
XII. évfolyam 3. szám 2009. október

Nagy Imre beszéde halálos ítéletének kihirdetése után (részlet)

„Engedje meg az igen tisztelt Népbírósági Tanács, hogy pár szóval indokoljam a kegyelmi kéréssel kap-
csolatos álláspontomat. A halálos ítélet, amelyet rám az igen tisztelt Népbírósági Tanács kirótt, én a
magam részérõl igazságtalannak tartom, indoklását nem tartom megalapozottnak, és ezért a magam
részérõl, bár tudom azt, hogy fellebbezésnek helye nincs, elfogadni nem tudom.
Egyetlen vigaszom ebben a helyzetben az a meggyõzõdésem, hogy elõbb vagy utóbb a magyar nép és a
nemzetközi munkásosztály majd felment azok alól a súlyos vádak alól, amelyeknek súlyát most nekem
kell viselnem, amelynek következményeként nekem életemet kell áldoznom, de amelyet nekem vállal-
nom kell. Úgy érzem, eljön az idõ, amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb
látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én ügyemben is. Úgy érzem,
súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek.”
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Nagy örömünkre szolgál, hogy megvalósult a múzeum,
és az udvaron álló kemence. Az ünnep elõtt megkértük a
falu papját, Vilmos atyát, hogy augusztus 20-án szentelje fel
a kemencét és a kemencében sült új kenyeret. Az atya
boldogan vállalta. Nagy feladat volt, hogy az új kemencében
süssük meg az ünnepi kenyeret, ezért próbasütést csinál-
tunk, amiben nagy segítségünkre volt Nagy Veronika, fiatal,
lelkes, három gyermekes anya. A próba bizony nem lett
tökéletes, de 19-én már nagyon szép és jó kenyeret sütöttek,
amit bátran lehetett szentelésre asztalra tenni. Bizony sokan
nem gondolnák, hogy az elõkészületek és a háttérmunkák
mennyi idõt vesznek igénybe!

Augusztus 20-án szép, napsütéses reggelre ébredtünk. 
A múzeumudvart szépen berendeztük, asztalokat, széke-

ket, padokat kiraktuk és egy sátrat is berendeztünk Tünde lá-
nyommal, ahol kenyérdagasztást imitáló bábot helyeztünk el.

Harangszóra már a templomban voltunk a Pávásokkal,
Nagyi klubosokkal és a falu templomba járó híveivel
együtt. Vilmos atya nagyon szép és igaz beszédet prédikált.
A mise végeztével körmenet indult a múzeumhoz, elõl a
magyar zászlóval majd a hívek szép egyházi énekeket éne-
kelve. Könnyeket csalt a szemünkbe az az érzés, hogy a sok
munkánkat a falu hívei is megünnepelték. A Pávások és a
Nagyi klub tagjai István királyról énekeltek a múzeum ud-
varán: "Dicsõ István nagy királyunk". Az Atya megszentelte
a kenyeret, a szõlõt, a bort, amit utána a híveknek szétosz-
tottak. Közösen énekeltük el a "Domboldalon áll egy öreg
nyárfát". Ezután került sor a ház szentelésére, majd a hívek
megtekinthették az összegyûjtött ruhákat, fényképeket,
régi értékeket. Délután eljött a szórakozás ideje. Volt lángos
és kalácssütés, lekvárfõzés, éneklés és borkóstolás. Jól

megfértünk a Baba-Mama klubosokkal. Köszönjük az
adományokat: bort, szõlõt, szilvát, õszibarackot, amit szét-
osztottunk a gyerekek és felnõttek között. 

Az adományozóknak kívánunk jó egészséget és ada-
kozó szándékot, hogy az ilyen eseményeket meg tudjuk
tartani. Köszönet mindenkinek, aki ezen a napon segített.

Bodóné Marika néni és Géza bácsi

2009. augusztus 20.

Pávakör hírei

Meghívó
"És kérdik, egyre többen kérdik,

Õk, akik örökségbe kapták-:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?"

Márai Sándor

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
szeretettel meghívja településünk minden lakóját

2009. október 22-én 17 órára
a Mûvelõdési Ház nagytermébe,

hogy az 1956-os forradalom
53. évfordulójára

együtt emlékezzünk.

Játszótérrõl
tájékoztató

Több éves vágyunk Gyöngyöstarjánban, hogy egy,
esetleg kettõ játszóterünk legyen. A negyedévenként
megjelenõ hírmondóban már többször is beszámoltam
arról, hogy a játszóteret önkormányzatunk meg fogja
építeni. Tavaly megterveztettük a Nefelejcs és a Kossuth
utcába. Lehetõségünk nyílt pályázat beadására az idén
tavasszal. Sajnos rajtunk kívül álló okok miatt az elbírálás
hónapokat tolódik. Információim szerint a pályázatunk
igen magas pontszámot kapott, ami rendkívül biztató.
Következõ ígért elbírálási idõpont október. A játszóterek
megépítését célszerû tavaszra ütemezni a téli hónapok
közeledte miatt. A csúszásért minden érdeklõdõtõl
türelmet és megértést kérek.

Nagy Károly polgármester

A nyáron sem maradt fellépés nélkül a csoport,
hiszen augusztus 20-án a Szentmisén majd a
Falumúzeum udvarán népviseletbe öltözve emlékeztek
meg államalapító királyunkról. Nagyon szép és megható
volt a "Nagyi" klubbal kibõvült kórus, köszönjük nekik a
szép mûsort. 

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége (KÓTA) a legjobb népzenei
együtteseket hívta Egerbe augusztus 29-én egy
Gálamûsor keretében zajló szereplésre a Dobó térre.
Pávakörünk sikeres szereplését igazolva Díszoklevelet
kapott a Kiváló Szereplésért, valamint egy visszahívást a
másnapi ismételt szereplésre és rádió felvételre. 

Ugyanebben a kitüntetésben részesült Balogh Edina
népzenész, aki a Pávakör tagjaként is részt vett a szerep-
lésekben.

Gratulálunk, és külön megköszönjük Némethné
Süveges Zsuzsanna szakmai vezetõ munkáját.

Továbbra is várnak minden népdalkedvelõt soraikba!

Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület
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Augusztus 20-án megrendezésre került az "Egy délután a
gyerekekért" elnevezésû programunk, mely nagyon nagy
sikert aratott kicsik és nagyok körében is. Visszajelzéseket
kaptunk arról, hogy évente többször is sor kerülhetne
hasonló rendezvényre.

A vetélkedõkön a gyerekek egymás után jelentkeztek, az
arcfestés egész sötétedésig tartott, bohócunk megállás nélkül
hajtotta a lufikat és a tombolánk is mind elkelt. Rengeteg je-
lentkezõnk volt a rajzversenyen is melyben 3 kategóriában
hirdettünk gyõztest. Játszóterünk végig zsúfolásig tele volt és az
õsmagyar harcmûvészeti bemutató is nem várt sikert hozott.

A Baba-Mama klub vezetõi Bakos Zsuzsanna és
Farkasné Edina valamint minden mosolygós gyermek
nevében köszönjük a támogatást segítõinknek!

Továbbra is várjuk az anyukákat és gyermekeiket min-
den csütörtökön du. 16 órakor az ÁMK-ban a Baba-
Mama Klub találkozóira.

Támogatóink: Imola-Print Kft, Gazda bolt, Tarjánka
ABC, Olga boltja, Grémi Café, Fornetti, Edith Dekor,
Bálintné Csorvási Ira, Nádasdi Szabolcs, Pásztiné Szecskõ
Anna, Bokros Zsolt, Ludányi András Pincészete, Szõke
Mátyás Pincészete, Bodó család, Nagy Veronika, Tóthné
Agócs Ágnes, Kiss Anita, Porkoláb Antal, Indi és Aliz,
Erbeszkom László, valamint köszönet Csernyik Andreának
a kézzel készített ajándéktárgyakért és minden segítséget.

Farkas Istvánné Kecskés Edina

Második alkalommal
rendezte meg a Tisza-
várkonyi Motoros Tá-
bort, augusztus 10-16-ig
a Tószegi Motoros
Baráti Kör (TMBK).
Gyöngyöstarján általá-
nos iskolásai közül tíz

gyermek lehetett olyan szerencsés, hogy ezen a
tábororzáson részt vehetett. Ez a már korábbi alkalmakra
visszanyúló jó kapcsolat révén jöhetett létre, hiszen a
település "legkedvesebb motorosa" Petrányi Gyuri, már
az elmúlt évben is szervezte, és aktívan támogatta, mind
pénzben, mind egyéb formában az elõzõ évi táboroz-
tatást is.

Jómagam a KHSZK Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozója, kísérõként voltam jelen, és
láttam az örömet, a boldogságot a gyerekek arcán. A
"marcona" külsejû motorosok lágyszívûségrõl, maximális
gondoskodásról tettek tanúbizonyságot. A tábor remek
programmal, a kimaradhatatlan motoroztatással és osztá-
lyon felüli ellátással várta a résztvevõket. A programok
közül csak találomra sorolnék néhányat; - kézmûves fog-
lakozások: gipszmaszk készítés, arcfestés, logógyártás,
papírhajtogatás, csuhécsodák "csinálása", jelmezkészítés,
ezt követõen jelmezverseny, KRESZ vetélkedõ- sport:
kézilabda-, foci-, kosárlabda-, pingpong-, zsinórlabda
körmérkõzések, sor-, akadály-, hulahoppkarikázó-, ke-
rékpáros ügyességi verseny, íjászat- szórakoztató prog-
ramok: lábszépségverseny, krumplipaprikás-fõzõ baj-
nokság, diszkó, tábori divatbemutató, karaoke, valamint
az elmaradhatatlan és mindig a legnagyobb sikert arató
motoroztatás.

De ezeken kívül volt még rendõrségi-akció bemutató,
lovas kocsiztatás, éjszakai bátorságpróba, és természete-
sen egy igazi tábor elmaradhatatlan "kellékei": sátorban
alvás, ebbõl következõen minden nap sátorszemle pon-
tozással, tábortûz, éjszakai õrködés váltásban, tûzijáték
stb. Az ellátás kitûnõ volt. A nagyon finom, és változatos
fõétkezések mellett, szinte mennyiségi korlát nélküli
csemegék várták a gyerekeket, úgymint: a csoki, dinnye,
jégkrém, csipsz, fõtt kukorica, fagyi, minden nap friss
gyümölcs, és ami már eszünkbe sem jut... A gyerekek
tele élményekkel, könnyes szemmel, és a jövõ évi vi-
szontlátás reményében búcsúzkodtak egymástól és
vendéglátóiktól, a motorosoktól.

Reméljük lesz III. Tiszavárkonyi Motoros Tábor is,
amelyen részt vehet Gyöngyöstarján néhány általános
iskolás tanulója is.

Nádudvari István
családgondozó

Baba-Mama Klub
hírei

Motoros tábor

hirmondo200903.qxd  2009.10.14.  13:54  Page 3



Ebben az évben az iskolai nyári tábor Parádsasváron
volt. Sok érdekes program várt minket. Már az elsõ este
egy titkos "Fekete Kéz" elrabolta Glória nénit. Kezdõdött
a keresés, mentünk az éjszakai erdõbe. Egy kis gyaloglás
után rátaláltunk az ijedt tanárnõre. 

Másnap jókora túrát tettünk az Ilona-völgyi
vízeséshez, útközben megkóstoltuk a híres gyógyvizet, a
csevicét is. A következõ napon a siroki várhoz gyalo-
goltunk, mindenhova felmásztunk, sok sötét és félel-
metes alagutat bejártunk. Szerdán Kékestetõrõl sétáltunk
egészen a táborunkig, kellemesen elfáradva vacsoráz-

tunk, mert az étel is nagyon jó volt a táborunkban.
Csütörtökön kincskeresõ túrán vettünk részt, ahol sok
érdekes feladat várt ránk és persze a kincs! Szerencsére
minden csapat megtalálta az elrejtett aranyakat. Délután
következett a várva-várt bobozás és kalandpark Sástón.
Ez a nap is sok élménnyel zárult. Utolsó nap még elláto-
gattunk a parádi kocsi múzeumba és elköltöttük meg-
maradt pénzünket a bazársoron ajándékokra. Még
ezeken kívül is sok program volt: vetélkedõ, lovaglás,
számháború és hajnalig tartó karaoke parti, nem is
említve a locsolkodást és az esti párnacsatákat.

Összefoglalva: nagyon jó tábor volt!!!

Kis Evelin és Kis Viktória
5. osztályos tanulók
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Óvodánk életébõl

Nyári tábor

"Itt van az õsz, itt van újra"
Vele együtt ismét egy új tanévet kezdtünk, amely

jelentõs változásokat hozott intézményünk mûködésé-
ben. Gyöngyöstarján önkormányzata és képviselõ-
testületi döntése alapján, az óvodát, mint önálló intéz-
ményt megszünteti, és 2009. 08. 01-tõl az ÁMK-hoz
csatolja, mint tagintézményt. Ez reményeink szerint egy

korszerûbb, és hatékonyabb mûködési formát ered-
ményez majd, a jövõben. Intézményünkben személyi
változás is történt. Az elmúlt tanév folyamán Józsa
Györgyné nyugdíjba vonult, így az õ álláshelye megüre-
sedett. A pályázatok elbírálása után, kollektívánk, "régi,
új" óvó nénivel bõvült. Szecskõ Tiborné - Nelli óvó néni
személyében, aki a tagintézmény vezetõhelyettesi felada-
tokat is ellátja ettõl a tanévtõl kezdve.

Programjaink mindig is nagy tetszést arattak a szülõk
körében. Kollektívánk további lehetõségeket keres, hogy
a szülõkkel minél több közös programot tudjunk
szervezni. Így merült fel egy családi nap lehetõségének a
gondolata, az elsõ szülõi értekezleten meg is hirdettük
2009. 09. 12-re, amely, kötetlen, szórakoztató együttlétet
nyújt, gyereknek, felnõttnek egyaránt. Színes prog-
ramokat igyekeztünk összeállítani. Volt ugráló vár, Judit
óvó nénivel, és Erika óvó nénivel a kézmûves sarokban
ügyeskedhettek az érdeklõdõk. Timi óvó néni, és Tündi
óvó néni horgászbotokat készített, és az alkalmi halas
tavunkból ki lehetett fogni a halakat. Akinek sikerült

Folytatás az 5. oldalon
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kifognia az "aranyhalat" jutalomban részesült. Az
arcfestésnél, volt kolléganõnk Maksáné Tanászi Katalin,
és Kis Anita kiscsoportos anyuka készítette a remek-
mûveket. Munkájukat dicséri, hogy több felnõtt is kedvet

kapott, egy apróbb motívum elkészítésére. Szeretnénk
köszönetet mondani az óvodai SZMK-nak, akik pogácsá-
val támogatták rendezvényünket. Köszönet azoknak a
szülõknek, akik otthonról hozott finomságokkal ked-
veskedtek a résztvevõknek. "Magdi" maminak, aki gondo-
skodott róla, hogy ne szomjazzon a kis csapat.

"Érik a szõlõ, hajlik a vesszõ"
Régóta hagyomány óvodánkban a szüreti mulatság

megrendezése. Ez alkalommal,  szeptember 25-én
délelõtt került megrendezésre. Volt ott "eszem-iszom,
dínom-dánom". A középsõ csoportosok szüretre hívo-
gató kis mûsora nagy tetszést aratott, gratulálunk nekik.
Majd szokás szerint mindenki leszüretelte a szõlõs
kertjét, ledaráltuk a szõlõt, és kóstoltuk az ízletes mustot.
A rögtönzött táncházban Balog Edina húzta a talpalá-
valót. Kellemes élményekkel tért haza mindenki, és alig
várjuk a jövõ évi bõ termést.

"Kirándulás Jászberénybe."
Október 2-án az Állatok Világnapján óvodánk útnak

indult. Az úti cél a jászberényi állatkert. A legnagyobb
tetszést az állat simogató, és az igen dühös tarajos sül
aratta. Jól elfáradva de sok kellemes élménnyel tértünk
haza, a buszon már jó néhányan elszenderedtek.

Dobre Attiláné
óvodapedagógus

Óvodánk életébõl
Folytatás a 4. oldalról
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Gondolatok egy kiállítás kapcsán
Családias hangulatban zajlott szeptember 30-án a

Magyar Népmese Napja alkalmából rendezett kiállítás
megnyitója. Kiállítónk Cs. Gyenes Emese meseillusztrátor
volt. Kevesen voltunk és ez elgondolkodtatott. Kell-e ilyen
jellegû programot szervezni? Érdekli-e ez az embereket?
Talán a szervezésben volt a hiba? Szórólapokat küldtem az
óvodásoktól, iskolásoktól. Látható volt a honlapon.

Sok kisgyermekes család él a faluban és úgy gondo-
lom, mindent megadnak gyermekeiknek. De megmu-
tatják-e nekik, hogyan kell egy kiállításon részt venni?
Hogyan viselkedjen? Mit láthat ott, mirõl beszélnek a

felnõttek? Megtiszteljük-e a kiállítót azzal, hogy elme-
gyünk a megnyitóra? 

Sok kérdés kavarog bennem kell-e egyáltalán ilyen
jellegû program? Úgy gondolom igen. Már csak azok
kedvéért is, akik eljöttek és jól érezték magukat, kicsit
kiléptek a mindennapi taposómalomból. Ilyenkor el
tudjuk felejteni, hogy van válság, vannak napi gondok,
együtt vagyunk, közösséghez tartozunk… Igen ezért kel-
lenek ezek az események.

Pálosi Györgyné

JÖN! JÖN! JÖN!

November 28-án Rockszombat 19 óra

Shadowhistory és KMK koncert

December 12-én

Lucázás
Segíts a rekorddöntésben!

Lesz még hagyományos disznóvágás, Marót Viki és Nova Kultúrzenekar,
élõzenés nosztalgiabál, humorfélóra
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata valamint a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár- a Gyöngyös
Körzete Kistérség Többcélú Társulása közremûködésé-
vel megállapodást kötött a mozgókönyvtári ellátás biz-
tosítására.

A Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer célja kistele-
püléseken élõ lakosság könyvtári ellátásának korszerûsí-
tése. Ennek kapcsán az itt élõk ugyanazt a könyvtári ellá-
tást kapják meg, mint amit az Országos Dokumentációs
Rendszer tagkönyvtáraiban.

Elsõ lépésben a könyvtár állományának átfésülésére, a
régi elavult könyvek kivonására, selejtezésére került sor.
Több száz könyv került le a polcokról így átláthatóbb,
esztétikusabb lesz az állomány. A továbbiakban a helység
és a tárgyi feltételek javítása következik. Megújul a par-

ketta, új függönyök, karnisok kerülnek az ablakokra, ki-
cserélõdnek a régi bútorok, székek. A szerzõdésben
foglaltak szerint a megyei könyvtár negyedévente 100-
150 új könyvet ad letétbe könyvtárunknak, így biztosítja
a friss információhoz, kiadványokhoz való hozzáférést.
Könyvek mellett CD-ket, videokazettákat, folyóiratokat
is biztosítanak. A továbbiakban a könyvek számítógépes
feldolgozása következik.

Bízunk benne, hogy a könyvtár korszerûsítése
elõrelépést jelent a község kulturális életében, mind
könyvtári rendezvények, mind az állomány bõvítése
kapcsán.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy akinél lejárt határide-
jû könyvtári könyv van, azt juttassa vissza könyvtárunk-
nak az esetleges selejtezés, illetve a könyvtári forgalomba
való visszahelyezés miatt! Köszönjük.

Pálosi Györgyné
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Megújuló könyvtár

Az ÁMK Mûvelõdési Ház és Könyvtár mesemondó
versenyt hirdetett az alsó tagozatos tanulók részére a
Magyar Népmese Napja alkalmából, amit Benedek Elek
születésnapján ünnepelünk minden év szeptember 30-án.

A versenyre 20 tanuló jelentkezett és mondta el
választott meséjét. Nagyon ügyesek, bátrak voltak a

gyerekek sok szép mesét hallhattunk. A zsûri nagyon
nehezen tudott választani az elsõ három helyezett
személyében, így a következõ döntés született: 

Megosztott elsõ helyezést ért el: Nagy Fanni 4. osztá-
lyos és Leskó Gergõ 2. osztályos tanuló.

Megosztott második helyezést ért el: Lengyel Bianka
1. osztályos és Bárdos Barbara 2 osztályos tanuló.

Megosztott harmadik díjat ért el: Csernyik Laura 2.
osztályos és Czinkóczi Elizabet 3. osztályos tanuló.

Gratulálunk a többi résztvevõnek is: Jávorszki

Dávidnak, Molnár Rebekának, Tóth Szilvia Annának,
Nagy Bálintnak, Vincze Virágnak, Kovács Tamásnak,
Szita Friderikának, Nagy Lászlónak, Seres Balázsnak,
Jakab Olíviának, Fehér Franciskának és Sütõ Dézinek.

Hanák Sándor zsûrielnök
Szecskõné Ozsvárt Krisztina

Pálosi Györgyné zsûritagok

Tankönyvtámogatási
pályázat

Az " Egészséges Jövõért" Közalapítvány 

segítséget szeretne nyújtani azon családoknak, akiknek
a tankönyv megvásárlása nehézséget okozott.

Feltétel:
– gyöngyöstarjáni lakos,
– gyermekét egyedül neveli, vagy munkahelyét

elvesztette,
– alacsony jövedelem,(az egy fõre esõ havi jövedelem

nem éri el a 38 000 forintot),
– családban bekövetkezett, tartós egészségügyi probléma.

Az adható támogatás mértéke 5000 Ft.

Pályázni formanyomtatványon lehet, amely megtalál-
ható az Általános Iskolában,(Vinczéné Cs. Edinánál),
valamint a Polgármesteri Hivatalban,(Hirdetõtáblán).

Szeretnénk segíteni, forduljon bizalommal hozzánk!

Mesemondó verseny
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Újszülöttek
Szecskõ Kristóf
Berta Ádám
Kiss Dávid
Nyári Alíz
Lénárt Lajos Attila
Szabó Bence
Deák Zita
Ozsvárt Gábor
Dudás Barnabás

Házasságkötések 2009. 
2009. május 23. Jogg Károly és Joggné Dr. Mészáros Enikõ
2009. június 13. Farkas István és Farkas Istvánné Kecskés

Edina

2009. június 13. Brózik Áron és Brózik-Rácz Adrienn
2009. június 20. Sõti Zoltán és Sõtiné Pári Adrienn
2009. július 4. Szabó Lajos és Szabó-Balla Ildikó
2009. július 11. Kovács István és Balogh Ágnes
2009. július 18. Kerek Sándor és Kerekné Liszkai Laura
2009. július 25. Zaklóczki Zoltán és Zaklóczkiné

Dékány Adrienn
2009. július 25. Vereb Árpád József és Szabó Edit

Gyöngyöstarjánban elhunytak
Kiss Lajos
Török Sándor
Tóth Tamás Károlyné
Szalai Istvánné

Szeptember 1-jével a tanév kezdetén megkezdõdött
újra az iskolában és az óvodában a hittan oktatás. A hit-
tan órákat a búcsúi szentmisén kihirdettek alapján
tartják, amely órarend a templomi hirdetõtáblán is meg-
található.

A diákok tanévnyitó szentmiséjét – Veni Sancte –
2009. szeptember 27. napján a 10 órai szentmise
keretében tartották. A Szentlélek hét ajándékát kértük
gyermekeink számára. Ezen szentmisén újra hallhatták a
tanulók a hittanórák és szentmise látogatással kapcsolatos
elvárásokat. Minden gyermeknek ajánlott a hittanórák
látogatása és a vasárnapi szentmisén való részvétel. Azon
gyermekek számára, akik 2010. évben elsõ áldozáshoz
szeretnének járulni, illetve a bérmálás szentségében

részesülni, kötelezõ a hittan órákon és a vasárnapi 10 órai
és az ünnepnapi szentmiséken való részvétel.

2009. szeptember 20. napján volt a temetõi kápolnánál
a Fájdalmas Szûz Anya tiszteletére tartott búcsú. A búcsúi
szentmisét Szász Zsombor ferences atya celebrálta.

A következõ vasárnap szeptember 27. napján a
Gyöngyösi Ferences Plébánia fájdalmas búcsúján szintén
sokan részt vettek egyházközségünkbõl. Külön öröm szá-
munkra, hogy fiataljaink büszkén vállalták a búcsún való
részvételt, a hordozható Mária szobrok bemutatásával.

Köszönjük nekik, hogy megmutatták egyházközsé-
günk megújuló nemzedékét ország-világ elõtt.

Utassy Vilmos
esperes plébános

Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzat • Felelõs

kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Sportbizottság • Felelõs

szerkesztõ: Pálosi Györgyné • Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58.

Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc

Egyházközségünk életébõl

Anyakönyvi hírek
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