XVIII. évfolyam 4. szám

2015. október

Meghívó
Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata tisztelettel
meghívja a település lakóit
az 1956. évi forradalom és
szabadságharc kezdetének,
valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi
kikiáltásának napja tiszteletére
rendezett ünnepségre,
2015. október 22-én
csütörtökön 17 órára
a Mûvelõdési Házba.
Ünnepi beszédet mond
Nagy Károly, polgármester.
Az ünnepi mûsorban az
általános iskola tanulói
közremûködnek.
A megemlékezést koszorúzás
követi a forradalmak tiszteletére
állított kopjafánál.
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A képviselõ-testület ülésein történt
Június 8-án rendkívüli ülésen döntött a képviselõ-testület az óvoda és a
Petõfi utca felújítására pályázat benyújtására a Belügyminisztériumhoz, melyet az elbírálás során forráshiány miatt
a minisztérium tartaléklistára tett.
2015. június 25-én megtartott rendkívüli képviselõ-testületi ülésen született döntés arról, hogy az emberi erõforrások minisztere által kiírt közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás pályázatán Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a mûvelõdési ház karbantartási munkáira igényel forrásokat. Az
EMMI tájékoztatója alapján az önkormányzat 250 ezer forint támogatást
nyert el.
A képviselõ-testület módosította a
közmûvelõdésrõl szóló rendeletét is,
mely kihirdetve a Nemzeti jogszabálytárban olvasható.
Munkaterv szerinti, nyári szünet
elõtti utolsó ülését tartotta meg Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2015. július 2-án.
Az ülésen a testület megtárgyalta a
helyi általános iskola, óvoda és a közös
önkormányzati hivatal munkájáról szóló éves beszámolót. A nagyrédei székhelyû Önkormányzatok Üdültetési
Alapítványát 30 000 Ft támogatásban
részesítette. A helyi esélyegyenlõségi
program kétévente kötelezõ felülvizsgálata során a képviselõ-testület a programot változatlan formában elfogadta.
Döntött a testület a szemétszállítási
közszolgáltatás 2016-2020 közötti idõszakra történõ megszervezésérõl: az
önkormányzat a jelenlegi szolgáltató
Gyöngyösi Hulladékkezelõ Nonprofit
Kft.-vel kívánja a továbbiakban is a
feladatot elláttatni.
A Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátásával a képviselõ-testület
Kulturális és Településfejlesztési Bizottságát bízta meg: cél a településen
fellelhetõ olyan nemzeti értékek gyûjtése, mely helyi és akár hazai szempontból is meghatározó jelentõségû,
öregbíti a település hírnevét és hozzájárul a települési öntudat, a lokálpatriotizmus fejlesztéséhez.
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Támogatta a testület a Gyöngyöstarjáni Pávakör kérelmét, melyben a
zentai aratóünnepen való részvételhez
kértek támogatást.
Módosult az önkormányzat 2015.
évi rendezvényterve is: a Luca nap
2015. december 12-én, szombaton kerül megrendezésre.
A képviselõ-testület július 21-én
rendkívüli ülésen döntött a belügyminiszter részére önkormányzatok költségvetési támogatásának benyújtásáról
államháztartáson belüli tartozások rendezésére és szociális ellátásokhoz történõ hozzájárulásra. Módosította a testület szociális rendeletét is, melyben a települési támogatások rendszerét változtatta meg.
Az irányár meghatározásával az önkormányzat tulajdonában álló, Dobó
utca 45. szám alatti ingatlan értékesítésének elõkésztésére felhatalmazást kapott a polgármester.
Határozatot hozott a képviselõ-testület Galambfalva község falunapján
részvételrõl, melyen a testület tagjaiból
álló delegáció vett részt július 23. és 26.
között.
A jegyzõkönyvek Gyöngyöstarján
község honlapján és a községházán
megtekinthetõek.
Gyöngyösi Járási Hivatal
elérhetõségei
(2015. szeptemberi adatok)
Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatala
Dr. Bekecs Andrea hivatalvezetõ
Cím (székhely): 3200 Gyöngyös, Fõ
tér 13.
Levelezési cím: 3201 Gyöngyös, Pf.: 99
Telefon: 37/795-016, e-mail:
titkarsag@gyongyosj.heves.gov.hu
Hatósági Osztály
Zaja Zoltánné osztályvezetõ titkársága
37/795-022
dr. Bódi Bernadett Gyöngyöstarján
települési ügysegéde
ügyfélfogadása: Gyöngyöstarjánban
hétfõ: 13.30-15.40

HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal
Kormányablak Osztálya
dr. Vitovszki Mária kormányablak osztályt vezetõ járási hivatalvezetõ-helyettes
Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 37.
Levelezési cím: 3201 Gyöngyös, Pf. 309
Telefon: 37/795-240; 37/795-241
Fax: 37/510-373
E-mail: kab@gyongyosj.heves.gov.hu
HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal
Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Négyesiné Dr. Varga Borbála osztályvezetõ járási fõállatorvos
Cím: 3200 Gyöngyös, Deák Ferenc
út 17/2
Levelezési cím: 3201 Gyöngyös,
Pf.: 136.
Telefon: 37/313-829
Fax: 37/500-304
E-mail: gyongyosjf@nebih.gov.hu
HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal
Járási Építésügyi Osztálya
Vas Róbert építésügyi osztályvezetõ
Cím: 3200 Gyöngyös, Fõ tér 13.
Telefon: 37/795-023, e-mail:
epites@gyongyosj.heves.gov.hu
HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal
Járási Földhivatali Osztálya
Kis Róbertné dr. Kiss Rita földhivatali
osztályvezetõ
Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1.
Levelezési cím: 3201 Gyöngyös, Pf.: 112
Telefon: 37/311-850, 37/312-246,
37/310-137, 37/301-322
Fax: 37/311-850, 213-as mellék
E-mail: gyongyos@takarnet.hu
HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal
Járási Gyámügyi Osztály
Dr. Morvai Zsolt gyámhivatali osztályvezetõ
Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth L. út 1.
Levelezési cím: 3201 Gyöngyös, Pf. 139.
Telefon: 37/500-080
Fax: 37/500-081, e-mail:
gyam@gyongyosj.heves.gov.hu
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal
Járási Foglalkoztatási Osztálya
Koren Mónika
foglalkoztatási osztályvezetõ
Cím: 3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24.
Levelezési cím: 3201 Gyöngyös Pf. 219.
Telefon: 37/505-440
Fax: 37/311-380
E-mail: korenm@lab.hu
Ügyfélfogadás:
Hatósági-, Gyámügyi-,
Építésügyi-, Foglalkoztatási-,
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Hétfõ: 8.00-16:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-14:00

2015. október
Ügyfélfogadás – Földhivatali
Osztály
Hétfõ: 8:00-16:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-14:00
Ügyfélfogadás – Kormányablak
Osztály
Eszperantó u. 6.
Hétfõ: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 7:30-17:30
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:30
Kossuth Lajos u. 37.
Hétfõ: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-16:30
Szerda: 7:30-17:30
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-16:30

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfõ: 8.00-12.30
és 13.00-17.00
Kedd: az ügyfélfogadás
szünetel
Szerda: 8.00-12.30,
13.00-16.00
Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8.00-12.00

Tájékoztató a Helyi Értéktárról
Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról,
hogy megalakult Gyöngyöstarjánban a
Helyi Értéktár Bizottság, melynek tagjai Benedek Péter, Csontos József,
Szecskõ Zsolt, Szita Ferenc és Tihanyiné Bárnai Ildikó. A 2012. évi XXX.
törvény rendelkezett a Hungarikum
Bizottság felállításáról, melynek célja
és feladata a helyi és a nemzeti értékek
felkutatása, védelem alá helyezése és
megõrzése, széles körû megismertetése és hasznosítása. A fellelt értékek
nyilvántartásba vételre kerülnek a Magyar Értéktárban. Létrehozták a Hungarikumok Gyûjteményét is, amelybe
olyan kiemelésre méltó értékek kerülnek, amelyek a magyarság csúcsteljesítményei, amiket belföldön és külföldön egyaránt kiemelt magyar értékként tartanak számon kiváló minõségük, különlegességük és egyediségük
miatt. A Helyi Értéktár Bizottság az
arra érdemes helyi értékeket felvételre
felterjeszti a Magyar Értéktárba, illetve
a Hungarikumok Gyûjteményébe.
Mi kerülhet az értéktárba? Felterjeszthetõ nyilvántartásba vételre például a szellemi kulturális örökség (pl.
a Népmûvészet Mestere díj kitünte-

tettjének tevékenysége, különleges
helyi népszokás, népi hímzés, õsi
ételrecept, népdalgyûjtemény stb.),
az agrárium területérõl helyi termék
vagy speciális technológia (pl. speciális borászati eljárás, különleges növényfajta, bor stb.), az épített környezet (pl. lakóház, pince stb.), természeti értékek, de sportoló, tudós, vagy
irodalommal foglalkozó személy
életmûve is. Igen széles a paletta.
Összefoglalva, minden szellemi és
anyagi, természeti, közösségi érték,
ami hazai szempontból meghatározó
jelentõségû, így nemzetünk a magyarságra jellemzõnek fogad el, öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket világszerte.
A nemzeti értékek kategóriái: agrár- és élelmiszer-gazdaság, egészség
és életmód (gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és
fürdõkultúra), épített környezet, ipari és mûszaki megoldások, kulturális
örökség, sport, természeti környezet,
turizmus és vendéglátás.
Nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti. A javaslattételhez egy adatlapot
kell kitölteni, lehet csatolni hozzá

fényképet, mozgóképet, hangfelvételt is. A törvény alkotói abból indultak ki, hogy a helyben lakók tudják a
legjobban, hogy számukra melyek a
megõrzendõ értékek, ezért a helyi
emberek döntsenek arról, mit tartanak megõrzésre érdemesnek. Ezúton
szeretnénk a lakosság segítségét, aktív
közremûködését kérni! Ha tudomásuk van olyan gyöngyöstarjáni értékrõl, amit méltónak tartanak a megõrzésre, kérjük töltsék ki a mellékelt
adatlapot és a községházán, illetve a
IKSZT-ben kihelyezett gyûjtõdobozba dobják be! Köszönjük!
Látogassanak el a www.hungarikum.hu oldalra, ahol tájékozódhatnak a már védetté nyilvánított értékeinkrõl.
Értéktár Bizottság
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Az alábbi kérdésekre várjuk a lakosság válaszait és javaslatait, amelyeket a községházán vagy az IKSZT-ben lehet leadni:
Milyen saját településére vonatkozó hagyományt ismer?...................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ismer-e olyan hagyományõrzõ helybelieket (helytörténész, helyi író, nótafa, võfély stb.), akik tudásukat valamilyen
formában továbbadják? .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ismer-e olyan kézmûvest, mesterembert, gazdálkodót, vállalkozót, iparost, aki egyedi, különlegesen értékes munkát végez?
................................................................................................................................................................................................
Tud-e valamilyen egyedi termékrõl, ami régi technológiával készül a településen?.........................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Tud-e valamilyen helyi specialitású ételrõl, italról? ............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Nevezzen meg olyan épületeket, köztéri alkotásokat, szobrokat, kegyhelyeket, mûemlékeket, építészeti alkotásokat,
amelyek véleménye szerint a helyi építészeti örökség részei (lakóház, gazdasági épület, intézmény)! ...........................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Tud-e valamilyen helyben megtermelt vagy itt található mezõgazdasági különlegességrõl, növényrõl?.........................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ismer-e olyan helybélit, akinek kedvenc hobbija mások számára is érdekes lehet (fest, farag, makettet, modelleket,
gyermekjátékokat készít, felújít régi gépeket, szõ, fon, hímez, horgol, fotózik, valamit gyûjt)?......................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ha érdeklõdõ vendége érkezik, mit mutat meg saját településérõl és annak környékérõl? .............................................
................................................................................................................................................................................................
Milyen kiemelkedõ természeti értéket ismer településén vagy annak szûkebb környezetében?.....................................
................................................................................................................................................................................................
Egyéb javaslatok:....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Értéktár Bizottság
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Köszönjük az együttmûködést, a segítséget!
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Iskolánk életébõl
Nyári éremesõ
Még alig kezdõdött el a tanév, de
néhány sportolónk már szépen csillogó
érmekkel dicsekedhet. Több sportoló
tanulónk ért el sikereket nyári és kora
õszi versenyeken. Örömünkre szolgál,
hogy ezeket az örvendetes híreket
megoszthatjuk a tisztelt olvasókkal.
Szeptember 12-én Hajdúnánáson
rendezték meg a XII. Hódos Imre Birkózó Emlékversenyt, ahol Tóth Dominik 6. osztályos tanulónk I. helyezést
ért el. Testvére, a 3. osztályos Tóth
Zsombor II. lett.
Bákányban, egy nemzetközi birkózó versenyen, ahol nyolc ország versenyzõi mérték össze erejüket, Dudás
Bendegúz 3. osztályos tanulónk saját
korcsoportjában aranyérmet szerzett.
Nem hiába kapta meg júniusban a „Jó
tanuló, jó sportoló” címet.
Ozsvárt Bence 4. osztályos tanulónk 9 érmet szerzett nyáron különbözõ úszóbajnokságokon Miskolcon
és Székesfehérváron. Érmei közül 1
arany, 3 ezüst, és 5 bronz.
Gratulálunk az elért sikerekhez, további jó versenyzést és kitartást kívánunk kis sportolóinknak.
Kissné Matin Éva

A hatvani
sporttábor
2015. július 20-tól 24-ig tartott a
tábor. Amikor megérkeztünk, megismerkedtünk a táborvezetõkkel és elfoglaltuk a szobákat. Sokat sportoltunk:
teniszeztünk, pingpongoztunk és volt
sok közös program. Esténként filmet
néztünk, csocsóztunk. A legjobb nap az
volt, amikor strandra mentünk. Utolsó
este tábortüzet raktunk, amely körül
énekeltünk és sokat nevettünk. Táborpólót is batikoltunk.
Csodálatos élményben volt részünk!
Darók Dézi, Fehér Fruzsina,
Felsõbányai Csenge, Kakas Krisztina

Nyári táboraink
Iskolánk tavasszal a TÁMOP
3.1.4.-C pályázaton 12 000 000 Ft támogatást nyert, amit olyan programok megvalósítására fordítottunk,
melyek a tanulóink látókörének és ismereteinek bõvítésén túl maradandó
élményt szereztek. A tavalyi tanévben minden tanulónk részt vett a
családi sportnapon, és ellátogathatott
Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba. Nyáron három tábor is szervezésre került, ahol új vidékeket járhattak be a gyerekek, és hasznos ismeretekre tehettek szert.
Az új tanévben barlangtúra és állatkert-látogatás színesíti meg a tanévkezdést. A projekt végéig, október 31-ig
szervezünk még egészségnapot, valamint drogprevenciós elõadást.
Mivel a táborok közvetlen élvezõi a
gyerekek voltak, közreadunk néhány
rövid részletet tábori élményeik elbeszélésébõl.
Bokros Veronika, Nagyfalusi Anna
és Tuza Bence így írnak a kácsi táborról:
Egy pompás hétfõi reggelen, bõrönddel a kezünkben elindultunk
Kácsra. Az úton izgatottan vártuk a
megérkezést Éva tanárnõvel és Kálmán tanár úrral együtt.
Mikor megérkeztünk, Jancsi bácsi, a túravezetõ fogadott minket. A
finom és bõséges ebéd után ellátogat-

tunk a helyi Kecskekõ-majorba, ahol
állatokat figyelhettünk meg.
Az elsõ éjszaka nagyon késõn
aludtunk el, de másnap korán keltünk. Reggeli után mindig megkaptuk a tízórait, ebédkor pedig az
uzsonnát.
A keddi napon forrásokat figyeltünk
meg. Érezhettük a hideg és a langyos
forrás közti különbséget. Pancsolhattunk a régi fürdõházban, és a délutáni
agyagozás után – melynek eredményét
mindenki hazahozta –, éjszakai túrára
mentünk. A sötét erdõben néha akadályokkal kellett megküzdenünk, de
nagyon jó volt.
A következõ nap a lányok rövidebb,
a fiúk hosszabb túrára mentek. A
Földszakadás-víznyelõn keresztül a
Zsendice-barlangig mentek a fiúk, mi
lányok, a Jézus kútjáig. Délután egy fafaragó mûhelyébe látogattunk el, és
megtekinthettük a vadásztrófea gyûjteményt is. Este tábortüzet gyújtottunk,
és a tüzet körülülve játszottunk.
Csütörtökön a Kapusi arborétumot
néztük meg, az utolsó napon Bogácson
strandoltunk.
Nekem nagyon tetszett a tábor,
lesz máskor is, szívesen elmennék
újból oda.
Bokros Veronika, Nagyfalusi Anna, Tuza
Bence, Kissné Matin Éva

10. Országos Könyvtári Napok
– E-book, avagy a könyv jövõje
Idén is csatlakozott könyvtárunk
az Országos Könyvtári Napok programsorozatához, aminek célja az olvasás népszerûsítése. Az Egri Bródy
Sándor Megyei Könyvtár kollégái látogattak el hozzánk. Bodor Katalin
két izgalmas órát tartott az általános
iskola 6. és 8. osztályának az informatika teremben. Az órákon a gyere-

keket bevezette az e-book világába, a
könyvek online használatába. Játékosan, az õket érdeklõ témákban ismerkedtek az online kereséssel, olvasással, a számukra jól használható adatbázisok elérésének módjával, valamint a hasznos felületeken való tájékozódással.
Feketéné Reviczki Hajnalka
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Egy sástói „adrenalinfröccs”
Még a tavalyi tanév végén a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság jutalmat ajánlott fel az iskola legjobb tanulmányi átlagát elérõ alsó és
felsõ tagozatos osztályának.
Így szeptember 14-én a harmadik
és hatodik osztály tanulói a jó (és fõleg eredményes) tanulásuk következményeként nekivághattak a Mátra
kanyargós szerpentinjének, hogy a
Sástói Oxygen Adrenalin Parkban a
tanulás izgalmait egészen más izgalmakra válthassa fel.
Egy rövid eligazítás után a diákok
máris hatalmas bátorságukról tettek tanúbizonyságot, amikor szédítõ, olykor
nyaktörõ sebességgel száguldottak lefelé a bobpályán. Aki viszont az gondolta, hogy ennél már csak könnyebb
jöhet, alkalmasint tévedett. Ugyanis a
következõ két feladat sem nélkülözte
az embert próbáló merészséget. Elsõként az erdei labirintus fái és bokrai
között tekergõ ösvényen kellett megtalálni az útvesztõbõl kivezetõ helyes
utat, majd a szédületes mélység felett
himbálózó függõhídon volt szükség a
bátorságra, hogy átjussanak az idõnként rémesen nyikorgó alkotmányon a
túlsó partra.
Miután mindenkirõl elmúlt a feladatok okozta sápadtság és visszanyerte
eredeti arcszínét, kettévált a csoport. A
kisebbek a toronycsúszda és az eurobungy trambulinszerû ugrálásában
kaphattak kóstolót az artisták, légtornászok világából, s talán még az ûrhajósok számára ismerõs súlytalanság érzetét is megtapasztalhatták. Végül a játszóház „bútorai” közt tölthették az idõt.
A nagyobbak addig megpróbálták
több-kevesebb (fõleg az utóbbi) sikerrel nyereg alá törni a „trükkös bicikliket”. Õszintén be kell vallani, hogy a
fenékkel irányítható, illetve a fordított
kormányzású drótszamarak kifogtak a
diákokon. A kõkorszaki szakik jármûveit idézõ, fakerekû hajtányok tekerése azonban már nem okozott gondot. Végül modern Robin Hoodként
az íjászatban igyekezett mindenki maradandót alkotni. Vagy az íjakkal, vagy
6

a nyilakkal, esetleg a céltáblával lehetett gond, de nem nagyon veszélyeztettük a céltábla közepét, igaz, egymás
testi épségét sem.
Az élményekkel teli nap legfõbb
tanulsága azonban mégis csak az volt,
hogy lám-lám van értelme jól és
eredményesen tanulni (akár az idei
tanévben is). Köszönet érte mindenkinek, aki részt vett a felajánlásban, a
szervezésben és a lebonyolításban.
Zsidai László
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Békéscsabai tábor
Július elején az iskolából néhányunknak lehetõségünk nyílt Békéscsabán táborozni. Hétfõn reggel 9 órakor
indultunk. Egy négyórás útnak néztünk
elébe. Igaz, hosszúnak tûnik, de amilyen jó hangulat uralkodott a buszon,
hamar eltelt ez az idõ. Mikor odaértünk,
kipakoltuk a cuccainkat és átsétáltunk a
tanyára, ahol nagy szeretettel és finom
ebéddel fogadtak minket. Megebédeltünk és kezdetét vette a hét. A napot békéscsabai városnézéssel folytattuk. El-

utaztunk Gyulára, ahol megnéztük a várat és a Százévest. És hogy még véletlenül se legyen unalmas a hetünk, meglátogattunk pár fagyizót, boltot és plázát.
A hét többi napját wellnessezéssel egy
négycsillagos hotelben és a tanyán töltöttük. Ellátogattunk egy húsüzembe
Dottó vonattal, ahol magunknak készítettük az ebédet. Sokszor voltunk étteremben és volt, hogy sétálgattunk a városban. Minden nap nagyon fáradtan
értünk vissza a szállásra, megvacsoráz-

tunk, de bármennyire is fáradtak voltunk, az éjszakai buli soha nem maradhatott el. Utolsó nap részt vettünk egy
lovas versenyen és kaptunk emlékfüzetet. Visszamentünk a szállásra és összepakoltuk a dolgainkat. Felpakoltunk a
buszra, elbúcsúztunk a vendéglátóinktól és elindultunk haza. Köszönjük ezt a
tábort az iskolának. Életre szóló élményekkel gazdagodtunk.
Dudás Letícia, Jakab Kíra, Szecskõ
Adrienn

Gyerekszáj
Környezetismeret órán tanulmányi
sétára mentünk Gyöngyöstarján egyik
legpompásabb „paradicsomkertjébe”. A
házigazdák egy kiscica kíséretében meleg szeretettel fogadtak bennünket. A
gyerekeket, miután „agyonszeretgették” a cicust, figyelmeztettem látogatásunk céljára. A hagyományos zöldségek
és gyümölcsök között gazdag fûszernövények és déligyümölcsök is sorakoztak. Amikor a narancsfához érkeztünk,
s elmondta a házigazda róla a tudnivalókat, megkérdeztem az egyik beszélgetõ, nem odafigyelõ tanítványomtól,
hogy milyen „délszaki” növényt mutat-

tak be nekünk. Ekkor megszólalt egy
kis okos fiú az osztályból:
– De tanár néni! A narancs nem
„északi” növény!!!!
Pár perc után a birsalmafához értünk. Mónika néni feltette a nagy
kérdést:
– Na gyerekek, ki tudja, mi terem
a fán?
– Macska! – vágta rá Marci.
Nagy hahota fogadta a megszólalást.
A jászberényi állatkertbe ment egyik
nap az elsõ és a negyedik osztály. Közös
buszon utaztunk. Hazafelé nagyon
élénkek voltak a legkisebbek. Különbö-

Meseíró verseny
Több éve már, hogy a Közösségi
Ház is csatlakozik az országos Népmese Napja rendezvénysorozathoz.
Idén meseíró versenyt hirdettünk az
általános iskolások számára. Nem
sok mese érkezett a felhívásra, de nagyon izgalmas és érdekes alkotások
születtek. A zsûri nem tudott dönteni, sõt, nem is akart. Mert örömmel
töltött el bennünket, hogy a gyerekek
fantáziája szárnyra kelt, alkotott, és a
megszületett meséket megosztották
velünk. Az „eredményhirdetésre”
meghívtuk az alsó tagozatos gyerekeket és egy játékos szavazásra kértük
õket. A zsûri tagjai felolvasták a meséket. A közönség tetszését minden

mese elnyerte. A legtöbb szavazatot
Szecskõ Ákos, 3. osztályos tanuló
meséje kapta. A versenyben részt vettek: Nyári Rebeka, Tóth Hanna Lili
és Kovács Márton 2. osztályos tanulók, valamint Galambos Eszter és
Tóth Jerne Ilona 3. osztályos tanulók. Gratulálunk nekik!
Feketéné Reviczki Hajnalka
Íme a közönség által választott
mese:
Álomból valóság
Élt egyszer Csodaországban egy
kisfiú, akit Ákosnak hívtak. Focista

zõ furcsa hangok hallatszottak felõlük.
Egyszer csak megszólaltam:
– Gyerekek! Nem is tudtam, hogy
egy „kisoroszlánt” is elhoztunk az állatkertbõl!
A negyedikesek soraiból, akik mögöttem ültek, hatalmas, szûnni nem
akaró hahota hallatszott pár másodperc
múlva. Nem tudtam mire vélni, szavaim miért okoztak ekkora derültséget.
Ferusz nagy kacagás közben odakiáltott
nekem:
– Tanár néni! Az elsõs Attila szétnézett a buszban és kereste az oroszlánt!
Pongrácz Gáborné, a 4. osztály tanítója
akart lenni, de nem volt hozzá tehetsége, mégis szorgalmasan eljárt az edzésekre.
Egyik este (álmában) Ákos szobájában megjelent Messi, és azt mondta
neki, hogy teljesíti egy kívánságát. A
kisfiú persze azt kívánta, hogy legyen õ
is nagyon jó focista. Messi megígérte,
hogy teljesíti, azután eltûnt.
Másnap Ákiéknak meccsük volt.
Megnyerték 10:0-ra. Egyre jobb lett a
csapat, és Ákos is sokat ügyesedett. Egy
idõ után bekerült a csodaországi válogatottba. Kijutottak a világbajnokságra.
Meg is nyerték. Áki kapta az Aranylabdát.
Aki nem hiszi, kérdezze meg
Ákost vagy akár Messit.
Szecskõ Ákos 3. osztályos tanuló
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„Ahol az erdõ és a zene összefonódik”
Ebben az évben harmadik alkalommal került sor a Muzsikál az erdõ programjára július 1-jén a Sósi-réti kastély
parkjában.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
Gyöngyöstarján is otthont ad e remek
programnak, hiszen települések sora
szeretne bekapcsolódni és részese lenni
annak az élménynek, amit nyújtani tud,
legyen az fellépõ mûvész, közönség,
segítõ, szervezõ.
Köszönjük mindenekelõtt Szabó
Lajos erdõmérnöknek és Matúz Viktória fõszervezõknek, hogy településünk
ismét részese lehetett a programnak.
Köszönjük Gyöngyöstarján Önkormányzatának, hogy 350 ezer forintos
támogatással hozzájárult a rendezvény
sikeréhez.
Köszönjük továbbá Dr. Szecskõ Tamásnak és családjának, hogy ismét térítésmentesen bocsájtotta rendelkezésre
a Sósi-réti kastélyt és annak parkját.
Szõke Mátyás borásznak, hogy immár
második alkalommal tekinthették meg
a résztvevõk egyedülálló pincészetét.
Tari Attilának a „Turmalin-ház” tulajdo-

nosának, hogy a fenntartható életforma
elvei alapján épült dombházát kinyitotta az odalátogatóknak. A Gyöngyöstarjáni Pávakörnek, hogy finom ételekkel
és a megszokott kedves vendégszeretettel várták a közönséget. Varnyú Ritának,
hogy a népi kézmûves foglalkozáson
szeretettel foglalkozott a gyerekekkel,
Gyenesné Dr. Barna Mariannak, aki
meseszép üvegfestményeivel megmelengette a látogatók szívét. A helyi és a
környékbeli termelõknek, kézmûveseknek, hogy portékáikkal kitelepültek.
Az önkormányzat dolgozóinak – Benedek Jánosnak és Benedek Gyulának –
hogy elõkészítették, kiszállították a székeket, padokat, a fõzéshez szükséges
eszközöket. Az IKSZT munkatársai-

nak, akik helyi szinten fogták össze a
rendezvényt.
A programok felsorolása helyett íme
néhány fotó, ami híven tükrözi a rendezvény hangulatát, bízva abban, hogy
jövõre szintén muzsikál az erdõ Gyöngyöstarjánban.
Pálosi Györgyné

Múzeumok Éjszakája Gyöngyöstarjánban
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és a Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület közös
rendezvénye, a Múzeumok Éjszakája
program immár hatodik éve került
megrendezésre a gyöngyöstarjáni Falumúzeumban.
Ebben az évben Fészerszínház találkozóval kötöttük össze a rendezvényt. Helyi amatõr színjátszó egyesület, a Gyutacs, A lovag vacsorája címû
mûsorával kezdõdött a program, amit
a Gyöngyösi Játékszín produkciója, Az
ellopott kakas címû vásári komédia
követett. A délután folyamán bemutatkozott a gyöngyöstarjáni gyerekek
néptánccsoportja, a Tarjánka, õk somogyi ugróst táncoltak, amit a Virtus
Kamara Néptáncegyüttes friss csárdással egészített ki. Murányi Lajos amatõr
csillagász a nyári napfordulóról és a
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csillagok ebben az idõben való elhelyezkedésérõl adott tájékoztatást az
érdeklõdõknek. A gyöngyösi Mozaik
Színkör a Piszkozat címû elõadással
nagy sikert aratott a nézõk körében. Az
est legsikeresebb csoportja a Kajárpéci
Vízirevü Önkéntes Színtársulat volt, a
Kajárpéci Otelló címû vásári tragédia
elõadásukkal. Az estét a SzuperFánk
zenekar 70-80-as évekbeli zenéje zárta.

Gyöngyöstarján Önkormányzata
300 ezer forinttal támogatta a rendezvényt. A szervezõk bíznak abban,
hogy ezzel a programmal olyan hagyományt indítottak útjára, melyet
kibõvítve még több elõadóval sikerül
a jövõben megvalósítani a helyiek és
a települések lakóinak szórakoztatását.
Pálosi Györgyné
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Népzenei gála Egerben
2015. augusztus 30-án a Gyöngyöstarjáni Pávakör részt vett a XIX. Egri
Népzenei Gála Országos és Aranypáva
nagydíjas versenyen. A gálahangversenyen a csoport a sikeres szereplésért
arany minõsítést és Aranypáva nagydíjat kapott, melyet Dr. Alföldy Boruss
István, a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek nyugalmazott fõzeneigazgatója
és Dévai János etnográfus, a Magyar
Rádió Népzenei Szerkesztõségének
nyugalmazott vezetõje adtak át ünnepélyes eredményhirdetés keretében. A
díj egy díszes oklevél és népi ipamûvész
által tervezett plakett. Ezen a különleges napon még abban a megtiszteltetésben is részesült a csoport, hogy az Egri

Szent István Rádió újabb hangfelvételt
készített dalainkról.
Nádasdi Lászlóné, csoportvezetõ

Szerbiában vendégszerepelt a
Pávakör
A Gyöngyöstarjáni Pávakör meghívást kapott a Szerbiában található Zentára, a Zenta Kertek nevû helyi közösségtõl vendégszereplésre az évente
megrendezett aratóünnepre. Az utazásra 2015. július 18-19-én került sor. Az
ottani kedves emberek nagy szeretettel
fogadtak bennünket, és mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. Finom ebéddel várták a csoportot, majd
kis pihenés után este 8-kor mûsort adtunk, nagy sikerrel. Másnap megnéztük a város nevezetességeit a csoportot vendégül látó kedves házaspár
kalauzolásával. Kora délután csomagoltunk, elbúcsúztunk vendéglátóinktól. Élményekben gazdagon indultunk
haza. Reméljük, hamarosan viszonozhatjuk ezt a szíves vendéglátást.
Köszönjük Nagy Károly polgármester úrnak és a képviselõ-testületnek, hogy elvihettük településünk jó
hírét és bemutathattuk hagyományainkat. Külön köszönjük Csontos
József 100 ezer és Tihanyiné Bárnai Ildikó 50 ezer forintos felajánlását a Pávakör mûködéséhez. Továbbá köszönetünket fejezzük ki a Csernyik Pincének, a Benedek Pincének és a Kovács

Borháznak a borfelajánlásokért, amiket
vendéglátóinknak ajándékként vittünk.
Nádasdi Lászlóné, csoportvezetõ

Tisztelt Gazdálkodók!
Felhívom a tisztelt gazdálkodók
figyelmét aki szõlõtermesztéssel és
gyümölcseresztéssel foglalkozik, hogy az
õsz folyamán nyílik lehetõség arra, hogy
az induló Agrár Környezetgazdálkodási
Programban indulhasson, pályázhasson
a gazdálkodó. Információért a
falugazdász irodában nyílik lehetõség
szerdai és pénteki nap folyamán a
délelõtti órákban.
Túligényléssel kapcsolatban aki 2015ben igényelt földalapú támogatást és levelet kap az MVH-tól annak is jelentkezni kell majd a falugazdásznál.
Bármilyen kérdéssel bizalommal fordulhatnak a falugazdászhoz.
Elérhetõség: 06-30-445-5564

Hetilapok és
folyóiratok a
Közösségi
Házban
Manapság igen drágák a hetilapok,
folyóiratok, sok ember számára elérhetetlen a megvásárlásuk. A Közösségi
Házban igyekszünk orvosolni ezt a
problémát, színes választékban állnak
rendelkezésükre a különbözõ sajtótermékek. Lehetõség van az olvasósarokban forgatni a legfrissebb számokat,
sõt, ki is kölcsönözhetõek. A kíváncsi
gyerekek figyelmébe ajánljuk a Szitakötõ címû gyerek folyóiratot. Különleges receptekkel bõvíthetik a repertoárjukat a Nõk Lapja Konyha és a Good
Food számaiból. A Nõk Lapja Ezotéria
betekintést nyújt az asztrológia, a harmónia és a misztika világába. A család
minden tagja talál valami érdekeset a
Családi Lapban és az Inter Press Magazin oldalain. A barkácsolni szeretõk ötleteket találhatnak a havonta megjelenõ
Praktika magazinban. Az állattenyésztéssel foglalkozó olvasók a Kistermelõk
Lapja oldalain tájékozódhatnak a legfrissebb hírekrõl. A borászok szaklapja
a Bor és Piac címû borpiaci szakmai
magazin. A Magyar Krónika egy átfogó
magazin, amelyben olvashatnak többek
között hagyományokról, közügyekrõl,
a gazdaságról, történelemrõl és kultúráról, különös figyelemmel a magyar
múltról. Ez a szolgáltatás ingyenesen
vehetõ igénybe, várunk mindenkit
szeretettel.
Feketéné Reviczki Hajnalka
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Rendezvények az utolsó negyedévben
Október 14. szerda 18 óra: Szülõföldünk Édes Anyanyelvünk. Kérdések Kányádi Sándor verseiben megfogalmazva, Jónás Zoltán elõadómûvész tolmácsolásában. – Könyvtár
Mûv. Ház
Október 18. vasárnap 16 óra:
Idõsek Világnapja alkalmából ünnepi
mûsor, köszöntés. – Mûv. Ház
Október 22. csütörtök 17 óra:
Október 23-i ünnepség. – Mûv. Ház
Október 24. szombat 16 óra: Tök jó
buli (bábszínház, táncház, kézmûves
foglalkozás, tökfaragás) – Mûv. Ház

November 3. kedd 17 óra: Elõadás: Az egészséges életmód és a betegségmegelõzés lehetõségei
Elõtte 15 órától ingyenes állapotfelmérés – IKSZT
November 13. péntek: Márton
napi szavalóverseny – Mûv. Ház
November 14. szombat: Általános
Iskola SZMK jótékonysági bálja –
Mûv. Ház
November 18. szerda 17 óra: A tudatos gazda – elõadás. A környezettudatosság erõsítése Gyöngyöstarjánban. Mindenkinek van kertje; esõvíz

felhasználása öntözésre, az égetés szabályai (az elmúlt évek erdõtüzeinek
elkerülése!), gyógy- és fûszernövények
termesztése. – IKSZT
November 25. szerda 17 óra: A
tudatos gazda – elõadás. Ezt ismered?
E-kódok és tévhitek. A tudatos táplálkozás helyes szabályainak megismerése. – IKSZT
December 12. szombat: Gyöngyöstarjáni Lucázás – Jókai tér
December 31. Bakelit szilveszter,
szilveszteri bál az óvoda javára. Zene:
DJ Paky, fõdíj egy kismalac

Értsük meg egymást!
Gyönyörû évszak a nyár, nincs is
jobb annál faluhelyen, mint nyitott ablakkal aludni. Dalolnak a fészkükre térõ
madarak, friss, hûvös levegõ árad a szobába… Aztán elindulnak a traktorok.
Hajnali négy, fél öt felé öreg motorok
csühögnek, prüszkölnek a földeken,
száll a gázolaj csípõs szaga.
Szõlõsgazda ismerõsöm mondja:
értsem meg, a nappali melegben kibírhatatlan egy traktor vezetõfülkéje, arról
nem is beszélve, hogy erõs napsütésben
nem lehet permetezni. Igen, nincs is
ezzel baj, értem. Este, munkából hazatérvén, lámpafénynél csinál valaki valamit a traktorjával szemközt, a domboldalon. Hát igen, értem, most kellemes
az idõ, csak a traktor büdös és hangos,
ablak bezár, 23 óra körül végre befejezi.
Lehet aludni. Persze nem sokáig, a
szorgos gazdák nem hagynak maguknak sem idõt, a kakast megelõzve már
négykor itt bömböl az elsõ matuzsálem
az ablakunk alatt. Sebaj, majd a hétvégén kipihenjük magunkat!
Szombat pirkadatkor majdnem kiesek az ágyból, olyan vénséges múzeumi
darab próbál felkapaszkodni a dombra,
szinte együtt zihálok az öreg tragaccsal.
Értsem meg, rengeteg a munka ilyen-
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kor, nincs megállás. Hát igen, a szombat a péntek kistestvére, aki a fõállás
mellett mûvel földet, az mikor máskor.
Az agyam vasárnap hajnalban rúgja
le a szíjat. Amikor valaki a víztartályát
tölti meg kis benzinmotoros szivattyújával, mert most van rá ideje, meg nem
süt a nap, meg minden ilyesmi, ugye
megértem?
Hát nem. Kedves gazdák, értsék
meg, hogy a falu lakóinak nagyobb része már nem a földbõl él. Eljárnak dolgozni. És délben, amikor maguk lepihennek, õk a gyárban, irodában kialvatlanul a munkájukat végzik.
Értem, hogy sok a munka, de ott
van öt nap. Legalább a szombat-vasárnapot tartsuk tiszteletbe. Mert amerre
egy traktor eldübörög, ott bizony felébrednek. Nincs alvás, nincs pihenés.
A másik dolog a Lógi-patak. Az
élelmes gazdák felbéreltek egy munkagépest, és öt méter mélyre kiásták a patakmedret a híd elõtt. Értsem meg,
ilyen vízdíjak mellett rá van kényszerítve az ember. Valóban, megértem én, az
élet már csak ilyen kemény. Amit nem
értek meg, hogy hajnali négytõl nyolcig
felváltva járatják a szivattyúkat, majd este héttõl éjfélig ugyanez megy. Gon-

doltak a gazdák arra, hogy nyáron hány
gyerek indul felfedezõ útra a patak partján? Ki lesz a felelõs, ha egyikük belecsúszik a meredek partról a vízbe, és
nem tud kijönni?
Maga a patak pedig haldoklik. A víz
pang, poshad, a teteje békalencsés. Egyre iszaposabb, büdösebb. A híd túloldalára már alig jut víz, lassan száradnak
ki a fák. A hajnali hûvösben a benzinmotoros szivattyúk füstje lecsapódik,
ott úszkál az olajfolt a felszínen. A jó
gazda munkája végeztével akkurátusan
megtisztítja az eszközeit, amelyekkel a
permetlevet bekeverte. Hol másutt,
mint a patakban. Értsem meg, tisztaságnak kell lennie.
Jó lenne, ha odafigyelnénk egymásra. A közösséget az különbözteti meg a
hordától, hogy tiszteletben tartják
egymást az emberek. Értsék meg.
Hóvirág utca 69.

Kedves Betegeink!
Betegeink törzskartonjának frissítését
végezzük, amiben kérjük az Önök
közremûködését. Az adatlapot, amit
eljuttattunk önökhöz, kérjük kitölteni és
november 30-ig visszajuttatni a rendelõbe vagy a polgármesteri hivatalba.
Köszönettel:
Dr. Petrovics Antal háziorvos
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Az ÉLET ajándékozása Gyöngyöstarjánban
A Magyar Vöröskereszt nevében jó egészséget, békességet, szeretetet kívánunk
minden Gyöngyöstarjánban lakónak! Egyben KÖSZÖNJÜK azoknak, akik
2015. év folyamán a legnemesebb adományukkal – véradásukkal (a vérszövet az
maga az Élet!) – segítették a gyógyulni vágyó betegeket! Azokat is szeretnénk
erre a nemes cselekedetre ösztönözni, akik még nem adtak vért a rászorulók
megsegítésére!
Községükben 2015-ben eddig két alkalommal szerveztünk véradást, december 2-án szerdán 14-17h között lesz a következõ alkalom. Már december elsején igyanak legalább 0,7 literrel több folyadékot, mint szoktak – és
készüljenek arra lelkileg, hogy a szerdai véradásukkal 3 ember életének megmentéséhez, vagy gyógyításához járulnak majd hozzá!
Külön számítunk azokra is, akiknek a családjában már volt olyan, akinek szüksége volt vérre; hálálják meg szerettük gyógyulását azzal (mindannyiunk közös
érdeke), hogy – önzetlenül és névtelenül segítve – adnak majd vért!
Egyben várjuk észrevételeiket, javaslatukat arra vonatkozóan, hogy miként
tudnánk hatékonyabbá tenni az életmentõk mozgalmát, mivel községünkben a
lehetséges véradók közül mindösszesen 1,35 % a rendszeres véradó (akik a
községünkben évente három alkalommal rendezett véradásra eljönnek); amit
legalább 3 %-ra célunk felemelni a zökkenõmentes vérellátás érdekében. Az
ezzel kapcsolatos véleményüket az mvkgyongyos@gmail.com címre várjuk!
Tisztelt helybéliek!
Tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy nem lehet elégszer köszönetet mondani
mindazoknak, akik a korábbiakban vérükkel, önkéntes szervezõ munkájukkal,
illetve bármilyen más támogatásukkal segítették a véradások eredményességét.
Éppen ezért nem csak a donorok ünnepén, hanem az esztendõ minden napján
méltán megérdemlik embertársaik elismerését és fõhajtását!
Mészárosné Géczi Anna
Gyöngyöstarján véradásszervezõje

11

XVIII. évfolyam 4. szám

2015. október

Állandó programok 2015.
Hétfõ

Kedd

Szerda

15.30-16.15
Suli foci
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM

8.00-12.00
Falugazdász
fogadóórája
Közösségi Ház
9.00 - 10.00
Baba-mama klub/
Csiri-biri torna
heti váltásban
Közösségi Ház
13.45 - 14.45
Suli foci
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM

17.15-18.15
Gerinc torna
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM
16.15 - 18.15
Fitt Ball
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM

18.15 - 19.30
Nippon Zengo
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM

Csütörtök

Péntek

Szombat

8.00-12.00
Falugazdász
fogadóórája
Közösségi Ház
15.00 - 16.00
Suli foci
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM
16.00 - 17.00
Ovi foci
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM

16.45-18.00
Suli foci
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM

15.30 - 17.30
Kreatív rajzszakkör
Mûvelõdési Ház
17.00-18.00
Nagyi énekkar próbája idõközönként
Közösségi Ház

17.30-20.30
Nõi klub
havonta
Közösségi Ház

Vasárnap

16.00-18.00
Néptánc
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM

16.00-18.00
Pávakör próbája
Közösségi Ház
18.15 - 19.30
Nippon Zengo
Mûvelõdési Ház
NAGYTEREM

TÖK JÓ BULI
2015. október 24. szombat 16 órától
Helyszín: Mûvelõdési Ház, Gyöngyöstarján
17.00: Bábszínház – Babszem Jankó
16.00–17.00: Kézmûves foglalkozás és tökfaragás
18.00: Magyar táncház Albunovics Milánnal
Büfé
Hozz egy tököt és faragóeszközt!

Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
• Felelõs szerkesztõ: Csontos József, a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke •
Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc
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