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Új helyszínen
a védõnõi
szolgálat

A tervezés során történt állapot-
felmérés megállapította, hogy a vé-
dõnõi szolgálat jelenlegi épülete gaz-
daságosan nem felújítható. A képvi-
selõ-testület augusztus 31-i ülésén
döntött arról, hogy az új helyszín a
Hõsök u. 1. szám alatti önkormány-
zati tulajdonú ingatlan, részben je-
lenleg kihasználatlan helyiségei lesz-
nek. A kivitelezés 2018-ban várható.

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Folytatódik a
településkép

védelmi
eszközök

kidolgozása
A Hírmondó augusztusi számá-

ban megjelent kérdõívekbõl 16 darab
érkezett vissza az önkormányzathoz.
Ezeknek a véleményeknek is a figye-
lembe vételével november 23-i ülé-
sén tûzi napirendjére a települési ar-
culati kézikönyv elfogadását a képvi-
selõ-testület. Az értékvédelmi katasz-
ter figyelembe vételével elkészült az
értékvédelmi javaslat is, amely alap-
ján az önkormányzat a településképi
rendeletében helyi védelem alá he-
lyezhet középületeket, magáningatla-
nokat. A településképi rendelet véle-
ményezhetõ tervezete elkészülte
után a község honlapján vagy a hi-
vatalban megtekinthetõ.

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Változtak a
zajkeltés helyi

szabályai
2017. október 11-i ülésén a képvi-

selõ-testület módosította a zajvédel-
mi szabályokat tartalmazó környe-
zetvédelmi rendeletet. 2017. október
17-tõl az önkormányzati rendelet
csak a gázüzemû vad- és madárriasz-
tók használatára vonatkozóan tartal-
maz szabályozást: ezen eszközök
használata belterületen tilos, külterü-
leten is csak 6 és 22 óra között hasz-
nálható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy „aki
lakott területen, az ott levõ épület-
ben, vagy az ahhoz tartozó telken,
tömegközlekedési eszközön, továbbá
természeti és védett természeti terü-
leten indokolatlanul zajt okoz, amely
alkalmas arra, hogy mások nyugal-
mát, illetve a természeti vagy a védett
természeti értéket zavarja, szabály-
sértést követ el.”

A szabálysértési hatóság a Gyön-
gyösi Járási Hivatal. 

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

PB-gázpalack
mozgóbolti

árusítása
megszûnt

Az új jövedéki törvénnyel össze-
függésben változott a kereskedelmi
tevékenységekrõl szóló kormányren-
delet. 2017. július 1-jétõl kizárólag
üzletben forgalmazható a PB gázpa-
lack, a mozgóbolti árusítás lehetõsége
megszûnt. A PB-gázpalackok árusí-
tásával kapcsolatban a kereskedõk
nyújtanak további felvilágosítást. 

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Közmeghall-
gatás

Gyöngyöstarján Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete
2017. november 27. (hétfõ) 18 óra-
kor közmeghallgatást tart.

Helye: Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatal tanácsterem
(nagyobb részvétel esetén: Mûvelõ-
dési Ház) 

Napirend: 
1. Tájékoztató a község gazdálkodá-

sáról, településüzemeltetési ügyekrõl
2. Tájékoztató a község környe-

zeti állapotáról

A házszám
feltüntetése az
ingatlantulaj-
donos feladata

Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény alapján:
„Minden házszámmal ellátott épüle-
ten a tulajdonosnak fel kell tüntetnie
a házszámot.” Felhívjuk a figyelmet,
hogy e kötelezettségüknek saját érde-
kükben tegyenek eleget, a mentõk,
tûzoltók és rendõrök, valamint a
közszolgáltatók és közigazgatási szer-
vek munkáját ezzel is segítsék!

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Az önkormányzat hírei

A Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatal

ügyfélfogadása:

Hétfõ: 8:00 - 12:30 és 13:00 - 17:00
Szerda: 8:00-12:30 és 13:00 - 16:00

Péntek: 08:00 - 12:00
Telefonszám: 37/372-025

E-mail cím: 
hivatal@gyongyostarjan.hu

(E-mailen elektronikus ügyintézés
nem lehetséges)
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Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata

ÉÉNN  EELLKKÍÍSSÉÉRRTTEELLEEKK  
AAZZ  IISSKKOOLLÁÁBBAA,,  
EENNGGEEMM  KKII  KKÍÍSSÉÉRR
HHAAZZAA??
Aki a kutyáját felügyelet nélkül kóborolni hagy-
ja, szabálysértést követ el és 150 000 Ft-ig ter-
jedõ pénzbírsággal sújtható. A kóbor ebek
begyûjtése az önkormányzat által megbízott
gyepmester feladata, költsége az állat tulaj-
donosát terheli!



Iskolánk 7. osztálya és néhány nyol-
cadikos tanuló a Határtalanul pályáza-
ton 5 napos utazást nyert Erdélybe.

2017. szeptember 21-én reggel 6
órakor gyülekeztünk az iskola elõtt.
Sajnos esett az esõ, de a kedvünk tö-
retlen volt, izgatottan vártuk az elõt-
tünk álló napokat és az érdekes prog-
ramokat. Néhány óra utazás után
délben értünk a határra. Az elsõ állo-

más Nagyvárad volt, ahol megnéztük
a püspökség templomát a Szent Lász-
ló szoborral és mellette a püspöki
palotát.

A város csodás Fõ terét és a teret
körülölelõ század eleji épületeket az
esõ miatt csak a buszból láthattuk, de
így is pompásak voltak. Utunk követ-
kezõ állomása Nagyszalonta volt,
amely Arany János születésének 200.
évfordulója kapcsán kiemelkedõ prog-
rammá vált. Itt a Csonka toronyban
(amely már nem csonka) néztünk és
hallgattunk meg egy igazán élvezetes
interaktív elõadást a költõóriás életé-
rõl, sõt láthattuk azt a képet is a to-
ronyról, amelyet Petõfi Sándor rajzolt,
amikor barátjánál járt. Ezután a bu-
szunkkal felkapaszkodtunk a Királyhá-
góhoz, ahonnan már Erdély gyönyörû
dimbes-dombos vidékeire láttunk rá. 

A következõ megálló – sok érde-

kes, buszból látott szép település
után – Körösfõn volt, ahol szalagot
helyeztünk el Vasvári Pál emlékmû-
vénél, majd a csodaszép kazettás
mennyezetû templomban jártunk.
Este 8 órára érkeztünk meg Torockó-
ra, a meseszép faluba, ahol a 4 nap
során a szálláshelyünk volt.

Második napon a reggeli után el-
mentünk megismerni a falut. Hallhat-

tuk a különleges épületek keletkezésé-
nek történetét és megnéztük a helyi
múzeumban a régi mesterek szerszá-
mait, a helyi viseletet és a berendezési
tárgyakat. Aztán nekiindultunk Toroc-
kó hegyének, a Székely-kõnek a meg-

mászására. Útközben egy vízimalmot is
megnéztünk, aztán irány a csúcs! Me-
redek hegyoldalon vitt minket a turista-
jelzés és a szeles, felhõs idõ ellenére na-
gyon élvezte és mindenki jól bírta a tú-
rát. A hegytetõn, amely 1129 m magas
volt, nagyon szép kilátás tárult elénk. 

Lefelé menet az idegenvezetõnk
mutatott egy 2. világháborús lövész-
árkot, melyben hajdanán magyarok
védekeztek. Köves, meredek terepen
jártunk, de szerencsére baleset nélkül
leérkeztünk. A napot – kellemesen
elfáradva – finom vacsorával zártuk.

A következõ napon nagyon sok lát-
nivaló várt ránk. Reggeli után elindul-
tunk a Torockószentgyörgyi Sajt-
üzembe, ahol bemutattak nagyon sok
fajta ott készült sajtot és kóstolni, vala-
mint vásárolni is lehetett. Ezután a föld
alatt folytattuk a kirándulást, mert ellá-
togattunk a Tordai Sóbányába. Ebbõl a
hatalmas bányából korábban Európa
felébe szállították az ásványt, így óriási
terek alakultak ki a föld mélyén, ame-
lyekben ma színház, mini golfpálya,
több pingpong asztal, csónakázó tó és
óriáskerék is található. Mindenki meg-
nyalta a bánya falát, ami valóban sós volt
és az egyik teremben még visszhanggal
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Az iskola életébõl…
Erdélyben jártunk

Folytatás az 5. oldalon



is játszottunk. Délután Torda városá-
ban tettünk egy sétát, ahol a fejedel-
mek házánál is jártunk: a nevét onnan
kapta, hogy itt szálltak meg az ország-
gyûlésre utazó fõemberek. A közeli Ko-
lozsvárra is ellátogattunk, ahol közös
fotó készült igazságos királyunk, Má-
tyás szülõházánál, valamint a Szent
György templom elõtti híres lovas 
szobrát is megcsodáltuk.  

Erre a napra még egy programot
terveztünk, ami az esõ miatt majdnem
meghiúsult, de a bátrabbak a rossz idõ
ellenére nekiindultak a Tordai hasa-
dék bejárásának. Hatalmas sziklafalak
között, függõhidakon át vitt a csoda-
szép kiránduló út a szurdokban folyó
patakocska partján. Akik elmentünk,
mind úgy gondoltuk: kár lett volna ki-
hagyni ezt az élményt.

Negyedik napunkat Nagyenye-
den kezdtük. Itt elõször a céhek által
készített bástyákat és a várfalon belüli
templomokat néztük meg. Ezután a
híres Bethlen kollégiumban jártunk,
amely szépen felújítva szolgálja a vá-
ros oktatását: óvodásoktól középisko-
lásokig tanulnak itt. A kollégium ud-
varán csengõ áll, ott még ma is azzal
jelzik az órák elejét és végét. 

Megkoszorúztuk Kõrösi Csoma
Sándor emléktábláját, aki az iskola di-
ákja volt és még a díszterembe is fel-
mehettünk az épület eredeti, több száz
éves lépcsõin. Ezen a napon még Gyu-
lafehérvárra is ellátogattunk. Ott a vá-
rat kettõs fal védi, közte mély árokkal.
A várban egy nagyon régi, 1008-as ala-
pokra épült templomot néztünk meg,
amelyben a Hunyadi család több tagjá-
nak a sírját láttuk. Délben a templom
elõtt zenés õrségváltás zajlott, amely-
ben lovak is szerepeltek. Ezután szaba-
don lehetett a várban sétálni, emléktár-
gyakat vásárolni, és a kíváncsiak még
egy ortodox templom belsejében is
szétnézhettek. Vissza a szálláshely felé

délután megálltunk a torockószent-
györgyi várnál, ahol felmásztuk a vár-
romhoz és bejártuk minden zugát.

Onnan is szép kilátás tárult a sze-
münk elé a környékbeli hegyekkel,
legelõkkel, erdõkkel. Utolsó este To-
rockón még lehetõség volt vásárolni
helyi készítésû lekvárokat, gyapjú
zoknikat, hûtõmágneseket és szebb-
nél szebb emléktárgyakat.

Az utolsó napon korán talpon vol-
tunk, mert még hazaúton is sok prog-
ram várt ránk. Az elsõ város, ahol szét-
néztünk, Zilah volt. Itt is áll egy szép
régi kollégium, ahol híres magyar köl-
tõk, írók diákoskodtak, köztük Ady
Endre, akinek mellszobra az épület elõtt
található. A közelben megkoszorúztunk
egy látványos Wesselényi-szobrot,
amely a jobbágyfelszabadításnak állít
emléket. Ezután Ady Endre szülõfalujá-
ba, Érmindszentre látogattunk. Sajnos,
a költõ szülõháza és a késõbb épült kúria

zárva volt, de az ablakon bekukucskálva
láttuk a szoba régi berendezési tárgyait
és családi fényképeket.

Az utolsó látnivaló Nagykároly-
ban várt ránk: egy romantikus lovag-
várra emlékeztetõ kastély, amely a
Károlyi család tulajdona volt. 

Egy rövid kastélykerti séta után
kaptunk még egy kis szabadprogra-
mot, majd élményekkel, kalandokkal
telve hazaindultunk. 

Ez alatt a néhány nap alatt sok-sok
épületet láttunk, híres-neves magyarok-
ról hallottunk és Erdély nagyon megka-
pó részein jártunk. Gazdagabban tér-
tünk haza, mindig szép emlékekkel fo-
gunk visszaemlékezni az itt eltöltött
napokra.
Kõhegyi Vivien, Kecskés Szebasztián, Bagi

Kata, Bokros Veronika, Király Bernadett,
Nagyfalusi Anna, Galambos Lívia, Király

Krisztián, Kissné Matin Éva, Kovács
Mónika, Pintér Zoltánné 
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Még szeptemberben kaptuk a le-
hetõséget, hogy általános iskolás di-
ákjaink részt vehetnek az MTVA Is-
merd meg… címmel futó vetélkedõ-
jén. Mivel egy televíziós szereplés es-
hetõségét illik megragadni, azonnal
megkezdõdött a lázas készülõdés.

Elsõ lépésként a 4 fõs csapatot
kellett kijelölni. A szellemi és fizikai
ügyesség mellett szerepet játszott a
talpraesettség és a csapatként történõ
együttmûködés is. Így esett a válasz-
tás a 6. osztályosok közül Lipovszky
Mártonra, Ludányi Milánra, Ozsvári
Bendegúzra és Tóth Bálintra. A fiúk
nagy lelkesedéssel fogtak hozzá a fel-
készülési anyag minél tökéletesebb
elsajátításához. A következõ feladat a
csapatnév kiválasztása volt. Hosszas
tanakodás után a Király(k)ék név lett
a nyerõ.

Október 24-én aztán eljött a tévé-
felvétel napja. Versenyzõink nagyszá-
mú szurkolóval (a hatodikos osztály-
társakkal) támogatva felkerekedtek,
hogy játékos formában ugyan, de
összemérjék erejüket a herceghalomi
iskola képviselõivel. A „játékos formát”
a szó valódi és átvitt értelmében is
érthetjük, hiszen a vetélkedõ központi
témája a játék (játékok a mûvészi
alkotásokban, játéktörténelem) volt.

Amíg a csapattagok a kamerapró-
bán ismerkedtek a stúdióval és a ver-
senyszámokkal, a szurkolók „tévés
játékokkal” köthettek közelebbi is-
meretséget. Lelkesen fényképezked-
tünk az óriás bûvös kockával, Süsü-
vel, a sárkánnyal, a TV-macival. Ez
utóbbinak a háló- és fürdõszobájába
is betekintést nyerhettünk.

Aztán irány a stúdió, felvillant a
Csend! Felvétel! lámpa, és elindult az
ádáz küzdelem. 

Volt itt minden: villámkérdések,
memóriajáték, képfelismerés, muto-
gatós feladat, játékkeresés bekötött
szemmel, toronyépítés bokszkesz-
tyûben.

Közben azért jutott idõ arra is,
hogy Bende röviden bemutassa Gyön-
gyöstarjánt és az iskolát, illetve hogy

Rolando a bûvész, Marci talpa alól elõ-
varázsoljon néhány kártyalapot.

A fiúk derekasan küzdöttek, szór-
ták a jó megoldásokat, mégis három
fordulóval a játék vége elõtt 7 pontos
hátrányt mutatott az eredményjelzõ.
Ekkor azonban együttesünk megin-
dította a hajrát. Elõbb a tippelõs já-
tékban (kétszer is tökéletes választ
adva) megúsztatva a játékkacsát, majd
a képfelismerésben is gyõzedelmes-
kedve, egy pontra csökkentette a kü-
lönbséget.

És mivel az utolsó feladatban egy-
szerûen nem tudtak hibázni, a játék
végén már 41:39 volt az eredmény a
mi javunkra, teljesen megérdemel-
ten. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
ez a küzdeni tudás és a felkészültség
diadala volt, amit a végig lelkesen ki-
tartó szurkolók is méltányoltak. Bár
vállra nem emelték a fiúkat, de jó né-
hány hátbavágással és vállveregetéssel
kifejezték gratulációjukat.

Ezután már nem maradt más, mint
izgatottan várni. Egyrészt a vasárnapot,
amikor is délelõtt adásba került a ve-
télkedés, másrészt a gyõzelemért járó
egy-egy tablet megérkezését.

Nos, az elõbbi már megvolt. Az
adás lement, és ott is a gyöngyöstar-
jáni iskolások nyertek. 

Zsidai László

Az elsõ osztályosok elmélyülten
játszottak az udvaron a homokban. A
kis Balázs fülig maszatos lett a sárga
anyagtól. Odaballagtam hozzá, s már
éppen figyelmeztetni akartam, hogy
otthon ebbõl még bizonyára baj lesz,
mikor nagy bölcsen megszólalt:

– Tanító néni! A cipõmmel van
egy kis probléma!

Pongrácz Gáborné
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Benne voltunk a tévében…

Gyerekszáj
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Éva néni, ha belép az iskolába, a
gyerekek vidáman üdvözlik, oda-
szaladnak hozzá, átölelik. Különö-
sen a farsangi mûsorok betanításá-
nak idején dolgozik fáradhatatla-
nul: próbál, zenét vág, jelmezeken
gondolkodik, szülõkkel, osztályfõ-
nökökkel egyeztet. Éva néni filig-
rán, könnyed, gyors mozgású,
csengõ hangú, mosolygós és na-
gyon szerény. Éva néni – Nagyné
Fekete Éva – táncoktató.

1. Úgy tudom nem vagy tõsgyökeres tarjá-
ni. Mióta élsz itt és mi a kötõdésed a faluhoz?

– Mezõtúri születésû vagyok, de
Gyöngyösön éltem. A faluhoz a férjem,
Nagy Róbert révén kötõdöm, aki falu-
béli. Kilenc éve élek itt, amióta apósom
eltávozott. A Dobó utcában lakunk.

2. Mióta játszik szerepet az életedben a
tánc és pontosan milyen végzettséget szereztél?

– Édesanyám Fekete Károlyné, Teri
néni, a Kolozsvári Operának volt a prí-
mabalerinája. Majd Magyarországra
költözött és éppen velem volt 9 hóna-
pos terhes, amikor a balettmesteri dip-
lomáját védte. Szóval én már ekkor tán-
coltam! Gyerekkoromat átbalettoztam,
mert balerina szerettem volna lenni.
De anyukám nem akart erre a pályára
engedni, féltett attól, hogy 10 évesen
egyedül kerüljek Pestre. Így lettem
néptáncos. A Vidróczki Néptánc-
együttes tagja voltam 18 évig. Ezalatt
számos iskolát és tanfolyamot elvégez-
tem, többek között a Táncmûvészeti
Fõiskolát és a társastáncoktatói iskolát.
Elmondhatom, hogy a tánc az életem,
bár a Vak Bottyán János Szakközépis-
kolában elektromûszerész szakon vé-
geztem, késõbb pedig még óvónõképzõ
fõiskolai és gyógytestnevelõ fõiskolai
diplomát is szereztem.

3. Mit tartasz a legnagyobb sikerednek?
– Néptáncos munkámért megyei,

majd miniszteri dicséretet is kaptam, de
én inkább azt tartom sikernek, ha örö-
möt szerzek azzal, amit csinálok. Akár
azoknak, akik táncolják, akár azoknak,
akik nézik. Ez nekem is örömöt ad, ez a
legjobb dolog. 

4. Régebben sokkal többen jártak táncis-
kolába és a tánctanítás szorosan összekapcso-
lódott az illem tanításával. Bánod, hogy ez
ma már nincs így?

– Igen. A tánciskolák lehetõséget ad-
tak arra, hogy például új kapcsolatok,
barátságok alakuljanak ki, jó volt a gátlá-
sok kezelésére, leküzdésére, a társasági
élet gyakorlására, az illemszabályok, az
etikett tanulására és persze a ritmusér-
zék fejlesztésére, tartásjavításra, a helyes
testtartás elsajátítására és a táncok meg-
tanulására. Szórakoztató volt és
hasznos.

5. Nem csak a mi általános iskolás gyere-
keinknek, hanem más iskolák diákjainak is
tanítasz be évrõl évre farsangra mûsorokat.
Minden alkalommal tudsz újat koreografál-
ni. Már a legelején, a tánc témájának a kivá-
lasztásában is segítesz a gyerekeknek. Hon-
nan jön ez a rengeteg új ötlet?

– Mondhatom, a Jóistentõl. Mikor
elkezdek egy táncot tanítani, még nem
tudom, mi lesz a koreográfia. Van, aki
elõre leírja, lerajzolja, de nekem a tánc-
tanítás folyamán alakul ki. Természe-
tesen gondolkodom rajta, mit is akarok.
Nagyon fontos a gyerekek karaktere,
tudása, de a legfontosabb a zene. A zene
hangulata, ritmusa, hangzása, harmó-
niái inspirálnak.

6. Tavaly a Star Wars és a Foci, idén a
Mary Poppins, a Country és a Rendõr-
akadémia koreográfiáit alkottad iskolánkban,
hogy csak a legutóbbiakat említsem. Alkal-
mam volt néhány próbán is betekintenem a
betanítás rejtelmeibe. Nem volt mindig köny-
nyû összeszedni a gyerekeket, voltak fegyel-
mezetlenebb, figyelmetlenebb, fáradtabb diá-
kok is. Úgy vettem észre, hogy nagyon jól

kezeled a konfliktusokat. Nehéz a fiatalokat
nevelni mostanság? Mi a titkod?

– Nincs titkom. Nagyon fontosnak
tartom a tanár és a diák közötti kapcso-
latot. Ha látja a diák, hogy figyelek rá, õ
is fontos nekem, akkor próbálkozik, ér-
dekelni kezdi, amit csinál. Számomra
fontos, hogy kivívjam a gyerek bizal-
mát, hogy reám figyeljen, hogy elhigy-
gye azt, hogy ez neki is megy. Legyen
önbizalma, amit nekem erõsítenem
kell. Nem mindenki születik táncos-
nak, nem biztos, hogy jó a ritmusérzé-
ke, a mozgáskészsége, ezért zavarban
van és idétlenül viselkedik. Csak any-
nyit kérek tõle, amennyit elbír, így lesz
sikerélménye, ami után már szívesen
táncol. A mai gyerek tényleg más, mint
20 éve vagy akár 10 évvel ezelõtt. Sok-
kal több információ éri õket, mint rég,
virtuális világban élnek, ezért „pörög-
nek”. Sajnos keveset vagy egyáltalán
nem játszanak úgy, mint régebben.

7. Milyen személyiségjegyek kellenek
ahhoz, hogy valakibõl profi táncos váljék?
Mert azt mondják a tehetség elengedhetetlen,
de nem elegendõ.

– Igen, a tehetség az veleszületett,
ezért nem kell megdolgozni érte. De a
tánctanulás, ugyanúgy, mint a sport,
nagy szorgalmat, kitartást, teherbíró ké-
pességet, önfegyelmet és koncentrációt
igényel. Hosszú ideig tartó folyamat,
rengeteg gyakorlás kell hozzá. A profi
táncosok napi 8-10 órát erõsítenek, gya-

Portré

Szabad egy táncra?
10 plusz 1 kérdés Éva nénihez

Folytatás a 8. oldalon
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korolnak, hogy minél technikásabbak
legyenek. Az izmoknak, ízületeknek,
szalagoknak folyamatos mozgás kell a
megfelelõ szinten tartáshoz, másképp
„ellustulnak”. A gyerekek nem a tánco-
lástól, a mozgástól fáradnak el, hanem a
folyamatos koncentrálástól. 

8. Hová fordulhatnak a gyermekükben
tehetséget látó szülõk? Hol tanítasz, kiknek
és pontosan milyenfajta táncokat?

– Gyöngyösön sok lehetõség van a
tánctanulásra. Van mûvészeti általá-
nos iskola balett és néptánc szakkal,
több táncstúdió, társastánc oktatás,
balett-gimnasztika stb. Én a Vincze-
Bódis Beáta vezetésével mûködõ
Dance Land Táncstúdióban tanítok,
fõleg kicsiknek, balettgimnasztikát és
társastáncot. Felkérésre tanítok latin
és standard táncokat, karaktertánco-
kat, tanítok óvodákban, általános is-
kolákban – többek között itt Tarján-
ban az óvodában és az iskolában is –

középiskolákban, igény szerint far-
sangi táncokat, szalagavatói táncokat,
felnõtt pároknak pedig esküvõi tán-
cokat. Szóval több korosztályt taní-
tok, picitõl a nagyig.

9. Rengeteget dolgozol, de nem láttalak
fáradtnak, lehangoltnak sosem. Egyszer még
a hangod is elment, betegen jöttél próbálni,
mégsem voltál borús hangulatban. Az alkotás
dob fel vagy a szolgálat? Honnan szerzed a
többletenergiát?

– A Jóistentõl! (nevet) Elég nagy
bennem a kötelességtudat, és ha vala-
mit elvállaltam határidõre, akkor azt
meg kell csinálnom. A táncosok, ha
tudnak járni, akkor mennek és végzik a
dolgukat. Ez a teherbíró képesség, ki-
tartás és önfegyelem kategória, amirõl
az elõbb beszéltem, és ha már a gyerek
elõtt állok, akkor azt csak fitten, lelke-
sen, mosolyogva teszem, ez így nekem
is erõt ad. Lehet, hogy a próba után
összeesek, de ott muszáj lelkesnek
lenni!

10. Van valamilyen álmod, ami nem vált
valóra?

– Balerina szerettem volna lenni.
Egész gyerekkoromban erre készültem
és nagyon keményen dolgoztam érte.
(elérzékenyül) De anyukám nem így
akarta és lekéstem róla. Ez sokáig nyo-
mot hagyott bennem. Természetesen
túltettem magam rajta, de mindig ott
van a „mi lett volna, ha…”. Nem pa-
naszkodom, mert a táncos életem így is
nagyon gazdag, színvonalas és színes
volt és még most is az. Nagyon sok fia-
tal barátom van, akiket már valahol, va-
lamikor tanítottam. Tényleg hálás va-
gyok a Jóistennek ezért. Ennek biztos
így kellett lennie.

+ 1. Ha már ennyit emlegetted Õt, mit
válaszolnál, ha a Jóisten a Mennyország ka-
pujában azt kérdezné Tõled: „Évike, szabad
egy táncra?”

– Örömmel, Uram!

A riportot készítette: Müller Zsuzsanna

Folytatás a 7. oldalról

Márton-napi vers- és prózamondó verseny

A képeket a Rozgonyi fotó készítette
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„Vége van a nyárnak, hûvös szelek
járnak…”

Sok kisgyermek és még több szülõ
örömére ismét kezdõdik egy új tanév
gyermeke számára. Régi óvodásaink
nagy örömmel érkeztek, keresték a ré-
gen látott barátokat és felnõtteket. Új
óvodásaink is jöttek bõven, legalább
vagy 10-en, a többi 11 már járt oviba
vagy bölcsibe, így számára már nem volt
idegen a környezet. A kiscsoportosok
így hát 21-en lettek, õk a kis napocskák.

Az óvoda nem csak az õ számukra
lett új, hanem 2 óvó néni számára is,
akik jelentkeztek óvodánkba az üres ál-
láshelyre. Köszöntjük õket szeretettel
óvodánkban, és kívánunk nekik hosz-
szú, tartalmas óvodai életet.

Tündike óvó néni néptáncosaira,
mint minden évben büszkék lehettünk,
hiszen szerepelhettek egy Duna Tv-s
felvételen a Falumúzeumban, ahol a fa-
lu hírnevét öregbíthették. Köszönet
Tündike óvó néninek és a sok segítõ
szülõnek.

Gyorsan teltek a napok, és hipp-
hopp azt vettük észre, hogy a középsõ
csoportos gyerekek kis mûsorukkal
hívják társaikat és a felnõtteket szüretel-
ni. Ez a hagyomány óvodánkban ked-
velt a gyerekek számára. Gyorsan dol-
goztak a szorgos kis kezek, akik kis vö-
dörbe szedték a szõlõt, bogyózták, és
már folyt is a must a kancsókba. A ne-
héz munkának meglett a jutalma. A
szülõk, nagyszülõk jóvoltából finom
pogácsák, sütemények kerültek az asz-
talra, és Molnár Orsi néni táncra hívta a
gyerekeket, szülõket. Egy nagyon jó
hangulatú délelõttben volt részünk.

Október 4-én az egész óvoda útra
kelt, és az Állatok Világnapja alkalmából
sétát tettünk a jászberényi állatkertbe.
Mivel a gyerekekhez közel állnak az ál-
latok, így talán mondani sem kell, hogy
milyen jól érezték magukat, és jól elfá-
radva tértünk haza, sok-sok élménnyel.

Az óvoda udvarára két új játék is
került. Egy fészekhinta és egy félhold
mászóka, amit a gyerekek örömmel fo-
gadtak, és hamar birtokukba is vették.

Sok alkalom adódik ebben a szép
hosszú õszben, hogy még az õsz adta
lehetõségeket kiaknázzuk. A középsõs
és nagycsoportos gyerekek ellátogattak
az õszi piacra Gyöngyösre. Megismer-
tettük a gyerekekkel az õsz szépségét,
kincseit, fontosságát. Megpróbáljuk ve-
lük megszerettetni a természetes kör-
nyezetüket.

Október 8. vasárnap, Idõsek Világ-
napja, amelyen óvodánk nagycsoporto-
sai is részt vettek, és szeretettel köszön-
tötték a Mûvelõdési Házban telt házra
összegyûlt közönséget. Izgultak a fellé-
pés elõtt a gyerekek, de izgalmuk ha-
mar elmúlt, amikor meglátták a verse-
lés, táncolás közben saját nagymamáju-
kat, nagypapájukat. Ügyes kis mûsoruk
jutalma a közönségtõl taps volt, a ren-
dezõktõl pedig egy finom csokoládé,
amit ott a helyszínen el is majszoltak
gyorsan.

Októberben már indulnak a külön

szolgáltatások is igények alapján.
A szeretet-percek Ákos bácsival,

ahol meghitt beszélgetéseken vesznek
részt a gyerekek.

Tündike óvó néni a néptáncos gye-
rekekkel táncol, Judit óvó nénivel az
ügyes, apró kezek lesznek még ügye-
sebbek a kézmûves foglalkozásokon.

A focizni vágyók pedig az iskolában
focizhatnak Norbi bácsival.

Éva néni balett órát tart az ügyes,
mozgékony lányoknak, fiúknak.

Juhászné Borsodi Julianna
óvodapedagógus

Óvodánk életébõl
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Szeretettel hívjuk, várjuk a gyön-
gyöstarjániakat  december 9-én a Luca
napon a „Muzsikál az erdõ” program-
jaira. A „Muzsikál az Erdõ Alapítvány
közösségfejlesztõ programja a palóc ha-
gyományok ápolása és a Mátra értékei-
nek megõrzése céljából” címû EFOP
pályázatának keretében szeretnének a
helyi közösség számára egy olyan prog-
ramot biztosítani, amely lehetõséget te-
remt a hagyományok megismerésére,
népszerûsítésre, találkozásra, beszélge-
tésre, feltöltõdésre.

Kubinyi Júlia, Junior Príma-díjas, a
„Fölszállott a páva…” 2012-es soroza-
tának szólóének kategória gyõztese és
Szokolay Dongó Balázs Príma-díjas
duda-, furulyamûvész népzenei kon-

certjén különleges élményben lesz ré-
sze a jelenlévõknek. Mindkét mûvész a
„Muzsikál az erdõ” visszatérõ fellépõje,
a népzene elhivatott mûvelõje, a népi
hagyományok õrzõje. A gyöngyöstar-
jáni Mûvelõdési Házban megnyitjuk a
2017-es „Muzsikál az erdõ” fotópályá-
zatából készült kiállítást. Az elõtérben
helyi hagyományokat megelevenítõ
természetes alapanyagokat felhasználó
kézmûves foglalkozáson vehetnek részt
a kicsik és a nagyok közösen Varnyú Ri-
ta vezetésével. 

„Muzsikál az erdõ – ahol az erdõ
és a zene összefonódik. Jókedv, erdei
értékek, mûvészetek, barátság, testi-
lelki feltöltõdés”!

Muzsikál az Erdõ Alapítvány

Ebben az évben elsõ alkalommal
csatlakoztunk az országos Kulturális
Örökség Napjai programhoz, mely-
nek célja többek között az, hogy azok a
mûemléképületek, amelyek általában
zárva vannak a nagyközönség elõtt, egy
hétvégén nyissák meg kapuikat, és fo-
gadják a kíváncsi látogatókat.

A két nap folyamán szeptember
15-16-án mintegy 150 látogatója volt
a pincének. A látogatók között voltak
Budapestrõl, Gyöngyösrõl, Jászbe-
rénybõl és természetesen Gyöngyös-
tarjánból is. Nagy öröm volt, hogy
gyerekek is eljöttek a településrõl,
akik nagy izgalommal és kíváncsian
vettek részt az elemlámpás sétán. Kö-
szönet Jászberényi Józsefnek, aki
szakszerû vezetéssel mutatta be ezt az
egyedülálló mûemlékpincét.

10

„Muzsikál az erdõ” a Luca napon a
közösségteremtésért

Örökségünk a Haller pince

Gyöngyöstarján Önkormányzata képviselõi és dolgozói nevében
békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag

2018-as esztendõt kíván minden kedves gyöngyöstarjáni lakosnak
Nagy Károly polgármester
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Kevés olyan testvértelepülési kap-
csolat van, amelyik annyira a szemé-
lyes barátságon és a kevésbé a hivat-
aloskodáson alapulna, mint Tarjáné
és Zentáé. Egészen pontosan Zenta
Kertek városrészéé. Zenta a Vajdaság
egyik máig magyarságát õrzõ telepü-
lése a Tisza-parton. A sok évvel ez-
elõtt kezdõdött kapcsolatban mára
már teljesen természetessé vált, hogy
mi megyünk hozzájuk, õk jönnek
hozzánk minden évben. Nyáron mi
mentünk hozzájuk, szeptemberben
õk jöttek hozzánk.

A testvérvárosi kapcsolat fenntar-
tásában a Világos Szándékkal Gyön-
gyöstarjánért Egyesület lelkes tagjai
mellett az épp tetszhalott Gyutacs
játsza, játszotta a fõszerepet, és persze
a tarjáni önkormányzat, amelyik
most is gálánsan támogatta a zentaiak
látogatását.

A háromnapos programba bele-
fért egy focikupa a mûfüves pályán-
kon hat csapattal, amit a zentaiak
nyertek elég egyértelmû fölénnyel –
majd jövõre visszavágunk. (Habár
eddig még egyszer sem sikerült a hét
év alatt...) A ping-pongban azonban
revansot vehettünk szombat délután. 

Van amiben azonban minden két-
séget kizáróan mi vagyunk a jobbak,
ez pedig a szüret, amire vasárnap ke-
rült sor – már legalábbis azok számá-
ra, akik neki tudtak veselkedni a
szombat esti vacsora és éneklés után,
amit a Pávakörnek köszönhetünk,
valamint az egyesület tagjainak a va-
sárnapi ebédet. Ahogy a zentaiak
mondják, derekasan „megcsasztiz-
tuk” õket. Akár a Hírmondó rejtvé-
nye is lehetne, hogy mit jelent ez a
kifejezés. Vagy például mire is gon-
dolnak a zentaiak, amikor azt mond-
ják, hogy õk engazsálták magukat a
testvértelepülési kapcsolat fenntartá-
sa mellett. 

Ahogy minden évben, most is an-
nak a tervezgetésével váltunk el egy-
mástól, hogy mikor találkozunk leg-
közelebb. Jövõre egészen biztosan. 

Ahogy az egyesület tagjai aktív ré-

szévé váltak ennek a kapcsolatnak, jó
lenne, ha más emberek, közösségek
is velünk tartanának a jövõben akár
az odautazásban, akár a tarjáni prog-
ramok esetében. Amikor mi me-
gyünk hozzájuk, alig tudjuk felfogni
azt a szeretet, amivel fogadnak, mert
számukra mi („a határon túli magya-
rok”), a velünk ápolt kapcsolat azt
jelenti, hogy ide tartoznak. Azaz van

értelme és tartalma az ide, a nem-
zethez tartozásnak. És ez sokkal töb-
bet jelent, mint az ezzel kapcsolatos
lózungok. A közös vacsorák, sport,
kultúra – azaz a normális élet. Ez a
kapcsolat mindenki számára nyitott.
Minden tarjánit szívesen látunk leg-
közelebb is.

Béres Tibor

11

A „Kertek Tarjánban”

Asztalitenisz verseny
Gyöngyöstarjánban

A zentai csapat

2017. szeptember 9-én a zentai és
abasári vendégekkel kibõvített asztalite-
nisz háziverseny zajlott Gyöngyöstar-
jánban. Összesen 17 fõ nevezett, akik 4
csoportban, körmérkõzés formában
kezdték a versenyt. A csoportok elsõ két
helyezettjei jutottak a legjobb nyolc kö-
zé, ahol kieséses formában folytatták a
versenyt. A legjobb 4 között Bagi Kata
Racskó Lászlónál, Bóka Zoltán Ivády
Gábornál bizonyult jobbnak. A döntõt
Bóka Zoltán nyerte 3:2 szettarányú,
szoros csatában.

A végeredmény:
1. Bóka Zoltán
2. Bagi Kata
3. Ivády Gábor (Abasár)
4. Racskó László

5. Nyári Krisztián
6. Benke Grátzy
Külön öröm volt, hogy az iskolai

ping-pong szakkör két diákja, Király
Bernadett és Ozsvári Bendegúz biztató-
an mutatkozott be a felnõtt mezõnyben.

Bagi József
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Még bõven nyár volt, amikor be-
mutatkozó és ajánlattévõ látogatással
Gyöngyösre és Gyöngyöstarjánba ér-
kezett a különös szombathelyi.

Zarándoknak nevezte magát, aki
tavaly õsszel elveszített, imádott ked-
vese emléke elõtt vágyott tisztelegni
egy neki szentelt verseskönyv-bemu-
tatóval és egy-egy képzõmûvészeti
tárlattal a Mátra alján. Marosits Jó-
zsef, a dunántúli neves szobrász, gra-
fikus és költõ – saját költségén – be-
bocsátást kért és kapott mind a gyön-
gyösi Vachott Sándor Könyvtárba,
mind pedig a Gyöngyöstarjáni Mû-
velõdési Házba. A megbeszélt idõ-

pontok is tökéletesen belesimultak az
õszbe: az Idõsek Világnapja és Min-
denszentek, Halottak napja közé, ok-
tóber 27-re és 28-ra. (A kiállítások ter-
mészetesen még hetekig maradtak.)

A Gyöngyösi Városi TV tudomást
szerezve a készülõdésrõl – a mecena-
túra logisztikai részét vállalva magára –
hozta majd vitte a képzõmûvészeti al-
kotásokat, bronz plaketteket, szobro-
kat, festményeket, grafikákat, linómet-
szeteket, tusrajzokat, valamint az ízlé-
ses, tenyérbe simuló, még „nyomda-
meleg” új és korábbi versesköteteket.

Marosits mester ugyanis igen ter-
mékeny „összmûvészeti” alkotó.

1973 óta vesz részt rendszeresen he-
lyi, megyei, országos és külföldi, kol-
lektív és egyéni kiállításokon. 1983-
tól több mint száz köztéri, közintéz-
ményi szobrát, emléktábláját avatták
fel zömmel a Nyugat-Dunántúlon.

„Isten áldotta tehetség” – röppent
fel a felismerésszerû elismerés az egyik
tarjáni tárlatlátogató ajkáról. Magam is
megkockáztattam, hogy ilyen magas
színvonalú kiállítási anyag még nem
vendégeskedett egyik település kultu-
rális közintézményében sem. Hála a
gyöngyösi könyvtárigazgató Farkas Ist-
ván és a tarjáni Pálosiné fõszervezõk-
nek: az érdeklõdõk (kezükben az ele-
gáns, Szombathelyen nyomtatott
meghívókkal) mindkét helyszínt,
mindkét napon megtöltötték.

Végezetül egy pár szó a Két lehul-
lott juharlevél c. verseskönyv bemu-
tatójáról és fogadtatásáról körünkben.

Az „öregkori szerelmi líra” nagy rit-
kaság a világirodalomban is, hát még a
magyarban... És akkor íme, egy 66 és
63 éves, hófehér hajú férfi és nõ meg-
rendítõen tökéletes, igaz szerelme jön
szembe velünk itt és most.

A költészet nagyon személyes
hangvételû, lélektanilag hiteles, magá-
val ragadó történet- és versmondásnak
intim közegében mi, tarjániak külön-
leges „meglepetés-ajándékot” eszel-
tünk ki a mûvésznek. Az embernek,

Csodásak, szépek, szelídek

Folytatás a 13. oldalon
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zarándoknak. Valamint, hogy megta-
pasztalja, itt befogadó közösségre talált
(találtak volna mindketten...).

Egyszer csak – miután õ elhallgatott
– mi rázendítettünk. Teljesen spontán,
innen-onnan sorjázni kezdtek újra a
versek. A mi ajkunkról az õ titokban
elõre kifénymásolt versei, összesen tíz.

I n t e r a k c i ó lett ez a javából! –
mondhatnánk divatos szóval. Vagy
egyszerûen csak eljutottunk lélektõl-
lélekig? Mindenesetre átélhettük,
hogy mi aztán valójában mindnyájan
„csodásak, szépek, szelídek” vagyunk.

U.i.
Köszönet a gyönyörûséges Szalai

Melindának az illeszkedõ népdalokért,
valamint a harapni- és hörpinteni valót
összebatyuzni soha nem rest asszony-
társaknak.

(pbs)

A Marosits József, szombathelyi
szobrász, grafikus, költõ verseskötet
bemutatóját és képzõmûvészeti kiál-
lítását jelenlétükkel megtisztelõknek
szíves köszönetét fejezi ki az alkotó és
a szervezõ Pálosiné Borik Erzsébet.

Marosits József
Két lehullott juharlevél

Két lehullott juharlevél,
fújdogálta õket a szél...
kezed egyszer rájuk talált,

s élõvé tette a halált.

A két levél égni kezdett,
ragyogott a vég, s a kezdet,
jelképpé vált mind a kettõ,

egymást rajongva ölelõ,

széppé szeretgetett játék,
lelkeinknek szép ajándék,
egymásba hatoló Jelek,
izgalmas, csodás képzetek,

fáról álmodó jövendõk,
egymásért élõ szeretõk,
egymásban megnyugvó csodák,
ragyogó álompaloták,

Életet igenlõ szívek;
Csodásak, Szépek, Szelídek.

Sokat gondolkodtam azon, ho-
gyan lehetne szemléletesen elmon-
dani, megfogalmazni, mit is tettünk
– mint civil szervezet – egy év lefor-
gása alatt. Az események felsorolása
mennyire érzékelteti az önkéntesek
munkáját, a befektetett energiát (az
elõkészületektõl a rend helyreállítá-
sáig) sokszor a családtól elvett órákat,
napokat?! Mennyire jelent hozzá-
adott értéket a településen élõk szá-
mára a Falumúzeum, az élõ betle-
hem vagy például a nyári táborunk?
Képesek vagyunk-e a cselekedeteink-
kel példát mutatni, követendõ mintát
nyújtani a gyerekeink vagy éppen
unokáink számára? Én büszke va-
gyok azokra a lelkes és segítõkész
emberekre, akikkel együtt nagyszerû
rendezvényeket, eseményeket szer-
veztünk és bonyolítottunk le 2017-
ben is.

– Április 1-jén Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata és a Világos
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egye-
sület önkéntes szemétgyûjtési akciót
szervezett.

– A régi hagyományokhoz híven
majálist tartottunk a Falumúzeum ud-
varán.

– A Falumúzeum volt a helyszíne
a Húzzunk rétest nyárköszöntõ ren-

dezvénynek, ahol jó volt lenni és jó
volt enni!

– A Város- és Faluvédõk 37. Or-
szágos Találkozójának résztvevõi vol-
tak a Gyöngyöstarjáni Falumúzeum
vendégei júliusban. Számomra hihe-
tetlen élmény volt az a sok dicséret,
elismerõ nyilatkozat, amit amatõr
tárlatrendezõként kaptunk. A neves
muzeológusokból és mûemlékvédel-
mi szakemberekbõl álló társaság tag-
jaként Ráday Mihály is ellátogatott
hozzánk. A Pávakör színvonalas mû-
sora és Bodóné Marika néni kemen-
cés lángosa osztatlan sikert aratott.

– Vendégül láttuk a Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének tagjait,
akik Kaposvárról érkeztek hozzánk.
A kemencében sült kenyérlángos és a
gyöngyöstarjáni borok kóstolása után

Falumúzeumi hírek
Folytatás a 12. oldalról

Folytatás a 14. oldalon



a Pávakör tagjai nem csak mûsort
adtak, de meg is énekeltették és tán-
coltatták a közönséget!

– Augusztus 7-tõl 11-ig indián tá-
bort szerveztünk 4-10 éves korú
gyermekek számára. Idén 42 gyer-
meknek igyekeztünk élménydús,
változatos programot biztosítani.
Büszke vagyok arra, hogy az elõzõ
évek tapasztalatai alapján a meghir-
detés után 1 hét alatt megtelt a tábor.
Készítettünk indián fejdíszt és ruhát,
volt arcfestés, indián sátorállítás és
agyagozás, zenélés, indián maszkké-
szítés, csillagászat, kirándulás, zokni-
csata, kõleves. A tábor visszatérõ ele-
me a kistraktorozás Géza bácsival és a
templomlátogatás. A tábort az önkor-
mányzat 200 ezer forinttal támogatta,
amit ezúton köszönünk.

– Augusztus 11-én csillagnézõ
megfigyelés volt a Falumúzeum ud-
varán. Murányi Lajos kalauzolt min-
ket az égi világban saját távcsövével.
Aki ott volt, nem fogja elfelejteni! 

– Szeptember 11-12-én a Duna te-
levízió Ízõrzõk címû mûsorának vol-
tunk részesei. Itt szeretném a mûsor
szerkesztõjének Róka Ildikónak szavait
idézni: „A Világos Szándékkal Gyön-
gyöstarjánért Egyesület meghívására
érkeztünk a Mátra lábához, újabb ízõr-
zésre. A Falumúzeumban összegyûj-
tött receptekbõl válogattunk helyi, jel-
legzetes ízeket, amelyek a palóc kony-
ha számunkra eddig ismeretlen ételei-
vel ismertettek meg bennünket. Ter-
mészetesen a takaros község értékeit is
megtekintettük. Így a közösségi élet
központját, a Falumúzeumot, a világ-
hírû tarjáni szõlõket, pincéket. Nagy
élmény volt látni a mindig mosolygós
helyi gyerekeket önfeledten játszani a
Fabatka népi játszótéren, majd meg-
néztük õket tánc közben is. Végére
maradt a csattanó: a mindenütt méltán
elismerést aratott Pávakör népdalait
még napokon át elhallgattuk volna, de
várt minket a Falumúzeum konyhája
és kemencéje, és az ügyes kezû, szív-
vel-lélekkel sütõ-fõzõ asszonyok. A
következõ ételek készültek Gyöngyös-
tarjánban: – Kapros cseresznyeleves –
Pernyés lángos fõtt salátával – Rezgõs

spenótos rétes – Gombafasírt – Vörös-
borban pácolt vadnyúl piszkeszósszal
és kukoricapuliszkával – Lagzis kalács
és tubu”. Az Ízõrzõk Gyöngyöstarján-
ban készült epizódja novemberben
lesz látható a Duna televízióban. 

– A Világos Szándékkal Gyöngyös-
tarjánért Egyesület csapata Ozsvári Dé-
nes vezetésével ismét remekül szerepelt
a Vulkanikus Borok Fesztiválja keretén
belül megrendezett pincepörkölt fõzõ
versenyen Gyöngyöspatán. A bivalypör-
költ kapros-juhtúrós galuskával nevû
fõztük elnyerte a zsûri tetszését, és ezzel
a Vári fõszakács címet szerezték meg. 

Záró gondolatként szeretnék visz-
szakanyarodni oda, ahonnét elindul-
tam – értékek mentén cselekedni, ér-

téket közvetíteni remek emberek tár-
saságában, velük karöltve, nagyszerû
dolog, amit érdemes átélni és amire
érdemes emlékezni.

Tóthné Kis Ildikó 
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért

Egyesület elnöke
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Könyvtári mozaik
Szeptemberben a 3. osztály könyv-

tári órán vette részt az IKSZT-ben. Az
óra elejét egy saját mese kitalálásával
kezdtük úgy, hogy mindenki hozzá-
adott egy szót, mondatot. Megígértem
a gyerekeknek, hogy ha valaki leírja a
mesét,  meg fog jelenni a Hírmondó-
ban. Íme a mese, sajtó alá rendezte Les-
kó Katica 3. osztályos tanuló.

Az egér kalandjai
Írta a gyöngyöstarjáni 3. osztály

Volt egyszer egy kisegér, ki elvesz-
tette anyját és apját. Úgy döntött, hogy

megkeresi szüleit. Ment mendegélt
egyszer csak találkozott egy békával.
Köszönt a béka – Szia egérke! – Szia-
felelte a kisegér. Összebarátkoztak.
Tovább ment. Találkozott egy csigával.
Tovább ment. Megtalálta a szüleit. Ha-
zamentek. Találkoztak a békával. A kis-
egér szedett egy szál virágot az anyu-
kájának.

Egy sajttal megkínálta a szüleit. Éhes
lett. De õ nem szerette a sajtot. Elmen-
tek az egérboltba. Vettek egy kis gyü-
mölcsöt. És boldogan éltek míg meg
nem haltak.
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Közel 15 millió forintból újul meg
Gyöngyöstarjánban a védõnõi

szolgálat
A kormány döntése alapján 15 mil-

lió forintból kicserélik a fûtési rend-
szert, a belsõ burkolatokat és a nyílás-
zárókat, valamint hõszigetelik a hom-
lokzatot a 300 fõt ellátó rendelõben. A
tetõre napelemeket szerelnek, hogy
csökkentsék az épület energiafogyasz-
tását. A védõnõi szolgálat új, az általá-
nos egészségügyi felméréshez szüksé-
ges eszközöket és új bútorokat is kap.
Horváth László, a térség országgyûlési
képviselõje kiemelte, nagy segítség
Gyöngyöstarján számára az is, hogy a
fejlesztés 100%-osan támogatott, így az
önkormányzatnak így nem szükséges
önrészt biztosítani hozzá. A beruházás-
nak köszönhetõen Gyöngyöstarjánban
várandós anyukák, csecsemõk, kisgyer-
mekek, óvodások és iskolás gyermekek
ellátása jelentõsen javul.

Sikeres pályázat, 44 millió forint-
ból korszerûsödik az általános

iskola
A gyöngyöstarjáni iskolában 216

gyermek tanul, azonban az ingatlan ál-
lapota jelenleg igencsak elmarad a kor
színvonalától. A kormány döntésének
köszönhetõen 44 millió forintból 4 tan-
termet újítanak fel, kicserélik a padló-
burkolatokat, a villamos- és a fûtési
rendszert, s korszerûsítik a mosdókat is.
Ezen felül fejlesztõ-, és oktatójátékokat,
tornaszereket szereznek be. Horváth
László elmondta, a fejlesztéssel az a cél,
hogy az iskola minél magasabb kihasz-
náltsággal mûködjön, hiszen a modern
környezet és magas színvonalú nevelõi
munka megléte esetén a szülõk szíve-
sebben választják majd az intézményt.

Segítség a mátrai szõlõ- és
gyümölcstermelõknek

Az áprilisi, szélsõséges idõjárás kö-
vetkeztében 1000-1500 hektár ültet-
vény károsodott Gyöngyös térségében.
Annak érdekében, hogy a jövõben mér-
sékeljék a termelõinek kárát, talajgene-
rátoros rendszert terveznek kiépíteni,

mely országos lefedettségû lesz, s ezüst-
jodid párologtatásával csökkenti a leesõ
jégdarabok méretét. A nemzetgazda-
ságilag kiemelt jelentõségû, termésbiz-
tonságot támogató fejlesztés 2,1 milli-
árd forintba kerül, s közel 1000 talajge-
nerátor védi majd az ültetvényeket. A
termelõk számára ingyenes, országos
rendszer jövõ év májusig épülhet ki.

Évtizedes álmok válhatnak valóra
a Mátrában

Újabb nagy lépést történt a Mátra ki-
emelt fejlesztési térséggé nyilvánítása fe-
lé. A napokban tartott szakmai bejáráson
Horváth László, a térség országgyûlési
képviselõje személyesen adta át a helyi
munkacsoport által összeállított fejlesz-
tési dokumentációt Guller Zoltánnak, a
Magyar Turisztikai Ügynökség vezetõ-
jének. Az anyag Gyöngyöstarján vonat-
kozásában a községben található Közép-
Európa leghosszabb egyenes ágú pincé-
jének hasznosítását javasolja. Cél, hogy a
mátrai borvidék borválasztékának, borá-
szati hagyományainak és a történelem
során borkészítésre használt eszközök
egyedi bemutatóhelyévé váljon, kiegé-
szülve szakmai elemekkel, kutatások
helyszínét is biztosítva. Gyöngyöstarján
így a bor- és gasztroútvonal meghatá-
rozó állomása lehet.

A kiemelt turisztikai fejlesztési cím
elnyerése azt jelentené, hogy több tíz-
milliárd forint értékben olyan beruhá-
zások valósulhatnak meg, melyekkel
sok évre biztosított lenne a Mátra vonz-
ereje. A találkozón Guller Zoltán meg-
erõsítette: a turisztikai ügynökség ha-
marosan a kormány elé terjeszti a pá-
lyázatot.

Nyugdíjprémiumot fizet az állam
Novemberben 2 millió 750 ezer

nyugdíjas számlájára érkezik a szoká-
sosnál nagyobb összeg! Eddig még soha
nem volt lehetõség nyugdíjprémium
fizetésére, de idén a gazdaság teljesít-
ménye ezt lehetõvé tette. A kormány
kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasok
megbecsülésére, a nyugdíjak vásárló-
értékének megõrzésére. A bankszám-

lákra már megérkezett a pénz, a postá-
sok pedig november 15-étõl viszik ki az
átlagosan 12 ezer forintos prémiumot.
Horváth László országgyûlési képviselõ
kiemelte, hogy a kormány azon is dol-
gozik, hogy a nyugdíjasok a tavalyihoz
hasonlóan decemberben 10 ezer forint
értékû Erzsébet-utalványt is kaphassa-
nak, ezekkel az intézkedésekkel is kife-
jezve az idõsek megbecsülését.

Horváth László a gyermekek
védelmében javasolt törvényi

szigorításokat
Horváth László, a térség országgyû-

lési képviselõje (Fidesz-KDNP) közel-
múltban vezérszónokként szólalt fel az
Országgyûlésben a büntetõ törvény-
könyv szigorítása érdekében.

A felszólalásban javasolta: aki 18
éves kor alatti személy sérelmére, a ne-
mi élet szabadsága és a nemi erkölcs el-
leni bûncselekményt követ el, azt mér-
legelés nélkül, végleges hatállyal el kell
tiltani bármely olyan tevékenységtõl,
amelynek keretében 18. életévét be
nem töltött személy nevelését, felügye-
letét, gondozását, gyógykezelését végzi,
vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi
vagy befolyási viszonyban áll. 

2016 májusában tragikus körülmé-
nyek között elhunyt egy másfél éves
kisgyermek Gyöngyösön. A rendõrségi
nyomozás igazolta, hogy a kislányt, aki
elhunytakor mindössze 3 és fél kilót
nyomott, a szülei halálra éheztették.
Horváth László a megrázó eset kapcsán
is tevékenyen lépett fel: akkor a gyer-
mekvédelmi törvény azonnali törvényi
szigorítására tett javaslatot az Ország-
gyûlés felé. A javaslat célja a gyermek-
védelmi jelzõrendszer megerõsítése, a
kötelességi és felelõsségi körök tisztázá-
sa volt. Ennek eredményeként a jogsza-
bály a gyermek súlyos veszélyeztetésé-
nek minõsíti, ha a szülõ nem hajlandó
együttmûködni a gyermekorvossal, a
védõnõvel vagy a bölcsõdével, az óvo-
dával, az iskolával. A képviselõ úgy fo-
galmazott: a szabályok szigorításának
célja az, hogy ne lehessen a gyermeke-
ket zárt ajtók mögé eldugni.

15

Országgyûlési képviselõnk hírei
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