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Rohanó, küzdelmes világunkban egyre nehezebb a
megélhetés, sokszor csak a legszükségesebb kiadásokra
futja. Ezért sok családnál még a karácsonyt, a legszebb
ünnepünket sem tudják szebbé varázsolni, nem tudják
gyermekeiknek még az apróbb ajándékokat sem megvá-
sárolni és a fa alá tenni. De vannak közöttünk olyan em-
berek is, akik lehetõségeiket kihasználva, segítettek bol-
dogabbá tenni óvodás és alsós iskolás gyerekeinknek a
karácsonyt. Jó volt látni a csillogást a szemükben, a mo-
solyt az arcukon, amikor megkapták a piros csomagot. Jó
lett volna, ha Ti is látjátok azt az örömöt, amit Ti okoz-
tatok nekik, kedves Kovács László és Ardai Barnabás
barátaim. Az intézmények dolgozóiról sem feledkeztetek
meg, virággal, ajándékkal leptetek meg bennünket.

Kedves Laci barátom! Engedd meg, hogy gyermeke-
ink és a dolgozóink nevében megköszönjem neked és
Barnabás barátodnak az ajándékaitokat, és kívánjak a
munkátokhoz sok sikert és jó egészséget.

Nagy Károly
polgármester

Köszönet!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a 2010. november 26. napján tartott ülésén
elfogadta az Önkormányzat I-III. negyedéves beszámo-
lóját. 

A Testület elfogadta az Önkormányzat 2010. évre vo-
natkozó gazdasági koncepcióját. A koncepció fõbb elemei
között kell megemlíteni, hogy az élelmezési és nyers-
anyagnorma díja nem került emelésre. Az üzletek bérleti
díjának emelése a KSH által közétett inflációmértékkel
történt emelésre. A Képviselõ-testület meghallgatta az
önkormányzati kiemelt feladatok állásáról szóló polgár-
mesteri beszámolót, amely tartalmazta a Tûzoltó utca fel-
újításához nyert 3,3 millió forintot, melynek kivitelezé-
sére a 2010-es év márciusában fog sor kerülni, a Hõsök
utcai buszmegálló elkészítését, a könyvtár felújítását, a
Mûvelõdési Ház 60 darab székbeszerzését, az iskola és
napköziotthonos óvoda épületének energetikai felújítását
– tudniillik az iskolában 64 db, az óvodában 9 darab ablak
került kicserélésre –, a Nefelejcs utcai játszótér, a temetõ-
kerítés, kapuinak felújítását, valamint a Hõsök utca 1.
szám alatt lévõ szolgáltatóház külsõ hõszigetelését, tata-
rozását több, mint 20 millió forint értékben. Ezen felül a
beszámolóban a folyamatban lévõ pályázatok és tervek is
elhangoztak. A jövõbeni tervek közül kiemelendõ a Rá-

kóczi utca 1. szám alatti épület Integrált Közösségi Szol-
gáltató Térré történõ kialakítása mintegy 27 millió forint
értékben, a kántorlakás felújítása közel 8 millió forint
értékben, valamint az iskola és Mûvelõdési Ház fûtéskor-
szerûsítése, továbbá említésre került a település hangos
hírmondó hálózatának létrehozása 2,6 millió forint, szala-
gos jáspis lelõhely védetté nyilvánításához tanulmány ké-
szítése 848 ezer forint, valamint mobil színpad beszerzése
4,2 millió forint beruházási értékben. A Testület meg-
bízást adott a temetõben építendõ urnafal megtervezé-
sére, amelynek kivitelezése közeljövõben kerül megvaló-
sításra.

A Grémium a 2009. december 17. napján tartott ülé-
sén elfogadta a 2010. évi munkatervét. Megtárgyalta és
elfogadta a 2010. évre vonatkozó szemétszállítási díjat, a
jelenlegi gyûjtõedényzetbe gyûjtve, a bátonyterenyei
hulladéklerakóra történõ beszállítással nettó 2,74 fo-
rint/liter. A Testület megtárgyalta és elfogadta a 2010.
évre vonatkozó víz- és csatornadíjak mértékét. A vízdíjat
366,25 forint/m3, míg a csatornadíjat 267,5 forint/m3

bruttó összegben fogadta el a Grémium. A Testület a te-
metõ használatának díjait az infláció mértékének eme-
lésével fogadta el.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük

Folytatás a 3. oldalon

MEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezendõ községi ünnepségünkre, amelyet

2010. március 12-én 17 órakor tartunk
a Mûvelõdési Házban.

Program:

17.00 Himnusz

Köszöntõt mond: Nagy Károly polgármester

Ünnepi mûsor az ÁMK általános iskolás tanulóinak
elõadásában

Koszorúzás a forradalom tiszteletére felállított
kopjafánál

Minden érdeklõdõt szeretettel vár Gyöngyöstarján
Önkormányzata
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A Képviselõ-testület a 2010. február 4. napján meg-
tartott ülésén elsõ fordulóban tárgyalta az Önkormány-
zat 2010. évi gazdasági és költségvetési rendeletének ter-
vezetét, amelyben meghatározásra kerültek a fõbb
irányszámok és elõirányzatokon belüli mértékek. A
Testület elfogadta a 2010. évi rendezvénytervet, amely-
ben két nagyszabású rendezvényt kíván megszervezni,

egy „Szüretkezdõ Fesztivál”, és egy „Lucázás” elnevezés-
sel. A Testület megalkotta az Önkormányzat 2010. évre
vonatkozó közfoglalkoztatási tervét, amelyben az „Út a
munkához” program részleteit fektette le. A Grémium
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Napközi-
otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésének támo-
gatására, mintegy 20 millió forint támogatási értékben.

Papp Zoltán, jegyzõ

Folytatás a 2. oldalról

Decemberi 
visszatekintõ

Ilyen hosszú és havas tél után úgy gondolom, minden-
ki a tavaszt várja, én mégis visszamennék az idõben, és a
december elengedhetetlen eseményét szeretném felidézni
pár röpke gondolat erejéig. A gyöngyöstarjáni Luca napot
a falu lakói és a környékbõl idelátogató vendégek egyaránt
lelkesen várták, és a legtöbben már tapasztalatból tudták, a
várakozás nem hiábavaló. Persze, ez a tény nem könnyí-
tette meg a szervezõk helyzetét. Az izgalmat fokozta, hogy
a rendezvény elõtt egy héttel Sárváron megdöntötték a
Gyöngyöstarján által két éve felállított rekordot. 

A nevezetes napon a megnyitót követõen a héhalmi-
ak betlehemes mûsora indította a délután eseményeit,
majd fáklyás felvonulás indult a Falumúzeumhoz, pro-
minens vendégek részvételével.

Itt szeretném megemlíteni, hogy pont egy évvel ez-
elõtt nyitottuk meg a nagyközönség elõtt a Falumúzeum
ajtaját, és nagyon mozgalmas, eredményes évet tudha-
tunk magunk mögött. A múzeum újfajta közösségi teret
alkotott az itt lakó fiatalok és idõsek számára egyaránt.
Közel ezer látogatót fogadtunk egyetlen év leforgása alatt,
melynek bizonysága a vendégkönyvünk több mint száz
bejegyzése.

A fáklyás felvonulás kísérõje a falu lakói által készített
és erre az alkalomra kivilágított betlehemek számomra
szívmelengetõ látványa. A múzeum udvarán kapott csi-
petnyi pálinka és frissen sült pogácsa után a falu közepén
már várta a nagyérdemû közönséget az elkészült forralt
bor, melyet Kuti János mesterszakács készített el. A kelle-
mesen melengetõ ital mellett Leskó Dávid, Czinkóczi
Elizabet, a Gyöngyösi Musical Stúdió, Szikra László,
Nagy Fanni, Godó Gerda elõadása színesítette az estét. 

Este hét óra közelében már nyilvánvalóvá vált, a
tarjáni virtus felülkerekedik a sárváriak próbálkozásán, és
hivatalosan bejelenthették, hogy 401 liter forralt bor
elfogyasztásával Gyöngyöstarján új magyar rekor-
dot állított fel.

Itt meg kell említenem azokat a gyöngyöstarjáni
borászokat, akik nélkül ez az esemény és ez a rekord
nem jött volna létre: Bakos József, Benedek János,
Csernyik István (Gyöngyöstarján Deák út), Csernyik

István (Gyöngyös), Euronix Kft, Kiss Balázs, Kovács
Péter, Ludányi András, Ludányi József, Lukács István,
Nagy Sándor, dr. Német András, Ozsvárt Antalné,
Õzse János, Török Miklós, Szõke Mátyás.

Köszönjük!
Aki fázott, a Mûvelõdési házban Marót Vikit láthatta,

majd a táncos kedvûeknek a Heppy End Duó húzta a talp-
alávalót.

Tóthné Kiss Ildikó

Szilveszter 2009
A helyi civil szervezetek és intézmények megállapod-

tak, hogy a Szilveszteri bál megrendezõjét évenként vált-
va választják ki. Ennek eredményeként a 2009. évi bál
rendezését a Községi Sportkör kapta meg. A
sportkör elnöksége és a tagok nagy lelkesedéssel kezdtek
a szervezésnek abban a reményben, hogy emlékezetes
estét szerezzenek a vendégeknek, és nem mellékesen a
remélt bevétel a 2010. évi mûködésünket segíti. Igaz a
gazdasági nehézségek itt is megmutatkoztak, mert a
megszokott, néha már kényelmetlenül nagy létszámú
vendégre nem volt esély. Azért így is közel 150 belépõt
tudtunk értékesíteni. Az alacsonyabb létszámnak azon-
ban megvolt az elõnye. Mindenki kényelmesen elfért és
a táncparkett mérete is megfelelõ volt egy fergeteges

Folytatás a 4. oldalon
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Nagypályás labdarúgás sorsolás 2010
ford mérkõzés idõpontja csapatok buszindulás

nap ifi felnõtt
I. 03.14. V 12,30 14,30 Gyöngyöstarján-Ecséd
II. 03.21. V. 13,00 15,00 Gyöngyöspata- Gyöngyöstarján -
IV. 04.04.V. 14,30 16,30 Gyöngyöstarján- Apc
VI. 04.18.V. 15,00 17,00 Gyöngyöstarján - Karácsond
VII 04.21.SZE 15,00 17,00 Szücsi - Gyöngyöstarján 13,30
VIII 04.25 V. 15,00 17,00 Gyöngyöstarján - Energia -
IX. 05.02.V. 15,00 17,00 Hort - Gyöngyöstarján 13,15
X. 05.09.V. 15,00 17,00 Gyöngyöstarján - Vámosgyörk
XI 05.15.SZ. 15,00 17,00 Abasár - Gyöngyöstarján 13,30
XII 05.19.szer 15,00 17,00 Gyöngyöstarján - Heréd
XIII 05.22.SZ. 15,00 17,00 Petõfibánya - Gyöngyöstarján 13,00
XIV 05.30. V. 15,00 17,00 Gyöngyöstarján - Zagyvaszántó
XV. 06.05.SZ. 15,00 17,00 Hatvan - Gyöngyöstarján 13,00
XV 06.13..V. 15,00 17,00 Gyöngyöstarján - Rózsaszentmárton
XV 06.20.V. 15,00 17,00 Csány - Gyöngyöstarján 12,30

III. ÉS V. FORDULÓBAN SZABADNAP!

mulatsághoz. Nagy örömünkre az egyesület sportolói
megértették, hogy a rendezvény értük van, és nagy szám-
ban jöttek el a bálba. A Szilveszteri bál elmaradhatatlan
kelléke a tombola, amire rengeteg felajánlás érkezett
értékes ajándékokból. Ezúton mondunk köszöne-
tet a sportkör összes tagja nevében az ajándéko-
zóknak és természetesen köszönjük a tombolát
nagy számban megvásároló vendégeinknek a tá-
mogatását is. Az est, várakozásunknak megfelelõen ki-
tûnõre sikerült. Kozsa Laci – Nagy Feró zenészek szen-
zációs hangulatot teremtettek, és bizony szükség volt a
nagyobb helyre, mert sokszor az összes vendég ropta a
táncot, önfeledten mulatott. A vacsorát az Aranypince ét-
terem szolgáltatta, amit a rutinos bálozók is kitûnõre
osztályoztak. A pirkadatig tartó mulatozást csak a tombo-
lasorsolás szakította meg rövid idõre. A hangulatra jel-
lemzõ, hogy a nyeremények fogytával a vendégek nem a
kijárathoz indultak, hanem a táncparkettre, hajnali há-
romkor még szinte minden vendégünk ropta a táncot. A
rendezõk nagy örömére a bál végén, újév hajnalán fáradt,
de elégedett vendégsereg tért nyugovóra. A Gyöngyös-
tarján Községi Sportkör nevében ezúton mondok
köszönetet a Szilveszteri bál sikeréhez hozzájá-
ruló támogatóknak, rendezõknek, segítõknek. A
nevek teljes körû felsorolására sajnos helyhiány miatt
nincs lehetõség, de minden lehetõséget és fórumot meg-
ragadunk arra, hogy az önzetlen, jó szándékú embe-
reknek megköszönjük, amit egy közösség érdekében
tesznek. A sikeres és eredményes rendezés feletti örö-
münk sajnos nem lett felhõtlen. A lapban megjelenõ
cikkben a polgármester figyelmezteti a lakosságot a trük-

kös tolvajok elleni védekezésre. Álmunkban nem gon-
doltuk, hogy erre a figyelmeztetésre egy szûk közösség-
bõl álló zártkörû rendezvény rendezõjének is szüksége
lett volna. Ha megfordul a fejemben, hogy értékeink egy
ilyen rendezvényen is veszélyben vannak, akkor nem te-
szem a pénztárcámat a zakóm zsebébe, és azt nem ha-
gyom az asztalunk melletti szék karfáján. Nem tettem
volna lehetõvé, hogy többen a helyszínen fizessék be a
belépõjegyet, és az est várható költségeire sem hoztam
volna magammal pénzt. A végeredmény azonban az lett,
hogy valaki a bál vége felé (kb. fél négykor, még fizettem
a büfében) kilopta a tárcámat a zakóm zsebébõl, és azt ki-
ürítve eldobta a Mûvelõdési Ház elõtti parkban. Mivel
sokan, nagyon sokat dolgoztunk a sikerért és azért, hogy
Gyöngyöstarjánban a sport ne csak az Önkormányzat
költségvetését terhelje, ezért még fájóbb, hogy a tolvaj a
gyöngyöstarjáni sportoló gyerekeket lopta meg. Termé-
szetesen az anyagi kárt megtérítettem, de az emberekben
való hitem „újabb pofont kapott”. Nagyon nehéz örökös
bizalmatlanságban élni, az megkeseríti a hétköznapok
apró örömeit, de sajnos néhány „barátunk” rákényszerít
erre. Egy kis elégtétel, hogy a www.gyongyostarjan.hu
fórum rovatában sokan megszólaltak a témában és elítél-
ték a tettes közösség ellen irányuló cselekedetét.

Még egyszer köszönöm mindenkinek a támogatást,
amit mi csak a sportpályán, sportmunkánkkal tudunk
meghálálni.

Kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag
boldog új évet.

A Gyöngyöstarján Községi Sportkör elnöksége és tagjai
nevében: 

Jenei Károly, SK elnök

Folytatás a 3. oldalról



XIII. évfolyam 1. szám 2010. március

5

Elmúlt az õsz, jött a tél és jöttek az izgalmasabbnál
izgalmasabb ünnepek, rendezvények.

A Mikulás-várás izgalma járta át mindennapjainkat
december elején. Sok kedves verset, dalt tanultunk a
gyermekekkel közösen a várakozás idõszakában. Aztán
elérkezett a nagy nap…

A nagy szakállú Mikulás-apó csoportonként járt
végig óvodánkban és osztogatott csomagot a gyerme-
keknek. Az egész napot áthatotta a kíváncsi, bár kissé fé-
lénk várakozás, amit még csodálatosabbá tett a csodál-
kozó, csillogó gyermekszemek látványa.

A Luca napi elõkészületekben és a Luca napon
újra összefogott és együtt dolgozott az óvodai kollektíva
és a SZMK. Munkaidõ után délutánonként, estébe
nyúlóan készülõdtünk a Luca napi vásárra. Sok-sok fi-
nomság, mézeskalács, különbözõ karácsonyi dísz volt az
asztalunkon, amit a szórakozni vágyó közönség is érté-
kelt, hisz szinte mindent felvásároltak. A szeles, ziman-
kós estéért kárpótolt bennünket az est bevétele.

A nagycsoport közben már lázasan készülõdött a ka-
rácsonyi ünnepségre, melyre hagyományainkhoz hí-
ven a konyháról étkezõ idõs embereket is meghívták az
óvodánkba. Az ünnepi díszbe öltözött csoportszobák, a
gyermekekkel közösen készített mézeskalács illata, a sok-
sok ajándék egyszeriben karácsonyi hangulatot varázsolt
körénk, ahol gyermeket, felnõttet egyaránt áthatott az
öröm, a meghittség. Az iskolával közösen rendezett Ka-
rácsonyi gálán büszkén tapsoltuk a nagycsoportosok
bábokkal színesített, betlehemi mûsorát.

...Aztán következett a hangulatos, vidám, tréfás farsangi
idõszak. Az óvónõk a gyermekekkel közösen nagy falatra
készülõdtek: olyan mûsorral próbáltunk elõrukkolni, ami-
lyet még nem látott senki óvodás gyermekeinktõl. A
SZMK-el közösen idén elõször a Mûvelõdési Házban ren-
deztük meg a gyermekek farsangi bálját.

Igyekeztünk több feltételnek is eleget tenni: legyen
ötletes, mutatós, pergõs, ne túl hosszú, de ne is túl rövid,
mindenki szerepeljen benne, s ami a legfontosabb: a gyer-
mekek is érezzék jól magukat! Bizony nem vallottunk szé-
gyent! Óvodánk gyermekei csoportonként más-más színû
„pom-pom tánca” igazán szép színfoltja volt farsangi dél-
utánunknak. Ezután jelmezbe öltöztek a gyermekek.

Csodálatosabbnál csodálatosabb jelmezeket készítet-
tek a szülõk gyermekeiknek. A közös jelmezes felvonulás
után együtt ropta óvónõ-gyermek a parketten, s ha vala-
ki megéhezett vagy megszomjazott a dadus néniknél, a
büfében talált magának kedvére valót.

Minden óvodás kisgyermek kapott ajándékot, s ha
szerencséje is volt, akkor a szülõk által szponzorált érté-
kes tombolanyeremény birtokosává válhatott.

Ezúttal is köszönjük a szülõknek a sok szpon-
zorajándékot! Külön köszönet illeti meg a SZMK
tagokat a jó szervezésért, a báli munkájukért. Az
óvó nénik, dadus nénik lelkesedése végigkísérte a készü-
lõdés mindennapjait és az egész farsangi délutánt.

Óvodánk összefogva a SZMK-el együtt ismét kitett
magáért! Nem sajnálta senki sem a fáradtságot, de meg-
érte!… Ezt se fogjuk elfelejteni!

Reméljük, hogy a szó és zene varázserejével biztosan
megalapoztuk a szép tavasz eljövetelét… Ami kicsit késik
ugyan, de sebaj! Farsang lesz jövõre is!

Kovács Menyhértné, óvodapedagógus

A trükkös tolvajok nem kerülik el Gyöngyöstarjánt sem!
Újra sikerült rászedni a csalóknak egy idõs lakosunkat!

Mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy a csalók
már sokszor úgy jelennek meg a községünkben, mintha
tudnák hová kell menni. Így rövid ideig vannak nálunk és
nehezebb észre venni õket. Védekezni csak óvatossággal és
egymásra figyeléssel lehet. Különösen figyeljünk oda az
idõsebbekre, hiszen õk a leghiszékenyebbek. Ha idegen
autót, vagy gyanús személyeket látunk az idõs szomszé-
dunknál, ismerõsünknél, menjünk és kérdezzük meg tõlük,
hogy kell-e segíteni. Ha szükséges, a körzeti megbízottat
Nagy Lászlót +06 20/776-8182, vagy az ügyeletet 37/312-
557, telefonszámon értesítsük. Gyöngyöstarjánban csak
jegyzõi engedéllyel lehet mozgóárusítást végezni. Jelenleg
két árus rendelkezik ezzel, a „kenyeres” Pocak Pék Kft. és a
Family Frost Kft. Tehát a többi autóról való árusítás akár a
faárusítás, vagy a burgonya, hagyma és egyebek, nincsenek
engedélyezve. Bizonyos esetekben a rendszámok megjegy-

zése is nagy segítséget jelenthet bûncselekmények felderíté-
sében, ezért kérem, ezt minden esetben tegyék meg.

Figyelem, felhívás!
A Gyöngyös-Gyöngyöstarján közötti mezõgazdasági

elkerülõ úton a szélsõséges idõjárás, az esõzések és a hó-
olvadás katasztrofális állapotot teremtett. Kizúdult az
útra a sár, eltorlaszolta a vízlefolyásokat. Önkormány-
zatunknak évrõl évre jelentõs anyagi áldozattal jár a
rendbe tétele. Pedig ha az út mellett lévõ szõlõs gazdák a
szõlõvégeket nem kultivátoroznák meg, a károk jelentõ-
sen csökkennének. Kérek minden érintettet, hogy segít-
sen abban, hogy a mai gazdasági helyzetben különösen
nehéz körülmények között összegyûjtött pénzünket ne
az utak véget nem érõ takarítására költsük. Így is sokba
került az idén a hó eltakarítása és a sózás.

Mindazoknak köszönöm a segítségét, akik rendszere-
sen takarítják a területük végén lévõ útszakaszon a pad-
kaárkot. Kérem az érintetteket, hogy segítsenek azzal,
hogy rendben tartják a hozzájuk tartozó útszakaszt.

Nagy Károly, polgármester

Trükkös tolvajok

ÁMK tallózó
Óvodánk életébõl…



Iskolánk életébõl
Karácsonyfa díszítõ verseny

Kürtszóval vette kezdetét Gyöngyösön a belvárosi
udvarban elsõ alkalommal megrendezett karácsonyfa
díszítõ verseny, melyre 12 városi és 3 vidéki iskola neve-
zett be. A gyöngyöstarjáni iskola a Hópihék nevû csapat-
tal indult a versenyen. A fákat és az égõsorokat a szer-
vezõk adták, a többit a gyerekekre bízták. A mi kis csa-
patunk rafiából, csuhéból készült angyalkákákkal, csil-
lagokkal, aranyra festett tobozokkal és karácsonyi tészta-
sorral díszített. Több mint 500 szavazattal a versenyt
a 4. helyen zártuk. A csapat résztvevõi: Huszár
Vivien, Nagy Júlia, Tóth Alexandra, Balogh Evelin,
Molnár Eszter és Tóth Boglárka 7. és 8. osztályos
tanulók voltak. A gyerekek munkáját Pintér Zol-
tánné és Sándorné Paulik Erika segítette. Külön
köszönet a gyönyörû díszek elkészítésében segít-
séget nyújtó Varnyú Ritának!

Sándorné Paulik Erika
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Bálint-napi bál az
óvoda javára

A szülõi közösség és az óvodai dolgozók közös
szervezésében az idén is megrendezésre került február
13-án az óvodai jótékonysági bál.

A hangulatosan feldíszített, fényárban úszó nagyte-
rembe szép számú bálozót sikerült összetoborozni, akik
azon kívül, hogy jól érezhették magukat, báli jegyeik
megvásárlásával hozzájárultak rendezvényünk sikeressé-
géhez.

Nagy örömünkre Nagy Károly polgármester úr és
Kissné Matin Éva intézményegység-vezetõ helyettes asz-
szony is elfogadták meghívásunkat, valamint Szalmásy
Edith és Csontos László is, akik az idén is gondoskodtak a
terem díszítésérõl, emellett segítettek a szervezési munká-
ban is.

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak is, akik
ugyan nem voltak ott a bálban, de más módon támogat-
ták óvodánkat, illetve akik segítettek a rendezvény szer-
vezésében és sikeres lebonyolításában.

A talpalávalót már-már hagyományosan a Karcsi és
Hege zenekar húzta.

A vacsora után nagyon jó hangulat kerekedett és a
tánc meg sem állt éjfélig, ekkor következett a tombo-
lahúzás.

Számos ajándék várta a nyerni vágyókat, nagyon érté-
kes díjakat tudtunk kisorsolni. A felajánlásokat ezúton is
köszönjük szponzorainknak.

A tombolasorsolás után hajnalig tartott a mulatozás. 
Rendezvényünk az idén is nagyon jól sikerült, szép

eredménnyel zártunk.
A bál bevétele 704 030 Ft lett, a nyereség 488 346

Ft, melyet az óvoda udvari játékainak továbbfej-
lesztésére és biztonságosabbá tételére szeretnénk
fordítani gyermekeink érdekében.

Akik ott voltak, azokat 2011-ben is szeretettel vissza-
várjuk, akik kihagyták, jöjjenek el a következõre!

Az alapítványunk további támogatását remélve adjuk
meg elérhetõségünket, és felajánlásaikat elõre is köszönjük!

MOSOLYFALVA ALAPÍTVÁNY
3036 Gyöngyöstarján, Damjanich út 1.

Adószám: 18580095-1-10
Tel.: 37/372-025/126

E-mail: gtarjan.ovi@freemail.hu 
Számlaszám: 62000026-10000915

Nagyné Záper Krisztina
SZMK elnök



Az idén negyedik alkalommal hirdették meg az
általános iskolások matematikaversenyét. Most változtat-
tak a verseny jellegén, igyekeztek a központi írásbeli
felvételihez hasonló feladatsorokat összeállítani. (Idén
ezt a munkát Budai Csilla és Sõreginé Kovács Krisztina
tanárnõk vállalták magukra.) Ennek megfelelõen az ér-
deklõdés is nagyobb volt: a környékbeli iskolákból (Hat-
vanból, Boldogról, Csányról, Domoszlóról, Gyöngyös-
tarjánról, Jászberénybõl, Jászfényszaruról, Karácsondról,
Lõrincibõl, Nagyrédérõl, Petõfibányáról, Rózsaszent-
mártonból, Szûcsibõl, Turáról, Adácsról) 162 tanuló ne-
vezett, hetedikesek és nyolcadikosak. Sokan megoldották
és beküldték a nevezéssel együtt a mintafeladatsort is, az
õ munkájukat az elsõ forduló alkalmával kisebb aján-
dékokkal jutalmaztuk.

Az elsõ fordulóra 2009. november 13-án, pénteken
került sor, de a versenyzõk nem voltak babonásak: leg-

jobb tudásuk szerint megoldották a feladatokat. Azokat a
tanulókat hívták be a döntõbe (pontosan 32 fõt), akik a
lehetséges 50 pontból legalább 35 pontot értek el. A dön-
tõt 2009. december 4-én tartották. Itt már nehezebb fel-
adatok vártak a tanulókra, és minden megoldást indokol-
niuk kellett. A végsõ eredmény úgy alakult ki, hogy az
elsõ fordulón elért pontok feléhez hozzáadták a második
fordulóban szerzett pontokat.

Külön értékelték a hetedik és a nyolcadik osztályos ta-
nulókat. Az elsõ öt helyezettet jutalmazták, de minden
döntõbe jutott diák emléklapot és CD-t kapott ajándékba.

Móczer Zsófia, szaktanár
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Bajzás Matematika
Verseny általános

iskolásoknak

Az elsõ öt helyezett a hetedik és nyolcadik osztályból és
felkészítõ tanáraik

Intézmény Település Évf. Névsor Tanár neve Helyezés
Belvárosi Általános Iskola Jászberény 8 Farkas Tamás Sass Judit 1.
Óhatvani Óvoda és
Általános Iskola Székhelyintézmény
(Kossuth) Hatvan 8 Kovács Bence Kádár Emese 2.
ÁMK Általános Iskola Gyöngyöstarján 8 Molnár Eszter Móczer Zsófia 3.
Óhatvani Óvoda és
Általános Iskola Székhelyintézmény
(Kossuth) Hatvan 7 Tóth Viktória Vojnárovics Józsefné 1.
Hunyadi Mátyás Általános Iskola Lõrinci 7 Szatmári Raul Palikné Cövek Ágnes 2.
Hunyadi Mátyás Általános Iskola Lõrinci 7 Deli Csilla Palikné Cövek Ágnes 3.
ÁMK Ált. Iskola Gyöngyöstarján 7 Godó Gerda Móczer Zsófia 4.
Óhatvani Óvoda és
Általános Iskola Székhelyintézmény
(Kossuth) Hatvan 7 Molnár Márk Máté Vojnárovics Józsefné 5.
ÁMK Ált. Iskola Gyöngyöstarján 7 Szõke Zsófia Móczer Zsófia 6.

Az Apáczai Kiadó a 2009-2010-es tanévben ismét
megrendezte az Apáczai Csere János Tehetségkutató
Komplex Természettudományi Versenyt, melyet az
OKM hivatalos versenyei között tart számon.

A verseny a NAT több mûveltségi területét átfogó
komplex verseny.

A verseny elsõdleges célja az iskolai kreativitás fej-
lesztése és a gyakorlatban történõ felhasználása. A

versenyen 26 (7. és 8. osztályos) tanuló indult, melybõl a
három legjobb teljesítményt elérõ diák  indulhatott a kis-
térségi fordulóban. Molnár Eszter, Huszár Vivien és
Hliva Barbara képviselte iskolánkat a kistérségi
fordulóban, melyet Egerben rendeztek meg, s ahol
a 11. helyen végeztek tanulóink!

Gratulálunk kitartó és eredményes munkájukhoz!
Sándorné Paulik Erika, szaktanár

Apáczai Csere János Tehetségkutató
Komplex Természettudományi Verseny

A dobogós helyezettek és felkészítõ tanáraik
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Neumann
Matematika Verseny

Mint már arról elõzõ lapszámunkban is olvashattak,
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 volt. Mindkét feladatot a
versenyt hirdetõ középiskolában írták meg a tanulók. 

Az elsõ fordulóban matematikából 5, fizikából pedig 4
gyerek vett részt. A feladatlap megírása után izgatottan vár-
ták 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, Mol-

nár Eszter.
A matematika verseny döntõjében Molnár Esz-

ter I. helyezést ért el.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre dec. 19-én szom-

baton került sor. Eszternek és a többi versenyen is jól
szereplõ I-III. helyezettnek felajánlották, hogy
felvételi nélkül bekerülnek a középiskolába.

Eszter a végén mégis úgy döntött, hogy az egri Szi-
lágyi Gimnáziumban szeretné tanulmányait folytatni, és
ezt az iskolát jelölte meg a felvételi lapján elsõ helyen. 

Gratulálok a gyerekeknek a versenyeredményeikhez,
és remélem, a középiskolában is hasonló eredményekkel
öregbítik iskolánk hírnevét.

Móczer Zsófia
szaktanár

Matematika
versenyek

I. A versenyekre való felkészülést tovább folytattuk,
ugyanis február elején került megrendezésre a Zrínyi
Ilona Matematika Verseny ahol iskolánk tanulói kép-
viseltették magukat. 

A harmadik, ötödik, hatodik és hetedik osztály ta-
nulói indultak a versenyen. Az eredményeket a napok-
ban tudjuk meg.

Felkészítõ nevelõk: Fehér Ádámné, Pintér Gáborné
és Móczer Zsófia.

II. A hetedikes tanulókkal neveztünk a Matekguru
Kárpát-medencei Matematika Csapatversenyére, ahol az
elsõ fordulóban a maximális 100 pontból 95 pontot
értünk el, és így csapatunk a negyedik helyen végzett. A
verseny levelezõs formában zajlik. A második forduló
feladatainak beküldési határideje már lejárt, izgatottan
várjuk az eredményt. Még egy forduló van hátra. A dön-
tõbe, amit április végén többnapos verseny keretében
rendeznek Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdõn, az elsõ tíz
csapat jut tovább.

Remélem, sikerült a második, és sikerül majd a har-
madik fordulóban is jól szerepelnünk és képviselhetjük
iskolánkat a döntõben.

A csapat tagjai: Godó Gerda, Huszár Vivien, Szõke
Zsófia, Nagy Júlia, Lõrinc Kristóf, Lovász Márton.

Móczer Zsófia
szaktanár

Rejtvényfejtõ verseny
Február 15-én délután rendeztük a rejtvényfejtõ

versenyt az alsó és felsõ tagozatosak részére. Az alsó
tagozatosak 2. osztálytól indulhattak a versenyen. 

Eredményeik:
2. osztály: I. helyezett: Leskó Gergõ

II. helyezett: Szecskõ Adrienn
III. helyezett: Jáborszky Dávid

3. osztály: I. helyezett: Angyal Hunor
II. helyezett: Kis Márk

III. helyezett: Bakos Dóra
4. osztály: I. helyezett: Nagy Fanni

II. helyezett: Sütõ Dézi
III. helyezett: Fehér Franciska

A felsõ tagozatosak szép létszámmal, 34 fõvel indul-
tak a versenyen. A rejtvények szórakoztató, gondolkod-
tató, logikai feladatok voltak. A végeredményeket itt is
osztályonként sorolom.

5. osztály: I. helyezett: Kis Viktória
II. helyezett: Himer Máté

III. helyezett: Csernyik Eszter
6. osztály: I. helyezett: Kondás Máté

II. helyezett: Szita Marcell
III. helyezett: Jakab Olga Eszter

7. osztály: I. helyezett: Lõrinc Kristóf
II. helyezett: Tóth Alexandra

III. helyezett: Szõke Zsófia
8. osztály: I. helyezett: Molnár Eszter

II. helyezett: Gergely Máté
III. helyezett: Szabó Cintia

Ezen kívül kiemelném még azt a két osztályt is, ahon-
nan a legtöbb tanuló indult a versenyen. A 7. osztályból
19 fõbõl 14 fõ, a nyolcadik osztályból pedig 18 fõbõl 11
indult a versenyen.

Móczer Zsófia, DÖK segítõ tanár
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Az Eszterházy Károly Fõiskola Természettudományi
Pályaorientációs és Módszertani Központja (Varázs-
torony) az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Heves Megyei
Csoportja és a Heves Megyei Pedagógiai és Közmûvelõ-
dési Intézmény partnerségével „Varázstorony Vetélkedõ”
címmel versenyt szervezett.

A verseny célja: 
– A Varázstorony oktatási-képzési szerepének erõsí-

tése, az iskolabarát szemléletû megújuláshoz szükséges
infrastrukturális háttér megteremtése, fejlesztése.

– A természettudományos tantárgyak kedveltségének
növelése, a pályaválasztás segítése, a tanulók irányítása a
természettudományi és mûszaki ismereteket igénylõ pá-
lyákhoz.

– A tanulók motiválása az iskolai tananyag elsajá-
tításához.

– Biztatást adni a csillagászattal kapcsolatos ismeretek
elsajátításához, bõvítéséhez, a távcsöves megfigyelésekhez.

– Tudománytörténeti múltunk egy részterületének
szemléletes bemutatása

– Az általános iskolai gyerekek bevonása a Varázs-
torony különbözõ programjaiba, hogy minél több kisis-
kolás számára feltárulhasson a természet számukra eddig
talán nem ismert érdekes oldala.

– A környezettudatosság alakítása, a környezettel kap-
csolatos ismeretek bõvítése, az ezzel összefüggõ kompe-
tenciák fejlesztése.

– A tanulókat felkészítõ tanárokkal megismertetni
azokat a varázstoronybeli lehetõségeket, amelyek a tan-
tárgyaik ismeretanyagának iskolán kívüli fejlesztését,
bõvítését szolgálhatja.

– Minél szélesebb körben népszerûsíteni régiónkban
(a hírek terjesztése folytán az egész országban) a szabad-
idõ hasznos eltöltésének itteni lehetõségeit.

A Varázstorony Vetélkedõ során a tanulók 
– a Csillagászati Múzeumban megismerkedtek az 1776-

ban alapított csillagászati obszervatórium eredeti mûszerei-
vel, melyeket Hell Miksa magyar születésû, bécsi udvari csil-
lagász a kor legjobb távcsõkészítõ mestereitõl rendelt meg.

– megszemlélhették (az ugyancsak 1776-ban készült)
az egész világon is ritkaságnak számító óriási fényképe-
zõgépként mûködõ Camera Obscura (periszkóp) opti-
kája által kivetített Eger nevezetes barokk stílusú épüle-
teit, templomait, dinamikus utcaképét.

– a Varázsteremben érdekes fizikai kísérleteket végez-
hettek, tudományos „játékokat” játszhattak. Az interaktív
kísérletezésen túl szemrevételezhették a régi taneszkö-
zökbõl és a Bükk hegységbõl származó õsmaradványok-
ból álló vitrines kiállítást.

– a planetáriumi mûsorban megismerkedhettek a hat
méter átmérõjû kupolára kivetített csillagos ég legfonto-
sabb csillagképeivel és hozzájuk fûzõdõ legendákkal, a
csillagos ég földrajzi helyenként változó arculatával, a
világûr távoli objektumaival, a Hubble ûrtávcsõ lenyû-
gözõ felvételeivel.

– a távcsöves bemutatón tanulmányozhatták a nap-
foltokat, a Hold krátereit, a Jupiter holdjait, bolygókat és
több objektumot, melyek szabad szemmel soha meg
nem figyelhetõk.

Résztvevõk: 
Heves megye 7. osztályos tanulói, Gyöngyöstarjánból

15 tanuló, plusz egy kísérõ a programot támogató tanár
(Sándorné Paulik Erika) vehetett részt.

A háromfordulós vetélkedõ idõrendje: 
– I. forduló: 2009. novemberében és decemberében

minden benevezett 7. évfolyamos osztályközösség  szer-
vezetten  vehetett részt  a Varázstorony programján. A mi
iskolánk december 10-én látogatott el Egerbe.

– II. forduló (iskolai): 2010. február 10. 14.00 órai
kezdettel volt megtartva minden iskolában. Mindenhol
egy idõpontban. Az iskolai fordulóhoz központilag ké-
szített egységes feladatsort biztosítottak. Az eredmények
alapján választották ki iskolánként a döntõre az iskolát
képviselõ 3 fõs csapatokat.

– Iskolánkat március 10-én Egerben a döntõn
Huszár Vivien, Szõke Zsófia és Lõrinc Kristóf
képviseli!

Sándorné Paulik Erika, szaktanár

Varázstorony Vetélkedõ
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Február 20-án délután rendeztük az iskola
farsangi bálját a Mûvelõdési Házban.

A bált a nyolcadik osztályosok rocky tánca nyi-
totta, mellyel olyan nagy sikert arattak, hogy a közön-
ség tapsára megismételték produkciójukat. A táncot
Nagyné Fekete Éva tanította be.

Az elsõ osztályosok olasz szakácsoknak, a másodi-
kosok barbie lányoknak és punkoknak öltöztek.

A harmadik osztály mókusjelmezben elevenítette fel
nekünk az Alvin és a mókusokat, a negyedik osztály pe-
dig a Nox együttes Tûztáncára készített koreográfiát.

Az alsó és felsõ tagozatosak mûsorai közti szünetben
a másodikosok ugráló köteles száma következett. 

Az ötödik osztályosok cowboy öltözetben táncoltak, a
hatodik osztályosok Michael Jackson: Thriller címû számát
adták elõ, ahol a híres Moonwalk tánccal is találkozhattunk.

Majd a hetedik osztályosok Spanyolországot eleve-
nítették fel nekünk mûsorukkal, amiben még egy bikavi-
adalt is láthattunk. 

Az osztályokat az osztályfõnökök készítették fel.
Minden mûsorszám nagyon színvonalas volt, gyönyörû
ruhákkal, koreográfiákkal. Bár csak szeptember óta dolgo-
zom ebben az iskolában, sok farsangi bált láttam már, de
ilyen színvonalas rendezvénnyel még  nem találkoztam.

Az osztályok mûsora után következett az egyéni
jelmezesek felvonulása, majd kezdetét vette a disz-
kó. A zenét Tóth Máté szolgáltatta, aki habpartival és
lézershow-val is készült a rendezvényre. A diszkó alatt
lehetõségük nyílt a gyerekeknek a szívkirály és szívkirálynõ
megszavazására. A szíveket a nyolcadikos lányoktól, Balogh
Evelintõl és Szabó Cintiától vásárolhatták a gyerekek.

A diszkót 7 óra elõtt megszakítottuk, akkor hirdettük

ki a tisztasági verseny és a rejtvényfejtõ verseny ered-
ményét. A tisztasági versenyt nagy pontkülönbséggel a
nyolcadik osztály nyerte. 

Fél nyolc körül a tombolahúzás vette kezdetét. Három
asztalnyi hely sem volt elegendõ a tombolaajándékoknak.
Köszönjük szépen az iskolai Szülõi Munkaközösség-
nek, a szülõknek, a tanító- és tanár néniknek a felaján-
lásokat, amikkel sok gyereknek szereztünk örömet.

A fõdíj egy 5000 Ft-os utalvány volt a gyöngyösi
Caminetto pizzériába.

A tombolahúzás után kihirdettük a szívkirály- és
királynõválasztás eredményét. 2010 szívkirálynõje
Balogh Evelin, 2010 szívkirálya pedig Kovács Dániel
lett. Az eredményhirdetések után még egy negyedórájuk
maradt a gyerekeknek a táncolásra.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Tetszett ne-
kik a habparti és a lézershow. Megígértük nekik, hogy a
tavasz folyamán egy tini diszkót rendezünk számukra.

Móczer Zsófia, DÖK-segítõ tanár

A nyolcadik osztályosok véleménye:
Szerintünk az idei farsang túlszárnyalta az összes

eddigi elõadást.
A próbák nagyon fárasztóak voltak, de mindenki

próbálta a legjobb formáját hozni.
Úgy gondoljuk, hogy egy gyerek számára felbecsül-

hetetlen az, mikor egy nagy közönség elõtt szerepel és
tõlük fergeteges tapsot kap.

Mindenki nagyon izgult, de ezt jól álcáztuk a színpadon.
Még egyszer szeretnénk megköszönni az osztály ne-

vében is Nagyné Fekete Éva tánctanárnõnknek, hogy
ilyen rövid idõ alatt jól felkészített minket.

Bár jövõre nem fogunk már itt tanulni, de biztosak
vagyunk benne, hogy eljövünk megnézni a többi osztály
mûsorát és jót bulizunk a disco zenére.

Szabó Cintia és Hliva Barbara

Farsangi bál az általános iskolában
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2009. október: 
Szent Imre kupa Atlétika verseny
2. korcsoport 3. hely Rádli Inez Léna, Csernyik

Eszter, Szõke Petra Éva, Nagy Dominika, Farkas Noémi.
3. korcsoport 3. hely Godó Gerda, Balogh Evelin,

Hliva Barbara, Molnár Eszter, Freitág Bianka, Huszár
Vivien

2009. november:
MGYLSZ teremlabdarúgó torna Nagyréde
2. korcsoport 6. hely
2009. december:
MGYLSZ teremlabdarúgó torna Gyöngyös
3. korcsoport. 5. hely

2010. január 25-30.:
Szlovákiai sítábor
5 fõ részvételével
2010. január:
Felsõ tagozat korcsolyázás Lõrinci
43 fõ részvételével
2010. február:
teremlabdarúgó torna Vámosgyörk
3. korcsoport 4. hely

Barna Tibor
szaktanár

Iskolai sportesemények, testnevelés, sport

Tatranska Lesna –
Sítábor 2010. január

25-30.
Nagy izgalommal vártuk az idei sítábort. Ezúttal vala-

mivel rövidebbre sikeredett, de ettõl függetlenül élvezeti
értékébõl mit sem veszített. 

Az elsõ nap (hétfõn) gyakorlatilag semmit nem csi-
náltunk. Kora délután érkeztünk, és egész a vacsoráig
arra volt szánva az idõ, hogy elhelyezkedjünk, kipakol-
junk. 

Vacsora után kaptunk eligazítást az ezt követõ napok
menetérõl: reggel 7 és fél 8 között ébresztõ (magunkhoz
térés), 8-kor reggeli, majd 9-kor indulás. Természetesen
soha nem sikerült pontosan indulni.

Miután megérkeztünk a pályára, felcsatolás, eligazítás
és fél 4-ig a három csoport – kezdõ, haladó, versenyzõ –
külön dolgozott a vezetõk utasításainak megfelelõen.

A fél 5 és 5 körül szállásra visszaérkezésünket köve-
tõen megkaptuk az információt – fél 7-kor vacsora. Ed-
dig gyakorlatilag azt csináltunk amit akartuk, természe-
tesen bizonyos határokon belül. Étkezés után újabb
szabadidõ következett, többnyire 10-ig.

Külön említésre méltó a reggeli. Ez általában min-
denki számára kevés volt (még az extra vajas kenyér ada-
gokkal is), szóval ajánlatos bõséges ennivalóval készülni!
Az ebéd minden nap egy hot-dog volt, amit a sípályán
fogyasztottunk el (ez sem volt túl laktató). A vacsora
azonban fantasztikus volt! Finom is volt, laktató is volt,
elég is volt. 

Rövidsége ellenére ismét egy izgalmas táborban ve-
hettünk részt, és nyugodt szívvel ajánljuk mindenkinek,
aki egy kicsit is érdeklõdik a téli sportok iránt.

Dohányos Patrik és Lõrinc Kristóf 7. o.

A Mûvelõdési Ház
életébõl

Nyugdíjas Klub háza tájáról

A Nyugdíjas Klub 2009. januártól mûködik a köz-
ségünkben. Tagjai közül 21-en február 20-án a gyön-
gyöspatai farsangi bálon, a Nyugdíjas „Ki Mit
Tud”-on vettünk részt. A szomszéd községben telt
ház, szíves fogadtatás várt bennünket. Több település
nyugdíjasai találkoztak itt, s a színpadon vers, ének, tánc,
paródia mind jelen volt. Mi, a Nagyi Klub énekkara is
színpadra léptünk, ahol a „Katonadalok” címû nó-
tacsokrunkkal fergeteges, vidám hangulatot te-
remtettünk. Nagy taps, sok gratuláció és egy oklevél
lett az énekkar jutalma. A színpadi mûsor után élõzenés
farsangi mulatság és nagyon finom farsangi fánk kö-
vetkezett. Mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat.
Talán nálunk is jó volna egy ilyet összehozni?

Kovács Istvánné
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A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük
meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. 

Gyöngyöstarjánban január 18-23-a között került
sor különbözõ kulturális programokkal e jeles nap
megünneplésére, az önkormányzat, valamint a Mû-
vészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány anyagi tá-
mogatásával.

Elsõ napon a Magyar nyomtatott szótárak tör-
ténete címû kiállításra került sor. A tárolókban elhe-
lyezett szótárak közül Pesti Gábor 1538-ból való hat-
nyelvû fogalomköri szótára említésre méltó. A további
tárolókban a magyar nyelv eredetét bemutató etimoló-
giai szótárak mellett láthatók voltak az értelmezõ szó-
tárak éppúgy, mint a szólások és közmondások szótárai
is. A falakra kifüggesztett 25 nagyméretû tablón a legje-
lentõsebb huszonöt magyar szótárszerkesztõ életrajza
volt olvasható Pesti Gábortól Baranyi Decsi Jánoson és
Szily Kálmánon át Bárczi Gézáig.

A kultúra hetének további programjain a 8. osztályos
tanulók Ady életébõl hallhattak érdekes és figye-
lemfelkeltõ történeteket rendhagyó irodalomóra
keretében, az óvodások és kisiskolások gyermek-
színházban vettek részt, szombaton pedig tánc-
ház volt az érdeklõdõk részére. A hét utolsó prog-
ramja vasárnap a gyöngyöspatai Apraja-nagyja
Színtársulat elõadása volt. A Valahol Európában
címû musicalt adták elõ remekül. Sajnálom, hogy
kevesen nézték meg õket, hiszen célom az is volt, hogy e
darab láttán Gyöngyöstarján fiataljai esetleg kedvet kap-
nak egy színjátszó csoport megalakítására. A színtársulat
tagjai között vannak óvodás, általános és középiskolás
gyerekek, sõt még felnõttek is – köztük dr. Lipovszky
András doktor úr – és jókedvûen, odaadással játszanak.

Köszönöm mindazoknak, akik a rendezvények vala-
melyikén részt vettek és megtisztelték az elõadókat je-
lenlétükkel. 

Pálosi Györgyné

Magyar Kultúra Hete

2010. február 6-án megrendezésre került a II. Rock
Szombat Fesztivál, a Dízel zenekar szervezésével. A
rendezvényt már korábban elindította két gyöngyösi banda,
a KMK és a Shadowhistory, akik megtartották az elsõ Rock
szombatot. Ez az egész rendezvény nem volt elõre kitalálva,
hogy mindig lesz majd ilyen est, õk csak jöttek, tartottak egy
jó bulit, és így lett elnevezve, hogy Rock szombat.

A Dízelek is kaptak az alkalmon és úgy gondolták, hogy
ez egy jó lehetõség a föllépésre. Leiter Attilának, a Dízel ze-
nekar alapítójának, és a Rock Szombat Fesztivál szervezõ-
jének tettünk föl pár kérdést.

– Honnan jött az ötlet, hogy itt Gyöngyöstarjánban egy ilyen fesz-
tivált szerveztek?

– Ez a rendezvény az én fejemben már nagyon régóta
megszületett, távolabbra nyúlik, mint az egész zenei pá-
lyám. Nem arról van szó, hogy én rendezvényszervezõnek
akartam beállni, egész egyszerûen csak szerettem volna bi-
zonyítani, hogy én igenis alkalmas vagyok az ilyen dolgokra.
Gyöngyöstarján nem bõvelkedik ilyen zenei rendezvények-
ben. Egy kicsit föl kell pezsdíteni a rockra éhes tarjáni és
környékbeli közönséget.

– Miért pont ezekre a zenekarokra esett a választás?
– Bevallom, hogy sajnos egyik zenekart sem ismertem

személyesen, de sok jót hallottam már róluk és úgy gondol-
tam, hogy itt a helyük. Itt a lényeg a fiatalság volt, és persze,
hogy nevet szerezzen mindenki magának. Még nem egy
hatalmas, híres fesztiválról van szó, de addig folytatom, amíg
azzá nem válik.

– Mesélj egy kicsit a jövõbeli tervekrõl a fesztivállal és a zenekar-
ral kapcsolatban.

– Mint mondtam, addig folytatom, amíg nem válik
naggyá és híressé a tarjáni fesztivál. A közeljövõben nagy
tervek vannak, 2 napos fesztiválon gondolkodunk, és ebbõl
következik, hogy lesz egy Rock péntek, meg egy Rock
szombat. Tervezünk egy nagy zenekart is, helyi bandáról
van szó. A Holtidõ nevû zenekarról. Õk sokat koncertez-
tek/koncerteznek a Roaddal is.

II. Rock Szombat
Fesztivál

Folytatás a 13. oldalon
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Sanyi basszusgitárosom ismeri személyesen õket. Bulis,
fiatalos, kiváló zenéjükrõl híresek. A srácok nem csak Heves
megyében ismertek, nagyon jó zenét játszanak és jó fejek.
Bízom benne, hogy minden rendben megy és összejön vala-
mi „nagyon állat”. A tervek szerint lesz egy gyengébb rock
est, meg egy metal est. 

Mindkét napon 4-4 zenekart szeretnénk fölléptetni. A
hangosítással meg a fénytechnikával vannak gondok. Várjuk
a szponzorokat! Olyan embereket, akik szívesen hozzájá-
rulnának ilyen rendezvényhez. Remélem, lesz olyan, aki tá-
mogat majd minket ezekben a dolgokban. A zenekari tervek
is igen nagyok. Elsõsorban saját számokkal szeretnénk bõ-
víteni a repertoárt. Készülnek a számok folyamatosan, de
igen rossz idõbeosztása van a zenekari tagoknak, ezért csak
heti 1 alkalommal tudunk összeülni. Nagyon szeretjük, és
büszkék is vagyunk arra, amit csinálunk. Ez egy kis család itt
nálunk.

– A zenekar mellett ki mivel foglalkozik?
– Én pék vagyok, a gyöngyösi Tescóban dolgozom. Érde-

kes és legalább a szakmámban tevékenykedhetek. Kanduur
(Sziki Gábor) budapesti egyetemen tanul és mellette még
pénzügyi tanácsadással foglalkozik. Taszy (Tuza Gábor) a
gyöngyösi József Attila iskolában tanul, kõmûvesnek. Õ épí-
ti majd a zenei karrierünket. Makesz (Makkai Róbert) szin-
tén tanul, de nem Gyöngyösön, hanem Hatvanban, most
fog végezni. Sanya (Sirkó Sándor) tévéket összeszerelõ gyári
munkás.

– Pár mondatodból az sugárzott, hogy valakinek bizonyítani
akartál volna ezzel a rendezvénnyel.

– Fõként nem errõl van szó, hanem arról hogy minden-
ki egy jót bulizzon. Volt benne ilyen is. Én általános isko-
lában nem voltam valami közkedvelt, mert mindig is erõs
testalkatú voltam, és ha a suliban valaki nem olyan, mint a
többi, akkor azt megvetik, kiközösítik, lenézik. Nem tudom,
miért kell mindenkinek ugyanúgy kinézni, unalmas lenne
az élet akkor.

– Valamit üzennél a közönségnek?
– Csak annyit hogy köszönjük azoknak, akik a második

Rock szombaton megjelentek, és reméljük, hogy a harma-
dikra még többen ellátogatnak. Külön köszönet minden
elismerésért.

A weboldalunkon minden információ ki lesz írva és ké-
szülõben van a Rock szombatból kialakult Tarjánfeszt web-
oldala is. A Dízel zenekar elérhetõsége, ahol megnézheti a
friss híreket és több információhoz juthat, esetleg a vélemé-
nyek, vendégkönyv menüben írhat, üzenhet:
www.dizel.lapunk.hu és e-mail cím: leiter16@citromail.hu.
Koncertügyben, szponzorügyben: 06-30-721-1899 (Leiter
Attila).

A srácok már szervezik a 3. Rock Szombat Fesztivált, ami
a jelek szerint másabb és energikusabb lesz ennél a rockest-
nél. Mindenesetre nem érdemes kihagyni, veszíteni nem
veszít vele senki sem, esetleg egy jót bulizik.    

Dízel zenekar

Folytatás a 12. oldalról Farsangi Játszóház
Február 19-én már mindenki érezte, az idei tél az utol-

sókat rúgja. A nagy fagyok múltával a Mûvelõdési Ház felé
igyekvõ gyermekek orrát is meg-megcsapta az olvadó hó
alól kiszakadó friss földszag, a tavasz lehelete. Délután há-
rom óra elõtt egyre több kis ember vette erre az irányt.
Elõbb iskolások szállingóztak egyénenként vagy kisebb cso-
portokban, baráti társaságokban, az iskola épülete felõl. A
legkisebbeket a szüleik hozták az uzsonna végeztével az óvo-
dából. A program csalogató, már a neve is jól hangzik. Far-
sangi játszóházat szerveztünk a Mûvelõdési Házban
Varnyú Rita közremûködésével. 

Az elsõ helyszínt a nagyteremben alakítottuk ki. A le-
ültetett apróságok egyfajta néprajzi kvízen vettek részt,
mely némely kereskedelmi tv csatorna mûveltségi vetél-
kedõjének is elment volna. A lelkes, csillogó szemû illet-
ve néha megszeppent csemeték farsangi népszoká-
sokkal, hagyományokkal kapcsolatos kérdésekre
válaszoltak, de ha ez nem sikerült kisegítettük õket,
gondosan elmagyarázva a szokások, rituálék hátterét, ki-
alakulását is. A múlt, a hagyományok, szellemi örök-
ségünk megismerése és megértése után mozgásos
játékokkal vezettük le a nebulók energiáját, akik
önfeledten vetették magukat a szellemesen kialakított
próbák alá.

A kipirult gyermekeket a klubteremben várta
az újabb helyszín, ahol kreativitásukat élhették ki.
Farsangi álarcok, maszkok készültek itt termések-

Folytatás a 14. oldalon



Pávakörünk 2010. február 27-én Nyílt napot tar-
tott, melyre szeretettel meghívtuk a község minden la-
kóját. Bodó Gáborné 17 órakor köszöntötte a meg-
jelenteket, majd az „Ucca, ucca” címû dalcsok-
runkkal megnyitottuk a rendezvényt. Ezek után
ismertettem az utóbbi évek eredményeit és a 2010-
es év terveit.

Eredményeink: 2007-ben a Palóc Gála Nemzetközi
és Regionális Népzenei Fesztiválon „Dicséretes foko-
zatot”; 2008 júniusában a Ködellik a Mátra Népzenei
Fesztivál Országos minõsítõ rendszerében „Arany fo-
kozatot”, ugyanez év novemberében a Palóc Gálán a
fesztivál „Különdíját” kapta meg a Pávakör. 2009 júni-
usában a Ködellik a Mátra Regionális Népzenei Találkozón,
a csoport életének a legnagyobb elismerését, a „Fesztivál
Nagydíjat” tudhatta magáénak. A XIII. Egri Népzenei Gá-
lán a Pávakör szólistája Balogh Edina „Kiváló
Minõsítést” dalosaink „Díszoklevelet” kaptak.

A csoport életében nem csak az országos versenyek
fontosak, hanem kiemelt jelentõséggel bírnak a helyi és a

környékbeli fellépések is. Voltunk Boldogon, Gyön-
gyössolymoson, szomszédoltunk Szûcsiben. A helyi ren-
dezvényeken is aktívan jelen voltunk, pl.: a Pünkösdö-
lésen, a Múzeumok Éjszakáján, az augusztus 20. újke-
nyér-szentelésen, az Idõsek Világnapján, a Múzeumok
Õszi Fesztiválján, ahol helyi jellegû ételeket készítettünk
a Nagyi Klub tagjaival és a Luca napon.

2010-es terveink: Ködellik a Mátra Országos Nép-
zenei Fesztiválon ismét minõsítést kér a csoport,  és részt
vettünk a Palóc Gálán Egerben.

Meghívásaink: májusban zenés vasárnapi hangverseny
a Néprajzi Múzeumban; Pécs Európa Kulturális Fõvárosa
rendezvényeire, helyi rendezvényeken való fellépés és ter-
mészetesen egyéb felkéréseknek is eleget teszünk az év
folyamán.

A legnagyobb kihívás a csoport életében, egy 40 per-
ces zenei cd felvétel és egy 20 perces szerkesztett
dvd film készítése a kórusról és a település neveze-
tességeirõl, melyet ez év júniusára tervezünk.

Az ismertetés után újabb dalcsokorral szóra-
koztattuk a vendégeket, Mészáros Mátyás pedig
köszöntötte a névnaposokat. Nagy sikerrel szere-
pelt a Nagyi Klub énekkara is, akik katonanótákat
énekeltek, majd közösen elénekeltük a Nyugdíjasok
Himnuszát, majd megkezdõdött a kötetlen szórakozás. 

19 órakor elfogyasztottuk Bodóné Marika szenzá-
ciós töltött káposztáját, valamint a csoport tagjai
által készített finomabbnál finomabb házi süte-
ményeket. 20 órától folytatódott az este. Ezúton sze-
retnénk megköszönni minden adományt és min-
den felajánlást. Szponzoraink: COOP ABC, Olgi
Diszkont, Nagy Károly polgármester úr, dr. Szecskõ
Tamás Dió Rádió, dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina és a
Pávakör valamennyi tagja.

Úgy gondolom, hogy az a több mint 100 ember, aki
ezen az estén részt vett, nagyon jól érezte magát, amit az
is bizonyít, hogy 23 óráig folytattuk a nótázást és a tán-
colást. Ezt a hagyományt szeretnénk megõrizni és jövõre
is megtartani!

Nádasdi Lászlóné, a csoport vezetõje
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bõl, magvakból, mákból, lencsébõl, kókuszból, kurku-
mából és pirospaprikából. A hosszú asztalon felhalmo-
zott hozzávalók és segédeszközök szabad prédái voltak a
gyermekhadnak. Készültek az egyedi alkotások, az arco-
kon feszült figyelem ült és kidugott nyelvecskék jelezték,
jobb most nem zavarni a mûvészt, az alkotás minden
energiáját leköti.

A délután utolsó eseményén a könyvtár megtelt a
meseolvasásra váró nagyérdemûvel. Folyt a fészke-
lõdés, sugdosódás, a szomszédok még néha bökdösték is
egymást. Ahogy azonban a mese elérte az elsõ fordulatát,
sablonosból érdekesre váltott a történet, minden meg-
változott. A mesemondó felé fordult a közfigyelem,
abbamaradt a szomszéd zaklatása és a nevetés vagy a han-
gos figyelmeztetés már a mese szereplõjének szólt ha az
pórul járt, vagy a róka rosszra készült. 

Aztán a mesefolyam is elapadt és estefelé hazaindult a
sok lurkó piros paprikás álarcát gyûrve, szorongatva.

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
mûvelõdésszervezõ

Folytatás a 13. oldalról

Nyílt Nap
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Utazás Kiállítás
2010.

A fõvárosban a vásárváros területén 2010. március 04-
07. között ismételten megrendezték az Utazás Ki-
állítást, melyen községünk is bemutatkozott. Március
04-én Nagy Károly polgármester úr volt a Dél-Mátra
Közhasznú Egyesület standjának vendége. Március
5-én (pénteken) a Pávakör 5 tagja, díszes tarjáni nép-
viseletben kísért el engem, akik friss házi pogácsával,
herõcével és jó helyi borokkal kínálták a vendégeket.
A szép öltözet nagy tetszést aratott, rengeteg fotó ké-
szült róluk és az egész csoport meghívást kapott a
Siófoki Nyári Fesztiválra. Az elismerés tovább folytató-
dott, hiszen Beke Pál a Magyar Rádió szerkesztõ-

riportere rádiófelvételt készített velük, melyet e héten
a Kossuth Rádióban hallhatunk. Úgy gondolom, méltón
képviseltük községünket és megfogadtuk, jövõre még több
pogácsát és bort viszünk magunkkal.

dr Szecskõné Ozsvárt Krisztina, mûvelõdésszervezõ

Március 7-én vasárnap budapesti mûvészek ér-
keztek falunkba. A cirkuszi elõadás vonzotta a gyerekeket,
akik szép számban jelentek meg 16 órakor a Mûvelõdési
Házban. A négyszemélyes társulat artistamutatványokat
adott elõ, egy makákó majom kerékpározott és megpróbált
zsonglõrködni is – mérsékelt sikerrel. Az egy órás elõadást 5
perces szünet szakította félbe, amikor mód volt tombolát
vagy nyalókát, pattogatott kukoricát, stb.-t vásárolni.

A második rész bohóctréfákkal és további mutatványok-
kal telt. Volt késdobáló és ládában eltüntetett mûvész is.
Ahogy oldódott a hangulat, egyre interaktívabb lett az elõ-
adás, egyre több gyermek és felnõtt jelentkezett önként a
mûvészek partnerének. Az egyik csúcspont egy óriáskígyó
bemutatása volt, amit kezdetben csak néhányan mertek

megsimogatni, végül nyolc-tíz vendégnek is a nyakába ke-
rült. A nézõk kezdeti megilletõdése után jó hangulatúvá vált
az elõadás, a fiatalok a zárásra már õszintén élvezték a
„cirkuszt”.

dr Szecskõné Ozsvárt Krisztina

Cirkusz

Egyesületeink
A Polgárõrség hírei

2010. február 10-én tartott taggyûlésen a lemondott
Balogh Ferenc polgárõr parancsnok helyett Nagy
Gábort, Õzse János elnök helyett Dobre Andrást vá-
lasztották meg egyhangúlag.

Fõ feladatunk a polgárõrség újjászervezése, taglétszámá-
nak növelése, az alapszabály értelmében továbbra is a köz-
rend és a közbiztonsági, bûnmegelõzési, baleset-megelõzési,
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.

Célunk községünk lakóinak a szolgálata, nyugalmuk és
biztonságuk biztosítása, megóvása, a közbiztonság javítása, a
lakosság és a bûnüldözõ valamint a rendvédelmi szerveze-
tek közötti bizalom és együttmûködés erõsítése. Feladatunk
teljesítéséhez feltétlenül szükségünk van a lakosság minden
rétegével való együttmûködésre. Várjuk azon 18 életévet be-
töltött, büntetlen elõéletû lakosokat akik egyesületünk tag-
jaként tenni kívánnak fenti céljaink elérésében.

Nagy Gábor, polgárõr parancsnok
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Tûzoltó Egyesületünk 2009. évben is részt vett a
Tûzoltó Szövetség által kiírt pályázaton.

A pályázati feltételeknek egyesületünk megfelelt:
– cégbíróságnál be vagyunk jegyezve,
– tartozásunk nincs az APEH és a Vám- és Pénzügyõrség

irányába,
– az együttmûködési megállapodást a Gyöngyös Váro-

si Tûzoltósággal megkötöttük.
A pályázat a technikai eszközök fejlesztésére és szertár-

felújításra szólt. Egyesületünk a szertárfelújításra 502 957
Ft-ot, a technikai eszközök fejlesztésére pedig 276 000
Ft-ot pályázott. Az egyesület legjobban a felújításra
elnyert összegnek örült, hiszen ez a régi parasztház,

ami részünkre szertárnak ki lett jelölve igen elhanyagolt
állapotban volt. Sikerült ezt a régi épületet belülrõl újjá
varázsolni, a falak gipszkartonnal lettek beborítva, a pado-
zat ki lett cserélve, új ajtók lettek beépítve és fûthetõvé
tettük a szertárunkat.

Természetesen van még mit tennünk, hiszen a tûz-
oltó autónak is jó lenne egy zárt garázs, és szeretnénk egy
kis irodát is kialakítani.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a tûzoltók-
nak, akik aktívan részt vettek az épület felújításában: Lu-
dányi Ferencnek, Babus Gábornak, Benedek Gábor-
nak és mindazoknak, akik a ki- és bepakolásban segí-
tettek. Megköszönöm Kiss István (Fukó) önzetlen
munkáját, aki évek óta javítja a matuzsálemi kort megért
egyesületi tûzoltóautót. Kívánok neki és minden tûzoltó
társamnak sok sikert és jó egészséget.     Benedek János, tõo.pk

Tûzoltó Egyesület

A résztvevõk különbözõ technikákkal
ismerkedhetnek meg.

Kifújt, vagy keményre fõtt tojást hozzatok magatokkal!

HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK,
Tojásfestés lesz az ÁMK nagytermében.
Minden gyermeket szeretettel várunk!

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS!
2010. március 31-én szerdán 15 órától
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