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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a 2009. június 18. napján tartott ülésén
döntött arról, hogy a Kossuth utcai játszótér kialakítására
1 000 000 forintot biztosít.

A Testület a 2009. július 4. napján megtartott rend-
kívüli ülésén az alábbi határozatot fogadta el: "Gyön-
gyöstarján Képviselõ-testülete mély felháborodását fejezi
ki a község határában lévõ kõbánya mûködésével kapcso-
latban. A robbantások következtében ért hatások a lakó-
házakat nem bizonyítottan, de nyilvánvalóan rongálja. A
község élhetõségét, és nyugalmát rendkívüli mértékben
zavarja. Ezért kérjük a tulajdonost és a bányakapitánysá-
got, hogy haladéktalanul vizsgálják fölül a robbantások
szabályszerûségét, és tekintettel a község talajszer-
kezetére azok erejét korlátozni szíveskedjék. Kérjük az
eddig alkalmazott egyszeri robbantások erejét a felére
csökkenteni."

A Grémium a 2009. július 16. napján tartott ülésén
elfogadta az összevont Általános Mûvelõdési Központ
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, Pedagógiai
Mûvelõdési Programját, és Minõségirányítási programját
is.

A Képviselõ-testület az Általános Iskola ablakcse-
réinek kivitelezésével az Eganton Építõ Szakipari és
Kereskedelmi Kft.-t bízta meg. A kivitelezésért járó díj
10 743 635 forintban lett elfogadva.

A Grémium úgy döntött, hogy a Fátra utca
vízelvezetõ árok kiépítésére az ANDEZIT Kft. 200 000
forint összegû árajánlatát fogadja el.

A Testület eldöntötte, hogy az Önkormányzat tulaj-
donában álló, Gyöngyöstarján, Dobó utca 32. szám alatt
lévõ, jelenleg üresen álló, utolsó hat helyiségét a Világos
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére, térítés-
mentesen használatba adja.

A Képviselõ-testület a köztemetõben lévõ elszáradt,
balesetveszélyes fák kivágásával Strell Lajos gyöngyösi
vállalkozót bízta meg, 400 000 forint + Áfa vállalási ár
ellenében.

A Testület az általános iskolások nyári táborozásához
50 000 forinttal járult hozzá.

A Grémium a 2009. szeptember 10. napján megtar-
tott ülésén elfogadta az Önkormányzat elsõ féléves
beszámolóját, majd meghallgatta a támogatásban
részesült egyesületek beszámolóját.

A Képviselõ-testület a Közszolgáltató ajánlatának
megfelelõen a hulladékszállítási közszolgáltatási díjat a
jelenlegi gyûjtõedényzetbe gyûjtve (Bátonyterenyei hul-
ladéklerakóra történõ beszállítással) 2,42 forint +
25%ÁFA/liter összegben határozta meg. 

Ugyanezen ülésén a Testület elfogadta a temetõ
használatáról szóló rendelet módosítását, amely szerint a
temetõben végzett "munkák befejezését követõen, 5
napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszál-
lításáról a kérelmezõ köteles gondoskodni, s annak tel-
jesítésére szolgáló igazolást a temetõõrtõl megkérni,
majd azt bemutatni a Polgármesteri Hivatalba."

A Képviselõ-testület módosította a helyi környezet
védelmérõl szóló 12/2004. (V. 1.) számú rendeletét, amely-
nek megfelelõen "Az épületbontásból kikerülõ vagy egyéb
építési törmeléknek számító hulladékot, valamint a közte-
rületen felhalmozódott törmeléket, az építés, bontás befe-
jezése után a tulajdonos, illetve az elõidézõ köteles hala-
déktalanul elhordani, illetve elhordatni, engedéllyel ren-
delkezõ hulladéklerakó telepre."

Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy az Egészséges Jövõért Alapítványnak
210 000 forintot biztosít a 2009. évi költségvetés általános
tartalékából.

A Testület továbbá döntött arról, hogy a Világos
szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesületnek 315 000
forintot biztosít a 2009. évi költségvetés általános tar-
talékából.

A Képviselõ-testület megtárgyalta a Szilárdhulladék-
lerakókat Rekultiváló Társulással kapcsolatos döntésre
(Halmajugra kilépése) irányuló javaslatot és hozzájárult
ahhoz, hogy Halmajugra Község Önkormányzata (a
Társulás tagja) 2009. szeptember 30. nappal kilépjen a
céltársulásból.

Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselõ-testülete
2010. évben is részt kíván venni a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az
ehhez kapcsolódó anyagi fedezetet, maximum 350 000
forintot biztosítja. A pályázatok elbírálására a Képviselõ-
testület az elõzõ évekhez hasonlóan az Ügyrendi és
Szociális Bizottságot bízza meg.

Gyöngyöstarján Önkormányzata döntésének megfe-
lelõen tagként vesz részt a Mátra Fejlesztõ Központ
közhasznú nonprofit gazdasági társaságban. A Társaság
alapvetõ célja a térségben lévõ társadalmi szereplõk
segítése a vidékfejlesztés, vállalkozásfejlesztés területén.

A Képviselõ-testület a települési önkormányzati bel-
területi közutak felújításának, korszerûsítésének támo-
gatására" benyújtott TEUT/ÉM/2009/864 azonosítási
számú "Belterületi Tûzoltó utca felújítása" tárgyában
elnyert pályázat kivitelezési munkáival – a beérkezett ár-
ajánlatok alapján – a HE-DO Útépítés Kereskedelmi és

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük

Folytatás a 3. oldalon
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Szolgáltató Kft.-t bízza meg.
A Testület hozzájárulását adta, hogy a Nagyrédei

Hegyközség pályázatot nyújtson be az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági
utak fejlesztésére. A fent leírtak alapján lehetõség nyílik
Gyöngyöstarján – Nagyréde összekötõ mezõgazdasági út
megépítésére, amely érinti Gyöngyöstarján Önkor-
mányzat tulajdonában lévõ 0130/1 hrsz-ú és a 0121 hrsz-
ú külterületi utakat. A Gyöngyöstarjánra vonatkozó
pályázat tekintetében a hegyközséget jogosultnak tekinti
a fejlesztés végrehajtására és az üzemeltetési kötele-
zettség lejártáig annak használatára. Az út megépítésére
vonatkozó tervek rendelkezésre állnak. A pályázat
benyújtásához a szükséges önrészt Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata arányaiban biztosítja. 

A Testület döntött arról, hogy a Gyöngyöstarjáni Hír-
mondó címû helyi újságban a reklámhirdetés díja: 1/8
oldal esetén, egységesen 1500 forint legyen. 

A Grémium döntött továbbá arról, hogy 2010. január
1. napjától 2010. december 31. napjáig az Önkormányzat
és Intézményeinek gázellátását a becsatolt ajánlatnak
megfelelõen az EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz és
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, a biztosított

6 %-os kedvezménnyel valósítja meg.
A Testület döntésének megfelelõen a temetõben elhe-

lyezésre kerül egy darab 1100 literes hulladékszállító
konténer. A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen
az Önkormányzat 2010. évi rendezvénysorozatának két
nagy eseménye 2010. augusztus 28. napján, "Szüretkezdõ
Fesztivál" címmel, és 2010. december 11. napján
"Lucázás" elnevezéssel kerül megrendezésre.

A Testület a köztemetõben urnafal megépítésére
pályázatot nyújt be a Heves Megye Fejlesztéséért
Közalapítvány által történõ kiírásra. Az Önkormányzat a
pályázathoz szükséges 300 000 forint önrészt biztosítja. A
Grémium pályázatot nyújt be két településõr alkal-
mazására is az Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-
umhoz.

A Képviselõ-testület az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program IV. tengelyében az alábbi pályázatokat
kívánja benyújtani: 1. "Gyöngyöstarján település részére
mobil színpad beszerzés", 2. "Gyöngyöstarján település
szalagos jáspis lelõhely védetté nyilvánításához tanul-
mány készítése", 3. "Gyöngyöstarján település hangos
hírmondó hálózatának fejlesztése".

Papp Zoltán jegyzõ

Folytatás a 2. oldalról

Tisztelt olvasók! Az elmúlt három év bebizonyította,
hogy 2006 októberében megválasztott új, fiatalos
lendülettel bíró képviselõk, felelõs döntéseikkel a gaz-
dasági válság ellenére is Gyöngyöstarjánt a vártnál is
nagyobb mértékben tudták, illetve még fogják is
fejleszteni. A legutóbbi hónapok eredménye például a
Tûzoltó utca felújításához nyert 3,3 millió forint, amit a
2010-es év márciusában fogunk megépíteni. A régen
óhajtott Hõsök utcai "buszmegállót" szívós munkával
kijártuk és elkészíttettük, ami ez év december 1-jétõl
üzemelni fog. Gyönyörû lett a könyvtárunk, teljesen fel
lett újítva, a korhadó parkettát kicseréltük. Csodaszép
laminált padlót, új festést, függönytartókat, függönyöket
kapott. A könyvtárunk így elérte a nevéhez méltó külsõt.
A mûvelõdési házba szintén pályázaton nyertünk 60 db
széket és 2 db szép asztalt is. Biztos látták többen is, hogy
az iskolában 64 db, az oviba 9 db hõszigetelt ablak került
beépítésre a korhadó, rohadó fa és vasablakok helyére. Az
iskolai nyílászárók pályázaton nyert 8 millió forintból
lettek kicserélve. Örömmel tudatom, hogy mindhárom,
a januárban beadott pályázatunkat is elnyertük. Ezeket is
a 2010-es év elején fogjuk kivitelezni. Nyertünk a
Nefelejcs utcai játszótérre, nyertünk a Hõsök utca 1,
szolgáltatóházunk külsõ hõszigetelésére és tatarozására,
és nyertünk a temetõ kerítésének, kapuinak felújítására
összesen 20 millió forintot. Az önkormányzat 5 millió

forintos önrészével 25 milliót költünk e három területre
Ha még a Rákóczi utca 1. szám alatti IKSZT 27 millió
forintos pályázatunk is sikerülne, akkor erõsen lehet
majd gondolkodni az elõfinanszírozás megteremtésén.
További pályázatok kidolgozása és beadása is folyamatban
van, amelyek elbírálása várhatóan 2010. évben várható.
Pl. az egyház tulajdonát képezõ "kántorlakás" felújítására
és hasznosítására 8 millió, a faluhangosításra 2,6 millió, a
"jáspis lelõhely" (kövesdomb) védetté nyilvánítására 848
ezer, mobil színpad elkészítésére 4,2 millió és a múzeu-
munk fejlesztésére, a pávakör ruháinak felújítására
adtunk be különbözõ pénzösszegre pályázatot.

Nagy öröm számomra, számunkra, hogy községünk
intézménye, az ÁMK (Iskola, Óvoda, Mûvelõdési ház,
Könyvtár), az alapítvány és a négy egyesület is több pá-
lyázaton nyert már, és jelenleg is folyamatosan pályáznak,
amit kiemelt fontosságúnak, támogatandónak tartok. Je-
lentõs munkát végzett a pályázatírás terén községünk
jegyzõje Papp Zoltán, pénzügyi elõadónk Guboláné Er-
dei Erika és Jenei Károly képviselõ. Köszönöm nekik a
fáradságos munkát, a sok igyekezetet és mindenkinek,
aki a közelmúltban a falu javát gyarapító pályázatot írt,
vagy segítséget nyújtott benne.

Tisztelt Gyöngyöstarjániak! Úgy gondolom, hogy az
eddigi tevékenységet figyelembe véve, képviselõinknek
nincs szégyenkezni valójuk a választóik elõtt, és meggyõ-
zõdésem, hogy rövidesen együtt örülhetünk a beruházá-
sok átadásain a közös sikernek.

Nagy Károly

Tájékoztató
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Iskolás gyereket harapott meg egy kutya az iskola elõtt.
Felháborító, hogy hosszú évek alatt sem értették meg és
nem tartják be egyes emberek a kutyatartás szabályait. Sajnos
élnek közöttünk olyanok, akik felelõtlenül veszélyeztetik
mások és a gyerekeink testi épségét. Úgy gondolom, hogy
nem lehet kifogás a kutya mérete és szelídsége sem. Nyo-
matékosan kérek mindenkit, aki szereti a kutyáját, az tartsa
zárt helyen, aki nem, az adja le a menhelyre, vagy szükség
esetén oltassa le. Sajnos az önkormányzatot a szerintem
rossz szabályzatok hátráltatják az ebtartási rend betartatásá-
ban. Röviden leírom, hogyan mûködik ez a gyakorlatban:
meglátnak egy kutyát az utcán, bejelentik a hivatalba. Kihív-
juk a gyepmestert, kijön 4500 forintért alkalmanként. Kör-
benéz a faluban, és általában már nincs meg a kutya. Sokad-
szori kijövetelre talán befogja. Beviszi a gyöngyösi telepre, és
napi 2000 Ft-ba kerül az ott tartása. 15 napig köteles tartani.
Utána vagy leoltják, vagy valaki örökbe fogadja. Tehát, ha
nem jelentkezik senki a kutyáért, akkor az önkormányzat-
nak kiszámlázzák a költségeket, ami negyvenezer és ötven-
ezer forint közötti összeg. Ha még a megsemmisítési költsé-
get is kiszámlázzák, ami 60 ezer forint, akkor több mint 100
ezer forintjába kerül egy felelõtlen kutyatulajdonos a falu-
nak. Ne védjük ezeket a kutyatulajdonosokat, mert ma-
gunknak okozunk bajt és kárt! 

Nagy Károly

Felháborító

2009 nyarán megtörtént a Képviselõ-testület határo-
zata nyomán az intézmények összevonása és kialakult a
nagy ÁMK.

Magában foglalja ez az intézménytípus az óvodát, isko-
lát, mûvelõdési házat, könyvtárat és a konyhát. Az intéz-
mények megtartották szakmai önállóságukat, de egységes
irányítás alá tartoznak, amely összehangoltabbá teszi a
mûködésüket. Ez a szervezeti forma korszerû és a jelen-
kor követelményeinek jobban megfelel.

A község életében adódó kulturális, nevelési, oktatási
feladatok, éves, középtávú tervekben, hosszabb távon
stratégiai programban jutnak kifejezésre.

A lakossági és szülõi igények, önkormányzati és társa-
dalmi elvárások a feladatellátási helyenként szinte a szüle-
téstõl az életkor végéig adnak nekünk munkát, feladatot.

Az átmenet az egyes intézménytípusból a másikba
egyszerûbbé, zökkenõmentesebbé válik. A közmûvelõ-
dési szakemberek a pedagógusokkal együtt gondoskod-
nak arról, hogy a község kulturális élete, a közmûvelõdés
és nevelés a helyes pályára álljon. A legfontosabb céljaink
közé tartozik, hogy a gyermeklétszámot az intézményen
belül stabilizáljuk. Munkánk során nagy figyelmet igyek-
szünk fordítani arra, hogy a faluközösség tanulói helyben
megtalálják a magas szintû nevelés-oktatás legtöbb for-
máját, amely az õ esélyegyenlõségüket biztosítja, szabad-
idejük tartalmas eltöltéséhez lehetõséget nyújt.

Reméljük, hogy az idõsebb generációknak is tudunk
majd a klubélet szervezésével és rendezvényekkel
közösségi élményeket biztosítani.

Jobban szeretnénk kitekinteni a nagyvilágba is.
Szeretnénk a gyermekeinket versenyélményekhez juttat-
ni, hogy képességeik, készségeik a próbákon csiszolód-
janak. Mutassuk meg kulturális értékeinket és hozzánk
is jussanak el azok a dolgok, amikbõl tanulhatunk.

Bekapcsolódtunk az ÁMK-k országos szervezetébe
ahonnan friss, a mûködéshez nélkülözhetetlen szakmai
anyagokat, segítséget kapunk.

Az Általános Mûvelõdési Központok országszerte
nagy fejlõdésnek indultak, a társadalmi változások szük-
ségszerûen hívták életre. A ma közösségei a folyama-
tosan romló gazdasági viszonyoknak is betudhatóan
hanyatló pályára állhatnak, ha hagyjuk.

Erre nyújthat megoldást az intézményünk, hogy
megóvjuk értékeinket és folyamatosan gyarapítsuk azo-
kat. Ehhez a munkához kérjük minden gyöngyöstarjáni
lakos észrevételeit, ötleteit, segítségét. 

Kívánok minden Gyöngyöstarjánért fáradozó mun-
katársamnak, segítõinknek erõt és egészséget!

Hanák Sándor 
ÁMK igazgató 

Általános
Mûvelõdési Központ

Ha csupán egy alkalomra is, de újra összeállt a "nagy
csapat" a november 21-én megrendezett egri Palócgálán.
Több mint 40-en voltak egyszerre a színpadon, hangjukkal
és elõadásukkal elkápráztatták a zsûrit és a közönséget.
Három falu, három népviselet volt látható egyszerre, ami
mégis különös egységet alkotott a színpadon. Számomra a
különbözõségben mégis az egységet jelentette. A magyar
népdal, néphagyomány, együvé tartozás egységét.

Pálosi Györgyné

Újra együtt a Mátrai
Egyesült Pávakör



Szent Márton a pannóniai Saváriában, a mai
Szombathely területén született 317 körül.

Mártont 371-ben a franciaországi Toursban szen-
telték püspökké. A néhai római katona nevéhez számta-
lan legenda kapcsolódik. Az egyik szerint, mikor
püspökké szerették volna választani, az érte jövõ küldöt-
tek elõl (nagy alázatosságában) a ludak óljába bújt.
Hangos gágogásuk azonban elárulta rejtekhelyét.

Nem tudjuk, hogy a ludak Mártont segítették-e, vagy
épp elárulták, egy biztos, hogy Márton napján
évszázadok óta õk vannak (vesztükre) az események
központjában.

Így volt ez a mi iskolánkban is november 13-án. Igaz,
nem megettük õket,  hanem az alsós munkaközösségünk
versenyt rendezett, melynek többek között õk voltak a
"fõszereplõi".

2006 õszén négy éve indítottunk útjára 1-4. osztályos
tanulók számára egy szellemi-és kulturális programot,
mely a népi hagyományok vers- és mondavilágára épül.
Az Ingyen Piacban meghirdetettük Márton-napi vers-
próza- és rajzversenyünket. Az elmúlt három évben
kizárólag libával kapcsolatos mûvekkel lehetett jelent-
kezni. Ebben a témában elég kevés mû található, ezért
idén bõvítettük: "Libák és más madarak" - volt a feladat.

Nagy volt az érdeklõdés, közel 70 gyerek jött el a
megmérettetésre, felkészítõ tanáraival, szüleivel. Még
olyan iskolák is képviselték magukat, akik nem is a mi
térségünkhöz tartoznak (Kompolt, Heréd). Örömmel
fogadták ezt a különleges versenyt. Nagyobb érdeklõdés
és siker született, mint ahogy gondoltuk. Jó hangulatban
telt el ez a péntek délután.

A verseny öt helyszínen folyt, korcsoportok és
kategóriák szerint. A kiválasztott mûvek színvonalasak, a
tanulók ügyesek voltak. Míg a zsûri tagjai lelkesen dol-
goztak, addig a Mûvelõdési Ház színpadán a gyöngyös-
patai Apraja-Nagyja Színkör tagjai színvonalas mese-
játékkal szórakoztatták a jelenlévõket.

Minden kategóriában az 1-3. helyezettig jutalmaztuk
a gyerekeket, sokan kaptak különdíjat is. Könyvvel,
libalufival, grillázsból készült libákkal, memóriajátékkal,

puzzle-lal térhettek haza a legjobbak. A 2. éve útjára indí-
tott rajzversenyre rengeteg jobbnál-jobb munka érkezett.
A zsûri szerencsére elég nehéz helyzetben volt az
értékelésnél (a legjobb munkák a Községi Könyvtárban
megtekinthetõk).

Hogy ezt a színvonalas programot meg tudjuk ren-
dezni, pályázatot nyújtottunk be (pályamunkánk sikeres
volt), így az anyagi háttér biztosítva volt. Köszönet illeti
az SZMK-t és azt a sok-sok szülõt, akik finom házi süte-
ményekkel, szendviccsel, üdítõvel hozzájárultak ahhoz,
hogy a résztvevõk folyamatosan, ingyenesen fogyaszthas-
sanak a büfében, a 7. osztályos lányok segítségével.

Köszönöm szponzorainknak, hogy támogatásukkal
segítségünkre voltak, hogy ez a kulturális verseny
megrendezésre kerülhetett.

Külön köszönöm a mûvészeti és kulturális élet
prominens képviselõinek, tanártársaimnak, hogy jelen-
létükkel és munkájukkal megtisztelték a résztvevõket.

Végezetül elmondhatom, hogy rendezvényünk sik-
eres volt. A résztvevõk száma bebizonyította, hogy az
elkövetkezõ években is szükséges, hogy gyermekeink
kulturális- és tehetségkutató rendezvényeken vegyenek
részt, hogy ápolják a népi hagyományokat.

Fehér Ádámné alsós munkaközösség vezetõ
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Márton nap az iskolában
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2009. szeptember-október hónapjaiban harmadik
alkalommal került sor a geisingeni partneriskolánkkal
szervezett diákcsere-programra.

Tanulóink szeptember 28 és október 4 között
tartózkodtak Németországban, a geisingeni diákok pedig
október 12 és 18 között látogattak el hozzánk.

A mi elsõ napunk Geisingenben azzal telt, hogy
elfoglaltuk a szállásunkat a turistaházban, délután pedig
jókora gyalogtúrát tettünk a szomszéd településre, ahol a
tóparton üldögélve élveztük a gyönyörû õszi idõt.

Másnap jó néhány lépcsõfok megmászása után gyönyör-
ködhettünk a freiburgi székesegyház tornyából elénk táruló
panorámában. De hogy teljes legyen a nap, megmásztuk a
Fekete-erdõ legmagasabb hegyét, aminek Feldberg a neve.

A szerdai nap játékos feladatokkal és sportolással telt,
délután uszodába mentünk. 

Csütörtökön találkoztunk a polgármester úrral Walter
Hengsterrel. Személyesen köszöntötte a csoportot, majd
megmutatta az Arénát ami a következõ év tavaszára fog
elkészülni. Ez egy nagy sportlétesítmény lesz, ahol
görkorcsolya-versenyeket fognak lebonyolítani. Ebéd
után felmásztunk a Wartenbergre, ami egy kisebb hegy a
város határában. Ennek a tetején van egy remete-lak,
amit szintén megnéztünk. És ha már a Fekete-erdõben
jártunk, nem maradhatott ki a programok közül a Duna
forrása sem. A legnagyobb élmény azonban pénteken
várt a csoportra. Elég korán kellett kelni, de ezt kárpó-
tolták az Európa-Park csúzdái és hullámvasútjai. Aki
akart, jégrevüt és lovagi játékokat is megtekinthetett,
vagy beülhetett a 4D-s moziba.

Hétvégén grilleztünk a szülõkkel, majd a vonat
indulásáig hátralévõ néhány órát az iskolában töltöttük,
ahol különbözõ fizikai és kémiai kísérletekkel lehetett
próbálkozni.

Egy hét múlva ismét együtt volt a két csoport, de
most a Sástónál. Az újabb együtt töltött héten sajnos nem
volt olyan gyönyörû idõ mint Németországban, sõt néha

még havazott is, de ez nem szegte kedvünket.
Az elsõ napon az erdõgazdaság erdészei nagyon

érdekes, vetítéssel és rövid sétával összekötött elõadást
tartottak a magyarországi erdõkrõl, kiemelve a Mátra
növényvilágát.

Másnap Szilvásváradra mentünk, ahol a hideg és a
szállingózó hó ellenére mindenki végigment az adrena-
lin-pályán. Az egri minaret tetejére ugyan kevesebb lép-
csõ vezet, mint a freiburgi székesegyházba, de azért szép
teljesítmény ennek megmászása is. Mindenkinek elnyer-
te tetszését Budapesten a Természettudományi Múzeum
és a Csodák Palotája. 

A pénteki napon vetélkedõket rendeztünk, majd
délután a sástói bob-pályára mentünk ahol most készül
egy növénylabirintus, ami nagyon jó szórakozást nyújtott
már jelenlegi állapotában is felnõtteknek és gyerekeknek
egyaránt. Estére összeállítottunk egy hosszú kérdéssort,
amelyben az együtt töltött napok eseményeit, látnivalóit
kérdeztük vissza. Vegyes csapatban válaszoltak a gyerekek
és szinte mindent tudtak! 

Mindenkinek nagyon tetszett az aggteleki csepp-
kõbarlang, ahol még alvó denevéreket is lehetett látni. A
miskolctapolcai barlangfürdõ labirintusai között vala-
mennyien jól szórakoztunk. 

A hazautazás délelõttjén a szülõk szerveztek prog-
ramot és fõztek a csoportnak.

Búcsúzáskor mindannyian nagyon sajnáltuk, hogy
vége van a hétnek, másnap ismét tanulásé a fõszerep.

Úgy gondolom minden gyerek életre szóló élményt
szerzett és szívesen fog visszaemlékezni ezekre a napokra.
S végül, de nem utolsó sorban szeretnénk kifejezni
köszönetünket azoknak, akik valamilyen módon segít-
séget, támogatást nyújtottak az utazáshoz, programokhoz:

Gyöngyöstarján Önkormányzatának Szociális
Bizottsága és az Egészséges Jövõért Alapítvány segített
egy tanulónak, hogy részt vehessen a csereprogramban.

Gyöngyöstarján Önkormányzata valamint a
Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány támo-
gatta programjaink megvalósulását.

Kovács László és Szõke Zoltán borászok az ajándé-
kozást könnyítették meg.

Palik Tibor vállalkozó lehetõvé tette, hogy a sástói
bob pálya nyújtotta szórakozási lehetõségeket a gyerekek
a nyitvatartási idõn túl is élvezhessék.

A résztvevõ tanulók szülei gondoskodtak üdítõkrõl,
gyümölcsrõl, amíg a vendégek itt tartózkodtak. Köszönet
Nagy Júlia 7. o. tanuló nagymamájának, aki egy nagy tál
frissen sütött macokkal örvendeztette meg a csoportot.

Nagyon köszönjük mindenkinek!

Kissné Matin Éva
intézményegység vezetõ helyettes

Német cserekapcsolat hírei
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Az egri Neumann János középiskola ebben a
tanévben is meghirdette tantárgyi versenyeit.

A 8. osztályos tanulókkal a matematika és fizika
versenyre neveztünk.

A verseny kétfordulós. Mindkét feladatot a versenyt
hirdetõ középiskolában írják meg a tanulók. 

Az elsõ fordulóban matematikából 5, fizikából pedig 4
gyerek vett részt. A feladatlap megírása után izgatottan
várták a gyerekek az eredményt. Többen közülük
ugyanebbe a középiskolába szeretnének felvételizni.
Matekból 3-an, fizikából pedig 2-en jutottak be a döntõbe.

A matematika verseny döntõsei: Gergely Máté, Hliva
Barbara, Molnár Eszter.

A fizika verseny döntõsei: Hliva Barbara, Molnár Eszter.
A döntõ idõpontja: fizikából: november 30. hétfõ,

matematikából: december 1. kedd.
Matematikából a felvételi eljárásban a verseny által

szerezhetõ többletpont: 1-10. hely: 50 pont, 11-20. hely:
25 pont. Fizikából a felvételi eljárásban a verseny által
szerezhetõ többletpont: 1-5. hely: 50 pont.

A hatvani Bajza János Középiskola is szervezett matem-
atika versenyt 7-8. osztályosok számára. A feladatok a
középiskolai központi felvételi feladatai alapján kerültek
összeállításra. A 7. és 8. osztályosok ugyanazt a feladatlapot
írták. A feladatlap 50 pontos volt. A legalább 35 pontot elért
tanulókat hívták meg a döntõbe.180 gyerek közül 32-en
jutottak tovább: 11 hetedikes és 20 nyolcadikos.

Iskolánkat az alábbi tanulók képviselik a II. for-
dulóban:

Godó Gerda         7. osztály    43 pont
Molnár Eszter      8. osztály    43 pont
Szõke Zsófia        7. osztály    41 pont
A döntõ idõpontja: december 4. péntek.
Fontos még kiemelni a következõ tanulóink ered-

ményét:
Gergely Máté 8. osztály          31 pont
Lõrinc Kristóf          7. osztály   30 pont
Gyönyörû eredmények!
A 7. osztályosok 50 pontos matematika felvételibõl a

felkészülésük alapján már most 30-40 pontot írnának.
A gyerekek szeptember eleje óta tudatosan készültek

a versenyekre. Folyamatosan oldották a központi felvéte-
lik típusfeladatait és a korábbi évek feladatlapjait.

A hetedikes tanulókkal neveztünk a MATEKGURU
csapatversenyre. Az elsõ 4-5 forduló levelezõs formában
zajlik.  A továbbjutó csapatok pedig majd 2010 tavaszán
utaznak  a döntõ helyszínére.

A versenyekre való felkészülést tovább folytatjuk,
ugyanis egy nemzetközi logikai versenyre készü-
lünk,február elején pedig újra megrendezésre kerül a
Zrínyi Ilona matematika verseny, ahol iskolánk tanulói
képviseltetni fogják magukat.

A folyamatos versenyzés nagyon fontos a gyerekek
számára, hogy szokják a versenyhelyzetet, ne izguljanak.
Mire a központi felvételiig eljutnak legyen elég tapaszta-
latuk. A döntõbe jutott tanulók eredményeit a továbbta-
nulási lapon is fel kell tüntetni.

Gratulálok a gyerekeknek a szép eredményekhez és
remélem a középiskolai felvételiken is hasonló ered-
ményeket érnek majd el.

Móczer Zsófia
szaktanár

Föld alatti földrajz órán ún. "csúszós-mászós" overál-
los barlangtúrán vehettünk részt 5.-7.-8. osztályos tanu-
lókkal, immár második alkalommal. A barlangtúránkat
Magyarország második leghosszabb barlangjába, a Buda
elegáns negyedei alatt húzódó, 20,1 km hosszú Pál-völ-
gyi-Mátyás-hegyi-labirintusrendszerbe szerveztük. A
Pálvölgyi-Mátyás-hegyi barlangrendszer Magyarország
2. leghosszabb barlangja. A barlang méretét, keletkezési
módját és formakincsét tekintve is különlegesnek mond-
ható. Ez a rejtett világ már nem csak a szakavatott kutatók
számára látogatható, hanem olyan természetkedvelõ
érdeklõdõk számára is, akiknek nincs barlangász
elõképzettségük. A túrához mindenkinek biztosították a
szükséges felszerelést, overállt, sisakot és világítást. A 25
diák és a három kísérõ pedagógus, a barlangot eredeti
állapotában tekinthették meg, barlangi szakvezetõk segít-
ségével. A barlang bejárása mely 3 órás, kalandosnak
ígérkezett, hiszen a barlangban nincs világítás és kiépítés,
kúszni és mászni kellett, fény csak sisaklámpáinkból
világított. A túra során többször kellett négykézláb vagy
hason csúszva közlekednünk. A csoportok nagyjából
azonos útvonalat jártak be, és a barlangban többször is
találkoztak. A rendhagyó szituációkban a csoportok
közösségi szelleme is fejlõdött.

A föld alatti földrajz órák kitûnõen illeszthetõek a földraj-
zos tananyagba és a környezeti nevelési programba általános
és középiskolai szinten is. A diákok nem csak végigmásztak
a barlangon, hanem a barlang jellegzetes részein a vezetõjük
hasznos információkat mondott a hegységrõl és barlang-
jairól, valamint azok keletkezésérõl, a különbözõ
ásványkiválásokról, õsmaradványokról. A kalandos és
fárasztó út végén, már a jövõ évi túránkat kezdtük szervezni,
melyre már most nagy az érdeklõdés és jelentkezés.

Sándorné Paulik Erika

Tantárgyi versenyek

Föld alatti földrajzóra



A közelmúltban az önkormányzat jóvoltából az
eddiginél kényelmesebb, hangulatos könyvtár-belsõvel
várjuk a látogatókat.

Új kárpitozott olvasótermi székek, asztalok váltották fel a
régieket, a terem átrendezésével a könnyebb eligazodást és
kényelmesebb környezetet szeretnénk megteremteni.

A mozgókönyvtári rendszerbe csatlakozás segítségével 3
havonta 150-200 új könyv kerül a kölcsönözhetõ állomány-
ba. Ezen kívül videokazetták, hangoskönyvek, és folyóiratok
is bekerülnek a kölcsönözhetõ dokumentumok közé. 

Könyvtárunk a következõ folyóiratokat kapja, melyek

egy hétre kölcsönözhetõk: Dörmögõ Dömötör, Süni –
gyermeklapok

IDEÁL, Kertbarát Magazin, Kismama, Lakáskultúra,
Nõk Lapja, Praktika, Príma Konyha Magazin – felnõt-
teknek

Kölcsönzésen kívül internethasználat, fénymásolási
lehetõség, könyvtárközi kölcsönzés is a látogatók ren-
delkezésére áll. 

Nyitva tartás: Hétfõ:   14-18 óráig
Szerda: 10-14 óráig
Péntek: 14-18 óráig

Szeretettel várok minden olvasni, tájékozódni vágyót!
Pálosi Györgyné

mûvelõdésszervezõ
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Könyvtári hírek

Véget ért a 2009. évi szüret a Gyöngyöstarján
Hegyközség területén. Az eredmény: alacsony termésát-
lagok, kiváló minõség és rendkívül alacsony árak. 

A szõlõnövényre ez az év kedvezõen hatott, mivel sem
jégverés, sem pedig egyéb betegségek nem okoztak prob-
lémát. Ennek ellenére a betakarított termés mennyisége a
szõlõfajták többségénél jóval alacsonyabbak lettek mint a
sokéves átlag. A felvásárlási árak az elõzõ évhez képest 30-
40 %-kal maradtak el. Voltak olyan fajták, amelyekért 30
forintot is "mertek" ajánlani a felvásárlók.  

A 2009-es évjáratú borokról elmondhatjuk, hogy
kimagasló minõségûek lesznek. Mind a fehér, mind a
kékszõlõk igen magas cukorfokkal lettek betakarítva,
melynek következménye a relatíve magas alkohol tar-
talom. Bizakodjunk, hogy a borászok szakértelmének
köszönhetõen az ilyen magas beltartalmi értékek mellett
is elõtérbe kerülnek a fajtákra jellemzõ illat, és zamat
anyagok és a jövõ évi borversenyeken méltán lehetünk
büszkék hegyközségünk boraira.  

Hegyközség

Szüret

Ez évben  is megrendezi a Községi Sportkör  a már
hagyományosnak számító Szilveszter Kupát.

Helyszín: Nagyrédei tornaterem
Kezdési idõpont: 2009 dec. 27., vasárnap 9.00.
A Sportkör várja a már meglévõ vagy az alkalomra

szervezõdõ helyi csapatok jelentkezését. Maximálisan 8
csapat nevezését tudjuk fogadni legkésõbb 2009. decem-
ber 20-ig. A nevezéshez minimum 10 játékos nevének
megadása szükséges csapatvezetõ megjelölésével és egy
biztos elérhetõség megadásával.

Részletes megbeszélés, versenykiírás ismertetése decem-
ber 23-án 18.00 órakor a Mûvelõdési Ház klubtermében.

Jelentkezni lehet: telefonon: 06-20-326-56-86 ( Jenei
Károly) 06-30-621-33-70 (Kakas István), e-mail-en: elo-
hely@elohely2004.hu, kozsegisportkor@freemail.hu 

Személyesen leadható a nevezés: Nyárfa Sörözõ,
Tölgyfa Vendéglõ, Lesz-Vigasz Sörözõ.

A rendezvény zavartalan elõkészítéséhez kérem a
határidõk betartását.                                           Jenei Károly

Szilveszter Kupa
2009.



November 14-én nógrádi kiránduláson vettünk részt.
Elsõ állomásunk Mohorán volt, ahol megnéztük Tolnay
Klári Emlékházát.

Mohorán töltötte gyermekkorát Tolnay Klári (1913-
1998) színmûvésznõ: a család bérlõként gazdálkodott egy
ottani földbirtokon. Az õ életpályáját mutatja be a kiállítás.

A kétszeres Kossuth-díjas érdemes és kiváló mûvész tisz-
teletére berendezett emlékkiállítás a Tolnay Klári Kulturális és
Mûvészeti Egyesület jóvoltából jött létre. A mûvésznõ életét
és szerepeit bemutató tárlaton személyes tárgyak, jelmezek,
fotók, színházi plakátok, díjak, elismerések láthatók. Látható
Tolnay Klári elsõ cipõjétõl az utolsó színpadi jelmezéig min-
den, ami valamiképpen jellemezte a gazdag életpályát.

Mikor az épületbe léptünk a mûvésznõ kellemes
énekhangja fogadott, ami rögtön elvarázsolt bennünket.
Megcsodáltuk a rengeteg fotót, a jelmezeket, kellékeket.

Ezekkel az emlékekkel a lelkünkben folytattuk
utunkat Hollókõre ahol Szent Márton Napi rendezvény
volt. Megnéztük a kiállításokat, kóstoltunk forralt bort és
teát. Amikor az ember ebbe a kis faluba érkezik, mindig
elvarázsolja valami, amit nem lehet megmagyarázni. A
régi házak, a használati tárgyak visszavisznek a múltba
gyermekkorunk emlékei közé. Kicsit elcsendesülünk,
kicsit emlékezünk, kicsit megáll az idõ.

Nagyon jól éreztük magunkat, kellemes nap volt.
"Nagyi" klub
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Kirándult a "Nagyi"
klub

2009. november 22. napján Krisztus Király vasár-
napján - dr. Ternyák Csaba egri érsek kinevezése alapján
- a Gyöngyöstarjáni Egyház Képviselõ-testület tagjai
ünnepélyes keretek között letették az esküt.

A testület tagjai az alábbiak: Bakos János (Rákóczi út),
Benedek Gábor, Benedek Zsolt, Bokros József, Kerekes
Lajosné, Kis Mátyásné (Máriássi út), Ludányi Ferenc
(Petõfi út ) - Világi Elnök, Ludányi Zoltánné, Pászti
Miklósné, Ruzsom József -gondnok, Szecskõ András
(Hõsök út), Szecskõ Ferencné (Ady út) - pénztáros

November 29. advent 1. vasárnapja, az Egyház egy új
egyházi évet kezd.

"Advent" szó annyit jelent, hogy eljövetel. Advent
készületnek az ideje, Jézus Krisztus születésének
ünnepére. Erre a készületre figyelmeztet az adventi ko-
szorú, amely már nagyon sok család otthonában meg-
található. A rajta lévõ 3 lila színû gyertya figyelmeztet
bennünket a lelki megújulásra, a lelki megtérésre, a bûn-
bánatra. Az 1 rózsaszín gyertya, amely advent 3. vasár-
napján kerül meggyújtásra az örvendezés kifejezõje. 

Örvendezünk, lelkünk tele van örömmel, hogy már
Jézus születése ünnepe közel van hozzánk.

Kívánok minden kedves gyöngyöstarjáni hívemnek
kegyelmekben gazdag adventi készületet, hogy karácsony-
kor minden ember szívében betérhessen Krisztus és hozza
el számunkra a lelki békét és egymás iránti szeretetet.

Boldog, Békés, Áldott szép karácsonyi ünnepeket
kívánok Gyöngyöstarján minden kedves lakosának.

Utassy Vilmos
plébános

Egyházközségünk
hírei

2009 januárjában változás történt Gyöngyöstarján kul-
turális, közösségi életében. Pálosi Györgyné Erzsike
személyében egy dinamikus, kedves, jó szervezõ személy
került a mûvelõdésszervezõi feladatok ellátására. Jelentõs
esemény volt, hogy 2009 februárjában Erzsike segítségé-
vel megalakult a nyugdíjas klub, majd ezen belül a
"Nagyi" énekkar. Azóta havonta találkozunk, a falusi ren-
dezvényeken segítünk és részt veszünk, majd közös
kirándulásokra megyünk, s ezek mind vidám, jó hangu-
latban telnek el. 

Köszönjük Erzsike, kérjük és kívánjuk, hogy még sok
éven át dolgozhassunk, énekelhessünk együtt.

"Nagyi" klub énekkara

A "Mi" Erzsikénk
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Lucázás Gyöngyöstarjánban

Segíts a rekorddöntésben! 
Szereted a forralt bort?

Akkor ürítsük fenékig a 400 l-es üstöt

2009. december 12-én sötétedés után!

A gyöngyöstarjáni borászok cuvée-jét jó szívvel ajánljuk minden kedves vendégünknek!

A rendezvény fõvédnöke: Miller Lajos Kossuth-díjas operaénekes 
a Magyar Állami Operaház örökös tagja

Programok:

9.30-tól: Karácsonyi játszóház,  ajándékok és karácsonyfadísz készítés természetes anyagokból.
Gyermektáncház (moldvai) Varnyú Rita vezetésével. Tûzkerék Kamara Táncegyüttes mezõségi mûsora -
mezõségi táncház Kocsán László vezetésével - Mûvelõdési Ház Jókai tér 5.
13.00: Hagyományos disznóvágás a Vaddisznó Vendégházban - Petõfi út 35.
15.30: Egri Folt-Tündérek patchwork kiállításának megnyitója - Mûv. Ház
16.00: Rendezvény megnyitása - Jókai tér
Fáklyás körmenet a Falumúzeumhoz (a körmeneten résztvevõk tombolát kapnak, kérjük gyertyát, fáklyát,
aki tud, hozzon magával).  
Rekordkísérlet közben a Jókai téren: Betlehemes játék - Mese - Vers - Szikra László Stand up Comedy 
19.00: Marót Viki koncert- 60-as, 70-es évek slágerei - Mûvelõdési Ház
20.00: Élõzenés nosztalgia bál a Happy and Duo közremûködésével-

- Mûvelõdési Ház

A jó hangulat érdekében és a hideg ellen bögrébõl a forralt bor mindenkinek ajándék!

Jó szórakozást!

Éjszaka 11 órakor különjárat indul Gyöngyösre
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Közeledik a karácsony akár ajándékba vagy az ünnepi
asztalra is készülhet Kis Józsefné Etuka birsalmasajt re-
ceptje.

Szép érett birsalmákat negye-
dekbe vágjuk, magházától megtisz-
títjuk és héjával együtt annyi víz-
ben, hogy éppen ellepje, megfõz-
zük. Leszûrjük és húsdarálón leda-
ráljuk. A birsalma masszát lemérjük

és minden kiló birsalmához 80 dkg cukrot számítunk. Szé-
les lábasban a masszát addig fõzzük magas hõfokon állandó
kavarás mellett, míg a lábas alja kavarás közben nem látszik.
Ha a kellõ sûrûséget elértük hozzá adjuk a cukrot, és kb. 15
percig fõzzük, majd tetszés szerint formákba rakjuk, amit
elõtte hideg vízzel kiöblítettünk. Kiöntéskor szórunk bele
diót, mandulát, mogyorót. Másnap pergamenpapírra kibo-
rítjuk, szellõs langyos helyen tartjuk, idõnként megforgat-
juk, amíg a külseje meg nem szikkad. Celofán papírba cso-
magoljuk.

Bodóné Marika az ünnepi asztalra ajánlja a következõ
finomságot.

Ananászos pulykacomb sült almával
Hozzávalók:
6 db pulykacomb / alsó-felsõ/
30 dkg füstölt szalonna
1 l tej
1/2 l víz
1 fej fokhagyma
Só, bors, sajt ízlés szerint 
1 doboz ananász

A combokat elõzõ este beáz-
tatjuk a fokhagymás sósvizes tejbe.
Másnap leitatjuk a combokat és
megtûzdeljük a csíkokra vágott sza-
lonnával. Tepsi aljára szalonnát te-
szünk, majd a húsokat rátesszük és

az ananász levét aláöntjük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Fólia alatt kb. másfél óráig sütjük. Fóliát levéve sajttal meg-
szórjuk és még kb. 20 percig sütjük szép pirosra. Lapos tálra
tálaljuk díszítjük ananász karikákkal.

Sült alma 
Annyi nagyobb alma ahány fõre számítunk. Az almá-

kat vajjal kikent tepsibe rakjuk, a tetejére 3-4 szeg-
fûszeget szúrunk és 1 kávékanál mézzel leöntjük. Sütõbe
sütjük kb. 20 percig.

A következõ recept leírását Dr. Lipovszkyné Molnár
Zsuzsannától kaptuk, akirõl tudjuk, hogy szebbnél szebb
mûvészien alkotott mézeskalácsokat készít. 

Finn mézeskalács     (piparkakku )
Hozzávalók:
30 dkg margarin
30 dkg porcukor
3 tojás
25 dkg méz
2-2 kávéskanál õrölt gyömbér, szegfûszeg, fahéj,

narancshéj
1 kg liszt
3 kávéskanál szódabikarbóna

- összefõzzük a mézet a mar-
garinnal és a fûszerekkel, bele-
keverjük a margarint, és kihûlésig
néhányszor még megkeverjük

- felverjük a tojást és a por-
cukrot

- összekeverjük a liszt felét a szódával, majd a mézes
keverékhez adjuk

- hozzáadjuk a felvert tojást, és a többi lisztet
- légmentesen zacskóba csomagolva a hûtõbe tesszük

1 éjszakára
- másnap kinyújtjuk 3-5 mm vastagra, kiszaggatjuk,

olajozott tepsire tesszük, és közepes tûzön kb. 10 perc
alatt megsütjük.

- A tetejét sütés után tojáshabbal lehet díszíteni. Ezt 1
tojásfehérjébõl és kb. 10 dkg átszitált porcukorból kever-
jük, robotgéppel 10-15 percig, majd zacskóba töltjük,
aminek a csücskére pici lukat vágunk, és így nyomjuk a
tésztára. 

Karácsonyra ajánljuk a következõ
recepteket

Értesítem a község lakosságát, minden régi és új
vendégemet, hogy 2010 januárjában fodrásztevékeny-
ségemet Gyöngyöstarján, Hõsök út 1. sz. alatt lévõ fod-
rászüzletben folytatom.

Kívánok mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyi
Ünnepeket.
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