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Tavaszutó, nyárelõ,
meggyet érlelõ,
mézillatú napsugár,
bújj elõ!

Tavaszutó, nyárelõ,
mézet pergetõ,
búzasárga napsugár,
bújj elõ!

Tavaszutó, nyárelõ,
búzát érlelõ,
barna bõrû napsugár,
bújj elõ!

Tavaszutó, nyárelõ,
bõrünk perzselõ,
júniusi napsugár,
bújj elõ!

Kányádi Sándor: Napsugár-hívogató
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a 2010. február 15. napján tartott ülésén
úgy döntött, hogy az ÁMK igazgató vezetõi megbízást
visszavonja, és ezzel egyidejûleg az ÁMK igazgatói állás-
ra új pályázati felhívást tesz közzé. Döntött továbbá arról,
hogy a könyvtár kiegészítõ berendezéseinek vásárlásához
nyújtott pályázaton részt kíván venni, és ehhez a szük-
séges önerõt biztosítja. A Testület döntött arról, hogy a
születési támogatás összege a 2010. évben 10 000 forint
legyen gyermekenként. A Grémium 40 000 forint + úti-
költséget támogatást szavazott meg a Pávakör részére, és
úgy döntött, hogy a Községi Sportkör részére 300 000 fo-
rint, a Polgárõr Egyesület részére pedig 200 000 forint
önkormányzati támogatást biztosít. A Testület egy-
hangúlag elfogadta az Önkormányzat 2010. évre vonat-
kozó költségvetési rendeletét. A Képviselõ-testület az
Önkormányzat kiadási és bevételi fõösszegét 316 512 000
forintban állapítja meg. A Testület megválasztotta Gyön-
gyöstarján három szavazókörének szavazatszámláló
bizottság tagjait, akik a következõ általános választásokig
fogják e tisztet ellátni. A Grémium úgy döntött, hogy a
Hõsök utca 1. szám alatti szolgáltatóház felújítására, a
Nefelejcs utcai játszótér felújítására és a temetõ kerítésé-
nek felújítására vonatkozóan közbeszerzési pályázatot ír
ki. A Képviselõ-testület az írásban megküldött egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívással a módosítások figyelembe
vételével egyetért és felhatalmazza az eljárás lebonyolí-
tásával Mátra Fejlesztõ Központ Közhasznú Nonprofit
Kft.-t. A 2010. évi rendezvényekkel kapcsolatosan a
Képviselõ-testület két eseményt határozott meg, 2010.
augusztus 21. napján, „Szüretkezdõ Fesztivál” címmel,
és 2010. december 11. napján „Lucázás” elnevezéssel.

A Képviselõ-testület 2010. március 25. napján tartott
ülésén elfogadta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi
teljesítménykövetelményeit, amelyek között az ország-
gyûlési képviselõválasztások, valamint a helyhatósági
választás lebonyolítása, a hivatali ügyintézés színvonalá-
nak emelése, korszerûsítése, a helyi közszolgáltatások
színvonalának emelése, a külsõ támogatások igény-
bevételének minél hatékonyabb kihasználása, és a
pályázatíró külsõ szervek hatékony támogatása szerepel
különösen.

A Grémium meghallgatta a Mátra Jövõje Turisztikai
Egyesület és a Gyöngyös Körzete Többcélú Kistérségi
Társulás beszámolóját. Az Önkormányzat úgy döntött,
hogy elfogadja a Bródy Sándor Könyvtárral kötött, a
mozgókönyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó együttmû-
ködési megállapodást, amelynek megfelelõen a községi
mozgókönyvtár üzemeltetését az egri könyvtár látná el. A

Képviselõ-testület elfogadta az Önkormányzat 2010. évi
közbeszerzési tervét. A terv szerint 2010. évben a követ-
kezõ közbeszerzések kerülnek lebonyolításra: UMVP
hármastengely 1. rész Gyöngyöstarján Hõsök u. 1. szám
alatti Szolgáltatóház felújítása. 2. rész Gyöngyöstarjáni
Nefelejcs utcai játszótér építése. 3. rész Gyöngyöstarjáni
temetõ kerítésének felújítása (nettó 20 millió forint);
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása (Gyön-
gyöstarján, Rákóczi Ferenc utca 1.) (nettó 25 millió fo-
rint); Általános Mûvelõdési Központ fûtéskorszerûsí-
tése(nettó 35 millió forint). A Testület döntött továbbá az
egyesületek önkormányzati támogatásáról, ennek megfe-
lelõen a Pávakör 500 000 forint, az Egészséges Jövõért
Közalapítvány 260 000 forint, a Hegyközség 200 000 fo-
rint, a Községi Tûzoltó Egyesület 100 000 forint támo-
gatásban részesül a 2010. évben. A Testület elhatározta,
hogy az Általános Mûvelõdési Központ konyha részére
bruttó 50 000 forint, a Napköziotthonos Óvoda részére
bruttó 80 000 forint, az Általános Mûvelõdési Központ
általános iskola részére bruttó 215 000 forint nagyságú
összeget biztosít kis értékû eszközvásárlásra. A Képvise-
lõ-testület elfogadta a jövõben kialakítandó Egynapos
Önkormányzati Termelõi Piac Házirendjét, amely a piac
üzemeltetésével kapcsolatos fõbb szabályokat fekteti le.

A Testület a 2010. április 22. napján megtartott ülését
a község gyámügyi tevékenységérõl és a családsegítõ,
valamint a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló
beszámoló meghallgatásával kezdte. Majd a 2009. évre
vonatkozó költségvetési rendeletét módosította, és elfo-
gadta a 2009. évre vonatkozó beszámolót is. A Grémium
megállapította, hogy az Önkormányzat stabil, kiegyensú-
lyozott gazdálkodást folytatott a tavalyi évben. Ezután a
2009. évre vonatkozó belsõ ellenõrzési tevékenységrõl és
a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi
ellenõrzési tevékenységrõl szóló beszámoló került elfo-
gadásra. Az Önkormányzat az Általános Mûvelõdési
Központ igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázatát
érvénytelennek nyilvánította, mivel a határidõre beérke-
zett két pályázat az elõírt feltételeknek nem felelt meg, és
egyben döntött arról, hogy új pályázat kerüljön kiírásra.
A Testület megalkotta a díszpolgári cím, a Gyöngyöstar-
ján Községért emlékérem, valamint a kiemelkedõ társa-
dalmi tevékenységért díszoklevél alapításáról és adomá-
nyozásának rendjérõl szóló rendeletét, amely szabályoz-
za a helyi kitüntetések adományozásának rendjét. A Kép-
viselõ-testület úgy döntött, hogy dr. Petrovics Antal Béla
gyöngyöstarjáni felnõtt háziorvost javasolja 2010. évben a
Heves Megyéért kitüntetõ díj adományozására.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük

Folytatás a 3. oldalon
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A Képviselõ-testület a 2010. április 23. napján megtar-
tott rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy a Hõsök utca 1.
szám alatt lévõ szolgáltatóház felújítási munkáinak,
valamint a gyöngyöstarjáni temetõ kerítés felújítási mun-
káinak kivitelezésével az Eganton Kft. (3300 Eger, Árpád
u. 64.) ajánlattevõt bízza meg, és a játszótér felújításával
kapcsolatos közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyil-
vánítja. Az önkormányzat úgy döntött továbbá, hogy 2010.
évben az önkormányzati belterületi utak kátyúzásával és a
burkolatsüllyedések javítási munkáival az árajánlatok
alapján az Andezit Kft. (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.) kivi-
telezõ céget bízza meg.

A 2010. május 20. napján megtartott ülésen a Kép-
viselõ-testület az intézmények létszámhelyzetének és az
intézmények közötti tervezhetõ létszám- és álláshely-
átcsoportosítás lehetõségének felülvizsgálata függvényé-
ben felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésrõl dön-
tött az Általános Mûvelõdési Központ intézményénél. A
Testület beszámolót hallgatott meg az Önkormányzat
bizottságainak munkájáról. Majd megismerte a Polgár-
mesteri Hivatal 2009. évben elvégzett munkáját is. Az
ülésen módosításra került a 2010. évre vonatkozó
közbeszerzési terv is, amely kiegészült a bölcsõdék és a
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
program keretében az Általános Mûvelõdési Központ
Napköziotthonos Óvodájának felújításával, mintegy 14,5
millió forint értékben. Az Önkormányzat úgy döntött,
hogy 2010. évben szervezett színházlátogatás buszkölt-
ségéhez 50 000 forinttal hozzájárul, továbbá arról határo-
zott, hogy a gyöngyösi Mentõállomás részére 30 000
forint anyagi támogatást biztosít. A Testület döntött
továbbá arról, hogy az iskolai nyári üdültetéshez 100 000
forint anyagi támogatást biztosít. A Képviselõ-testület
úgy döntött, hogy a Rákóczi utca 1. szám alatt lévõ
közösségi épület kialakításának mûszaki ellenõri felada-
tainak ellátásával, valamint a kiviteli tervek elkészítésével
a Genius Geometry Kft.-t bízza meg. A Testület hatá-
lyon kívül helyezte az Önkormányzat ebtartásról szóló
9/2004. (IV. 1.) rendeletét, mivel az abban foglalt szabá-
lyokat magasabb szintû jogszabályok leszabályoznak. A
Testület elfogadta, hogy Nagyréde-Gyöngyöstarján
közötti mezõgazdasági út megépítéséhez szükséges út-
szakasz tervezési költségét a tervezõ részére átutalja, és
egyben jogi eljárást kezdeményez Nagyréde Község Ön-
kormányzatával szemben a tervezési költség megtérítése
vonatkozásában.

Papp Zoltán, jegyzõ

Folytatás a 2. oldalról

Az elmúlt hetekben többen kérdeztek arról, hogy ho-
vá költöttük a dr. Magda Sándor által terjesztett röplapo-
kon szereplõ 722 millió forintot. Ha figyelmesen elolvas-
suk a terjesztett röpcédulát, akkor kiderül, hogy az elmúlt
8 évre vonatkozik az összeg és a tételek nagy része nem
érinti az önkormányzatot. (Például a vállalkozás-agrár cím
alatti 571 millió forint. Errõl az adatról is csak sejtéseink
vannak, de ebben benne lehetnek a szõlõkivágási és -tele-
pítési támogatások, és egyéb, vállalkozások által elnyert
pénzek is.) Önkormányzatunknál nem jelentek meg ezen
összegek és nem is követhetõek. Önkormányzatunknak
nyújtott támogatások, amelyek döntõ része pályázati pén-
zek, összességében elérik az 51 millió forintot. Sõt büsz-
kén mondhatom, hogy ebben a ciklusban is többet nyer-
tünk pályázaton 51 millió forintnál. Tehát kijelenthetem,
hogy az országgyûlési képviselõ-választás kampányában
elhangzottak valódiságáért, félreérthetõségéért semmilyen
módon sem felelõs Gyöngyöstarján önkormányzata, s a
közölt adatok nem az önkormányzatunktól származnak.

Nagy Károly, polgármester

Régóta vártunk erre a pillanatra. Gyöngyöstarján lena-
gyobb kincseinek, a gyerekeinknek építettünk egy játszóte-
ret a Kossuth utcában. Olyan játszóteret, aminek a megvaló-
sulását a kisgyerekes anyukák kezdeményezésének és közsé-
gi összefogásnak köszönhetjük. Nincs olyan önkormányzat,
aki ne szorulna a lakosság segítségére, és nincs az a képvise-
lõ-testület, aki ne támogatna egy ilyen jó kezdeményezést.

Újra bebizonyosodott, hogy összefogással minden
elérhetõ! A gyöngyöstarjániak adományoztak és megvaló-
sult amit akartunk. Pénzzel és munkával járultak hozzá
vállalkozók, egyesületek, egyház, csoportok, magán-
személyek és az önkormányzat. Közel 2,5 millió forintból
az uniós elõírásoknak megfelelõ játszóteret építettünk.

Sok örömet kívánunk minden használójának!
Tisztelettel Gyöngyöstarján képviselõ-testülete

Az országgyûlési
képviselõ-választásról

Elkészült a játszótér
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Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség, Miskolc Mindszenti tér 4.

H A T Á R O Z A T !
A Gyöngyöstarján 0106/1, 0106/2, 0114/23. helyrajzi szá-

mon fekvõ települési szilárdhulladék-lerakóra vonatkozó
teljes körû környezetvédelmi felülvizsgálatot elfogadom.

Elõírások:
– A hulladéklerakón a továbbiakban mindennemû hul-

ladék lerakása, ártalmatlanítása tilos.
– Intézkedést kell tenni annak megakadályozására, hogy

a területen hulladékot helyezhessenek el, illetve a hulladékot
meggyújtsák.

– A lerakó rekultivációjáig annak elgyomosodását meg
kell akadályozni.

– A lerakón megtelepedett növényzetet, illetve annak ka-
szálékát tilos meggyújtani.

– A lerakó környezetében elszórtan elhelyezkedõ hulla-
dékot egy hulladéktestre kell rendezni, melyet 0,3 m  vastag
földbõl álló takaróréteggel kell ellátni, oly módon, hogy a
hulladék szabadon ne látsszon.

– A bezárást követõen végzett intézkedésekrõl, ellen-
õrzésekrõl, megfigyelésekrõl, évenként összefoglaló jelentést
kell készíteni, és a Felügyelõség részére megküldeni.

Egyéb kötelezés:
A hulladéklerakón 2005-ben történt vizsgálat alapján na-

gyobb mennyiségû ökotoxikus festékhulladék került elõ. A
felügyelõség a 13372-3/2006 sz. jogerõs határozatában az
illegálisan elhelyezett hulladék tulajdonosát, a Young Star
Kft.-t kötelezte a hulladék kitermelésére és elszállítására.
Tekintettel arra, hogy a Kft. felszámolása folyamatban van és
így pénzügyi fedezet sem áll rendelkezésre a kötelezettség
teljesítésére, a teljesítés hiányában a lerakó rekultivációjának
elvégzése nem lehetséges.

A hulladéklerakó tulajdonosa a Gyöngyöstarjáni Önkor-
mányzat nyilatkozott, hogy a 13372-3/2006 sz. jogerõs hatá-
rozatnak a kötelezett helyett eleget tesz, a rekultivációs mun-
kálatok megkezdéséig.

Ezen nyilatkozat alapján a Gyöngyösi Települési Szilárd-
hulladék-lerakókat érintõ Rekultivációs Társulás részére en-
gedélyezem a Gyöngyöstarjáni hulladéklerakót érintõ rekul-
tivációs munkálatok megkezdését.

Összegzés:
Végre egy 2002 óta húzódó komoly probléma került

megoldásra. Minden aktuális képviselõ-testület asztalát
megjárta a kérdés, hogyan tesz eleget az 1995. évi környezet-
védelmi törvény települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ
elõírásainak.

A jelenlegi testület felvállalta, hogy az elõírásoknak meg-
felelõen elvégzi a lerakó végleges rekultiválását, lezárását.
Ennek a munkának a jelentõs költségeit az önkormányzat

nem tudná vállalni, de erre megfelelõ pályázati lehetõség
adódott 2009. évben. Csatlakoztunk a Települési Szilárdhul-
ladék-lerakókat érintõ Rekultivációs Társulásba; 12 telepü-
léssel közös (KEOP 7.2.3.) pályázat megnyerése reális 
esélyt teremtett arra, hogy 15% önerõ biztosításával a rekul-
tiváció 2012-ig elkészüljön.

A jelenlegi testület által „megörökölt”, az egyéb kötele-
zésben szereplõ, 2005. év óta  megoldatlan, veszélyes hulla-
dék lerakása és a 2006. év elején kiadott jogerõs felügyelõsé-
gi határozat figyelmen kívül hagyása azt eredményezte, hogy
annak a lerakó tulajdonosa, a Gyöngyöstarjáni Önkormány-
zat lett a kényszervállalója.

Lehetne még továbbra is várni a veszélyes hulladék lera-
kása miatti  eljárás végéig, de akkor kizárnánk magunkat egy
jó lehetõségbõl, hogy végre rendezõdjön a gyöngyöstarjáni
szeméttelep sorsa.

Kérjük a lakosságot, hogy a határozat értelmében sem-
miféle hulladékot, még a korábban engedélyezett építõ-
anyag törmeléket se szállítson a szeméttelepre.

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy akinek pincealap ásás
vagy egyéb földmunkák miatt kiszoruló föld képzõdik, an-
nak elhelyezésére az önkormányzattal történt egyeztetés
után lehetõség van a hulladéklerakó területén.

Környezetvédelmi, Közbeszerzési és Településrendezési Bizottság

A gyöngyöstarjáni szeméttelep helyzetérõl
Idézet az ÉMI-TVF 2010. május 10-i határozatából

ÁMK tallózó
Óvodánk életébõl

Mint mindig, most sem történt másként. Igyekez-
tünk minél több élményt nyújtani óvodásainknak. Válto-
zatos programok, meglepetések várták a gyerekeket a
mindennapi nevelõ-oktató munka mellett.

Óvodánk több vendéget is fogadott. A Galagonya
bábszínház elõadása, Áprily Géza zenész hangulatos mû-
sora mellett nagyon figyeltünk hagyományos program-
jaink minõségére is. Húsvétkor a Pávakör tagjai látogat-

Folytatás az 5. oldalon
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tak el hozzánk, és elsõ szóra vállalták a szülõi szerepet a
hagyományõrzõ játékunkban. Régi élményeikrõl mesél-
tek és egy kis mûsorral is kedveskedtek nekünk. Kö-
szönjük szépen! Az óvoda összes kis legénykéje felkere-
kedett és a patakról hoztak vizet a locsolkodáshoz, amiért
cserébe a lányok piros tojással és finom falatokkal várták
õket. A kiscsoportosok tavaszvárójával ért véget a nap.

Mesemondó versenyünket Zámborszky Balázs nyer-
te meg és õ képviselte óvodánkat, falunkat a megyei
megmérettetésen. Igyekezetének meg lett az eredménye,
amit különdíjjal értékeltek. Gratulálunk!

A májfa állítás is hagyomány óvodánkban. A középsõs
fiúk a szülõk segítségével az erdõrõl fát hoznak, amit közö-
sen feldíszítünk, és tavaszi dalokat énekelve körbejárunk.

Természetesen életünk egyik legszebb ünnepére is ké-
szültünk, nagy titkolózások közepette. Saját készítésû aján-
dékkal, verssel és énekkel köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat.

A nagycsoportosok év végi kirándulásán a szülõkkel
együtt vettünk részt. Budapesten voltunk hajókirándulá-
son, majd a Várnál kezdtük meg körsétánkat, amit sajnos
hirtelen jött zápor miatt félbe kellet szakítani. Ám a ját-
szóházban eltöltött idõ, úgy gondolom, feledtette a gye-
rekekkel a rossz idõjárást.

Gyermeknapra az ugrálóvár és az arcfestés mellett az
egyik óvodásunk apukájának jóvoltából egy új udvari
játékkal sikerült meglepni a gyerekeket. Nagy örömmel
vették birtokba a várnak minden négyzetméterét. 

Köszönjük szépen az apukának és munkásainak!
Elszaladt egy újabb év. 34 új kiscsoportos lépett be

óvodánk szép és meghitt birodalmába. Ki könnyebben,
ki nehezebben vette a szülõktõl való elválás elsõ lépcsõ-
jét, ám az óvó nénik, dajka nénik ölelése, simogatása
mindenkit megnyugtatott.

Középsõseink, akik szintén igen nagy létszámmal
vannak, sok új ismerettel, tapasztalattal gazdagodtak az év
folyamán, az óvó nénik, dajka nénik nem kis munkájá-
nak köszönhetõen.

Nagycsoportosaink pedig igazán nagyok lettek. 19
gyermeket engedünk kirepülni az iskolai életbe. Az óvo-
dát, mely a játékok birodalma, felváltja az iskolapad, a ta-
nulás. Nem kis munka, kispajtás! Óvó nénik, dajka né-
nik nem felednek benneteket, és reméljük ti is jó szívvel
emlékeztek ránk. Ám elõtte itt van egy szabad, önfeledt
nyár.

Köszönöm minden óvodai dolgozónak, a szülõknek
azt a sok munkát, segítséget, amit egész év folyamán
tapasztaltam! Mindenkinek kívánok szép nyarat, sok pi-
henést, és szeptemberben kipihenten, megújulva talál-
kozunk az addigra megszépült óvodánkban.

Szecskõ Tiborné
intézményegység vezetõ helyettes

Folytatás a 4. oldalról A legkisebb is
számít!

A Poli-Farbe Festékgyár pályázatot hirdetett – part-
nerüzleteinek bevonásával – óvodák felújításának támo-
gatására. A Platinum Kid Óvodatámogató Program a
nehéz körülmények között mûködõ, rászoruló vidéki és
fõvárosi óvodákat segíti, és célja, hogy fölhívja a figyel-
met a gyerekek egészséges környezetének biztosítására, a
baba- és gyerekbarát Platinum Kid gyerekszoba-festék
használatával.

A program során összesen 98 intézmény, valamint a
Heim Pál Gyermekkórház, és a Bethesda Gyermek-
kórház részesülhet a hozzájárulásból.

A Vad Színek Festékbolt nevében – (3200 Gyöngyös
Jászsági út 3.) – örömmel értesítem az ovisokat és a la-
kosságot, hogy megnyertük a pályázatot az óvoda belsõ
falfestésére Platinum Kid gyerekszobafestékkel, amely
igazoltan gátolja a baktériumok (staphylococcus, coli) és
penészgombák szaporodását!

Jó egészséget kívánok minden ovisnak:

Szabó József
Hóvirág út

Iskolánk életébõl
Eredményes tanévet zárunk

Az emberek többsége év végén visszagondol arra,
milyen eseményeket hozott számukra az elmúlt év, mely
területeken mondhatják magukat sikeresnek. Általános
iskola révén mi a tanítás befejeztével készítünk szám-
vetést. Mozgalmas tanév áll mögöttünk. Tanulóink nagy
része a kötelezõ tananyag elsajátítása mellett még számos
tanulmányi és sportversenyen is részt vett. Bízunk
benne, hogy mindenki úgy zárja be ezt a tanévet, hogy
mindent megtett, amit képességei lehetõvé tesznek.
Szeretnénk megköszönni tanulóinknak, hogy szép ered-
ményekkel örvendeztettek meg minket, büszkék lehe-
tünk rájuk. Hála és köszönet illeti meg az õket felkészítõ
pedagógusokat és szülõket is, akik a napi munkán túl
sem sajnálták az idõt és fáradtságot, és gyakoroltak a
gyerekekkel a szép eredmények érdekében. Az alábbiak-
ban szeretnénk közzétenni tanulóink eddig elért ered-
ményeit. A lista sajnos nem teljes, ugyanis több leve-
lezõs versenyeredmény nem érkezett be lapzártáig. Úgy
gondoljuk azonban, ezek nélkül is elég jelentõs ez a lista.

Kissné Matin Éva
megbízott igazgató 
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BENDEGÚZ LEVELEZÕS VERSENY ORSZÁGOS MATEMATIKA

Kakas Krisztina 1. osztály, ezüstfokozat, Csomós Andrea
Felsõbányai Csenge 1. osztály, ezüstfokozat, Csomós Andrea

BENDEGÚZ LEVELEZÕS VERSENY ORSZÁGOS MAGYAR NYELV

Tóth Szilvia Anna 1. osztály, aranyfokozat, Csomós Andrea
Csernyik Laura 2. osztály, aranyfokozat, Pongrácz Gáborné
Bárdos Barbara 2. osztály, ezüstfokozat, Pongrácz Gáborné
Vincze Virág 2. osztály, ezüstfokozat, Pongrácz Gáborné

BENDEGÚZ MEGYEI ANYANYELVI VERSENY

Csernyik Laura 2. osztály, XV. hely, Pongrácz Gáborné
ALMA MATER LEVELEZÕS VERSENY ORSZÁGOS

Erdõs Zsófia 1. osztály, VIII. hely, Csomós Andrea

ALMA MATER LEVELEZÕS VERSENY ORSZÁGOS KREATÍV

KEZEK

Angyal Hunor 3. osztály, X. hely, Fehér Ádámné

ALMA MATER LEVELEZÕS VERSENY ORSZÁGOS REJTVÉNY

Angyal Hunor 3. osztály, XXVII. hely, Fehér Ádámné

ALMA MATER LEVELEZÕS VERSENY ORSZÁGOS

KÖRNYEZETISMERET

Czinkóczi Elizabet 3. osztály, VIII. hely, Fehér Ádámné

ALMA MATER LEVELEZÕS VERSENY ORSZÁGOS MATEMATIKA

Benchen György 3. osztály, XV. hely, Fehér Ádámné
Kis Márk 3. osztály, XIV. hely, Fehér Ádámné
Kis Dominik 3. osztály, V. hely, Fehér Ádámné
Karsai Krisztián 3. osztály, XXI. hely, Fehér Ádámné

ALMA MATER LEVELEZÕS VERSENY ORSZÁGOS ANGOL

Szecskõ Roland 3. osztály, XIII. hely, Pintér Zoltánné

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY KOMPOLT

Benchen György 3. osztály, VIII. hely, Fehér Ádámné
Kis Márk 3. osztály, XX. hely, Fehér Ádámné

KISKÖRZETI MATEMATIKAVERSENY ABASÁR

Leskó Gergõ 2. osztály, III. hely, Pongrácz Gáborné
Kis Viktória 5. osztály, III. hely, Pintér Zoltánné

HANGOS OLVASÁS VERSENY GYÖNGYÖSSOLYMOS

Lengyel Bianka 1. osztály, IV. hely, Csomós Andrea
Jakab Kíra 2. osztály, II. hely, Pongrácz Gáborné
Kerek Felícia 2. osztály, VIII. hely, Pongrácz Gáborné
Kis Dominik 3. osztály, II. hely, Fehér Ádámné
Szita Friderika 3. osztály, VI. hely, Fehér Ádámné
Jakab Olívia 4. osztály, V. hely, Kovácsné Skoda Ildikó
Sütõ Dézi 4. osztály, VI. hely, Kovácsné Skoda Ildikó

MÁRTON NAPI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Darók Dézi 1. osztály, III. hely vers, Csomós Andrea
Fehér Fruzsina 1. osztály, II. hely próza, Csomós Andrea
Fehér Fruzsina 1. osztály, III. hely, Csomós Andrea
Lengyel Bianka 1. osztály, különdíj rajzverseny, Csomós Andrea
Szecskõ Adrienn 2. osztály, II. hely rajzverseny, Pongrácz
Gáborné
Vincze Virág 2. osztály, különdíj rajzverseny, Pongrácz Gáborné
Leskó Gergõ 2. osztály, I. hely mese, vers, Pongrácz Gáborné
Szecskõ Adrienn 2. osztály, II. hely próza, Pongrácz Gáborné

Vincze Virág 2. osztály, különdíj vers, Pongrácz Gáborné
Jakab Kíra 2. osztály, különdíj vers, Pongrácz Gáborné
Czinkóczi Elizabet 3. osztály, I. hely vers, Fehér Ádámné
Czinkóczi Elizabet 3. osztály, I. hely rajz, Fehér Ádámné
Zagyi Eszter 3. osztály, II. hely vers, Fehér Ádámné

MESEMONDÓVERSENY

Lengyel Bianka 1. osztály, II. hely, Csomós Andrea

RAJZVERSENY GYÖNGYÖS KÖNYVTÁR

Csernyik Laura 2. osztály, I. hely, Pongrácz Gáborné

REJTVÉNYFEJTÕ VERSENY

Leskó Gergõ 2. osztály, I. hely
Szecskõ Adrienn 2. osztály, II. hely
Jávorszki Dávid 2. osztály, III. hely
Angyal Hunor 3. osztály, I. hely
Kis Márk 3. osztály, II. hely
Bakos Dóra 3. osztály, III. hely
Nagy Fanni 4. osztály, I. hely
Sütõ Dézi 4. osztály, II. hely
Fehér Franciska 4. osztály, III. hely
Kis Viktória 5. osztály, I. hely
Himer Máté 5. osztály, II. hely
Csernyik Eszter 5. osztály, III. hely
Kondás Máté 6. osztály, I. hely
Szita Marcell 6. osztály, II. hely
Jakab Olga Eszter 6. osztály, III. hely
Lõrinc Kristóf 7. osztály, I. hely
Tóth Alkexandra 7. osztály, II. hely
Szõke Zsófia 7. osztály, III. hely
Molnár Eszter 8. osztály, I. hely
Gergely Máté 8. osztály, II. hely
Szabó Cintia 8. osztály, III. hely

NEKCSEI MEGYEI TANULMÁNYI VERSENY GYÖNGYÖSPATA

MATEMATIKA

Kis Dominik 3. osztály, VIII. hely, Fehér Ádámné
Benchen György 3. osztály, X. hely, Fehér Ádámné
Darók Kíra 4. osztály, XII. hely, Kovácsné Skoda Ildikó
Nagy Fanni 4. osztály, VIII. hely, Kovácsné Skoda Ildikó

NEKCSEI MEGYEI TANULMÁNYI VERSENY GYÖNGYÖSPATA

MAGYAR

Szita Friderika 3. osztály, VIII. hely, Fehér Ádámné
Fuxreiter Ádám 3. osztály, XI. hely, Fehér Ádámné
Sütõ Dézi 4. osztály, IX. hely, Kovácsné Skoda Ildikó
Tóth Bence 4. osztály, X. hely, Kovácsné Skoda Ildikó

KÖLTÉSZET NAPI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ

Czinkóczi Elizabet 3. osztály, közönségdíj, Fehér Ádámné
Nagy Fanni 4. osztály, II. hely, Kovácsné Skoda Ildikó
Kis Viktória 5. osztály, közönségdíj, Földháziné Szalay Ágota
Godó Gerda 7. osztály , III. hely próza, Tari Ágnes
Huszár Vivien 7. osztály , II. hely vers, Tari Ágnes
Huszár Vivien 7. osztály , különdíj, Tari Ágnes
Szõke Zsófia 7. osztály , II. hely vers, Tari Ágnes
Lõrinc Kristóf, 7. osztály , II. hely próza, Tari Ágnes

Tanulmányi versenyek
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VÁROSI MESEMONDÓ VERSENY GYÖNGYÖS

Nagy Fanni 4. osztály, II. hely, Kovácsné Skoda Ildikó
MEGYEI MESEMONDÓ VERSENY

Nagy Fanni 4. osztály, II. hely, Kovácsné Skoda Ildikó

MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÕ VÁMOSGYÖRK CSAPATVERSENY

Nagy Fanni 4. osztály, III. hely, Kovácsné Skoda Ildikó
Sütõ Dézi 4. osztály, III. hely, Kovácsné Skoda Ildikó
Darók Kíra 4. osztály, III. hely, Kovácsné Skoda Ildikó
Tóth Bence 4. osztály, III. hely, Kovácsné Skoda Ildikó
Bóka Bence 4. osztály, III. hely, Kovácsné Skoda Ildikó

SZIVÁRVÁNY CÍMÛ ÚJSÁG ORSZÁGOS VERSENYÉNEK DÖNTÕ-
JE BUDAPEST

Angyal Hunor 3. osztály, XXVIII. hely, Fehér Ádámné

KÁLVÁRIAPARTI ISKOLA ÁLTAL RENDEZETT JÁTÉKOS ANGOL

VETÉLKEDÕ

Farkas Alexandra 6. osztály, III. hely, Pintér Zoltánné
Ludányi Attila 6. osztály, III. hely, Pintér Zoltánné

KIS VAKOND LEVELEZÕS VERSENY

Csernyik Laura 2. osztály, IV. hely, Pongrácz Gáborné
Leskó Gergõ 2. osztály, XXII. hely, Pongrácz Gáborné

ZRÍNYI ILONA ORSZÁGOS MATEMATIKA VERSENY

Benchen György 3. osztály, XXVI. hely, Fehér Ádámné
Czinkóczi Elizabet 3. osztály, CXXIII. hely, Fehér Ádámné
Szita Friderika 3. osztály, CXXXV. hely, Fehér Ádámné
Kis Dominik 3. osztály, CLIV. hely, Fehér Ádámné
Kis Viktória 5. osztály, XXIV. hely, Pintér Zoltánné

BAJZA JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT MATEMATIKA

VERSENY

Godó Gerda 7.osztály, IV. hely, Móczer Zsófia
Szõke Zsófia 7. osztály, VI. hely, Móczer Zsófia
Molnár Eszter 8. osztály, III. hely, Móczer Zsófia

NEUMANN JÁNOS MATEMATIKA VERSENY DÖNTÕ

Molnár Eszter 8.osztály, I. hely, Móczer Zsófia

MATEKGURU KÁRPÁT-MEDENCEI CSAPATVERSENY

Godó Gerda 7. osztály, XI. hely, Móczer Zsófia
Huszár Vivien, 7. osztály
Nagy Júlia 7. osztály 
Szõke Zsófia 7. osztály 
Lõrincz Kristóf 7. osztály 
Lovász Márton 7. osztály 

NÉMET SZÉPKIEJTÉSI VERSENY

Nagy Fanni 4. osztály, IV. hely, Kissné Matin Éva
Jakab Olga 6. osztály, I. hely, Kissné Matin Éva
Lõrincz Kristóf 7. osztály, V. hely, Kissné Matin Éva

ANGOL SZÉPKIEJTÉSI VERSENY BERZE NAGY JÁNOS GIMNÁZIUM

Kis Viktória 5. osztály, III. hely, Pintér Zoltánné

APÁCZAI CSERE JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ KOMPLEX VERSENY

Molnár Eszter 8. osztály, XI. hely, Sándorné Paulik Erika
Hliva Barbara 8. osztály 
Huszár Vivien 7. osztály 

KARÁCSONYFA DÍSZÍTÕ VERSENY

Nagy Júlia 7. osztály, IV. hely, Sándorné Paulik Erika és
Pintér Zoltánné
Huszár Vivien 7. osztály

Tóth Alexandra 7. osztály
Balogh Evelin 8. osztály
Molnár Eszter 8. osztály

VARÁZSTORONY VETÉLKEDÕ

Huszár Vivien 7. osztály, XXXV. hely, Sándorné Paulik Erika
Szõke Zsófia 7. osztály
Lõrinc Kristóf 7. osztály

Testnevelés, sport
02.15. Farsang-kupa 5-6. osztályos 
labdarúgó teremtorna, Vámosgyörk 4. hely
03.04. MGYLSZ Ovifoci, Gyöngyös 4. hely
03.09. MGYLSZ 3-4. osztályos 
labdarúgó teremtorna, Nagyréde 5. hely
03.19. MGYLSZ 5-6. osztályos 
labdarúgó torna, Nagyréde 7. hely
05.07. Atlétika diákolimpia, körzeti döntõ, Nagyréde
Egyéni összetett: Molnár Eszter 8. osztály 3. hely
Távolugrás: Molnár Eszter 8. osztály 1. hely
100 m síkfutás: Molnár Eszter 8. osztály 2. hely
4 X 100 m-es váltófutás. A csapat tagjai: 
Molnár Eszter, Godó Gerda, 
Tóth Alexandra, Huszár Vivien 2. hely
IV. korcsoport lány csoport verseny. A csapat tag-
jai: Molnár Eszter, Godó Gerda, Tóth Alexandra,
Nagy Júlia, Huszár Vivien 3. hely
05.12. Atlétika diákolimpia megyei döntõ, Eger
Molnár Eszter: Távolugrás 9. hely 
100 m-es síkfutás 7. hely
05.13. Labdarúgó diákolimpia, körzeti döntõ, 
Nagyréde 3. hely
05.14. MGYLSZ 3-4. osztályos labdarúgó torna, 
Markaz 5. hely
05. 26. Magyar Labdarúgás Kupadöntõ megtekin-
tése, Budapest, Puskás Ferenc Stadion: 25 fõ
05. 28. MGYLSZ 5-6. osztályos labdarúgó torna,
Nagyréde
06.01. 3-4. osztályos labdarúgó torna, Nagyréde
06.10. MGYLSZ Ovifoci, Gyöngyöstarján
1. csapat 2. hely
2. csapat 5. hely

Ezen kívül még számos versenyen vettek részt ta-
nulóink, ahol oklevél lett a jutalmuk.

Barna Tibor, testnevelõ

Felhívás!

A nyári szünet ideje alatt az iskolaudvaron
felügyelet nélkül senki nem tartózkodhat!
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Tantárgyi verseny
matematikából

Medve vetélkedõ

Idén már 12. éve rendezték meg a Medve vetélkedõt. 
Ez a verseny a matematikát viszi a természetbe. Buda-

pesten ez volt a 3. alkalom. A mi korosztályunkban 64
csapat indult, amibõl 3 tarjáni színben. A barátságos
megnyitó után kiosztották a térképeket. Ezután a csapa-
tokat ajándék tollal és kis útravalóval is meglepték. Pont-
ban 10-kor neki is vágtunk a Gellérthegy felfedezésének.
Az ABC különbözõ betûivel jelölt helyszínekhez kellett
eljutnunk, és mindenhol várt ránk egy kis fejtörõ. Volt
ahol falakba ütköztünk, s telefonos segítségre kellett
hagyatkoznunk, s olyan is elõfordult, hogy egy állomást
négyszer jártunk meg, de ez csak emelte a hangulatot. Az
sem volt probléma, ha már nagyon lemerült az elem,
hisz ilyen esetben szerencsénkre majdnem minden hely-
szín fel volt szerelve csúszdával vagy hintával, s fölös
energiáinkat levezettük. A „I” állomás igazi mumus volt.
Háromszor körbekerültük a Citadellát, mire rátaláltunk.
14:59 perckor gõzerõvel elkezdtünk szaladni a tetõrõl a
fõállomásra. Épp idõben odaértünk, s leadtuk a papírja-
inkat. Amíg javították a lapokat, érdekes bemutatókkal
szórakoztattak minket. Óriási élmény volt az egész, hi-
szen ki tudja, lesz-e még alkalmunk ilyen alaposan kör-
bejárni ezt a gyönyörû tájat. Fájó szívvel, de elhagytuk a
terepet. Pár hét múlva az eredmények felkerültek az in-
ternetre, s meglepõen jól szerepeltünk! Reméljük az el-
következendõ években is lesz alkalmunk ide eljutni,
mert ez egy feledhetetlen élmény volt!

Godó Gerda, Molnár Eszter
tanulók

Matekguru
Tavasszal befejezõdött a Matekguru Kárpát-medencei

matematika csapatverseny, amire a hetedik osztályosokkal
neveztünk. Az összesített értékelésben 11. helyezést értünk
el. Kicsit el voltak szomorodva a gyerekek, mert 1 pont híján
maradtunk le a 10. helyezettõl, és az elsõ tíz helyezett utazott
a döntõ helyszínére, Nyíregyháza-Sóstó gyógyfürdõre.

Külön dicséret a résztvevõ tanulóknak: Godó Ger-
dának, Huszár Viviennek, Nagy Júliának, Szõke Zsófiá-
nak, Lõrinc Kristófnak, Lovász Mártonnak.

Móczer Zsófia
szaktanár

Az óvoda nagycsoportosai és iskolánk alsó tagozatos
tanulói március 10-én, közös sportversenyen mérték
össze erejüket a tornateremben.

Néhány éve indult, s immár hagyománnyá vált, hogy
a két intézmény gyermekei találkoznak, barátkoznak, s
eközben egészséges mozgással töltik el az idõt. Az ovisok
így ismerkednek az iskolával, s leendõ tanító nénijükkel.

Nagy izgalom elõzte meg az eseményt. A gyerekek
teljes erõbedobással küzdöttek, ügyesen versengtek.

Játékos váltószámok és egyéni feladatok is szerepeltek
a délelõtti programban.

Zsákban futás volt az elsõ, mely mindenkibõl óriási
derültséget váltott ki. 

Váltóverseny labdahordással, zsákon húzás, labdaado-
gató, pincérváltó, rollerezés és még több érdekes feladat
következett, ezek mind csapatokban zajlottak le.

Egyéni számokban kötélhajtás, hulahopp-karikázás,
labdavezetés váltották egymást. Akinek maradt még
energiája, a végén biciklizhetett, görkorizhatott. 

Minden osztály lelkesen szurkolt. Izgalmas küzde-
lem, jó szórakozás jellemezte a sporttalálkozót. 

Jutalom nélkül senki nem ment haza, hisz mindenki
kapott cukorkát, csokoládét a verseny végén. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy itt Lusta Pistik nem
voltak, csak Sportos Sanyik.

Reméljük, hogy a mozgás szeretetének egy kis mor-
zsáját elültettük a gyerekekben!

Pongrácz Gáborné, tanító
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Egy szép márciusi napon a harmadik osztály kirán-
dulni indult Mátrafüredre. A jó hír az volt, hogy nyu-
szivonattal megyünk. Gyöngyösig busszal mentünk, és
ott szálltunk át a vonatra. Várni kellett egy kicsit az
indulásra, mert hamarabb érkeztünk. Már mindenki tü-
relmetlen volt. Egyszer csak elindult a vonat és zakatolva
ment felfelé az erdõbe. A táj nagyon szép volt, minden
ébredezett, és zöldellt az erdõ. A madarak szépen énekel-
tek, a patak halkan csobogott. A gyerekek nagyon örül-
tek, hogy megérkeztünk. Mátrafüreden a megállóban
nyuszilányok vártak bennünket. A nyuszik egy vadász-
házhoz vezettek. – Figyelem! – szólt a tanár néni. – Egy

kis játék következik. Meg kell keresni a nyuszilányt aki
elbújt. A legügyesebb kap egy csokinyuszit. Mindenki
buzgón keresgélt, mikor megpillantottunk két rózsaszín
fület a bokorban. Odaszaladtunk nagy örömmel és a
nyuszi egy kosár csokit tartott a kezében, és mindenki-
nek szétosztotta. Utána volt még egy kis játék. Mikor
mindenki elfáradt, bementünk a házba, és ittunk egy jó
üdítõt, és elrágtunk egy szép piros almát.

A program sajnos hamar véget ért, és indulni kellett
haza. A gyerekek örültek a kirándulásnak, és reméljük,
hogy jövõre is elmegyünk.

Czinkóczi Elizabet, 3. osztályos tanuló

Nyuszivonattal utaztunk

Az ÁMK Általános Iskola idén áprilisban 4. alkalom-
mal rendezett vers- és prózamondó versenyt. „Kedvenc
irodalmi mûvem” címmel hat helyszínen, vers és próza
kategóriában vártuk a 3-4., 5-6. és 7-8. osztályos irodal-
mat kedvelõ tanulók jelentkezését.

Eleinte tényleg csak vártuk és vártuk... Pedig hirdetést
adtunk fel az Ingyen Piacban és  33 Heves megyei általános
iskolába küldtünk jelentkezési lapot. Ennek ellenére na-
ponta egy-egy jelentkezés érkezett e-mailben vagy postán.
Házi versenyt rendezünk? Helybeli tanulók viszik el az
összes helyezést? Törtük a fejünket, mitévõk legyünk. Az-
tán ez a probléma is megoldódott. Amint lejárt a jelentke-
zési határidõ, tömegével jöttek a jelentkezések levélben,
elektronikusan, telefonon. Számunkra is hihetetlen volt,
de a jelentkezõk száma 100 fõig meg sem állt. Az elõzõ
évekhez képest ezzel rekordot döntöttünk.

Április 16-án 13 órakor kezdõdött a verseny 18 gyön-
gyösi és környéki általános iskola diákjainak részvételé-
vel. Az alaphangulatot megadta az a három kisiskolás,
akik saját verseiket adták elõ. (Róluk több minden meg-
tudható, ha felkeressük a Költögetõk címû blogot.) A
pártatlan zsûrik hosszas tanakodás után fél négy körül
hirdettek eredményt, megosztott helyezésekkel és kü-
löndíjakkal jutalmazták a jók közül a legjobbakat. Gyön-
gyöstarjánból senki sem távozott üres kézzel: minden je-
lentkezõ vigaszdíjat kapott. Az emléklap mellé lufiból
hajtogatott virágnak örülhettek a gyerekek. De még hogy
örültek!!!

A kellemesen eltelt délután immár hagyományosan
minden évben ugyanazzal a mondattal zárul: Találkoz-
zunk veletek, jövõre, ugyanitt! Kedves diákok! Ugye így
lesz?!
Akikre a legbüszkébbek lehetünk iskolánk diákjai közül:
Czinkóczi Elizabet (3.o.) – közönségdíj
Nagy Fanni (4.o.) – II. hely
Kis Viktória (5.o.) – különdíj

Godó Gerda (7.o.) – III.hely
Huszár Vivien (7.o.) – II. hely
Szõke Zsófia (7.o.) – II. hely
Lõrinc Kristóf (7.o.) – II. hely
Balogh Evelin (8.o.) – II.hely
Molnár Eszter (8.o.) – II. hely  

Földháziné Szalai Ágota
tanárnõ

Kedvenc irodalmi mûvek az általános iskolában

Ötödik osztályos kislány. Csendes, okos, szerény.
Amikor elõször láttam táncolni akrobatikus rock-n-rollt,
alig hittem a szememnek!

Õ Csernyik Eszter, aki már több éve edz kitartóan,
szorgalmasan ebben a nagyon látványos „sportban”.

Ha táncol, Eszter annyira koncentrál, összpontosít,
hogy mozdulatai teljesen összhangban vannak partne-
rével. Miközben táncol, mosolyog, de a mûsor végi szu-
szogás mutatja, hogy milyen komoly erõfeszítéssel jár ez
a sport. A sok éves munka eredményeként járja az orszá-
got-világot és szerzi a szebbnél szebb sikereket és érme-
ket. Nemrég volt Tiszaújvárosban országos bajnokságon,
de táncolt már Krakkóban, Lyonban és Horvátországban
is, most pedig Riminibe készül táncospárjával a kor-
osztályát képviselni.

Szívbõl gratulálunk sikereihez és nagyon büszkék va-
gyunk Rá!

Pintér Zoltánné
osztályfõnök

Csernyik Eszter
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Ipolytarnóci
õsmaradványok

Tanulmányi kirándulásunk következõ állomása (melyen
25 fõ felsõ tagozatos gyerek vett részt) egy világhírû ter-
mészetvédelmi terület volt, mely a régmúlt emlékeit õrzi,
egy vulkáni katasztrófa során betemetett õsvilági kincseket.

Mit láttunk? Cápafogakkal hintett tengerparti fövenyt,
szubtrópusi erdõ hatalmas, megkövesedett fáit, egzotikus
növénylenyomatokat, õsvilági szörnyek lábnyomait, a vul-
káni tufa áradatában összesült maradványokat, s mindezeket
eredeti helyzetükben, egy geológiai tanösvény mentén fi-
gyelhettük meg. A tanösvény végén, háromdimenziós ki-
vetítés segítségével a lábnyomok alapján rekonstruált állatok
elevenedtek meg. A kirándulásunk fénypontját a mozgó szé-
kes 4 dimenziós vetítés jelentette, a szimulációs teremben a
vulkánkitörés által elpusztított hajdani élõhelyet, és az akkor
élt õsállatokat bemutató hiteles, s egyben látványos térha-
tású, digitális animációt tekinthettük meg.

S a rejtély a legek birodalmában, hogy csupán a töre-
dékek töredéke került ez idáig felszínre, a múlt nagy része
még feltáratlan!                   Sándorné Paulik Erika, szaktanár

Madarak és Fák
Napja

Az idei tanévben május 29-én, szombaton került
megrendezésre a Madarak és Fák Napja. 

A rendezvényt a Mátraaljai betyárok bemutatója
kezdte, Szatmári László vezetésével.

A gyerekek megismerkedhettek a honfoglalás kori
fegyverekkel, öltözékekkel. 

Utána az alsó tagozatosok a Kõbányába mentek.
Az iskolában maradt csapatok 10 óra elõtt kezdhették

el az állomásokon való feladatmegoldást. Összesen 14 db
állomás volt. 

A feladatok között szerepeltek: keresztrejtvények,
totók, közmondások, szólások kiegészítése állatnevekkel,
közmondások, szólások felismerése és elmagyarázása, ál-
latfaj felismerés, betyáros feladatok, olvashattak a gyere-
kek a Duna-Dráva Nemzeti Parkról, Aggtelekrõl, szóke-
resõ formájában találkozhattak virágfelismeréssel, ma-
dárfelismeréssel, puzzle kirakásával próbálkozhattak. A
természetismereti kérdéseken kívül egy-két szórakoztató
feladatot is megoldhattak a gyerekek, pl. gyerekkori ké-
pek alapján kellett felismerni a tanárokat, és volt egy kér-
déssor, amiben Gyöngyöstarjánnal kapcsolatos kérdé-
sekre és az iskolai dolgozókkal, iskolával kapcsolatos kér-
désekre válaszolhattak a tanulók. 

Egy óra elõtt az esõ miatt félbe kellett szakítani a fel-
adatok megoldását.

Külön köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, akik a
rendezvény alatt szörpöt és a virslit,

– az iskolai Szülõi Munkaközösségnek, akik palacsintát
biztosítottak a gyerekek és az iskolai dolgozók számára.

Móczer Zsófia
DÖK segítõ tanár
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2010. június 10-én Gyöngyöstarjánban mindenki
mindent tudott. Az ÁMK Általános Iskola felbátorodva a
sztárkeresõ televíziós mûsorok népszerûségén, versenyt
hirdetett a tanév lezárásaként, hogy megtudjuk, mennyit
fejlõdtek gyermekeink egy év alatt. A kezdeményezés új-
szerû. Tanév közben több rendezvényen kipróbálhatták a
világot jelentõ deszkákat a gyerekek, de az ünnepségek
szûk témakerete nem adott meg minden lehetõséget a
sokszínû mûvészeti tevékenységek bemutatására. Most
kiderült, hogy mi mindent tudunk! A mi gyerekeink
énekelnek, táncolnak különbözõ stílusokban, hulahopp
karikáznak, gitároznak, furulyáznak, klarinétoznak, zon-
goráznak, dobolnak, verset mondanak, népi hagyomá-
nyokat õriznek! Sztárok születtek, a közönség felállva
tapsolt, szurkolt. A szereplõk közül többen meghívást
kaptak a gyöngyösön rendezendõ Szent Iván éji kon-
certre, valamint a gyöngyöstarjáni Falunapra. Köszönjük
a felkészítõ tanároknak, a zsûrinek és az ajándékok fela-
jánlóinak, hogy ilyen színvonalon tudtuk megszervezni
ezt a napot. Szeretnénk hagyományt teremteni, jövõre a
falu egész lakosságának bemutatni, mit tudunk mi.

Nagy Mónika
tanárnõ

Ki mit tud?

Június 12-én eljött a nap, 18 gyerek életének forduló-
pontja. Elballagtunk, s a jól összeszokott társaság útjai
százfelé szakadnak. Még most sem fogtuk fel igazán, mit
jelent 8 év megszokott motívumait, a tanárokat, az isko-
laudvart, a tarka csempés, kígyózó lépcsõket magunk
mögött hagyni. Mindenki örömmel fog visszagondolni
az ÁMK-ban eltöltött 8 évére, hiszen itt mindig óvó ke-
zek közt, szeretetben töltöttük a feledhetetlen aranykö-
pésekkel tûzdelt tanítási órákat.

Ami örömmel tölti meg ennek a szomorú eseménynek
az emlékét, az az, hogy az utóbbi évek egyik legcsodálatosabb
ballagásának lehettünk fõszereplõi. Mi is felhelyeztük elõ-
deink szalagrengetegjébe a szalagunkat, s megkezdõdött az
ünnepség. A három lány bevezetõ beszéde után matróz-
blúzban, sárga nyakkendõkben s sálakban, az egyencsok-
rainkkal felvonultunk a színpadra. Minden elhangzott vers
mélyen a szívünkbõl szólt. Osztályfõnökünk, Sándorné Pa-
ulik Erika készített fel minket a mûsorra, és õ válogatta a 3,
káprázatosan egyedi zenét. De volt nekünk egy remek infor-
matika tanárunk is, kinek segítségével még magasabbra
emelhettünk mûsorunk színvonalát. Az osztályunk rengeteg
képet gyûjtött magáról, egészen a kezdetektõl a tablóképekig,
s tanárnõnk, Móczer Zsófia, sok idõt rááldozva diavetítést
szerkesztett a képeinkbõl a 3 zene alá. Ez mind a közönség-

nek, úgy a gyerekeknek is  megható volt. Mûsorunk zárása
képpen Kissné Matin Éva tanárnõ elköszönõ beszédét hall-
hattuk, amelyben mindenkitõl személyesen köszönt el. Ezek
után elindultunk elereszteni a lufikat, s megtettük a meg-
szokott kört a faluban, majd mint minden osztály, mi is vaká-
cióra tértünk, de mi már egy másik, egy új iskolában foly-
tatjuk majd  tanulmányainkat.

Molnár Eszter, ballagó diák

Az idei tanévben elõször a DÖK anyagi segítségével a
8 évig  kitûnõ tanulókat, Molnár Esztert és Hliva Barba-
rát emlékplakettel jutalmaztuk. További tanulmányaik-
hoz sok sikert kívánunk, és reméljük, a középiskolákban
is öregbítik majd iskolánk hírnevét.

Móczer Zsófia, DÖK segítõ tanár

Elballagtunk…
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A 2010-es év a hagyományok ápolása jegyében zajlik
községünkben. A farsangi játszóház és bál után egy régi
hagyományt elevenítettünk fel a kiszebáb égetéssel,
amely népszokás varázserõvel bír. Elûzi a telet. Ennek a
régi hagyománynak a felidézéséhez Varnyú Rita és Por-
koláb Anti nagyon nagy segítséget nyújtott!

Március 10-én 9 órakor iskolánk minden tanulója a
nagyterembe sietett, ahol Rita ismertette ezt a népszokást,
majd közösen megtanultuk a Jöjjön a tavasz, vesszen a tél…
kezdetû mondókát. Ezután a kiszebábunkkal az iskola udva-
rára siettünk – ahol már a karbantartó bácsik elõkészítették
nekünk a máglyát – és elkezdõdött a szertartás. Két csoport-
ra osztottuk a gyerekeket és a korábban megtanult mondó-
kákat kezdtük skandálni. Eszközeink is voltak: csörgõk, sí-
pok, dobok, zajkeltõ tárgyak. Mégis a leghatásosabb zajkeltés
a 140 gyerek egyidõben történõ kiáltása volt. Ezzel párhuza-
mosan Anti meggyújtotta a máglyát és pattogni kezdett a tûz!
Tibi tanár bácsi pedig körbevitte a bábut, melynek „zsákjába”
mindenki beletehette azt a rossz tulajdonságát, amitõl meg
szeretne szabadulni. A hangulat a tetõfokára hágott, és a ki-

szénk a tûzre került! A kiszebáb arra ítéltetett, hogy a szertar-
tás végén, az udvaron pattogó tûzön elégjen. Ezzel együtt el-
temettük a telet, és  reméltük, hogy megszabadulhatunk
rossz tulajdonságainktól is. Miután már csak a hamu emlé-
keztetett bennünket a szertartásra, azt két vödörbe szedtük
és elvittük  a Tarján-patakhoz, ahová beöntöttük annak re-
ményében, hogy mindnyájan sokkal jobbá válunk. Bíztunk

benne, ha néhány nap múlva kinézünk az ablakon már sütni
fog a nap, s mindenki tudni fogja, hogy együtt csináltuk a
tavaszt.

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina, mûv. szerv.

A Mûvelõdési Ház életébõl
Pattogó tûzön égett a kiszebáb

Húsvéti készülõdés
Az idei év egyik komoly elhatározása volt, hogy a gyön-

gyöstarjáni gyerekeket megismertessük az évkör legfõbb
néphagyományaival. A kiszézés után a húsvét következett.

A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap március 31-
én, szerdán volt. Erre a délutánra szerveztük dr. Szecs-
kõné Ozsvárt Krisztával a tojásfestést az ÁMK-ban. 

Nagyon fontosnak tartottam, hogy a foglalkozásokon
résztvevõ gyerekek hagyományos tojásdíszítési techni-
kákat ismerhessenek meg, így került kiválasztásra a tojás-
berzselés és -írás. Mindkét mûveletnél hagymahéjjal fes-
tettük meg a tojásokat.

Örömmel állapítottuk meg, hogy a lelkes gyerekek
mellett több anyuka is megjelent a rendezvényen, és este
hatig mártogatták „mûveiket” a hagymalébe.

Ezúton is szeretném megköszönni Mészáros Edi-
nának a 150 darab kifújt tojást, amit heteken át gyûjtö-
getett nekünk!

Varnyú Rita
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Baba-Mama Klub
hírei

Márciusban megrendezésre került a Húsvétváró
Nyuszi Buli, mely igen nagy érdeklõdésnek örven-
dezett. Minden résztvevõ gyermek ajándékban részesült,
és a kézmûves asztalnál folyó tojásdíszítésnek is nagy
sikere volt. Bohócunk lufit hajtott, népi körjátékokat ját-
szottunk, és harcmûvészeti bemutatónk alkalmával a
gyerekek is belekóstoltak az önvédelmi technikák világá-
ba. Községünk rendõre minden érdeklõdõt szeretettel
várt a Mûvelõdési Ház elõtt, hogy közelebbrõl is szem-
ügyre vehessék jármûvét és kipróbálják a szirénát.

Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni a támo-
gatását ahhoz, hogy elkészülhetett a Kossuth utcai ját-
szótér. Hosszú és fáradságos munka után júniusra elkészül,
és várja a játszani, kikapcsolódni vágyó gyermekeket.

Tájékoztatjuk a szülõket arról, hogy a Baba-Mama
Klub továbbra is várja az érdeklõdõket, csak más néven.
Mostantól Kölyök Klubként leszünk jelen, mivel a kicsik
és a nagyobb gyerekek számára is kiváló programokat,
kézmûves foglalkozást nyújtunk.

Bárki szeretne több információt, azt a következõ tele-
fonszámon teheti meg: 06-30/424-7539, 06-30/481-5307.

Farkas Istvánné Kecskés Edina

Felhívás

A Kölyök Klub (volt Baba-Mama klub)
kiállítást szervez

Régi idõk játékai

címmel.

Az augusztus 20-ra tervezett kiállítás szeretné
megmutatni gyermekeinknek, hogy mivel játszot-
tak dédszüleik, nagyszüleik, szüleik gyermekko-
rukban. Kérjük, hogy akinek otthon a padláson,
pincében, szekrény mélyén megvannak még régi
kedvencei, juttassa el a klub számára. Nem baj, ha
romos állapotban vannak. A kiállítászárás után a
játékokat minden tulajdonosnak visszajuttatjuk.

Információ: 06-30-350-4783

Köszönettel: Kölyök Klub

Véradás
Gyöngyöstarjánban
A falunkban nagyon segítõkész emberek laknak.

Napjainkban már sajnos egyre ritkább az a település,
ahol az emberek figyelnek egymásra.

Az embertársainkon történõ segítés egyik életbevágóan
fontos formája a véradás. Egészségünk a legdrágább kincs,
de addig, amíg birtokoljuk, természetesnek vesszük meglé-
tét. Ám a legkisebb betegség is rádöbbent arra, hogy meny-
nyire kiszolgáltatokká válhatunk és milyen hálásak tudunk
lenni a legkisebb velünk szemben tanúsított törõdésért is.

Soha nem tudhatjuk elõre, hogy rokonaink, ismerõ-
seink, vagy akár mi magunk is mikor kerülünk olyan
helyzetbe, amikor csak az életet mentõ vér jelenti a sike-
res mûtétet, jelentheti akár az életünket.

Az elõzõ idõszakban Szabó Lászlóné (Mona) mint
védõnõ fogta össze a községen belüli véradásokat. Tisz-
telettel köszönjük a tevékenységét!

2004-tõl én vállaltam magamra a véradások szerve-
zését. Az elsõ két évben egyszeri, majd a segítõ szándékot
látva évi háromszori – tavaszi; nyári; és tél elejei – vér-
adás megszervezését láttam reálisnak.

Örömmel mondhatom el, hogy a véradások sikeresek
voltak. 2004-tõl kb. 750 egységnyi vért adtak Gyöngyöstar-
jánban, ami 2350 életmentõ mûtéthez volt elegendõ.

Folytatás a 14. oldalon
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Az anyaság megünneplése az ókorig visszanyúló szép
hagyomány. Hazánkban május elsõ vasárnapján kerülnek
a figyelem középpontjába az édesanyák. Ezt a csodálatos
ünnepet szerettem volna még emlékezetesebbé tenni az
édesanyák és a nagymamák számára, ezért egy rajzpá-
lyázatot hirdettem meg az iskolás gyermekeink részére.

A feladat nagyon egyszerû volt. Egyetlen rajzot kellett
készíteni, amelyen az édesanya vagy a nagymama látható
a gyermekkel, unokával. Plusz pont járt annak a pályázó-

nak, aki kis versikét is szerkesztett a rajzhoz, vagy pár
sorban leírta, miért fontosak egymás számára.

A megadott határidõig 35 gyönyörû rajz érkezett.
Látszott a munkákon, hogy ezek a gyermekek valóban
komolyan vették a „feladatot”, és a rajzügyességük mel-
lett a szívüket is beleadták a kis remekmûvekbe.

Május 3-án (hétfõn) a Mûvelõdési Ház nagytermében
az anyák napi mûsorok után, 18.30-kor kezdetét vette a
kiállítás megnyitója. Itt szeretnék köszönetet mondani:

Godó Gerda, Nagy Júlia és Szõke Zsófia 7. osztá-
lyos tanulóknak, akik hangszeres tudásukkal, valamint
Molnár Eszter és Tóth Boglárka 8. osztályos diák-
jainknak, akik pedig két gyönyörû verssel tették em-
lékezetesebbé a kiállítás megnyitóját. Az ünnepi megnyi-
tó után jó volt látni, hogy az édesanyák és nagymamák
milyen meghatódottan elemezgették a kis „remekmûve-
ket”. 

A mûsorok után a kiállítás a Mûvelõdési Ház klubter-
mébe került, melyet azóta is megtekinthetnek a látogatók.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására a
gyermekhéten került sor. 

Külön köszönet a rajzpályázat önzetlen szpon-
zorainak: a Fornetti Látványpékségnek és a Niki
Étterem Pizzériának!

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina, mûv. szerv.

Anyák napi kiállítás

Köszönöm a lakosság – és közöttük a Polgárõrség tag-
jainak – aktív részvételét a véradásban.

Csodálatos érzés valami jót kapni bármikor és bárki-
tõl...

De a legcsodálatosabb az, amikor mi magunk tudunk
adni szeretetbõl, emberségbõl, vagy csak azért, mert le-
hetõségünk van rá…

VÉR = ÉLET
A következõ véradás idõpontja: 2010. augusztus 11.

14.00-17.00 óra között.
Helyszín: ÁMK Mûvelõdési Ház.
Önzetlen segítségüket minden rászoruló nevében elõre

is köszönjük!
Tisztelettel: Mészárosné Géczi Anna

a Magyar Vöröskereszt területi képviselõje

Folytatás a 13. oldalról



Aranymaszkok a
Páva elõtt

Május 9-én (vasárnap) kicsit aggódva sétálgattam a fõvá-
ros szívében a Kossuth téren. A Népipari Múzeum még zár-
va volt, a bejáratok felállványozott boltívei alatt ápolatlan haj-
léktalanok aludtak gönceikbe burkolózva. 9.30-ra óramû
pontossággal gördült az épület elé a tarjániak nótától hangos
busza. Megérkezett a Pávakör és a Nagyi klub csatlakozott
tagjai. Rövid várakozás után kinyitott a múzeum, szedelõdz-
ködtek a fedél nélküliek. Elindultunk befelé… Az illúzió-
romboló utcai homlokzaton túl teljes pompájában tárult fel
a nagyszerû épület impozáns aulája. A több emelet magas
belsõ csarnok márványpadlóján elhelyezkedtek a pávások
gyors próbát rögtönözve, majd a 2. emeleten kijelölt öltözõ-
jükbe siettek. Kiosztottam a kedvezményes jegyeket a fõvá-
ros aktuális szenzációjára, az Aranymaszkok Ázsiából címû
kiállításra. Csoportunkat személyesen kalauzolta a több tíz-
milliárd forintot érõ páratlan gyûjtemény tulajdonosa, a Ke-
let-Ázsiában diplomataként dolgozó Zelnik István. Az ava-
tott idegenvezetõ a ritka kincsek összegyûjtésérõl és mûvé-

szettörténeti értékérõl beszélt olyan hévvel, hogy látszott,
egy élet értelme van a tárolókban rejtve. Végezetül Zelnik
feltett egy kérdést – értékes könyvet kínálva jutalmul annak
aki megmondja – melyik álarc elkészítése volt a legnagyobb
kihívás a mûvész számára? A teremben rajtunk kívül még
sok látogató tartózkodott, köztük a mûvészetek avatott isme-
rõsei. Érkeztek a tippek sorban, közülük is többen próbál-
koztak. Ozsvárt József egy ideig hallgatott, majd rábökött az
egyik nem túl feltûnõ álarcra. Így nyerte meg a könyvjutal-
mat, egyedül találva meg a helyes megoldást. A kiállítás után
a Pávakör tagjai hagyományos viseletükben felsorakoztak, és
elõadták a múzeumlátogató közönségnek tarjáni népdalok-
ból összeállított, itthonról már számunkra ismerõs reper-
toárjukat. A mûsor alatt megállt az idõ, és megálltak a kiállí-
tásokra igyekvõ turistacsoportok és pestiek. A lelkes taps je-
lezte, sikeres volt a bemutatkozás, és emlékezetes marad a
délelõtt a Népipari Múzeum immár hagyományos prog-
ramsorozatában, ahol minden hétvégén más és más magyar
település dalosai kapnak fellépési lehetõséget. 

Kossuth tér után irány a Nagymezõ utca, az Operett
Színház. Volt még idõ egy fagyira, a Mennyasszonytánc
címû darab kezdete elõtt. Az Operett az ország vezetõ
zenés színháza, ami visszaigazolódott a parádés szerep-
osztásban, az elõadás profizmusában, a darabválasztásban.
A Béres Attila rendezte darab a 30-as években játszódik,
egy román-magyar-zsidó kisvárosban. A hol mulatságos,
hol pedig drámaian feszült történet mellett az elõadás
erõssége a zenei kíséret, melyet a Budapest Klezmer Band
adott. A zsúfolt és élményekkel teli nap után igazából már
jólesett buszra szállni és megpihenni kicsit a visszaúton.

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina, mûv. szerv.
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Báloztunk az idén is
Május 15-én Retro Batyus bulira hívta a szórakozni

és segíteni vágyó embereket az Egészséges Jövõért
Közalapítvány.

A bulit egy amatõr tánccsoport nyitotta, akik a
vendégeket is megtáncoltatták, megalapozva ezzel az
egész estés jó hangulatot.

Közel 70 ember érezte jól magát ezen a jótékonysági
bálon. A jótékonysági céllal rendezett bál elérte célját,
közvetlen segítséget tudott nyújtani egy rászoruló fiatal-
nak és családjának. Bízva a hasonló rendezvények össze-
fogó erejében, reméljük legközelebb is elfogadják
meghívásunkat!

Köszönjük mindazoknak, akik támogatták a bál létre-
jöttét!

Vinczéné Csernyik Edina
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Kedves Olvasó!
2010. május 22-én a Mûvelõdési Házban lezajlott a

III. Tarján Fesztivál.

14.00 órától kezdetét vették az elõkészületi munkák
(hangosítás összeállítása stb.) és érkeztek az együttesek. A
Carrionbane, Hatásszünet, Shadowhistory, Green Path,
Holtidõ, Headcrush és persze mi: Dizelek.

Az elsõ fellépõ 16.30-kor állt a színpadra és kezdetét
vette a fergeteges buli, mely 02.00-ig tartott. Nagyon jól
éreztük magunkat!

Sok cégnek, sok embernek köszönet jár. Elsõsorban
fõ támogatónknak, az Elõadómûvészi Jogvédõ Irodának.
A fesztivál büfészolgáltatójának a Hatlépcsõs Presszónak,

Nádasdi Szabolcsnak. Szponzoraink: Devil design,
Útravaló Autósiskola Kft., Bezzegh Kft., a gyöngyösi
hangszerbolt és Répási Géza.

Reklámpartnerünk: Mezzoforte hangszeráruház, továbbá
a www.rockerek.hu. Köszönet a családtagoknak, segítõknek
és a Gyöngyöstarjáni Önkormányzatnak. Az összes fellépõ
együttesnek, akik nélkül nem is lett volna fesztivál a Fesztivál.
Ha valakinek felkeltette az érdeklõdését, és szeretne minket
támogatni a további terveinkben, akkor jelezzen.

Leiter Attila, szervezõ

Nagyi Klub II. félévi programja

Július 5. (hétfõ) 18 óra: Névnapozás Ludányi Józsefné
Amálkáék pincéjében (az alszögön), a Szüretkezdõ Feszti-
vállal kapcsolatos dolgok megbeszélése.

Július 25. (szombat): Utazás Budapestre a Vasúttör-
téneti Parkba, fellépés a Nagyi Klub énekkarának és a

Pávakörnek.
Augusztus 2. (hétfõ): Kirándulás.
Augusztus 20-21.: A Szüretkezdõ Fesztiválon való

részvétel.
Szeptember 6. (hétfõ): Névnapozás, a Múzeumok

Õszi Éjszakájával kapcsolatos dolgok megbeszélése.
Október 4. (hétfõ): Bográcsozás.
Október 6. (szerda): Községi ünnepségen való rész-

vétel.
November 8. (hétfõ): Szomszédoló.
November 29. (hétfõ): Luca nap és az évbúcsúztató

megbeszélése, névnapozás.
December 11. (szombat): Luca napon való részvétel
Örömmel tapasztaljuk, hogy a csoport folyamatosan

bõvül, ezután is mindenkit szeretettel várunk program-
jainkra és tagjaink közé!

GYÛJTÉS: a szüreteléssel kapcsolatos régi fotókat sze-
retnénk gyûjteni a Szüretkezdõ Fesztiválra, melybõl kiál-
lítást szeretnénk rendezni. Kérjük, akinek a birtokában
ilyen van és szívesen megmutatná, juttassa el a Mûvelõdési
Házba vagy a Polgármesteri Hivatalba. Természetesen a ki-
állítás után visszaadjuk a gazdájának. Elõre is köszönjük!

Pillanatok a Nagyi Klub életébõl



Akikre büszkék
lehetünk

Június 5-én a Pávakör szakmai munkájának jelentõs ál-
lomásához érkezett, Egerben a „Ködellik a Mátra” Regionális
és Országos Népzenei találkozójának térségi és országos mi-
nõsítõ hangversenyén vett részt. A megmérettetésen ezen a
napon 44 csoport szerepelt az észak-magyarországi régióból,
Nyíregyházától Karancslapujtõig. A Pávakör délben érkezett
a Megyei Mûvelõdési Központba, mely majdnem kicsinek
bizonyult a több száz fellépõ befogadására. A zsúfolásig meg-
telt termekben több csoport próbált meg egyszerre beöltözni
és beénekelni. A hazai „pályán” megszokott magabiztosságot
és jó kedélyt most feszültség, lámpaláz és fokozott koncent-
ráció váltotta fel. Kísérõként meglepett, hogy a máskor oly ol-
dott csapat vizsga elõtt álló kisdiákként készült a színpadra lé-
pésre. Figyelmesen igazgatták egymás haját és ruháját. El-
hangzottak az elsõ instrukciók. Már 1/2 3 is volt, amikor az
elsõ tarjáni színpadra lépett. Balogh Edina országos minõsí-
tést kért a zsûritõl. Ének és hegedûmuzsikája nagy sikert ara-
tott, amit már a közönség tapsának erejébõl is érezni lehetett.

Edinának csak rövid pihenõje volt, mert egy citera-
zenekar produkcióját követõen a Pávakörrel ismét szín-
padra állt. Az elõadott dalok két blokkból álltak. Az elsõ
blokk elején aggódva figyeltem, hogy nehezen birkóznak
meg a lámpalázzal pávásaink, aztán valami hirtelen meg-
változott, a feszültség enyhült, és már látszott: önma-
gukat adják a tarjániak. A közönség feltörõ tapssal jutal-
mazta a csoportot. A visszajelzés önbizalmat adott mi-
einknek, és sodró lendületû, mélyen átélt elõadásmód-
jukkal belakták a színpadot, és magukkal ragadták a te-
rem közönségét. A második blokk dalait már vastaps kí-
sérte végig, eggyé vált közönség és elõadó, mindenki szá-
mára világossá vált: ez egy értékes, autentikus elõadás-
mód. Az elsõ sorban mellettem ülõ Szerencsés János (a
Gyöngyösi Városi Tv volt igazgatója) az elõadás végén
arról érdeklõdött, hány évtizede lép fel ez a csoport, hogy

ilyen szintre fejlesztette elõadásmódját. 
Az eredményhirdetésig csoportunk a Dobó téri nagy-

színpadon is fellépési lehetõséget kapott a legjobbak kö-
zött. A Dobó téren a közönségbõl gyakori fesztiválláto-
gatók már ismerõsként köszöntötték a csoportot. Jó volt
kívülállóként azt hallani: – Nézzétek, most jönnek a tar-
jániak! Büszke voltam rájuk! Ettõl még nagyobb büszke-
séget érezhetett felkészítõjük, Némethné Süveges
Zsuzsanna. A 18 órás eredményhirdetésen kiderült: nem
hiába volt a vastaps…

A 44 fellépõ közül 4 arany fokozatú minõsítés szüle-
tett, melybõl kettõt a községünkbeli résztvevõknek ítéltek:
a Pávakörnek és Balogh Edinának! A versenyen rajtam kí-

vül a polgármester úr és felesége is megjelent, és kis falunk
észak-magyarországi regionális sikerét látva autóba ült és a
fellépõk buszának megérkeztére szerény, de bensõséges
fogadtatást szervezett a Polgármesteri Hivatalban az Arany
Pávásoknak. Az egész község nevében még egyszer gratu-
lálunk ehhez a kiemelkedõ eredményhez és további jó
munkát kívánunk közelgõ cd és dvd felvételükhöz!

Községünk hagyományõrzés terén egyre erõsebb, hi-
szen ugyanezen a napon kis falunkat egy másik csoport,
a Nagyi Klub énekkara képviselte a gyöngyösi XIX. szá-
zadi piac rendezvényén. 

A környéken immár ismertté vált Nagyi Klubot egyre
több helyre hívják vendégszerepelni. A tarjáni katonada-
lok és repertoárjuk egyéb darabjai elismerést váltanak ki és
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Folytatás a 18. oldalon
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A tudatos folyadékbevitelt legkésõbb a terhes-
ség idején el kell sajátítani. Kismamák esetében
ugyanis különösen fontos a megfelelõ mennyiségû
folyadékpótlás, hiszen a magzatvíz 3 óránként cse-
rélõdik, és ehhez vízre van szükség.

A legoptimálisabb a tisztított víz, hiszen ez tartalmaz-
za a legegészségesebb mennyiségben az ásványi anya-
gokat. Ha a szervezet nem kap megfelelõ mennyi-
ségû  vizet, akkor az anyuka a víztartalékait veszíti
el, ami nagyfokú  kiszáradáshoz vezet. 

Teljes egészében felelõsek vagyunk kisbabánkért már a
terhesség alatt is. Amit az anyuka eszik-iszik, azzal befolyá-
solja a baba egészségét; a pici mást nem kap, csak azt, amit a
mama fogyaszt. Õ nem tud válogatni. A cukros üdítõk káros
hatását boncolgatni szükségtelen, mindenki tisztában van
azzal, hogy az üdítõkkel nem tesznek jót az egészségüknek.
Ez a várandósság idejére hatványozottan igaz.

A víz a legjobb ital, amit egy kismama fogyaszthat, ám a
csapvíz sokszor tartalmaz olyan összetevõket, amelyek a
vízmûvek gondos tisztítása utána is benne maradnak. Ezért
ajánlott a víztisztítók használata, hiszen 1,30 forint/liter

ráfordítással beszerezhetõk, és segítségükkel kiszûrhetjük a
csapvízben lévõ anyagokat, pl. klórt, így a tiszta vízzel hoz-
zájárulhatunk saját magunk és a baba egészségéhez.

A megfelelõ folyadékfogyasztás a baba születé-
se után is kiemelten fontos, hiszen ha kevés folyadé-
kot kap a pici, akár ki is száradhat. Egészen kis korban,
mikor a kutacsa beesik, akkor szabad szemmel is látható,
hogy szomjas a kicsi. Ezt nem szabad megvárni, folyama-
tosan itatni kell, ugyanis amikor valaki nagyon szomjas,
az a szervezete vészjelzése, a kiszáradás elsõ jele!

Sajnos a rohanó életmódunk miatt sokszor elfelej-
tünk inni, és gyermekünket is megfelelõ mértékben itat-
ni. Egyformán kell figyelni magunkra és gyermekünkre.
Tanulva tanítunk. Míg a szülõk tanulják a helyes folya-
dékpótlást, addig ugyanerre tanítják gyermeküket. 

A folyadékpótlásra a legalkalmasabb dolog a tisz-
ta víz. Minden más cukrozott ital nem pótolja az elve-
szített folyadékot. Így jobb, ha nem is szoktatjuk rá ezekre
az italokra kisgyermekünket, és persze magunkat sem.

Ha bárkinek segítségére lehetek a 06/37/677-504;
06/70/451-6417 telefonon örömmel teszem!

Mennyit igyon a kismama és a baba?

MEGHÍVÓ
Nagy szeretettel meghívom Gyöngyöstarján lakosait, fiataljait, idõsebbeket és családos anyukákat

2010. július 8-án 18 órára

Fiatalító jógalégzés elsajátítására!
Ezt a kifogyhatatlan erõforrást sajátítsa el Ön is!

Ha megtanulja a jógalégzéseket, vitális erõk fokozása révén nemcsak életéthosszabbítja meg, hanem
munkaképességt, kitartását, testének frissességét annyira megóvja, hogy tapasztalatok szerint idõs emberek átlag

tíz-húsz évvel fiatalabbnak érzik magukat, fiatalabbnak látszanak valódi koruknál.
Sürgetõ szükség van arra, hogy mindenki, lehetõleg még fiatal korában elsajátítsa azokat az ismereteket, melyek

az ifjúság lehetõ legteljesebb megõrzéséhez szükségesek.

Jöjjön és tapasztalja meg Ön is ezt a kihagyhatatlan lehetõséget!

Helyszín: Gyöngyöstarján, Mûvelõdési Ház!
Jelentkezni: 06/30/815-2173;  06/70/451-64-17 telefonon

Megfelelõ létszám: legalább 10 fõ szükséges!

mára már ismertek térségünk kulturális rendezvényein.
Ezt az is bizonyítja, hogy mindkét dalos körünk meghívást
kapott a gyöngyöspatai Péter-Pál Palóc Napokra. Július 25-
én Budapesten pedig a Vasúttörténeti Parkban 3000 ember
elõtt mutathatják be mûvészetüket és ismertethetik meg
községünk látnivalóit, gasztronómiai és borkultúráját.

További fellépéseikhez sok sikert kívánunk!
dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina, mûvelõdésszervezõ

Folytatás a 17. oldalról



Falumajális
Harmadik éve ünnepeljük május elsejét a Völgyi-tó

partján a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egye-
sület szervezésében. Az idõjárás kegyes volt hozzánk, ra-
gyogó napsütés várta a tópartra érkezõket. A gyermekek
készíthettek ajándékokat anyák napjára, lehetett lufit fúj-
ni, sziklát mászni, sárkányt eregetni, és a tó szélében bé-
kára vadászni (megjegyzem, ez volt a legnagyobb él-
mény). A nap nem lett volna teljes a felnõttek focimeccse
és énekszó nélkül (szerencsére mindkettõhöz sokan ér-
tettek a tópartra érkezõk közül). Bodóné Marika néni pa-
lóclevesét és kakaós csigáját mindenki jóízûen fogyasz-
totta. Örömmel vettük, hogy idén a Nagyi Klub tagjai is
csatlakoztak hozzánk, és lángossal járultak hozzá a ren-
dezvény sikeréhez.

Köszönöm mindazok támogatását, akik étellel, itallal,
munkájukkal vagy éppen anyagi támogatással segítettek a
nap sikeres lebonyolításában.

Tóthné Kis Ildikó
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Alakformáló órák flexibilis rúddal már Gyöngyöstarjánban is!

– Használható zsírégetésre, erõsítésre, állóképesség
fejlesztésére

– Formálja és erõsíti a hasizmokat
– Javítja a testtartást
– Kiválóan elõsegíti a terhesség utáni regenerálódást
– Enyhíti a hátfájdalmakat
– Már heti 2 edzéssel látványos és tartós eredmény érhetõ el!
– Edzés ára: 500 Ft/alkalom
– Idõpont, helyszín: 2010. július 7. 18.00, Mûvelõdési Ház

Az órához elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-30-719-0995
Amit hozz magaddal: polifoam, ásványvíz és jókedv!!

FELHÍVÁS!

Néprajzi kutatómunkára várom Gyöngyöstarján
múlt iránt érdeklõdõ lakóit. Elsõsorban középiskolás, és
felsõfokú tanulmányait végzõ tanulók, hallgatók rész-
vételére számítok, akik a nyári szünetbõl pár napot kö-
zös múltunk kutatására tudnak fordítani. Természete-
sen nem csak õk vehetnek részt ebben a munkában. 

Mi a teendõ, ha kedvet érzel a közös munkához?

JELENTKEZZ:

– a Mûvelõdési házban dr. Szecskõné Ozsvárt
Krisztinánál, vagy a

06-70-380-26-11 telefonszámon, e-mail:
kisrezeda@vipmail.hu Tóthné Kiss Ildikónál

Munkáddal a Falumúzeum néprajzi anyagát színe-
sítheted!
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A Gyöngyöstarján Hegyközség május 7-én rendezte
meg a Polgármesteri Hivatallal közösen XVII. Borver-
senyét.

15 borász nevezett 58 borral. Ebbõl 36 fehér, 5 rozé, és
17 vörösbor volt. A hozzáértõ borászokból álló zsûri 2 nagy
aranyéremmel, 17 aranyéremmel, 29 ezüstéremmel, 6
bronzéremmel és 4 oklevéllel jutalmazta a borászok mun-
káját. Ez évben elõször egy 11 fõs társadalmi zsûri is mû-
ködött párhuzamosan a szakmai borbírálók mellett. Kü-
löndíjra javasolták a Benedek Pince Sauvignon Blanc 2009-
es évjáratú borát. A hegyközség legjobb fehérbora címet
szintén a Benedek Pince nyerte el, a 2009-es Sárgamusko-
tállyal. A hegyközség legjobb vörösbora címet Kovács Lász-
ló Cabernet Sauvignon 2008-as évjáratú bora kapta.

A XV. Mátrai Borvidéki Borverseny Tass-pusztán ke-
rült megrendezésre május 13-án. Borászaink közül 7-en
neveztek 44 mintával.

Ebbõl 11 aranyérem, 31 ezüstérem, és 2 bronzérem
született.

Helyi borászaink a különdíjak nagy részét is elhozták.  
A legjobb vörös újbor címet Kovács László 2009-es

Cabernet Sauvignon bora kapta.
A legjobb vörös óbor címmel Szõke Mátyás 2007-es

évjáratú Cabernet Franc borát jutalmazták.
Heves megye bora címet rozé kategóriában Csernyik

István 2009-es évjáratú Kékfrankos Rozéja kapta.
Heves megye bora címet Szürkebarát kategóriában

Ludányi András 2009-es Szürkebarát bora nyerte el.
Heves megye bora címet Mátrai vörös kategóriában

Szõke Mátyás 2007-es évjáratú Cabernet Franc bora
kapta.

A Mátrai Borvidéken a legeredményesebb egyéni vál-
lalkozó Kovács László lett.

Minden borásznak gratulálunk, és reméljük, hogy
jövõre is hasonlóan szép eredményeket érnek el!

Hegyközség

Borversenyek

JÖN!      JÖN!      JÖN!

Szüretkezdõ Fesztivál
Gyöngyöstarján, 2010.

Ízelítõ a programból:

Augusztus 21. (szombat)
Szüreti Kupa
Kistérségi fõzõverseny
Játékos gyermekvetélkedõk
Garagulya Gólyalábasok
Kistérségi népdalkörök fellépése
Gyermeklakodalmas
Néptáncegyüttesek
Szüreti felvonulás
4 FOR DANCE
IRIGY HÓNALJMIRIGY
Utcabál

Augusztus 20. (péntek)
Ünnepi szentmise
Kenyérszentelés
I. Palóc Parasztolimpia


