ölelésében
eggyé olvadt Szeredi Krisztina énekmûvész hangja, Hegedûs Valér zongorajátéka – aki a Soproni Egyetemen erdõmérnökként végzett, s késõbb döntött a zongoramûvészi pálya mellett –
az erdõ hangjaival. A nagy létszámú
közönség többször visszatapsolva ünnepelte a mûvészeket, a Kodály népdalfeldolgozások megérintették a hallgatóság lelkét. Majd a Cimbaliband
vérpezsdítõ ritmusai, közép-kelet európai dallamvilága ragadta magával a látogatókat. A Cimbaliband szinte hazai
közönség elõtt játszott, hiszen számos
alkalommal léptek már fel Gyöngyöstarjánban, de ilyen hangulat, mint a
Sósi-réten, még nem alakult ki. A kö-

zönség a zene hangjaira táncra perdült,
spontán táncház alakult, örömmel töltötte el a szívünket a sok ügyesen mozgó kisgyermek látványa. Mindkét elõadó jól ismert a „Muzsikál az erdõ” közönsége elõtt, hiszen évrõl évre visszatérõ fellépõi a rendezvénysorozatnak.
Sósi-réten a legkisebbeket népi kézmûves játszóház várta, amelyet Varnyú
Rita lelkes szakmai felkészültséggel
vezetett, így méltán övezte óriási érdeklõdés a foglalkozást. A sportolni vágyók
kerékpártúrán vettek részt, Gyöngyösrõl a GYÖTRI Klub által szervezett túra keretében érkezett egy csapat a rendezvény helyszínére, bizonyítva, hogy
nem szükségszerû mindenhová autóval
utazni. A Borhy-kastély kertjében a helyi termelõk bemutatták termékeiket,
melyeket meg lehetett kóstolni, a készítõikkel el lehetett beszélgetni a termékek elõállításáról.
A rendezvénynapok zárásaként falusi vendéglátásban volt részünk, ahol
helybéliek bemutatták a helyi ízeket, a
térség gasztronómiai értékeit. A Világos
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület tagjai, a gyöngyöstarjáni asszonyok
palóc gulyását azóta is emlegeti, aki
megkóstolta. Bizony nem maradhatott
el a méltán híres gyöngyöstarjáni jó borok kóstolója sem. A falusi vendéglátás
kiemelten fontos a közösségépítés
szempontjából, mivel a rendezvény
szervezõinek, a fellépõ mûvészeknek, a
közönségnek és az õket vendégül látó
Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról
gyöngyöstarjániaknak alkalmuk nyílt a
személyes megismerkedésre, beszélgetésekre, továbbgondolhatták a rendezvény eszmeiségét, elraktározták magukban a nap során átélt élményeket.
Míg a nyitó erdei séta elõkészítette a
közönség ráhangolódását, az esti falusi
vendéglátás levezette, lezárta a nap eseményeit. A helybéli lakosok szívügyüknek tekintik a „Muzsikál az erdõ” programjait. Munkájuk nélkül nem jöhetett
volna létre a felejthetetlen helyi ren-

dezvény. Ezúton is köszönjük Gyöngyöstarján lakosainak, hogy segítették a
programok létrejöttét. A közösség építkezik a sikeres rendezvénybõl, fejlõdik
általa a térségi identitástudat. A helyi
közösségek ereje biztosítja értékeinek
megõrzését, fenntartását, széleskörû
népszerûsítésének lehetõségét.
A „Muzsikál az erdõ” – Mátrai Mûvészeti Napok olyan rendezvénysorozat, amely egyedülálló felépítésével
magas színvonalú feltöltõdési lehetõséget biztosít testnek és léleknek egy-

aránt. A helyi értékek megismertetésével, népszerûsítésével öregbíti a Mátra
jó hírnevét. A klasszikus zene, a népzene, a képzõmûvészetek, az ismeretterjesztés, az egészséges életmódra
ösztönzés együttesen adja meg a rendezvénysorozat különlegességét, rendkívüli értékét. Találkozzunk 2015-ben
is Gyöngyöstarjánban, a „Muzsikál az
erdõ” rendezvényein!
Szabó Lajos, Matúz Viktória
Muzsikál az Erdõ Alapítvány
www.muzsikalazerdo.hu

Múzeumok Éjszakája
A nyár elsõ rendezvénye településünkön a Múzeumok Éjszakája
volt, június 21-én. A Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata és a Világos
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület közös szervezésében létrejött
program idén is minden korosztálynak kínált szórakozási lehetõségeket.
A Falumúzeum 16 órakor nyitotta kapuit a fonó szakkör nyílt napjával. A fészerszínházban Busa Imre
tangóharmonika muzsikáját élvezhették a jelenlévõk a délután elsõ
mûsorszámaként, közben az egyesület tagjai már a kemence körül sürgölõdtek, készítve a finom kenyérlángost. A legkisebbeknek Tõkésné Korponyi Krisztina tartott Csiribiri tornát a múzeum hátsó füves részén,
majd a Bábakalács Bábszínház marionett elõadása következett. A Közösségi Ház néptáncosai Varnyú Rita vezetésével a bábszínház szünetében
mutatkoztak be.
A Nagyik és Unokák énekkar tagjai Születésnap a cigánysoron c. humoros jelenettel szórakoztatták a közönséget, ami megadta az est további
részének hangulatát.
Idén sem hiányozhatott a helyi
amatõr színjátszó csoport fellépése a
programból. A GYUTACS, mint
minden évben, most is fergeteges jelenettel rukkolt elõ „Semmire semmi
gondom” címmel, majd a Shadows
'60 zenekar zenéjére ropták a táncot
azok, akik végig kitartottak.
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Szüretkezdõ mulatság
2014-ben, több éves kihagyás után
augusztus 22-én és 23-án ismét megrendezésre került községünkben a szüreti rendezvényünk, idén szüretkezdõ
mulatság néven. A rendezvény Cseh
Balázs fotókiállításának megnyitójával
kezdõdött. Balázs hangulatos fotói és
bemutatkozó tárlója a Mûvelõdési
Házban kapott helyet. A kiállítás a rendezvény ideje alatt volt megtekinthetõ.
A Jókai téren felállított mobil színpad elsõ fellépõjét, az Alma együttest
szép számmal várták a nézõk, elsõsorban gyerekek. A zenekar itt is megteremtette a rájuk jellemzõ vidám han-

gulatot a gyerekek és a felnõttek bevonásával. A koncert végén nem maradt el
a közös fényképek elkészítése a vállalkozó szellemû és csillogó szemû ifjoncokkal. Nagy örömmel néztük meg újra a 3. és az 5. osztályosok farsangon is
nagy sikert aratott táncait. A színpadra a
kisebbek a szving világát, a nagyobbak
Afrikát varázsolták. 19 órára a nézõk átsétáltak a szolgáltató sor elõtti parkba,
ahol a helyi színtársulat, a GYUTACS
elõadásában a Semmire semmi gondom
címû darabot láthatták. A színjátszók a
tõlük már megszokott magas színvonalon szórakoztatták a nagyérdemût.

20 órától utcabálon vehettek részt a
táncolni vágyók.
Szombat reggel a Gyöngyöstarjáni
Motoros Baráti Kör tagjainak szebbnél
szebb motorkerékpárjait csodálhatták
meg az érdeklõdõk. A tulajdonosok
büszkén mesélték jármûveik történetét,
majd a faluban tiszteletkört tettek.
Klauszmann Viktor vezetésével
vendégeink voltak a Kékes KutatóMentõ Alapítvány tagjai, akik bemutatták az alapítvány tevékenységét, legfontosabb mentõeszközeiket.
Õket a Sthil Timbersport bemutatója követte a színpad melletti téren,
ahol megismerkedhettünk a sportfavágás látványos módszereivel. A nézõk
kipróbálhatták a két méternél is hoszszabb kézi vonófûrésszel való fûrészelés nehézségeit és szépségeit.
Nagy Károly polgármester úr az ünnepélyes megnyitó után Szamosvölgyi
Péter nyugalmazott polgármester úrral
felavatta a önkormányzat épülete mellett
a Gyöngyöstarján testvértelepülése, Geisingen által adományozott emléktáblát.
Ezt követte a Babtársulat óriásbábos
elõadása, amelynek címe Jelenetek egy
házasságból, avagy a 3 kívánság, amin
elsõsorban a felnõttek igen jól szórakoztak. A nagyszínpadra ezután községünk legifjabb tagjai, az óvodások varázsoltak jó hangulatot vidám táncukkal.
Folytatás a 10. oldalon
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Természetesen nem maradhatott el
a szüreti felvonulás, amin szeretettel
láttunk minden résztvevõt. Vendégeink
voltak Szücsibõl a Pávakör tagjai, a
Gyöngyöspatai Pávakör, a Gyöngyösoroszi Férfikórus, a Borostyán Néptáncegyüttes Gyöngyösrõl. A menet
résztvevõi voltak a helyi óvodások és a
Gyöngyöstarjáni Pávakör tagjai is. A
sort a helyi gazdálkodók, Ludányi Zoltán és Kelemen János traktorai zárták,
akiknek jármûvein a Nagyik és Unokák Énekkar tagjai vonultak. A csoportok vidám énekszóval járták végig a falu
utcáit. Sokan csatlakoztak a helyiek közül a felvonulókhoz, emelve a rendezvény hangulatát.
A felvonulás után a nagyszínpadon
gyönyörködtettek bennünket a Tomory
Gábor Néptánciskola Borostyán Néptáncegyüttes tagjai táncukkal. Oszvald
Marika egy személyben is betöltötte a
színpadot korát meghazudtoló energiáival és vidámságával. Sajnos az idõjárás
nem kedvezett nekünk ezen az estén,
így a Madarak házibuli zenekar utcabálja és Vastag Csaba koncertje már a Mûvelõdési Házban került megrendezésre.
Az esõ nem vette el a nézõk kedvét,
teltház várta a fellépõket.
A rendezvény két napján a Fabatka
Játszóház biztosított a gyerekeknek játszó lehetõséget. A látogatók megkóstolhatták a házi készítésû finomságokat a
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért
Egyesület jóvoltából.
Ezúton mondunk köszönetet a rendezvényt munkájukkal, felajánlásaikkal
támogatóknak:
a Gyöngyöstarjáni Polgárõr Egyesületnek, a Napköziotthonos Óvoda és
Konyha dolgozóinak, Nagy Ferenc borásznak, Kovács László borásznak, Ludányi András borásznak, Benedek János
borásznak, a Ludányi Pincészetnek, Tihanyi Róbertnek, a Családsegítõ Szolgálat munkatársai, Ludányi Lajosnak és
Ludányiné Prém Juditnak, Mahunka
Lórántnak és feleségének, Hernádi
Andreának, továbbá a polgármesteri hivatal dolgozóinak, és mindenkinek, aki
bármilyen formában hozzájárult rendezvényünk sikeres lebonyolításához.
Feketéné Reviczki Hajnalka
10
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Könyvtári mozaik
Az Országos Könyvtári Napok
programsorozat 2014. október 13. és
20. között zajlott országszerte, melyhez településünk is csatlakozott, sõt
kibõvítve több héten keresztül zajlottak könyvtári programok.
Találkozzunk a könyvtárban!
jelszóval hívták/hívtuk fel az olvasók
figyelmét a programra, melyet a
Nemzeti Kulturális Alap támogatott és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség mint fõ szervezõ fogott össze.
Szerettük volna megmutatni, hogy
milyen sokféle tanulási, tájékozódási,
kulturális és szociális lehetõség rejlik a
könyvtári találkozásokban.
Szeptember 30-án Benedek
Elek születésnapján volt a Magyar
Népmese Napja. Ebbõl az alkalomból rajz- és mesemondó versenyt
szerveztünk az alsó tagozatos tanulók
részére. Több mint 40 alkotás érkezett be a könyvtárba, a legjobbakat
könyvjutalomban részesítette a zsûri,
de minden rajzoló kisdiák kapott
ajándékot munkájáért. Díjazottak:
I. helyezett: Galambos Eszter, II.
helyezett: Ozsvári Mátyás, III. helyezett: Kutrucz Kinga, különdíjban részesült: Vittorio Cadenazzi.
A mesemondó versenyen 11 tanuló vett részt, igazán bátran, szépen
mondták el kedvenc meséjüket. Helyezettek: a két I. helyezett Galambos Eszter és Tóth Jerne Ilona, a II.
helyezettek Nyári Rebeka és Tóth
Hanna Lili, a III. helyezettek Bokros
Veronika és Kõhegyi Kevin lettek,
különdíjban részesült Bakos Liza.
Október 7-én író-olvasó találkozón vettek részt a 2. osztályos tanulók. Vendégünk volt Vig Balázs meseíró, aki a Puszirablók címû interaktív meseismertetõjével egészen elvarázsolta a gyerekeket.
Október 15-én az egri Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár
zenei részlegének könyvtárosa Mesezenede címmel tartott zenés foglalkozást az óvoda nagycsoportosainak.
Bemutatott különleges hangszereket,
Folytatás a 12. oldalon
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amiket a gyermekek ki is próbálhattak. A foglalkozás célja a gyermekek
zenei nevelésének népszerûsítése és a
zene iránti érdeklõdés felkeltése volt.
Október 17-én az 5. osztályos tanulók részére rendhagyó irodalomórát tartott Tilos versek címmel
Komlóné Szabó Ágnes, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársa. A rendezvény célja a versek
iránti érdeklõdés felkeltése volt a ma
élõ költõk versei alapján.
November 4-én Könyvbe zárt
egészség címmel egy lebilincselõ, kóstolóval egybekötött elõadáson vehettek
részt az érdeklõdõk a Közösségi Házban. Egerbõl érkezett az elõadó,
Schmidtné Vitai Bernadett, az Egri
Bródy Sándor Könyvtár munkatársa. A
vetítéssel egybekötött programon kóstolhattak és illatozhattak gyógynövényeket és gyógyteákat, többek közt

Tök jó buli
Október 25-én tartottuk meg Tök
jó buli rendezvényünket a Mûvelõdési Házban. A tökfaragással kezdõdõ program után a nagyteremben rövid bemutatót tartottak a helyi Nippon Zengo csoport tagjai, Szekeres
Ági vezetésével. Ezt követõen a
Dream Team Cheerleader nevû
gyöngyösi tánccsoport mutatkozott
be, Kiss Viktória edzõ vezetésével. Az
amerikai eredetû „cheerleading”
sportág akrobatikus elemekkel, talajgyakorlatokkal fûszerezett szurkolást
jelent, a mûfajon belül a Dreamteam
csapatok ma már a szakma élvonalában vannak. A bemutatkozás nem titkolt célja, hogy felkeltse az érdeklõdést a helyi gyermekekben és szülõkben arra, hogy itt Gyöngyöstarjánban is beindulhasson egy csoport.
A bemutatók után a három jó barát,
Béres Deák Márton, Szõke Attila és
Béres Deák Balázs gyermekeknek
szóló zenéjét hallgathatták meg a jelenlévõk, majd táncház zárta az estet
Varnyú Rita vezetésével.
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homoktövist, ami roppant keserû, de
nagyon hatékony immunerõsítõ. Az
elõadó megmutatta azokat a hazai, az itt
élõk számára is elérhetõ, akár a kertben
is begyûjthetõ növényeket, amik segítségével megõrizhetik egészségüket.
Megtanította a gyógyteák helyes elké-

szítési és fogyasztási módját. Bemutatott a témához kapcsolódó könyveket,
különös figyelemmel arra, hogy azok
tartalma megbízható forrás legyen.
Kétféle teát kóstolhattak a jelenlévõk,
amit az elõadó méhészetébõl származó
biomézzel ízesíthettek.
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Építsd újra önmagad
2014. június 4-én Nippon Zengo
Klubnyitót tartottunk Gyöngyöstarjánban Brezovai Sándor 6 danos karate mester irányításával. Sándor több
mint 30 éve foglalkozik a kyokushin
karatéval és számos országban képviselte Magyarországot. A világon nem
sokan – Magyarországon pedig rajta
kívül senki sem – mondhatják el
magáról, hogy Sosai Masutatsu Oyamától, a kyokushin alapítójától tanulhatta a stílust személyesen. 2007-ben
létrehozta azt a mozgáskultúrát, amit
bárki elsajátíthat kortól és nemtõl
függetlenül. A torna a Nippon Zengo
nevet kapta, mely annyit jelent:
ÉPÍTSD ÚJRA ÖNMAGAD. 2014.
június 11-étõl a gyöngyöstarjáni lakosok számára is elérhetõvé vált ez a
küzdõsport-aerobik, melyet Szekeres
Ági tart szerdánként 18.00-tól, péntekenként 18.30-tól a Mûvelõdési
Házban. Várunk minden eddigi és
minden új érdeklõdõt szeretettel!

Kalandtábor a Mátrában
Július közepén 32 gyerekkel indultunk Hidegkútra a turistaházba,
ahol visszatérõ vendégekké váltunk
az évek során kalandtáborunkkal. Az
erdõ közepén fekvõ ház a béke szigete. Nincs áram, forrásviz folyik a
csapból, és a legfontosabb: nincs térerõ! A régi világhoz próbálunk viszszakanyarodni, amikor az ember
együtt élt a természettel. Túrázunk,
kézmûveskedünk, dráma- és népi játékokat játszunk, és sokat zenélünk.
Az idén Szabó Lajossal (aki a Muzsikál az erdõ rendezvény szülõatyja is)
ismerkedhettünk az erdõ élõvilágával, indultunk nyomkeresésre, még
közelebb kerülve a minket körülvevõ
természetes környezethez. Természetesen nem maradhatott el az éjszakai túra sem, ahol mindenki próbára tehette a bátorságát. 2015. július
13-án ismét fölkerekedünk, szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Varnyú Rita
13
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Helyi Értéktár Nap Gyöngyöstarjánban
2012. április 2-i ülésén fogadta el az
országgyûlés a magyar nemzeti értékekrõl és hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály
az önkormányzatokra kötelezõ feladatot nem rótt, csupán lehetõségként
ajánlotta a helyi (települési) értéktárak
létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt
képezne egységes egészet. Minden településnek vannak olyan értékei, amelyet védeni kell. Az értéktár lényege,
hogy egyrészt megvédje, másrészt népszerûsítse a hazai értékeket.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Egri Irodájának kezdeményezésére
ezekrõl a feladatokról tartottunk konferenciát 2014. november 8-án a
Mûvelõdési Házban. A Gyöngyöstarjáni Pávakör mûsorával kezdõdött
programunk, majd Nagy Károly polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Ezt követõen Kiss Balázs Levente, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Egri Irodájának koordinátora tartott
rövid tájékoztatót a Mûvelõdési Intézet munkájáról, feladatairól. Majd
Csuhány Bence, a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat Heves megyei referense tájékoztatta a megjelenteket a
Hungarikumok, értékek és vidékfejlesztés témakörben. Turisztikai érté-

kek és lehetõségek Gyöngyöstarjánban címmel Dr. HABL. Dávid
Lóránt PHD. fõiskolai tanár felvázolta a Gyöngyöstarjánban rejlõ értékeket, érdekességeket. Báryné Dr.
Gál Edit történész a településen fellelhetõ épített örökségekrõl beszélt,
kiemelve a Sósi-réten és Fajzatpusztán
található kastélyokat, a római katolikus templomot és a Haller pincét.
Tóthné Kiss Ildikó, a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület
elnöke tájékoztatta a hallgatóságot az
egyesület eredményeirõl, különös tekintettel a Falumúzeum és a Fészerszínház létrejöttére. Végül Nagy Zoltán, királyi fõszakács Tájjelegû ételek
és a falusi turizmus címmel beszélt a
helyi ételek felkutatásának fontosságáról és számbavételérõl. Lehetõségként említette meg a Nagyanyáink
fakanala elnevezésû, Gyöngyöstarjánban indítandó projektet, ahol 1520 fõ vehetne részt a helyi ételek felkutatásában, az érvényben lévõ egészségügyi szabályoknak megfelelõ elkészítésének megtanulásában, majd
azok népszerûsítésében. Várjuk
minden olyan érdeklõdõ jelentkezését, aki szívesen részt venne ebben a programban, amit Nagy
Zoltán, királyi fõszakács vezetne!
Jelentkezni a Közösségi Házban,
a Rákóczi út 1 szám alatt lehet. A
programban való részvétel ingye-

nes. A konferenciát Balog Edina
népi éneke és muzsikája zárta.
A rendezvényünk egyik fõ célja
volt, hogy lehetõséget adjunk a helyi
termelõknek és a helyi alkotóknak a
bemutatkozásra, hiszen a „jó bornak
is kell a cégér”. Láthattuk Cseh
Balázs fotóit, a Fabatka Porta népi
játékait, Kiss Richárd grafikus képeit, Dr. Lipovszkyné Molnár
Zsuzsanna keramikus munkáit, a
Centurio Szõlõbirtok, a Csernyik
Pince, a Kovács Pincészet és Ludányi András Pincészetének boraiból készült kiállítást. Megkóstolhattuk Benedek Péter és Juhász
René finom borait, a Molnár család mézeit, a Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület lekvárjait és süteményeit, illetve a Niki
Pizzéria borkorcsolya és pizza
ételeit.
Köszönjük minden támogatónknak a segítséget és úgy gondoljuk ez a
délután is bizonyíték arra, hogy
Gyöngyöstarján nincs híján értékeknek, úgy tárgyi, szellemi és kulturális
tekintetben. Ezeket fel kell tárni,
megõrizni az utókornak és bemutatni
mint helyi, mint országos szinten.
Pálosi Györgyné
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Nagyanyáink fakanala 2014.
A program a hagyományos ételkészítés felelevenítéséhez kapcsolódik.
Minden egyes recept mögött hatalmas tapasztalat, a hagyományõrzés
képessége és készsége, õsi ételkészítési módok tisztelete és jelenkori alkalmazásának akarata érzõdik. A program során a családi hagyományokban
megtalálható, gyakran közel 100 évre
visszanyúló receptek összegyûjtése,
közkinccsé tétele a cél, erre egy közösség, csoport jön létre, melynek feladata, hogy gyûjtse, elevenítse fel a
hagyományokat, ezeket egy helyi egy
helyi receptgyûjteményben összegzi,
majd gasztronómiai rendezvény keretében bemutatja az összegyûjtött
tudást, illetve fiatalok számára átadhatóvá teszi.
A program célja: felkeresni a
hagyományos helyi, térségi elfeledett
ételeket, értékeket, gasztronómiai
termékeket, termékköröket. A háziasszonyok, fõzni szeretõk a célcsoport, akik késõbb egy csoportba,
egyesületbe tömörülve részt vegyenek helyi és térségi gasztronómiai
rendezvényeken. A program végén
egy helyi receptgyûjteményben kell
összeállítani a helyi, térségi vagy településre jellemzõ ételeket. A program
végével a csoport tovább tud mûködni önállóan, részt vesz a helyi kulturális életben, falusi turizmusban kamatoztathatja tudását, fiatalok számára átadhatóvá teszi a tudást.
A program idõtartalma: 4 hónap

Megvalósulás:
Résztvevõk bemeneti követelménye: 8 általános iskolai végzettség.
Résztvevõk kimeneti követelménye: Projektzáró elméleti beszámoló,
csoportszinten helyi receptfüzet öszszeállítása, helyi vagy járási gasztronómiai rendezvényen bemutatkozás.
Tudásismeret: falusi turizmus, õstermelõi rendeletek, engedélyek beszerzése, gyûjtés rendszerezése, elméleti és gyakorlati fõzés. A program kapcsolódik a települési értéktár bizottság
munkájához. A program során a magyar (palóc) ismeretanyagot 1 néprajzos
elõadásának segítségével rendszerezik.
A receptek gyûjtése és a kész ételekrõl a
fotódokumentáció folyamatos.
Megvalósulás helye: Gyöngyöstarján, partner: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, IKSZT.
A programba bevonni kívánt
létszám: min. 15 - 20 fõ.
A program társadalmi és gazda-

ságfejlesztõ hatása: létrejön egy szervezhetõ közösség, ami települési és
egyéb rendezvényeken egységes arculattal és megfelelõ tudással tud részt
venni a rendezvényben; a helyi receptek, alapanyagok beépíthetõk a helyi
közétkeztetésbe; a csoport tagjai részt
tudnak venni a falusi vendéglátásban;
létre jön egy helyi tudástár, ami késõbb
beépülhet a települési értéktárba.
Várjuk minden olyan érdeklõdõ jelentkezését, aki szívesen
részt venne ebben a programban,
amit Nagy Zoltán, királyi fõszakács vezetne! Jelentkezni a Közösségi Házban, a Rákóczi út 1.
szám alatt lehet. A programban
való részvétel ingyenes.
Mindemellett gyûjteni szeretnénk a helyi jellegzetes régi recepteket, melyeket a Közösségi Házban lehet leadni. Megfelelõ menynyiségû recept esetén elkészülhet
Gyöngyöstarján szakácskönyve.

Gyöngyöstarján Önkormányzata képviselõi

és dolgozói nevében
békés, boldog karácsonyt
és eredményekben gazdag
2015-ös esztendõt kíván
minden kedves gyöngyöstarjáni lakosnak
Nagy Károly polgármester
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A házi szaloncukor
Már a múlt században is készítették, igazán a századfordulótól
jött divatba. A reformkortól francia
minta nyomán a nagypolgári otthonokban a fogadószobában, azaz szalonban felállított fát díszítette,
nevét is innen kapta. Jókai szalonczukkedlinek nevezte, mivel a
szó a német salonzuckerl szóból
ered. 1891-ben Hegyes József A legújabb házi cukrászat címû kézikönyve már tizenhétféle szaloncukrot ír le, creme bonbone-ok, pictácz
szukorkák neveken. Igazán érdemes
otthon kísérletezni, hiszen nem ördöngösség kedvencünk elkészítése. A fán kívül az ünnepi asztalt is
dekorálhatjuk vele, és ünnepi deszszertként is felszolgálhatjuk.
FONDANT SZALONCUKOR
Hozzávalók: 50 dkg cukor, 10
evõkanál víz, kakaó vagy csokoládé, vaj
Elkészítés: Egy edénybe öntjük a
fél kiló fehér vagy barna cukrot, hozzáteszünk 10 evõkanál vizet. Folyamatosan kevergetve forrástól 8 percig
fõzzük. A hatodik percben egy kanál
masszát tányérra teszünk és eldörzsöljük. Ha sûrûsödik és keményedik, a cukor elkészült. Levesszük a
tûzrõl és ízesítjük. Az ízesítés történhet 10 deka csoki és 5 deka vaj vízgõz
fölött összeolvasztott keverékével, 10
deka kókuszreszelékkel vagy fahéjjal,
dióval, darált mazsolával, datolyával,
pisztáciával. Az elkészült masszát
nedves kézzel rúddá sodorjuk. Ha lehet, porcelántálat vagy mûanyag vágódeszkát használjunk. Mielõtt teljesen kihûl, tetszés szerinti darabokra
vágjuk. Olvasztott csokoládéval bevonjuk, és a teljes kihûlés után színes
papírba csomagoljuk. Fogunkat öszszeszorítva megpróbálunk kitartani
karácsonyig.
MARCIPÁNOS SZALONCUKORKÜ(FAHÉJAS-GYÖMBÉRES, KÓKUSZOS-LIME-OS)
Hozzávalók: 20 dkg darált mandula, 15 dkg porcukor, 20 dkg csokoLÖNLEGESSÉG
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ládé (lehetõleg jó magas, 50% feletti
kakaótartalommal), pár csepp mandulaaroma, víz, a fahéjas-gyömbéreshez: fahéj, reszelt gyömbér ízlés
szerint, a kókuszos-lime-oshoz: lime
leve és 10 dkg kókuszreszelék
Elkészítés: Vízgõz fölött a csokoládét megolvasztjuk. 20 deka darált
mandulát összekeverünk 15 dkg porcukorral. Tehetünk bele pár csepp
mandulaaromát. Evõkanállal lassan
vizet adagolunk hozzá, hogy gyúrható masszát kapunk. Óvatosan a
vízzel, hogy a massza jó kemény maradhasson. Ha túl folyós, keményíthetjük darált keksszel vagy darált dióval. Ízesítjük a fahéjjal/gyömbérrel
vagy lime levével és kókuszreszelékkel. A masszából golyókat formázunk, és bevonjuk õket az olvasztott
csokival. Ügyesebbek csinálhatják
villával vagy fogpiszkálóra felszúrva,
a kezdõk egyszerûen kiskanállal kenjék el a masszán a csokit. Hûtés után
csomagolható.
RUMOSDIÓS SZALONCUKOR
Hozzávalók: 50 dkg cukor, 1,5
dl víz, 50 dkg tejpor, 10 dkg kakaó, 15
dkg darált dió, 15 dkg vaj, fél dl rum
Elkészítés: A cukrot felfõzzük a
vízzel, 5 percig forraljuk, majd hozzáadjuk a kakaóval elkevert tejport,
habverõvel eldolgozzuk, 1-2 perc elteltével lehúzzuk a tûzrõl. Belekeverjük a diót és a rumot, majd folyto-

nos keverés mellett a vajat is. Mikor
már sûrûsödik, kivajazott tepsibe
öntjük, hagyjuk dermedni egy éjszakát. Másnap vizes késsel felvágjuk,
megmárthatjuk még csokoládéban,
de így is becsomagolhatjuk.
MAZSOLÁS-MANDULÁS

SZALON-

CUKOR

Hozzávalók: 50 dkg mazsola, 20
dkg õrölt mandula, 10 dkg kókuszreszelék, 1 citrom reszelt héja, csipet
õrölt fahéj, 5 dkg méz
Elkészítés: A mazsolát forró vízzel leforrázzuk, 10 percig hagyjuk ázni, majd szûrjük le, hagyjuk lecsepegni. A mandulát, a kókuszreszeléket, a reszelt citromhéjat, a fahéjat és a
mazsolát aprítógéppel morzsalékos
masszává dolgozzuk, majd összegyúrjuk a mézzel. Kis gömböket formázunk
belõle, meglapogatjuk, hogy megfelelõ
formája legyen, és tepsire téve néhány
órát szikkadni hagyjuk. Megmárthatjuk
olvasztott csokoládéban, vagy meghempergethetjük kakaóporban is.
DIÓS-NARANCSOS SZALONCUKOR
Hozzávalók: 50 dkg dió, 4 evõkanál rum, 1 narancs, 1 citrom, 5
evõkanál savanykás lekvár, 15 dkg
étcsokoládé, 5 evõkanál olaj, 1 teáskanál vaj
Elkészítés: A diót zsiradék nélFolytatás a 17. oldalon
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Folytatás a 16. oldalról
kül serpenyõben megpirítjuk, majd
finomra õröljük. A citrom és a narancs héját lereszeljük, levét kinyomjuk, majd a dióhoz adjuk a rummal és
a lekvárral együtt, összegyúrjuk. Kis
golyókat formázunk, megnyomkodjuk, majd sütõpapírral bélelt tepsibe
rakosgatjuk. A csokoládét felolvasztjuk az olajjal és a vajjal, majd megmártjuk benne a bonbonokat. Hagyjuk megdermedni, majd csinos kis
papírkákba csomagoljuk.
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KÓKUSZOS SZALONCUKOR
Hozzávalók: 5 dkg darált keksz,
10 dkg kókuszreszelék, 10 dkg porcukor, 2 evõkanál kókuszlikõr, pár
kanál hideg víz, 1,5 kanál kókuszzsír
vagy vaj, 15 dkg csokoládé
Elkészítés: A kókuszt, a kekszet
és a porcukrot összekeverjük, hozzáadjuk a kókuszlikõrt és a kókuszzsírt vagy vajat, morzsolni kezdjük,
majd annyi vizet (esetleg még kókuszlikõrt) adunk hozzá, hogy összeálljon a massza. Kis golyókat formá-

zunk belõle, meglapogatjuk, néhány
órát szikkadni hagyjuk, majd az olvasztott csokoládéban megmártjuk.
BIO SZALONCUKOR
Hozzávalók: datolya, pirított
mandula vagy mogyoró, karobpor
(szentjánoskenyérfa termésébõl készülõ kakaópótló)
Elkészítés: A datolyákat megtöltjük a pirított mandulával vagy mogyoróval, és karobporba forgatás után
csomagoljuk.

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZERVEZETÜNK A TÁMOP-3.2.3.B PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁN
SIKERESEN PÁLYÁZOTT 4.020.578.-FT TÁMOGATÁST NYERT.
A pályázat célja a többfunkciós közmûvelõdési intézményekben az (Integrált
Közmûvelõdési Terekben) hagyományõrzõ kézmûves foglalkozások, szakkör,
és digitális írástudást fejlesztõ nem formális képzések meg-szervezése, tanfolyam
vagy klub keretében.
Rendezvényeink során többek között az alábbi programokkal találkozhattak az érdeklõdõk:
Könyvtári tevékenységek - Gyere netezz Te is! - digitális írástudást fejlesztõ program
A program 2x6 alkalommal került megvalósításra, 2013. szeptember, illetve 2014. február hónapoktól. A résztvevõk
megismerkedtek a számítógép használat alapjaival, az internet használatával, az információ és a fõbb böngészõk
elérhetõségével, az e-mail használatával, ill. hasznos oldalak keresésével.
Közmûvelõdési alkalmak szervezése - Kreatív rajzszakkör - vizuális nevelés alsó tagozatos gyermekekre kifejlesztett program
A programra 12 alkalommal került sor 2013. szeptember - 2014. július idõszakban. A gyerekek kreatív fejlesztõ
feladatokat oldottak meg, különbözõ rajztechnikákkal ismerkedtek.
Közmûvelõdési alkalmak szervezése- népi kézmûves szakkör - néphagyományok továbbéltetése, hagyományos
és modern technikák megismertetése program
A program 12 alkalommal került megvalósításra. A résztvevõk megismerkedtek a népi játékok természetes anyagokból való elkészítésével, különbözõ kézmûves technikákkal (bõrözés, textilfestés, ékszerkészítés, üvegfestés). A
kézmûves szakkör nyílt napjaira 4 alkalommal került sor 2013. október 5-én, 2013. december 14-én, 2014. április 18án, 2014. június 21-én.
A TÁMOP -3.2.3.B-12/1/1-2013-0178 számú pályázatunk megvalósítása 2013. szeptembertõl 2014. júliusig tartott. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Cím: Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
E-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu
www.gyongyostarjan.hu
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A Közösségi Ház és a Mûvelõdési Ház állandó
programjai
Hétfõ

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

8.45 - 9.45
8.45 - 10.00
Közösségi Ház Közösségi Ház
Csiri-biri torna Baba-mama
páros heteken klub hetente

8.00 - 12.00
Közösségi Ház
Falugazdász
fogadó órája

13.00 - 16.00
Közösségi Ház
Falugazdász
fogadó órája

13.45 - 14. 45
15.00 - 16.00
Mûv. Ház.
Mûv. Ház
Nippon-Zengó
Suli foci
gyerekeknek

15.30 - 16.30
15.00 - 16.00
Közösségi Ház
Mûv. Ház
Kreatív rajzszakSuli foci
kör
16.30 - 17.30
Mûv. Ház.
Fitt Ball
18.30 - 19.30
Mûv. Ház
Zumba

15.00 - 16.00
Mûv. Ház
Ovi foci

15.30 - 16.30
Közösségi Ház
Néptánc

17.00 - 18.00
Mûv. Ház
Gyermek
önvédelem

16.45 - 18.00
Közösségi Ház
Fonó szakkör

Vasárnap
9.00 -12.00
Közösségi Ház
Dízel zenekar
próbája

16.00 - 18.00
Közösségi Ház
Pávakör próbája

18.00 - 19.30
18.00 - 19.00
18.30 - 19.30
Közösségi Ház
Mûv. Ház
Mûv. Ház
Gyere, netezz
Nippon Zengo
Nippon Zengo
Te is!

Bruno Ferrero – Nem vásárolható
Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzletébe. A férj és a feleség hosszasan
nézegetik a színes játékokat. Némelyek
fenn sorakoznak az állványokon, mások
a mennyezetrõl lógnak le vagy a pultokon fekszenek szívderítõ tarkaságban.
Vannak itt síró és nevetõ babák, elektronikus játékok, kicsike konyhák, melyekben lángost és süteményt sütnek.
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Nem tudják eldönteni, melyiket
vegyék meg. A csinos eladónõ hozzájuk lép.
– Nézze – kezdi magyarázni a feleség –, nekünk egy egészen kicsi lányunk
van, és mi sokat vagyunk távol hazulról,
gyakran még este is.
– Olyan kislány, aki keveset mosolyog – folytatja a férj.

– Szeretnénk venni neki valamit,
ami boldoggá tenné – veszi át a szót újra
az asszony –, akkor is, ha mi nem vagyunk mellette… Valamit, aminek
örülne, ha egyedül van.
– Nagyon sajnálom – szólal meg
udvariasan az eladónõ –, de mi nem
árulunk szülõket.
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Rejtvény: Ház elõtti járdán…

Függõleges
Vízszintes
1. A megfejtés elsõ része 9. Torbággyal egyesült dunántúli település 1. Gyöngyöstarján polgármestere volt (Péter) 2. Központi Bûnüldözési
10. Hegyes vég! 11. A megfejtés második része 15. Régiesen hív 16 Igazgatóság 3. OIN 4. Forsyte … (népszerû TV-sorozat volt) 5. Papírt
… mester (középkori magyar festõ, csak monogramja ismert.) 17. összekapcsol 6. … culpa: én bûnöm. 7. Nyugat 8. Zseni 12. Kettõs
ALÛM 18. Fordított teát! 20. Kicsinyítõ képzõ 22. Ez nem a jövõé! 23 betû 13. Ritka nõi név 14. Almaíz közepe! 19. … carte: étlap szerint.
Anyag. 25. …, ne csak nézz. 26. Önts! 27. Növény. 28. Gyöngyöstarján 20. A megfejtés harmadik része 21. Étkezõ 24. A felsõ tízezer. 27.
egyik egyesületének rövidítése. 30. Szamár-magánhangzók! 31. Tréfás Gyöngyöstarján azonos nevû külterületére vezetõ út. 29. Hideg évszatalicska. 34. Ásatáson, de kórházban is elõfordul. 36. Svéd, máltai, kok 31. Thaiföldi, máltai, svéd és japán autójelzés. 32. A legnépesebb
japán, német és norvég autójelzés. 37. A végén megles! 38. Strand. 40. ország. 33. Nem ez. 35. Kiejtett mássalhangzó. 36. Valamit titkoló
Angol igen. 41. Az óvoda utcája. 43. A Rákóczi utca 1. szám alatti (népies). 39. Pest megyei település. 41. Debreceni Torna Egylet. 42.
intézmény. 45. Kenyér is van ilyen. 46. Az elején kiismer! 47. … ovo: a Háztartásbeli. 44. A szélén zörög!
kezdetektõl (szó szerint: „a tojástól”.)
A helyes megfejtéseket a gytarjanpolghiv@pr.hu e-mail címre, a Községházára vagy a Közösségi Házba (Rákóczi u. 1.) személyesen adhatják le
névvel, címmel. Egy e-mail címrõl és egy névvel csak egy megfejtést fogadunk el. Beküldési határidõ 2014. december 19. 17:30 perc. A helyes
megfejtõk között a megfejtéssel kapcsolatos nyereményeket sorsolunk ki.
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GY Ö N GY Ö S TA R J Á N I LU C Á Z Á S
2014. DECEMBER 13.
15.00 óra:
14.00 óra:
„Télkopácsolók”
Luca napi varázsmûhely.
Adventi készülõdés,
Az Egri Babszem
kézmûves foglalkozások Jankó Gyermekszínház
elõadása
a Mûvelõdési Házban
16.30 óra:
Németh Zsuzsanna
orgonakoncertje a római
katolikus templomban
18.15 óra:
Hangvarázs
Könnyûzenei Stúdió
mûsora

19.30 óra:
J a n i c s á k Ve c a
fellépése
20.30 óra:
Utcabál
a Pedrofon zenekarral
Swing és Rock&Roll Show
Éjszaka 23.00 órakor
különjárat indul
Gyöngyösre!

17.30 óra:
Nagyik és Unokák
Énekkar
fellépése

16.00 óra:
Fáklyás felvonulás
a Jókai térrõl

18.00 óra:
Nagy Károly
polgármester
megnyitója
18.45 óra:
Táncház
a Jókai téren

Adventi vásár, házi
készítésû finomságok
Festménykiállítás a
Mûvelõdési Házban

Végy egy bögrét
és töltsd meg
finom ajándék
borral,
ahányszor csak
jólesik!

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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