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Rendkívüli képviselõ-testületi ülés
volt január 27-én a községházán. Ennek
oka, hogy január 30-ig lehetett benyúj-
tani az önkormányzatoknak szociális
szövetkezetben részvételre pályázatot az
Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nkft.-hez. A pályázat célja a foglalkozta-
tottság növelése mezõgazdasági terme-
lés megvalósításával az önkormányzat
nem hasznosított területein, melyhez
eszközök igényelhetõek, és a szakmai
segítséget a szövetkezet szakemberei
biztosítják. Sikeres elbírálás esetén a
program még az idei évben próba jel-
leggel elindul, a folytatásról a tapasztala-
tok ismeretében dönt a testület.

A képviselõ-testület 2015.
február 12-i ülésén történt
Idei elsõ munkaterv szerinti ülé-

sén a képviselõ-testület a 2015. évi
költségvetés megtárgyalásával egy-
idejûleg döntött a helyi civil szerve-
zetek és szervezõdések 2015. évi tá-
mogatásáról. A támogatások a döntés
sorrendjében az alábbiak:

– Dudeláné Kiss Anna a nótás
találkozó megszervezéséhez 100 000 Ft,

– a Nagyik és Unokák Énekkar a
mûködésükhöz 100 000 Ft, 

– a Gyöngyöstarjáni Pávakör mû-
ködésükhöz 500 000 Ft, 

– a 125 éves Önkéntes Tûzoltó
Egyesület mûködésükhöz 400 000 Ft,

– a Gyöngyöstarjáni Polgárõrség
mûködésükhöz 100 000 Ft,

– a Világos Szándékkal Gyön-
gyöstarjánért Egyesület mûködésük-
höz 100 000 Ft,

– a Gyöngyöstarjáni Községi
Sportkör mûködésükhöz képviselõi
tiszteletdíjból biztosított fedezettel 
2 393 000 Ft

vissza nem térítendõ támogatást
kapott.

Az önkormányzat idei évi költ-
ségvetési fõösszege 280 millió forint,
mely hiányt nem tartalmaz. A ren-
delet kihirdetését követõen Gyön-
gyöstarján honlapján és a községhá-
zán megtekinthetõ.

Elfogadta a testület a 2015. évi
rendezvénytervét, mely a következõ
eseményeket tartalmazza:

– 2015. április 18. Nagyik és Uno-
kák tavaszváró bálja (Rendezõ: Na-
gyik és Unokák Énekkar)

2015. június 6. 17.00: A 125 éves
Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tûzoltó
Egyesület jubileumi közgyûlése és
Tûzoltó bál (Rendezõ: Önkéntes
Tûzoltó Egyesület Gyöngyöstarján)

2015. június 20. Múzeumok Éjsza-
kája (Rendezõ: Gyöngyöstarján Köz-
ség Önkormányzata és Világos Szán-
dékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület)

2015. július Muzsikál az erdõ (Ren-
dezõ: Muzsikál az Erdõ Alapítvány)

2015. szeptember 26. Nótás talál-
kozó (Rendezõ: Kiss Anna nótaénekes)

2015. október 24. Tök jó buli
2015. december 5. Gyöngyöstar-

jáni Lucázás.
Gyöngyöstarján Község Önkor-

mányzatának Képviselõ-testülete
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda zárva tartását az óvodai szol-
gáltatás megfelelõ biztosítása mellett
2015. július 27-tõl 2015. augusztus
14-ig engedélyezte.

Testvértelepülési kapcsolatok fej-
lesztésére az önkormányzat pályáza-
tot kíván benyújtani, melyben az ed-
digi hivatalos testvérkapcsolat, a né-
metországi Geisingen mellett Zenta-
Kertek településsel és akár újabb,
magyarlakta községekkel kívánja
együttmûködését fejleszteni.

A Világos Szándékkal Gyöngyös-
tarjánért Egyesület ingyenes haszná-
latra megkapta az önkormányzat tu-
lajdonában álló, Dobó u. 32. szám
alatti ingatlant, melyen a Falumú-
zeum található. A testület ülésén a
megállapodás szövegét jóváhagyta.

2015. április 1-jétõl indul a mezõ-
õri szolgálat, kettõ fõ közalkalmazott
foglalkoztatásával.

Döntés született arról, hogy az
önkormányzat egy 1795 nm területû
gyep, 3267 nm területû árok kül-

területi ingatlant, valamint egy Rá-
kóczi utcai beépítetlen területet egy
évre szívességi használatba ad Bene-
dek Péter részére.

Az ülésen Dr. Petrovics Antal
háziorvost felterjesztette a képviselõ-
testület a Heves Megyéért kitünte-
tésre, valamint a gyógyszertár üze-
meltetõjének kérelmére 2015. évre a
helyiség bérleti díjából 50 %-os ked-
vezményt adott.

A képviselõ-testület 2015.
február 26-i ülésén történt
2015. február 26-án Gyöngyös-

tarján Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete ülést tartott, me-
lyen az alábbi rendeleteket fogadta el:

A szociális és gyermekjóléti ellátá-
sok helyi szabályairól szóló 2/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet,
mely 2015. március 1-jén lépett
hatályba, a következõ típusú ellátá-
sokat állapította meg:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást,

b) gyógyszerkiadáshoz nyújtható
települési támogatást,

c) idõsek települési támogatását,
d) Bursa Hungarica Ösztöndíj-te-

lepülési támogatást,
e) rendkívüli települési támo-

gatást,
f) gyermek fogadásának elõkészí-

téséhez nyújtható rendkívüli telepü-
lési támogatást,

g) halálesethez kapcsolódó kiadá-
sokhoz nyújtható rendkívüli telepü-
lési támogatást,

h) elemi kár elhárítására nyújtható
rendkívüli települési támogatást,

i) gyógyászati segédeszköz és gyógy-
kezeléshez kapcsolódó igazolt kiadá-
sokhoz nyújtható rendkívüli települési
támogatást,

j) tankönyv- és tanszervásárlás tá-
mogatásként nyújtható települési tá-
mogatást,

k) gyermekintézmények térítési

A képviselõ-testület 2015. január 27-i
rendkívüli ülésén történt

Folytatás az 3. oldalon



díjának kifizetéséhez nyújtható tele-
pülési támogatást,

l) köztemetést.
A települési támogatásokhoz nyom-

tatványok a Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatalban igényelhe-
tõek. Az ellátások részletes szabályairól,
jogosultsági feltételekrõl személyesen, a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormány-
zati Hivatalban vagy a www.gyongyos-
tarjan.hu oldalon megtalálható rende-
letbõl tájékozódhatnak. (Az aktív korú-
ak ellátása és a közgyógyellátás a szociá-
lis törvény változása következtében a
járási hivatal hatásköre lett, az ellátások-
ról a Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatala és a járási
ügysegéd ad.)

A kereskedelemrõl szóló törvény
2015. március 15-tõl hatályos válto-
zásai miatt volt szükséges elfogadni
az üzletek éjszakai nyitva tartásának
korlátozásáról szóló 3/2015. (III. 2.)
önkormányzati rendeletet, mely a
korábbi szabályozást megtartva ren-
delkezik egyes kereskedelmi egysé-
gek hétvégi nyitva tartásáról.

Az egyes helyi közszolgáltatások
kötelezõ igénybevételérõl szóló
30/2004. (XII. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása a 4/2015. (III. 2.)
önkormányzati rendeletben jelent
meg, mely hatályos 2015. március
15-tõl, és az év elején a lakosságnak
átadott szelektív hulladékgyûjtõ edé-
nyek használatán kívül meghatároz-
za, hogy a korábbi hulladékgyûjtõ
szigeteken a házhozmenõ szelektív
hulladékgyûjtés elindulásával csak
üveghulladék gyûjthetõ. A szolgálta-
tási szerzõdést a képviselõ-testület
jóváhagyta. Kérjük a lakosságot, hogy
az új gyûjtési rendszerrel kapcsolatos
tapasztalataikat, észrevételeiket osz-

szák meg az önkormányzattal. 
Valamennyi rendelet szövege és az

elkészült jegyzõkönyvek a Gyön-
gyöstarjáni Közös Önkormányzati
Hivatalban megtekinthetõek, és a
www.gyongyostarjan.hu internetol-
dalon olvashatóak.
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Tisztelt Gyöngyöstarjáni Diákok!
Tisztelt Pedagógusok!
A Gyöngyöstarjáni Önkormányzat

Kulturális és Településfejlesztési Bi-
zottsága pályázatot ír ki a Gyöngyös-
tarjáni Általános Iskolában tanuló diák-
jaink részére, azzal a céllal, hogy díjazza
és motiválja a tanulásban élen járó kö-
zösségeket, a jó tanuló jó sportoló diá-
kokat, a tanulmányi és mûvészeti verse-
nyeken kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tó diákokat, osztályközösségeket.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
1.) Közösségi pályázatok
A legjobb átlagú osztály
Az alsó tagozatos nyertes osztály dí-

ja: Játszóházi kirándulás a Sástói Oxy-
gen Adrenalin Parkban.

A felsõ tagozatos nyertes osztály dí-
ja: egy Sástói Oxygen Adrenalin Parki
látogatás.

2.) Egyéni pályázatok
Kategóriák:

a.) Legtöbbet javító diák.
b.) Jó tanuló, jó sportoló.
c.) Tanulmányi versenyen, vagy kü-

lönbözõ mûvészeti ágban kiemelkedõ
teljesítményt nyújtó tanuló.

Ezen pályázatoknál a bizottság min-
den kategóriában két nyertest hirdet,
egy alsó tagozatos és egy felsõ tagozatos
diák személyében.

d.) A bizottság értékes ajándékban
részesíti azt a végzõs diákot, aki nyolc
éven keresztül kitûnõ tanulmányi és
közösségi teljesítményt nyújtott.

A pályázatok nyertesei a díjakat a
tanévzáró iskolai ünnepségen vehetik
át a település polgármesterétõl és a
bizottság képviselõjétõl. A pályázati
eredményeket a Hírmondóban is
megjelentetjük.

Lehetõséget kínálunk alsó tagoza-
tos diákoknak, hogy a legszebb, leg-
érdekesebb olvasónaplót, illetve a felsõ
tagozatos diákoknak, hogy értékes ver-

seiket, prózai alkotásaikat megjelentet-
jük a helyi Hírmondóban.

Kérjük pedagógusainkat, az osz-
tályfõnököket és az igazgatónõt, hogy
biztassák tanítványaikat a pályázato-
kon való részvételre, illetve tegyék
meg javaslataikat, 2015. május 31-ig.
A nyertesek értékes ajándékban ré-
szesülnek.

Kedves Diákok! Hajtsatok rá, még
van idõ a tanév végéig alkotni, javítani
jegyeiteken! 

A pályamunkákat a kulturbiz.gyt
@freemail.hu címre kérjük eljuttatni.

Tihanyiné Bárnai Ildikó
Kulturális és Településfejlesztési Bizottság

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ: 7.30-12.00 és 13.00-17.30

Kedd: az ügyfélfogadás szünetel

Szerda: 7.30-12.00, 13.00-16.00

Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel

Péntek: 7.30-13.30

Kérjük, támogassa Gyöngyöstarján civil szervezeteit
adója 1 %-ával!

Gyöngyöstarján Önkéntes Tûzoltó Egyesület – 18585313-1-10

Gyöngyöstarjáni Polgárõr Egyesület – 18586572-1-10

Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület – 18591105-1-10

Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör – 19920164-1-10

Egészséges Jövõért Alapítvány – 18587494-1-10

A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány – 18574911-1-10

„Mosolyfalva” Alapítvány (óvoda) – 18580095-1-10

Folytatás a 2. oldalról

Pályázati kiírás
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Hát a sok gyöngyöstarjáni diák!
Mind megannyi eleven, rosszcsont
gyermek. Bizony, bizony, olykor-olykor
nem könnyû velük! De hát mi, pedagó-
gusok sem vagyunk sokszor „egyszerû
esetek”! Küszködés, harc s rengeteg
öröm. Tanulás, tanulás, na meg egy kis
játék. Ez jellemez bennünket.

Iskolánk, mint egy megbolydult
méhkas szeptember óta. A tanulás mel-
lett rengeteg izgalmas program várt
gyermekeinkre intézményen kívül is,
nem csak az ajtók mögött.

A színvonalas Márton-nap, melyen
tanulóink remekül szerepeltek, még az
elmúlt félévben zajlott le. Környékünk
falvaiból, valamint tõlünk, majdnem
száz tanuló mérette meg magát vers- és
prózamondásból. Nyüzsgött az iskola a
sok kipirult gyermekarctól. Izgalmas
nap volt.

Decemberben Ki mit tud?-ot ren-
deztünk. Tánc, vers- és prózamondás,
színjáték, hangszeres bemutatók szí-
nesítették azt a szép estét.

A karácsonyi gálamûsor, melyen di-
ákjaink szerepeltek, örömmel töltötte el
szívünket. Kellõen elõkészítette a nagy
ünnepet.

Hipp-hopp! Még el sem kezdõdött
a tanév, s már a második félévben balla-
gunk! A farsang is bekopogtatott. Diák-
jaink fellépését hosszadalmas készülõ-
dés elõzte meg. Igazi show volt a javá-
ból! A sok kis gumimaci, a borzongató
bagolycsoport, a mexikói és roma tán-
cosok fergeteges mûsorát ámulattal
néztük. A felsõ tagozatosok remek elõ-
adásán, táncain jól szórakozhattunk.
Gyönyörû volt a nyolcadikosok nyitó-
tánca. Reméljük, vendégeinknek mara-
dandó élményt nyújtottak mûsorukkal
gyerekeink!

Ezek a legfontosabb események zaj-
lottak falainkon belül. De mi történt is-
kolán kívül? Kulturális és sportesemé-
nyek, valamint versenyek tarkították a
palettát.

Jártunk moziban, elmentünk az egri

Gárdonyi Géza Színház elõadására már
kétszer ebben a tanévben. A palacsintás
király és a Szaffi indította a bérletes so-
rozatot. Pumukli vár még ránk hama-
rosan. Tervezzük a Madách Színházban
a Vuk címû musical megtekintését
március hónapban. 

A múzeumpedagógiai program ke-
retén belül az alsó tagozatosok közül a
harmadik és negyedik osztály részt vett
egy nagyon színvonalas, mikroszkópos
vizsgálódással egybekötött elõadáson,
valamint kézmûves foglalkozáson. Ro-
varok volt a foglalkozás címe, melyen
kellõen kibõvíthettük ismereteinket e
csodálatos állatvilágról. Ebbe a prog-
ramba hamarosan az elsõ, második
osztály is bekapcsolódik.

A sportélet is mozgalmasan zajlott.
Több alkalommal jártunk a gyöngyösi
korcsolyapályán. Egyeseknek már profi
módon megy a korizás. Néhány diá-
kunk síelni is eljutott Mátraszentimrére
egy lelkes szülõ vezetésével. Kár, hogy a
hóhelyzet miatt ez a sportolási lehetõ-
ség csak szegényesen oldható meg. Az
úszás május hónapban van betervezve
iskolánkban. A tanfolyam 10 órás lesz.
Kár, hogy csak néhány osztály veheti
igénybe!

Elkezdõdtek a szokásos tanulmá-
nyi versenyek is intézményünk tanulói
számára. Szövegértõ vetélkedés zajlott
Markazon. Lipovszky Márton és Tóth
Bálint 3. osztályos tanulók mindketten
1. helyezést értek el itt. Aranyéremmel
jött haza Király Bernadett negyedikes
kislány is.

Az egri szervezésû meseversenyen
négy csapat indult iskolánkból, kettõ
továbbjutott a hatvani középdöntõbe.
Innét a négy legjobb csapat indulhat a
következõ fordulóba, mely március 7-
én lesz Egerben. A gyõztesek között
van a 3. osztályból a Vuk csapat és a 4-
bõl a Tarjáni Bogarak csapata is. Meg-
érdemlik, hogy név szerint is megem-
lítsük õket. Felsõbányai Csongort, Li-
povszky Mártont, Nagy Gergõt és

Tóth Bálintot a 3. osztályból, a negye-
dikesek közül pedig Angyal Kincsõt,
Bakos Lizát, Galambos Líviát és Kõhe-
gyi Vivient. Sikeres szereplést kívánunk
nekik a következõ fordulóban!

Szlogenünk: Folyamatosan pallé-
rozd elmédet! Ezt nem csak a tanórán
teheted meg, hanem iskolán kívül is.
Ennek szellemében rendezzük meg
évrõl évre a rejtvényeket kedvelõk
versenyét.

Február 4-én rejtvényfejtõ bajnok-
ságot szerveztünk alsó és felsõ tago-
zatosaink számára. Közel 80-an méret-
ték meg magukat tanulóink közül. Elsõ
helyezettjeink: 1. osztályból Pászti
Zsombor, 2. osztályból Zámborszky
Zsófia és Galambos Eszter, 3. osztály:
Felsõbányai Csongor, 4. o. Tuza Bence,
5. o. Tóth András, 6. o. Csernyik Kris-
tóf, 7. o. Szecskõ Adrienn.

Sok-sok rajzverseny színesítette a
versengések sorát. Cadenazzi Vittorio
focilabdát kapott egy pályázatáért, vala-
mint dicséretben részesítették egy Ja-
pán által szervezett nemzetközi rajzver-
senyre benyújtott rajzáért.

Közbiztonság, bûnmegelõzés – ez
volt a címe egy másik pályázatnak,
melyrõl a negyedikes Nagyfalusi Anna
3. díjat hozott el. A helyi Pávakör is

„Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?”

Folytatás az 5. oldalon

Iskolánk életébõl
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meghirdetett egy rajzversenyt negye-
dikesek számára, melyen az 1. díjat Ba-
kos Liza szerezte meg.

Szívünket melengeti az a siker is,
melyet diákjaink nem az iskola szerve-
zésében nyernek. Büszkék vagyunk
ilyenkor is rájuk. Megemlíteném a 3.
osztályos Ozsvárt Bence, Csernyik Lá-
zár, Csernyik Olivér nevét, akik több
érmet szereztek az idén úszásból. Ozs-
várt Bence díjai: Kiss Géza Emlék-
verseny, Salgótarján: 8. hely mell-, 10.
hely hátúszásból, 100 éves Jubileumi
Gála, Ózd: 2. hely gyors, 3. hely háton,
Mikulás Kupa: 4. hely gyors-, 5. hely
mell-, 7. hely hát-, 9. hely pillangó-
úszásból. Hû! Még felsorolni is nehéz! 

A Csernyik ikerpár három országos
szervezésû síbajnokságon is részt vett.
Mátraszentimrén, Szlovákiában és
Ausztriában versenyeztek, s a meg-
nyugtató középmezõnyben végeztek.
Az utóbbi az Alpesi Sí Diákolimpia
döntõje volt óriás mûlesiklásban. Ez
azért is értékes eredmény, mert a ver-
senytársak között olyanok is voltak,
akiknek az év nagy részében módjuk
van edzésre, tehát felkészültebbek. A Sí
Honda Kupán Lázár 7., Olivér a 12. he-
lyet szerezte meg. A fiúk úszni is kivá-
lóan tudnak. Hajdúszoboszlón az uszo-
nyos regionális felmérõn Lázi gyors- és
pillangóúszásban is 2., Oli mindkettõ-
ben 3. díjat nyert. Kecskeméten az Or-
szágos Uszonyosúszó Bajnokságon
gyorsváltóban országos bajnokok lettek
mindketten. Lázi harmadik, ötödik és
negyedik helyet szerzett az egyéni szá-
mokban, Oli pedig hetedik és két nyol-
cadik hely birtokosa.

Bagi Kata negyedikes tanuló az asz-
talitenisz megyei döntõ 1. helyezettje
lett, s így a diákolimpiára is eljuthatott.

Említsük meg iskolánk tehetséges
birkózóit. Dudás Bendegúz 2. osztályos
tanuló nem kisebb célt tûzött ki maga
elé, minthogy egyszer olimpiai bajnok
lesz. Eddig is igen szép eredményekkel
büszkélkedhet. Különbözõ területi
versenyeken vett részt, melyek ered-
ményeként 14 aranyérem, 5 ezüstérem
tulajdonosa, valamint elnyert egy kupát
a kiemelkedõ sportmunkájáért és egy
vándorkupát a tusgyõzelmeiért. 

Tóth Zsombor 2. osztályos tanuló
még csak egy éve hódol ennek a sport-
nak, de már 6 bronzérmet és 1
ezüstérmet is magáénak mondhat.
Példaképe testvére, Tóth Dominik 5.
osztályos tanuló, aki 12 aranyérem, 6
ezüstérem, 1 bronzérem birtokosa,
valamint egy csehországi tornáról ha-
zahozott kupa büszke tulajdonosa. 

Reméljük, sokat fogunk még hallani
sportbajnokainkról!

A sikert nem adják könnyen! Ren-
geteg munka, küzdelem, kitartás jel-
lemzi a hozzá vezetõ utat. Kívánjuk,
hogy ezen az úton sokan végigmenje-
nek, s bírják energiával! Okozzanak ez-
által örömöt szüleiknek, tanáraiknak s
önmaguknak is!          Pongrácz Gáborné

Folytatás a 4. oldalról

Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?
A takács, a kovács,
a kõmûves meg az ács,
a kardjával odajár
kese lovon a huszár!

Itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
mennyi szálat fon a pók.
Itt tanulta meg az í-t,
hogy a rózsa kivirít,
hogyan írja le az ú-t
s a Dunántúl csupa púp,
pörögtek az õ-k, az û-k,
mint a fényes köszörûk.
Itt kezdte a hóember,
jaj de szép a december!
Itt sütötte meg a pék
a legelsõ kenyerét,

itt tanulta meg a csõsz,
mikor sárgul meg az õsz,
minden ember itt tanulta
meg, hogy mennyit ér a munka,
á-t is, b-t is, c-t is,
itt tanulok én is!

Kinyújtom a kezemet,
ha ugyan elérem
a kilincset, s bemegyek
pirosan, fehéren,
körülöttem karikában
kürtös-fürtös kobakok,
itt tanult meg a halász is
készíteni csónakot,
itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
hogyan kötik a csomót,
meg a d-t, meg a t-t,
emberek becsületét!

Gyurkovics Tibor:
Iskola-nyitogató

Színházi élményem
Osztályommal és kedves taní-

tómmal február 10-én az Gárdonyi
Géza Színházba látogattunk el, ahol a
Szaffi c. elõadást néztük meg.

Nagyon izgalmasnak bizonyult.
Ez a táncmese a török uralomról és
osztrákokról szól. A végére pedig

Jónás és Szaffi egymásba szeretnek. 
Mindenkinek nagyon tetszett az

elõadás. 
A következõ elõadás a Pumukli

lesz, amit megnézünk, és reméljük,
az is jól fog sikerülni.

Bakos Liza 4. osztály
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Véget ért a február. Ezzel talán ha-
marosan véget ér a tél is. De a farsan-
gi, karneváli idõszak egészen biztosan
véget ért. Az utolsó teljes februári
hétvégét kihasználva iskolánkban is
megrendezték a hagyományos farsan-
gi bált.

Tekintettel arra, hogy az iskolai
farsang nem csupán egyszerû álarcos-
bál, sokkal inkább nevezhetõ egyfajta
gálamûsornak, ahol az osztályok szín-
padi elõadásokkal kedveskednek a kö-
zönségnek; így a bálra való készülõ-
dés már hetekkel korábban megkez-
dõdött a mûsorszámokra való felké-
szülési próbákkal.

Habár a bál hivatalosan csak
szombat délután négy órakor kezdõ-
dött, már háromnegyed órával koráb-
ban megkezdõdött az izgatott készü-
lõdés. Sorban érkeztek a diákok, a
szülõk, jöttek a jelmezek. A felfoko-
zott izgalom elsõsorban a nyolcadi-
kosok készülõdését jellemezte, fekete
frakkos fiatalemberek és hófehér es-
télyi ruhás kisasszonyok sétálgattak
hol falfehéren, hol kipirultan az eme-
leti folyosón.

Húsz perccel a kezdés elõtt szinte

teljesen megtelt a nagyterem, kis túl-
zással egy gombostût sem lehetett le-
ejteni. Aztán felcsendült a zene, a
hangzavart várakozó csend váltotta
fel; egy végsõ igazítás a ruhán, elegáns
és kecses bevonulás a parkettre, és a
nyolcadikosok nyitótáncával, az évek
óta hagyományosnak tekinthetõ ke-
ringõvel kezdetét vette az idei bál.

Bõ tíz perccel késõbb a végzõsök a
jól végzett munka örömével, s a jól
megérdemelt tapsvihar bezsebelésé-
vel megkönnyebbülten adták át he-
lyüket a fiatalabb évfolyamoknak.

A legkisebbek indították mûsort,
elsõseink igazi gumimacikként be-
csületesen pattogtak a színpadon. A
második osztályosok sokkalta böl-
csebbek már, mint azt bagolyjelme-
zük is mutatta. A harmadik évfolyam
igazi mexikói hangulatot varázsolt a
hûvös téli estébe, a negyedikesek pe-
dig megmutatták, hogy milyen egy
valódi cigányszerelem. Ezek után hir-
telen elsötétült a színpad, de János
vitéz és ötödikes „óriásai” hamarosan
fényt csiholtak a rendkívül bájos és
jobb sorsra érdemes boszorkányok
elüldözésével. A hatodik évfolyam

valóságos tánctörténelmi bemutatót
tartott különbözõ korszakok divatos
táncainak felidézésével. Jól rímelt er-
re a hetedik évfolyam, õk a mostaná-
ban divatos hiphop dance-et válasz-
tották.

Az igazi buli viszont a színpadi
mûsorok után kezdõdött. A hangulat
folyamatosan emelkedett, a DJ egyre
jobb zenéket vett elõ, a büfében egyre
több üdítõ, szendvics, sütemény fo-
gyott, s jelentõs mennyiségû tombo-
laszelvény és világítós karkötõ talált
gazdára. Aztán következett az est
fénypontja, a hatalmas izgalommal
várt tombolahúzás. S bár három nagy
asztal is tele lett pakolva a felajánlott
nyereményekkel, egy bõ félóra múlva
már csak teljesen lekopasztott bútor-
darabok, illetve a szétszórt, nyeretlen
jegyek emlékeztettek a sorsolásra.

Zárásként csupán még egy apró
adalék a farsangi bálhoz: hétfõn
reggel már elindult az ötletelés, hogy
jövõre ki mit adjon elõ. A felkészülés
megkezdõdött. 

Zsidai László

Keringõ, cigányszerelem,
hiphop dance = farsangi karnevál

Az általános iskolában január köze-
pén ismét Ki mit tud?-ot rendeztek.
Mondhatnánk, nincs ebben semmi kü-
lönleges, hisz egy iskolában napi rend-
szerességgel rendeznek ilyeneket, leg-
feljebb feleltetésnek vagy dolgozatírás-
nak nevezik.

Most azonban egészen másfajta
megmérettetésrõl volt szó. Talán a fiata-
labb korosztályok számára az újdonság
erejével hat, de már az X-Faktor, illetve
a Rising Star elõtt is rendeztek úgy-
nevezett tehetségkutatókat a televízió-
ban. Ezeknek a Ki mit tud?-oknak a
hagyományát elevenítettük most fel az
iskolában.

Az természetesen nem állítható,

hogy kiürültek volna az utcák (mint
egykor az eredeti mûsorok idejére), de
így is elég szép számú közönség kísérte
figyelemmel, szurkolta végig diákjaink
produkcióit.

A résztvevõk három kategóriában
(versmondás, zene és színpadi jelenet,
tánc) mérhették össze tehetségüket.
Mivel a hangsúly nem a versengésen,
hanem a közösségi élményen, a kelle-
mes idõtöltésen volt, így a (szakértõnek
csak jóindulattal nevezhetõ) háromtagú
zsûri sem elsõsorban a szigorú ítélke-
zéssel volt elfoglalva, hanem a közön-
séghez hasonlóan inkább átadta magát a
felhõtlen szórakozásnak.

Mert mulatságos pillanatokban nem

volt hiány. Akadt itt tréfás népmeséktõl
kezdve humoros verseken, vicces jele-
neten, pörgõs táncokon keresztül raj-
zokkal illusztrált meseelõadásig,
fényképekkel megspékelt „vidéki san-
zonig” minden. Külön örömünkre
szolgált, hogy a legfiatalabbaktól a bal-
lagásra készülõ nyolcadikosokig min-
den évfolyam képviseltette magát.

A kategóriák gyõztesei a Magyar
Kultúra Napján rendezett megemléke-
zésen megkapták méltó jutalmukat, de
nyugodt szívvel kijelenthetõ, hogy a
rendezvény minden résztvevõje nyer-
tesnek érezhette magát.

Zsidai László

Tanulók tarjáni tehetségkutatója



A „BERZELAB, a tudásépítõ”
projekt keretében lehetõségünk nyílt
23 gyerekkel eljutni a budapesti Ter-
mészettudományi Múzeumba febru-
ár 12-én. A kiránduláson megtekint-
hettük az állandó kiállításokat (pl. a
magyarországi tájakat, az élõvilág
sokféleségét, a védendõ természeti
ritkaságokat, érdekességeket, ásvá-
nyokat, drágaköveket…). A lélegzet-
elállító preparátumok, tudományo-
san hiteles rekonstrukciók és filmek,
páratlan látványok, interaktív eszkö-

zök, meglepetések és játékok tették a
hasznos idõtöltést szórakoztatóvá. Az
idõszakos kiállítások közül a Mú-
miavilágot tekinthettük meg. A kiál-
lításon a világ különbözõ részeirõl
származó, különbözõ idõben, külön-
bözõ módszerekkel mumifikált vagy
különbözõképpen mumifikálódott
múmiákat láthattunk. Összegezve el-
mondható, hogy nagyon hasznos lá-
togatáson vehettünk részt!

Sándorné Paulik Erika
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A Természettudományi
Múzeumban jártunk

Iskolánk már évek óta rendszeres
résztvevõje a Bozsik Intézményi Lab-
darúgó Programnak. A kezdetekben
még megilletõdötten és csodálkozva,
elhasználódott mezekben léptek tanu-
lóink pályára a tornák, fesztiválok al-
kalmával. A játék még akadozott, ösz-
tönbõl folyt, aztán az idõ elõrehaladtá-
val, évrõl évre lépett magasabb szintre.
Menet közben a program által javult az
eszközellátottságunk is: 3 garnitúra
mez, jelzõtrikók, labdák, kapuk, bóják
és egyéb kiegészítõk kerültek szertá-
runkba, javítva ezzel az oktatás színvo-
nalát. Ebben a tanévben négy csapattal
veszünk részt: U7, U9, U11-es fiúk és
van egy nagyon lelkes lány csapatunk
is, akik másik lány csapat híján fiúk el-
len mérik össze tudásukat.

2014 õszétõl a Gyöngyöstarjáni
KSK felnõtt csapatának magasabb osz-
tályba lépésével bekapcsolódtunk a Bo-
zsik Egyesületi Labdarúgó Programba
is. Itt a kötelezõen elõírt U7, U9, U11,
U13-as korosztályokkal veszünk részt.
Focistáinknak így sokkal több lehetõség
adódik megmérkõzni más sportegye-
sületek korosztályos csapataival, vagy
éppen egy közös fesztiválon rúgni
együtt a bõrt. Ezeken a tornákon, fesz-
tiválokon kedvezõ jelzéseket kapunk a
körzeti koordinátoroktól, edzõktõl, lát-
ják, hogy jó munka folyik Gyöngyös-
tarjánban. A gyerekek szívesen járnak
edzésre, meccsekre és mindent meg-
tesznek fejlõdésük érdekében. Egyet-
len problémaként említhetõ az utazás.
Sokszor csak az utolsó utáni pillanat-
ban dõl el, hogy hány gyereket tudunk
elvinni. Köszönet azoknak a szülõk-
nek, nagyszülõknek akik lelkesen hoz-
zák-viszik focistáinkat!

Összesen kb. 50 tanulónknak ad
rendszeres sportolási lehetõséget a prog-
ram, és reméljük, hogy akadnak majd
olyanok, akik végig járva a ranglétrát, a
Gyöngyöstarjáni KSK felnõtt csapatát
erõsítik majd, vagy eljutnak magasabb
szinten jegyzett csapatokba.

Barna Tibor

Bozsik
Program
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„Eljött hát a Mikulás csingi-
lingi-lánga…”

2014 decemberében is ellátogatott a
gyöngyöstarjáni óvodás gyerekekhez a
Mikulás. Idén az eddigiektõl eltérõen
az udvaron vártuk dalolva, mondókáz-
va, hogy megérkezzen a Mikulás.
Hosszú útja után meg is pihent nálunk,
és örömmel hallgatta a gyerekek éne-
keit, verseit. Mindenkinek hozott aján-
dékot, amit boldogan vettek át a Télapó
kezébõl. Közös ajándékként pedig 4 db
udvari autóval is meglepte a gyerekeket.
Nagy volt az öröm, mindenki kipróbál-
ta a jármûveket.

„Szálljatok le, szálljatok le ka-
rácsonyi angyalok…”

A nagycsoportos pásztorok és an-
gyalkák izgatottan készülõdtek, gyako-
rolták szerepeiket, hiszen kis betlehemi
játékkal kedveskedtek a többi kisgye-
reknek, az óvoda dolgozóinak, a Szülõi
Szervezet tagjainak és meghívott ven-
dégeinknek. Kedves kis mûsoruk me-
legséget, szeretetet, boldogságot csem-
pészett mindenki szívébe. Az óvoda tit-
kos angyalkájának pedig a gyerekek sze-
mébe sikerült boldogságot és mosolyt
varázsolnia, hiszen sok szép új ajándék
várakozott a csoportokban, hogy bir-
tokba vegyék õket. 

A nagycsoportos gyerekek szülei
is megnézhették az egyik este betle-
hemi játékukat, mely a gyertyafények
megvilágításában nagyon meghitt kis
összejövetellé alakult.

„Ez új év reggelén minden jót
kívánok…”

Kívánjuk, hogy az új év jó egészsé-
get hozzon mindenkinek, amihez óvo-
dánk a gyerekek számára tiszta vízzel
tud hozzájárulni. Egy nyertes pályázat

segítségével sikerült egy víztisztító be-
rendezés beszerzése és beüzemelése,
így a gyerekek minden nap tiszta vizet
fogyasztanak az óvodában. Ugyanez a
pályázat tette lehetõvé 8 db futóbicikli,
labdák és ugrálókötelek beszerzését is,
melyek használatával a mozgás és egész-
ségmegõrzés hangsúlyosabb szerepet
kaphat a gyerekek óvodai életében.

„Farsang napja ma vagyon,
eldöcögtünk a havon…”

Minden kis óvodás nagyon készült a
tél elûzésére a farsangi mulatságunkon. A
kiscsoportos Micimackók a téli erdõbe
kalandoztak, amit a középsõsök boszor-
kánytánca követett. A nagycsoportosak
tûztánca pedig reméljük, tényleg elûzte a
telet, hogy megérkezhessen Tavasz-
tündér, aki virágba borítja kis falunkat.

Hagyományos jótékonysági bálun-
kat idén is sikerült a szülõknek meg-
szervezni az óvodás gyermekek javára.
Ilyenkor mindenki sürög-forog, intéz-
kedik, szervezkedik, melynek egy na-
gyon vidám hangulatú Valentin-bál lett
az eredménye. A talpalávalót idén is
Karcsi és Hege húzta, akik immár 10
éve zenélnek az óvoda jótékonysági bál-
ján. A finom vacsorát a Gyöngyöstarjáni
Önkormányzat konyháján dolgozó
konyhás nénik készítették. A nagyterem
dekorációját az Edith Dekornak és Laci
Lufikirálynak köszönhetjük. Bízunk
benne, hogy mindenki jól érezte magát,
és jövõre is velünk ropják a táncot. A bál
szervezésében résztvevõknek köszön-
jük önzetlen munkájukat, illetve köszö-
netet mondunk mindenkinek, aki tá-
mogatta jótékonysági bálunkat, ezáltal
pedig óvodás gyermekeinket.

Tõkésné Korponyi Krisztina
óvodapedagógus

Óvodánk életébõl

Testnevelésórán az ötödikesek ka-
rikagyakorlatot végeznek. A tanárnõ
utasítja a gyerekeket, s közben mutatja
a gyakorlatot.

– Álljatok a karikába! Páros lábon
ugorjatok elõre, majd hátra! 

Az egyik fiú, Gábor megszólal
szemrehányóan: – De tanárnõ nem
ugrott, hanem lépett!

Tarjáni gyerek-tett

Tornaóra van, a tanár elmondja a
feladatot:

– Szekrényugrás lesz. Hozzátok
elõbb be a háromrészest!

– Ó! Miért nem a négyrészest!? –
hõsködnek a gyerekek.

Mikor már jól megy az ugrás, a ta-
nár kéri a fiúkat, hogy szereljék fel a ne-
gyedik elemet is. A sok kis megszep-
pent gyerekarcot látva kicsit elmoso-
lyodik. Elsõre még nem nagyon sikerül
a gyakorlat, csak feltérdelve megy. Biz-
tatja õket:

– Kicsit nagyobb lendülettel fussa-
tok neki! Dobbantsatok bátrabban!

Gabi elindul. A tanár látja, ebbõl
még nagy baj lesz. Felkészül a legrosz-
szabbra. A vagány fiú nagy irammal
megindul, dobbant, lába magasabbra
kerül, mint a törzse! Az egész test elin-
dul, s a hosszában állított szekrényen
átlendül! A mindenre felkészült fel-
nõttnek csak a lábat sikerül megérin-
teni. Kézzel landol a gyerek túloldalon,
a szõnyegen! Szerencsére, az ijedtségen
kívül más baj nem történt!

– Ezt megúsztuk! – sóhajt fel gye-
rek, felnõtt egyaránt.

Tarjáni
gyerekszáj

Verseny a Vizes Élõhelyek Világnapja alkalmából
Február 5-én a Vizes élõhelyek

világnapja alkalmából (az iráni
Ramsar városában 1971. február 2-án
fogadták el az ún. ramsari egyez-
ményt, amelyben a biológiai sokfé-
leség megõrzése érdekében a kormá-

nyok felelõsséget vállaltak a vizes
élõhelyek védelméért) szerveztünk
egy versenyt iskolánk tanulóinak,
melyen a gyerekek játékos formában
egy közkedvelt társasjáték segítségé-
vel ismerhették meg a Balaton élõ-

világát, védett értékeit, s a környe-
zetvédelem alapjait! A verseny helye-
zettjei: Bokros Veronika, Harangozó
Dorina, Ármány Petra és Király
Bernadett 4. osztályos tanulók lettek. 

Sándorné Paulik Erika
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A Gyöngyöstarjáni Pávakör a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából (január
22.), 2015. január 17-én mûsoros est
keretében megtartotta a már hagyo-
mánnyá vált 6. nyílt énekpróbáját,
melyre szeretettel meghívtuk a község
minden lakóját. A rendezvényt 16 óra-
kor Feketéné Reviczki Hajnalka nyitot-
ta meg.  Ezt követõen Nádasdi László-
né, a csoport vezetõje a meghívott ven-
dégek és a közönség köszöntése után
beszámolót tartott a Pávakör 2014-ben
elért eredményeirõl és a 2015. év tervei-
rõl. Az eredmények ismertetése után
nagy sikerû mûsort adtak a meghívott
vendégcsoportok és a Gyöngyöstarjáni
Pávakör is. Meghívásunknak eleget tett
a Gyöngyösoroszi Férfi Kórus, a Gyön-
gyöspatai Népdalkör és a Nagyik és
Unokák Énekkara, akik népdalcsok-
rokkal gyönyörködtették meg a jelenlé-
võket. Vendégünk volt még Dömény
Krisztián és a Tiszta Korom együttes,
akik citerán és gitáron, illetve trombitán
megzenésített verseket adtak elõ. A mû-
sor után vacsorával kedveskedtünk ven-
dégeinknek, majd következett a tombo-
lasorsolás, végül együtt nótáztunk.

Elért eredményeink 2014-ben: 
Május 31-én Egerben a Ködellik a

Mátra Minõsítõ Hangversenyen a har-
madik Aranypáva díjnak örülhettünk.
Augusztus 24-én az Egri Népzenei
Gálán különdíjat kaptunk. November
22-én szintén Egerben, a Palócgálán a
fesztivál nagydíját nyerte el a csoport.

A versenyeken túl a helyi rendez-
vényeken is aktívan jelen voltunk, és
örömmel tettünk eleget más meghívá-
soknak is településünket képviselve.

Köszönettel tartozunk Némethné
Süveges Zsuzsanna mûvészeti veze-
tõnknek, hogy fáradtságot nem ismerõ
munkájával szép sikerekhez vezette a
Pávakört. Köszönjük Nagy Károly pol-
gármester úrnak és a képviselõ-testület
tagjainak, valamint Tóthné Kiss Ildikó-
nak, a Világos Szándékkal Gyöngyös-
tarjánért Egyesület elnök asszonyának,
hogy mindig lehetõvé tették a verse-
nyeken való részvételt, és élvezzük bi-
zalmukat és támogatásukat. Köszönjük

mindazoknak, akik valamilyen for-
mában támogatták kis közösségünket.
Kérjük, ha lehetõségük van rá, segít-
senek bennünket továbbra is! Mindent
megteszünk, hogy öregbítsük Gyön-
gyöstarján jó hírnevét, ápoljuk, meg-
õrizzük és tovább adjuk népi hagyomá-
nyainkat, palóc népdalkincsünket. 

Nádasdi Lászlóné
csoportvezetõ

9

Pávakörünk hírei

TOBORZÓ

A Gyöngyöstarjáni Pávakör felhívása

A Gyöngyöstarjáni Pávakör bõvíteni
szeretné tagjainak számát. Ha van kedve
énekelni, szereti a népdalokat, vagy játszik
valamilyen hangszeren és kísérné az ének-
lõket, akkor jelentkezzen az alábbi
elérhetõségek egyikén!

Személyesen: Nádasdi Lászlóné,
Gyöngyöstarján, Kossuth Lajos utca 23.
Telefon: 06-30-822-7691, 37-372-201
E-mailben: nadasdine.borika@gmail.com

Szeretettel várunk minden énekelni szeretõ kicsit és nagyot,
fiatalt és öreget, helybélit és más települések lakóit egyaránt!



Idén már kilencedik alkalommal
zajlott községünkben a Lucázás. A
különbözõ korosztályok igényeit fi-
gyelembe véve igyekeztünk összeállí-
tani a nap programját. A gyerekek
számára az adventhez kapcsolódóan
kézmûves foglalkozást szerveztünk a
Mûvelõdési Ház nagytermében.
Idén csuhébabát készíthettek a gye-
rekek 14 órától. Ezt követõen az Egri
Babszem Jankó Gyermekszínház
elõadását nézhették meg, aminek cí-
me Télkopácsolók volt. Az elõadás
végére már összegyûltek az emberek
a színpad elõtti téren, mert innen in-
dult a szokásos fáklyás felvonulás,
amihez a kisgyermekes családok is
csatlakoztak. Az útvonal a falu köz-
pontját járta körbe, a cél a templom
volt, ahol idén Németh Zsuzsa orgo-
nahangversenyét hallgathatták meg
az érdeklõdõk. Ezen a helyszínen
minden évben gyönyörû hangver-
seny ad nekünk egy évre való él-
ményt. Nem maradhatott el a helyi
csoportok bemutatkozása sem. Idén
a Nagyik és Unokák Énekkar dalolt a
közönségnek. Nagy Károly polgár-
mester 18 órakor megnyitotta a ren-
dezvényt, egy kis ajándékkal köszön-
tötte a helyi borászokat, akik nélkül
nem jöhetett volna létre a Lucázás.
Majd engedélyt adott az immár ha-
gyományos forralt bor elkészítésére.
Ekkor gyújtották be az üstök alatt a
tüzet, hogy a szokásostól eltérõen
most több kisebb üstben különbözõ
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Adventi ünnep Gyöngyöstarjánban

Folytatás a 11. oldalon



ízesítéssel elkészülhessen az átmele-
gítõ ital. Idén vendégünk volt Gyön-
gyösrõl a Hangvarázs Könnyûzenei
Stúdió. Tehetséges ifjak gyönyörû
karácsonyi dalokat adtak elõ. A legif-
jabb, még csak harmadikos Fehér
Kamilla kezdte a mûsort, felnõtteket
is lepipáló bátorsággal énekelve a
színpadon. Visszatérõ program a
színpad elõtt a táncház Varnyú Ritá-
val és Balogh Edinával, akik társaik-
kal remek hangulatot teremtettek ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt. Az
este várva várt koncertjén Janicsák
Veca énekelt. Ekkorra már megtelt a
tér, olyannyira, hogy egy tût sem le-
hetett már leejteni. Az utcabálhoz a
zenét a Pedrofon zenekar szolgáltat-
ta. A hangulat fergeteges volt, az em-
berek fáradhatatlanul ropták. Csak a
zenekar búcsúja vetett véget a mulat-
ságnak. Kísérõ programként a Mû-
velõdési Ház kis termében rendez-
tünk kiállítást. Idén egy helyi festõnõ
mutatta be alkotásait, amik a rendez-
vény ideje alatt voltak megtekinthe-
tõek. Elmaradhatatlan az adventi vá-
sár finom ételekkel, italokkal, süte-
ményekkel és mézeskaláccsal.

Köszönjük a Gyöngyöstarjáni
Önkormányzat, a Gyöngyöstarjáni
Általános Iskola, a Napköziottho-
nos Óvoda és Családi Napközi, a ci-
vil szervezetek, a rendõrség, a pol-
gárõrség és a Családsegítõ és Gyer-
mekvédelmi Szolgálat aktív részvé-
telét az elõkészítésben és a lebonyo-
lításban. Köszönjük szponzoraink
segítségét is, akik nélkül nem jöhe-
tett volna létre ez a rendezvény: Be-
nedek János borász, Csernyik István
borász, Jekkel Tibor borász, Juhász
René borász, Kiss Balázs borász,
Kovács Péter borász, Ludányi And-
rás borász, Ludányi József borász,
Nagy Sándor borász, Németh And-
rás borász, Õzse János borász, Szõke
Mátyás borász, Vári pincék Egyesü-
lete Gyöngyöspata, Nagy Zoltán
királyi fõszakács Gyöngyös, Retro
Húscentrum Kft. Nagyfüged, Mol-
nár Pékség Nagyréde.

Feketéné Reviczki Hajnalka

A baba-mama klub kb. 3 éve folya-
matosan mûködik a Közösségi Ház és a
Védõnõi Szolgálat szervezésében.

Szinte minden szerdán délelõtt
megtelik a kis klubhelyiség babákkal
és mamákkal, 4-5 hónapostól 2-3
éves korig. Játszva, szõnyeget be-
mászva, egymást bámulva, „gyengéd”
mozdulatokkal egymáshoz érve is-
merkednek a picik.

Amíg a kicsik szocializálódnak –
vagyis a társas kapcsolat alapjait gyako-
rolják – addig az anyukák egy-egy té-
máról beszélgetnek. Hozzák saját él-
ményeiket, tapasztalataikat, amikbõl ta-
nulunk, a szülõk érdeklõdése szabja
meg az adott témát. Újabban gyerek-
dallal kezdünk és zárunk. Minden év-
ben új tagokkal bõvül a csapat, az óvo-
dába menõktõl pedig elbúcsúzunk.

Íme egy csokorra való a témákról:
lázcsillapítás, baleset-megelõzés,
vészhelyzetek és teendõk, szobatisz-
taság, az akarat kibontakozása, értõ
figyelem és énközlés, a szeretet öt
nyelve, apa-anya kapcsolat stabilitása
a boldog gyerekkor alapja.

A baba-mama klub keretében két-
szer babamasszázs tanfolyamot is tar-
tottunk, valamint vendégünk volt lo-
gopédus is. A szülõk is részt vesznek
az alkalmak levezetésében, ki mihez
ért alapon. Így legutóbb Mohácsi-
Kiss Anita tanított bennünket ge-
rinckímélõ tornára. Volt olyan anyu-
ka is, aki az újraélesztést mutatta be,
ismét más, aki az égési sérülések
megelõzésérõl és ellátásáról tájékoz-
tatott minket. 

Fontos idõszak a gyermek életében
az elsõ három év. Testi-lelki egészségét
alapozzuk meg ekkor. Ami utána kö-
vetkezik az már csak „csiszolgatás”.

Az idõ amit a másikra szánunk
(gyermekévünkre, házastársunkra),
meghozza gyümölcsét.

Az elõzõ években Csiri-biri tornával
felváltva mûködött a klub. Ez jelenleg
nincs, de szeretném ha újra indulna,
mert éneklésre, összehangolt mozgásra,
alkalmazkodásra és felszabadult együtt-
létre ad lehetõséget.

Hammer Tünde
védõnõ
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Babák és mamák
Folytatás a 10. oldalról



Községünkben a múlt év júniusától
egy új sportággal ismerkedhetnek meg
az érdeklõdõk, ez a Nippon Zengo,
amit Szekeres Ági oktat nagy lelkese-
déssel és lendülettel. Örökös jókedve és
pozitív kisugárzása magával ragadja az õt
megismerõket. Ez a lendület és persze a
fantasztikus sport maga a biztosíték arra,
hogy újra és újra elinduljunk azon a
roppant nehéz úton, amit a rendszeres
sportolás jelent fõként azoknak, akik
valamilyen ok miatt sok idõt kihagytak,
vagy sosem mozogtak aktívan. Elõzetes
beszélgetéseink során megtudtuk Ági-
ról, hogy életének mindig fontos része
volt a mozgás, igen színes „elõélettel”
rendelkezik ezen a téren. Errõl és persze
a Zengoról kérdeztük.

– Mikor és hol kezdtél rendszeresen
mozogni? 

– Amikor 7 évesen bekerültem az
általános iskolába, két tagozat közül le-
hetett választani, a testnevelés és nép-
tánc. A szüleim úgy döntöttek, hogy a
táncos osztályba kerüljek. Harmadikos
koromig csak az alapokat tanultuk, bár
már az elsõ év végén színpadon vol-
tunk. Harmadikosok voltunk, amikor
az elsõ tánctáborban részt vettünk Be-
rekfürdõn. Itt ismerkedtünk meg az
ekkor még a Táncmûvészeti Fõiskola
hallgatójával, Kiss Zsuzsannával és a
frissen diplomázott Simon Gyulával,
akik a szolnoki Tisza Táncegyüttes re-
mek táncosai voltak, és 1995-ben a Ki
mit tud? Ötkölök egyike volt. Szá-
momra ekkor kezdõdött igazán a nép-
tánc szeretete. A Tisza Táncegyüttes
apraja a Corvinka, nyolcadikos ko-
romig itt cseperedtem. Mondhatjuk,
hogy 10 éves koromtól az életemet je-
lentette a néptánc. 

– Milyen eredményeket értél el a
táncban?

– A néptánc egy olyan „sport”, ahol
nem egy személyben értem el sikere-
ket, hanem csoportosan. Rengeteg
gyermektáncfesztiválon vettünk részt,
és nem egyszer voltunk nyertesek. Vi-
szont ha pontos információkat szeret-
nétek tudni, ahhoz segítséget kell kér-
nem a tánctanároktól, mert hát kicsi

voltam, és nem igazán tartottam szá-
mon mikor, hol, mit nyertünk. 2002-
ben úgy határozott a testület, hogy el-
kezdik díjazni a legjobb táncosokat.
Igaz, vándordíjjal, ami annyit jelent,
hogy minden évben továbbítjuk, és
ezen a táblán az én nevem az elsõ. 

– Csináltál valami mást a tánc mellett?
Arra gondolok, hogy ûztél-e valamilyen spor-
tot, vagy részt vettél-e még valamilyen közös-
ség életében aktívan?

– Nos, ahogy cseperedtem, úgy
kezdtem el érdeklõdni minden más
iránt is. Így kezdtem el 12 évesen tár-
sastáncolni is. 13 évesen úszni jártam,
de csak hobbiszinten, viszont heti
rendszerességgel. 14 évesen már benne
voltam a suli kézilabdacsapatában is.
Illetve végig a felsõ tagozatban szertor-
náztam, de versenyeken nem vettem
részt. Gimnáziumban a kosárlabda volt
a menõ, így ezt is kipróbáltam. Mikor
pályaválasztás elé kerültem (gimi 3.
osztály, ekkor már nem táncoltam), úgy
döntöttem testneveléstanár leszek, de
sajnos az általános iskolában szerzett bal
bokaszalagnyúlásom megakadályozott
ebben. Érettségi után nem maradt más,
csak az oktatás. Kiélezõdtem a modern
és társastáncokra, amit az aktuális vég-
zõs diákoknak a szalagavatójára, alapít-
ványi báljára koreografáltam és betaní-
tottam. 2009-ben, amikor az utolsó két
táncot készítettem, kiderült, hogy kis-
mama vagyok. Így mindenféle sport-
tánc-mozgás megszakadt az életemben. 

– Milyen mozgásformákat próbáltál ki,
amíg rá nem találtál a Nippon Zengora?

– Társastánc, kézilabda, kosárlabda,
úszás, szertorna.

– Hogy ismerkedtél meg a Zengoval és
mikor? 

– 2013 januárjában megszültem a
második gyermekemet, és ekkor már 3
éve, hogy nem igazán mozogtam. Már-
cius végén egy barátnõm elcsalt, hogy
mindenképp ki kell próbálnom ezt az
új sportot, mert igazi kihívás, és fogyni
is lehet vele. Így egy vasárnap délután
felmentünk Gyöngyössolymosra Nagy
Ágotához és kipróbáltuk. Nem mon-
dom, hogy nem haltam meg az elsõ
órán. Viszont azonnal beleszerettem.

– Kitõl tanultál?
– Ennek a sportágnak a kitalálója

Shihan Brezovai Sándor, aki számos
versenyen vett részt és kiemelkedõ
eredményeket ért el, többek között két-
szeres Európa-bajnok, többszörös EB
helyezett, számos nemzetközi verseny
gyõztese, hétszeres magyar bajnok, az
1991-es VB-n 250 induló közül a leg-
jobb 16 közé jutásért esett ki. Vele ta-
lálkoztam 2013. május 24-25-26-án egy
edzõtáborban, ahol megkaptam tõle a
sárga fokozatot. Ez a harmadik szint.
Valamint megszereztem az oktatói bi-
zonyítványt, amellyel felhatalmazást
kaptam, hogy oktathassam a Nippon
Zengot. Ekkor még nem rendelkeztem
edzõi bizonyítvánnyal, azt rá egy évre,
2014 júniusában szereztem meg a
Budapesti Sportszövetségek Uniója fel-
nõtt képzésén. 

– Néhány mondatban bemutatnád ezt a
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Interjú Szekeres Ágnes Nippon Zengo oktatóval

Folytatás a 13. oldalon



sokak számára még ismeretlen sportot?
– „Építsd újra önmagad!” – szól a jel-

mondata a legújabb küzdõsport-aero-
biknak, mely 5 évvel ezelõtt indult hó-
dító útjára Szentesrõl. Ebben a sport-
ban, csakúgy, mint a karatéban, színekre
lehet vizsgázni, csak itt nem övek, ha-
nem pólók vannak. A Nippon Zengo
amellett, hogy a karate mozdulatainak
tökéletes elsajátítását tanítja meg, tö-
kéletes önvédelmi alapot is ad. Az õsi
kyokushin karatéra épülõ mozgáskul-
túra, mely úgy mentalitásában, mint
gyakorlati végrehajtásban a leggyorsabb,
a legkeményebb és leghatékonyabb
mozdulatokra törekszik az ütések, rúgá-
sok és a védések terén, párosulva az 
aerobik lazaságával. Ez egy nagyon erõs
kardiomuscularis hatású mozgásforma,
melyet pörgõs zenére hajtunk végre.
Végig magas pulzusszám jellemzõ a
gyakorlatozókra, amivel igazán gyorsan
beindul a zsírégetés a szervezetben. Ha
a mozgást enyhe diétával párosítják, ak-
kor hamar elkezdõdik a fogyás. Így ma-
gyarázta a karatemester. 

– Te miért ezt választottad? Mi tetszik
benne?

– Miért ezt választottam? Ebben a
sportban megtaláltam önmagam. Di-
namikus, hangulatos csapatmunka.
Igazából leírhatatlan, amit az edzé-
seken érzek. Imádok emberekkel fog-
lalkozni, imádok sportolni és imá-
dom a hangulatos zenét. Itt minden
megvan egy helyen.

– Miért kezdted el ennek a sportnak az
oktatását?

– Az oktatás igazából egy váratlan
fordulat volt az életemben, amit jó le-
hetõségként könyveltem el. Természe-
tesen a párom támogatása nélkül nem
lettem volna képes végigcsinálni az ok-
tatói képzést, hiszen akkor volt 5 hóna-
pos a pici babám. Az oktatói vizsga 4
napot jelentett Szentesen. Az akkori
oktató felajánlotta, hogy ha van ked-
vem, menjek és csináljam, mert amit az
edzéseken produkálok, az nagyon jó, és
lát bennem fantáziát, valamint elég ki-
tartást ahhoz, hogy végigcsináljam. Így
lettem 2013. május 26-án sárga pólós
Nippon Zengo oktató.

– Kiket célzol meg a Zengo oktatásával?

– A Nippon Zengo mindenkinek
szól! Célom, hogy minél több ember-
nek megmutathassam és megszeret-
tessem ezt a mozgásformát, de ez sze-
rintem egy „szerelem” sport. Eljössz,
kipróbálod és vagy beleszeretsz, vagy
elfelejted örökre. Mindenkinek aján-
lom, legyen az férfi vagy nõ, gyerek
vagy felnõtt. A tapasztalat azt mutatja,
hogy a 25 és 45 év közötti hölgyek jár-
nak a leggyakrabban.

– Hány csoportot tanítasz? Milyen a cso-
portok összetétele?

– Két klubom van, és ahogy az elõbb
említettem, a tagok fõként 25 és 45 év
közötti hölgyek.  Mindenki nagyon lel-
kes, és amikor csak tud, eljön tornázni.

– Szervezel-e az edzéseken túl prog-
ramokat a csoportoknak? Ha igen, miket?

– Megpróbálkozom különbözõ ün-
nepek megszervezésével, mint például a
Hallowen party, a Mikulás-edzés. Vagy a
két ünnep között egy évbúcsúztató
edzés volt zumbával turbózva. Idén
március 29-én megyünk a Giga Feszti-

válra, Szentesre. Remélem, minél töb-
ben részt vesznek majd ezen a rendez-
vényen. Az õsszel több mint 700 tor-
názó volt részese ennek az ingyenes
programnak, amit maga Brezovai Sán-
dor szervez a kluboknak. Megyünk
majd a Fitt Balance-ra is, ami köztudot-
tan egy nemzetközi sportexpo. Termé-
szetesen az egyéves szülinap is meg lesz
tartva mindkét klubnál, és bízom ab-
ban, hogy ha jön a jó idõ, akkor esetleg
közös fõzések, túrázások, futások szere-
pelnek majd a programlistánkon. A
klubtagok nem csak az edzéseken talál-
koznak egymással. Kis közösségek ala-
kulnak, akik a szabadidejük egy részét is
együtt töltik. Most, farsangi idõszak lé-
vén, együtt báloznak, pontosabban bá-
lozunk.

– Köszönjük a beszélgetést, és kívánunk
sok örömet ebben az izgalmas sportban!

Nagyágyúk csapata nevében:
Feketéné Reviczki Hajnalka
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JÓ TUDNI!

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
ÜGYFÉLFOGADÁSA
A szolgáltatásokat ellátja:

Gyöngyössolymosi Szociális és Alapszolgáltatási Intézmény
Székhelye: Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

Telefon: 37-570-022
Ügyfélfogadási idõ Gyöngyöstarjánban:

Családsegítõ Szolgálat
Nádudvariné Hutás Erika családgondozó

Szerda: 12-16 óra
Gyermekjóléti Szolgálat
Pardi Beatrix családgondozó

Szerda: 7.30-12 óra

Dr. Petrovics Antal, háziorvos
3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János u. 2. Tel.szám.: 37/372-036

Rendelési idõ:
Hétfõ 8-12, 16-17, kedd 8-12, szerda 8-12, 15-17, csütörtök 8-12, 15-16,

péntek 8-12

Vérvétel:
Kedd-Csütörtök 6-7

Ügyelet:
Gyöngyösi Központi Ügyelet 

16 órától másnap reggel 8 óráig 
Telefonszám.: 37/300-981

Folytatás a 12. oldalról



Tavaly december óta folyik és idén
március végén zárul a Nagyanyáink
fakanala elnevezésû program Gyön-
gyöstarjánban, mely a helyi IKSZT
és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Heves Megyei Irodájának együttmû-
ködése keretében jött létre. A projekt
szakmai vezetõje Nagy Zoltán királyi
fõszakács, akit többek között jól is-
merhetünk mindannyian a Gyön-
gyösi Városi Televízió különbözõ
adásaiból. A Nagyanyáink Fakanala
egy összetett program, mely a hagyo-
mányos ételkészítés felelevenítésé-
hez kapcsolódik. Minden háztartás-
ban vannak a nagymamáktól vagy a
dédmamáktól megmaradt receptek, s
jól emlékezhetünk azok ízére is gyer-
mekkorunkból. Azonban felgyorsult
és leterhelt élettempónk mellett eze-
ket a recepteket elkészíteni ma már
sok családban nincs erõ, idõ, energia.
A tudás feledésbe ment. A program
ezt a tudást szeretné ismét felszínre
hozni. Minden egyes recept mögött
hatalmas tapasztalat, a hagyományõr-
zés képessége és készsége, a népi étel-
készítési módok tisztelete és jelenko-
ri alkalmazásának akarata érzõdik. A
program során a családi hagyomá-
nyokban megtalálható, gyakran közel
100 évre visszanyúló receptek össze-
gyûjtését, közkinccsé tételét és az
összegyûjtött, megszerzett tudás gaz-
dasági hasznosulásának elõsegítését
tûztük ki célul. Egy közösség, cso-
port jött létre, melynek feladata, hogy
gyûjtse, elevenítse fel a hagyományo-
kat, majd mindezt egy helyi recept-
gyûjteményben összegezze. A prog-
ram végeztével a résztvevõk egy
gasztronómiai rendezvény keretében
mutatják be az összegyûjtött tudást,
illetve gondoskodnak arról, hogy a
fiatalok számára ez a tudás átadhatóvá
váljon. A projekt során a résztvevõk
gyûjtõmunkát is végeznek, ez a gyûj-
tõmunka illeszkedik a kialakítandó
helyi, települési értéktár alaptevé-
kenységéhez, hiszen nem csak a tele-

pülésre jellemzõ helyi ételek recept-
jeit gyûjthetik össze, hanem ezek
mellett családi hagyományokat, szo-
kásokat, már-már elfeledett régi fotó-
kat is összegyûjtenek, és így azok a
helyi gyûjteménybe vagy a kialakí-
tandó települési értéktárba bekerül-
hetnek. A program során létrejött
szellemi örökség egy helyi kiadvány
kéziratát fogja képezni. Emellett
hangsúlyos, hogy programban egy új
helyi közösség jöhet létre, ami a kü-
lönbözõ helyi rendezvényeken is
megmutathatja tudását, vagy képvi-
selheti más településeken Gyöngyös-
tarjánt. A program végeztével a meg-
élhetésben, kiegészítõ jövedelem
szerzésével a helyi gazdaságban is
várható a projekt hatásának megje-
lenése. Akár helyi fûszerkert létrejöt-
tével, akár a falusi vendéglátásba való
bekapcsolódással, így a falusi vendég-
asztal szolgáltatás megjelenésével
már a következõ turisztikai szezon-
ban jelentkezhetnek és mérhetõvé
válnak a program hatásai. A Nagy-
anyáink fakanala tehát nem csak a
családokon belüli generációkat köti
össze a régi tudás és a tudást birtokló
személyek felelevenítésével, nem
csak helyi értéket teremt a múlt tudá-
sának összegyûjtésével és maivá téte-
lével, nem csak közösséget teremt,
hanem hozzásegíthet többeket ah-

hoz, hogy családjuk, gyermekeik
megélhetése biztosabb legyen a mát-
raaljai települések egyik legszebbi-
kén, Gyöngyöstarjánban.

Kiss Balázs Levente
módszertani referens
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Nagyanyáink fakanala: hagyományõrzés és
innováció

AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!

Véradások településünkön:

2015. április 15. szerda

2015. augusztus 5. szerda

2015. december 2. szerda



2015. április 18. 17 ó:
Nagyik és Unokák Tavaszváró bálja
Rendezõ: Nagyik és Unokák
Énekkar
Támogató: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Helyszín: Gyöngyöstarján
Mûvelõdési Ház
2015. május 1.
Majális a Völgyi tónál
Rendezõ: Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület
2015. június 6. 17.00:
A 125 éves Gyöngyöstarjáni
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Jubileumi Közgyûlése
19.00: Tûzoltó bál
Rendezõ: Önkéntes Tûzoltó
Egyesület Gyöngyöstarján
Támogató: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata

Helyszín: Mûvelõdési Ház
2015. június 20. 
Múzeumok Éjszakája
Fészerszínház találkozó
Rendezõ: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület
Helyszín: Gyöngyöstarján,
Falumúzeum
Info: tarjanhaz.ikszt@gmail.com
www.gyongyostarjan.hu
2015. július
Muzsikál az erdõ
Rendezõ: Muzsikál az Erdõ Alapítvány
Támogató: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Helyszín:
Info: muzsika@aktiviti.hu
www.muzsikalazerdo.hu
www.gyongyostarjan.hu

2015. szeptember 26.
Nótás találkozó
Rendezõ: Kiss Anna nótaénekes
Támogató: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Helyszín: Mûvelõdési Ház
2015. október 24.
Tök jó buli
Rendezõ: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Támogató: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Helyszín: Gyöngyöstarján
Mûvelõdési Ház
2015. december 5.
Gyöngyöstarjáni Lucázás
Rendezõ: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Helyszín: Gyöngyöstarján, Jókai tér
Info: tarjanhaz.ikszt@gmail.com
www.gyongyostarjan.hu
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Programok Gyöngyöstarjánban 2015.

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

8.45-10.00 
Közösségi Ház

Baba-mama
klub hetente

8.00-12.00
Közösségi Ház

Falugazdász 
fogadó órája

15.00-16.00
Mûvelõdési

Ház
Suli foci 

16.00-18.00
Néptánc 

Mûvelõdési
Ház

15.00-16.00
Mûvelõdési

Ház
Suli foci 

8.00-12.00 
Közösségi Ház

Falugazdász
fogadó órája 

15.30-16.30 
Közösségi Ház

Kreatív rajzszak-
kör

16.00-17.00
Mûvelõdési

Ház
Ovi foci

17.30-20.30
Nõi klub
havonta

Közösségi Ház

15.30-16.00
Közösségi Ház

Néptánc

16.30-17.30
Mûv. Ház.

Fitt Ball

17.00-18.00
Nagyi énekkar

próbája
idõközönként
Közösségi Ház

17.15-18.15
Gerinc torna
Mûvelõdési

Ház

16.15-17.00 
Közösségi Ház
Fonó szakkör

16.00-18.00
Közösségi Ház
Pávakör próbája

18.00-19.00
Mûvelõdési

Ház
Nippon Zengo

18.30-19.30
Mûv. Ház

Zumba

18.30-19.30
Mûvelõdési

Ház
Nippon Zengo

Állandó programok 2015.
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Tisztelt Sorstársak!
Üdvözöljük hírlevelünkkel,

melyben igyekszünk tájékoztatást
nyújtani a mozgássérülteket érintõ
fejleményekrõl. A Gyöngyösön és a
környezõ falvakban élõ tagjaink to-
vábbra is személyesen a Gyöngyös,
Mérges út 5. szám alatt lévõ iro-
dánkban fordulhatnak kérdéseikkel,
problémáikkal Hovanecz Józsefné
Verához, vagy telefonon a 06-37/311-
979-es számon. Ügyfélfogadási idõ:
csütörtök 13 órától 15 óráig.

Örömmel töltött el bennünket,
hogy 2014-ben is sok sorstársunknak
sikerült megkönnyíteni az életét, hi-
szen több motoros moped beszerzése
is teljesült. A falu lakosai is láthatják,
hogy egyre több mozgássérült közle-
kedik mopeddel. De az örömhöz
hozzá társult több panasz is, felvet-
vén, hogyan kaphattak néhányan
ilyen kis mopedet, mivel a kreszt
nem ismerve, össze-vissza, keresztbe
közlekednek, ezzel veszélyeztetve sa-
ját és mások testi épségét is. Csak
azok kaphatnak ilyen jármûvet, akik
egy budapesti felülvizsgálaton esnek
át, s az ott kapott javaslat alapján vál-
nak jogosulttá a használatra. Azon-
ban itt csak az egészségi állapotot
vizsgálják, arról sajnos nem bizonyo-
sodnak meg, hogy ismerik-e a kresz
szabályait. Ezért, mint falubizalmi,
kérném a mopedet használók család-
tagjait, hogy segítsenek rokonaikon
és magyarázzák el nekik az alapvetõ
közlekedési szabályokat, melyeket
feltétlenül szükséges betartaniuk a
balesetek és sérülések elkerülése ér-
dekében. Hiszen ezek a szabályok a
mopedvezetõkre ugyanúgy érvénye-
sek, mint az egészséges vezetõkre. Az
Országos Mozgássérült Egyesület
már dolgozik e probléma orvoslásán,
szeretnék elérni, hogy csak egy sike-
res kresz-teszt kitöltése esetén enge-
délyezzék a moped forgalomba való
használatát. Mivel a közlekedési sza-
bályok ugyanúgy vonatkoznak a mo-

pedesekre, a hatóság is ugyanúgy jár
el az esetükben, tehát ha nem tartják
be azokat, ugyanúgy büntetést von
maga után a szabálytalanság. Figyel-
jen oda, hogy ittasan ne üljenek a
mopedre, sötétedéskor ne felejtsék el
a láthatósági mellényt és a világítás
fölkapcsolását. Kérem, vigyázzunk
egymásra, és kívánok mindenkinek
balesetmentes közlekedést ebben az
évben is.

A parkolásnál is több félreértés
adódik. A parkolásnál tudni kell: ha a
fizetõ parkolóban nem a mozgáskor-
látozottak részére fönntartott helyen
állunk meg, akkor a hatóság kérheti
az idõkorlátozás betartását, ami 60
perc folyamatos parkolást jelent. En-
nek értelmében a 60 perc elteltével
nekünk is fizetnünk kell a parko-
lásért. De ha van lehetõségünk a 60
perc letelte elõtt átgurulni egy másik
parkolóállásra, akkor kezdõdik az in-
gyenes parkolási lehetõség újabb 60
perce.

A parkolási igazolvány kiadására,
meghosszabbítására, cseréjére, pótlásá-
ra a kérelmet a Közigazgatási és Elekt-
ronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalában (régi néven Okmány-
iroda) kell beadni.

Fogyatékossági támogatás: 2013.
évi LXII. törvény a fogyatékos sze-
mélyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény módosításáról. 2014. január
1-tõl a fogyatékossági támogatás havi
összege 19 970 Ft, illetve 24 580 Ft. A
24 580 Ft csak abban az esetben, ha a
súlyosan fogyatékos személynek az
önkiszolgálási képessége teljesen
hiányzik.

A súlyosan mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési kedvezményei: A
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
rendelkezik a súlyosan mozgáskorlá-
tozott személyeket megilletõ közleke-
dési kedvezményekrõl, amely alapján
személygépkocsi-szerzési és -átalakí-
tási támogatást lehet igényelni. A tá-

mogatás mértéke az új személygép-
kocsi vásárlása esetén 900 000 Ft, új-
nak nem minõsülõ, de legfeljebb 4
éve forgalomba helyezett személy-
gépkocsi esetén a vételár 60 %-a, de
legfeljebb 600 000 Ft. Segédmotoros
kerékpárnak minõsülõ három vagy
négykerekû jármû esetén a vételár 60
%-a, de legfeljebb 600 000 Ft. Jármû-
nek nem minõsülõ, sík úton önerejé-
bõl 10 km/óra sebességnél gyorsabban
haladni nem képes gépi meghajtású
kerekesszék esetén a vételár 60 %-a,
de legfeljebb 600 000 Ft. Az utóbbi
két esetben vételárnak a társadalom-
biztosítási támogatással csökkentett
vételár minõsül. Személygépkocsi át-
alakítására az átalakítás költsége, de
legfeljebb 90 000 Ft adható. A kérel-
met a lakhely szerinti illetékes szo-
ciális és gyámhivatalnál lehet benyúj-
tani minden évben két alkalommal,
március 31-ig és szeptember 30-ig.

Szigeti Ottó Tibor a „Mozgássé-
rülteknek kézi vezérlés készítése”
címen hirdetést tett közzé a Huma-
nitás lapban, mely a következõ: Me-
chanikus segédberendezés, mely az
egyik, vagy mindkét lábat helyettesíti.
Átalakítás után a gépkocsi hagyomá-
nyosan is vezethetõ, a garanciát, mû-
szaki vizsgát nem befolyásolja. Hasz-
nálata percek alatt elsajátítható. Az át-
alakítási támogatásra szóló utalványt
is elfogadom. Telefonon történõ be-
jelentkezés esetén a szerelés megvár-
ható. Címe: 1222 Budapest, Május 1.
u. 13. Telefon: (06-1) 226-5279 vagy
06-30/922-2855. E-mail: www.kezi-
vezerles.hu

A friss hírek és közlemények egy
részét az M1 text és M2 text 858.
oldalán is olvashatják.

A Gyöngyösön és környékbeli te-
lepüléseken élõ tagtársaink jogi taná-
csért, felvilágosításért Bodroginé Dr.
Kósik Ildikóhoz fordulhatnak a 06-
30/883-5943-as telefonszámon törté-
nõ elõzetes bejelentkezéssel a Gyön-

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének
hírlevele

Folytatás a 17. oldalon



gyös, Mátyás király út 2. szám alatti
irodájában.

Kérem a falu lakosait, ha valaki-
nek szüksége van bármilyen segéd-
eszközre pl.: elektromos, vagy kézzel
hajtott kerekes szék, moped, járást
segítõ eszközök, alsó és felsõ végtag
protézis, felfekvés elleni vízágy betét,
forduljanak bizalommal a területi
képviselõhöz Berényi Jánoshoz a 06-
20/349-9570-es telefonszámon, vagy
hozzám Korponyi Antalhoz a 06-
20/938-1229-es telefonszámon, vagy
személyesen a Gyöngyöstarján, Petõ-
fi S. út 33. szám alatt. Bármilyen
problémával forduljanak hozzám bi-
zalommal, ha tudok, segítek, vagy
megpróbáljuk az egyesületen keresz-
tül megoldani a gondjaikat.

A mozgássérültek vezetõje és
Korponyi Antal falubizalmi gratulál
Nagy Károly polgármesternek, vala-
mint a régi és újonnan megválasztott
képviselõknek, kívánunk munkájuk-
hoz kitartást és a falu vezetéséhez
erõt, egészséget.

Itt szeretnénk köszönetet monda-
ni a 2014 decemberében megtartott
szeretet napi ünnepségünk támoga-

tóinak, mellyel hozzájárultak 130
mozgássérült ünnepéhez. Köszön-
jük Nagy Károly polgármesternek és
a képviselõ-testület tagjainak, illetve
a következõ borászoknak: Ludányi
József, Benedek János, Ludányi And-
rás, Kovács László, Németh András,
Szõke Mátyás, Õzse János.

Köszönjük azon tagtársainknak és
segítõinknek, akik a személyi jövede-
lemadójuk 1%-át egyesületünk ré-
szére ajánlották föl. Ezzel a 2013-as

évben mûködésünket 161 230 Ft-tal
támogatták. Megköszönjük a jövõ-
ben is ezen támogatásukat. Számla-
számunk: 11739009-20151191.

Befejezésül minden sorstársunk-
nak és a falu összes lakosának 2015-
re kívánunk erõt, egészséget, szere-
tetben békés, boldog új évet!

Hovanecz Józsefné (gyöngyösi egyesületi
vezetõ) és Korponyi Antal (gyöngyösi

egyesületi küldött, falu bizalmi)
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FALUGAZDÁSZ HIRDETMÉNYE

Felhívom a Tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy március 19-ig kell
az õstermelõi igazolványokat meghosszabbítani, érvényesíteni.
Lehetõleg mindenki tegyen eleget ennek a kötelezettségének.

Továbbá április közepétõl lehet igényelni, benyújtani
a 2015-ös egységes terület alapú támogatás igénylést. 

Mindenki hozza magával a változásokról az adatait, mivel ez a támogatás
egyik alapja. Csak ebben az idõszakban hétfõtõl péntekig reggel 8 órától

délután 4 óráig lehet jönni a Rákóczi út 1. sz. alatti ügyfélfogadási helyemre. 
A szokásos félfogadási idõ szerdán és pénteken reggel 8 órától 12

óráig van.
Tisztelettel:

Péter Zoltán
falugazdász

Folytatás a 16. oldalról

A Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár mozgókönyvtári szolgál-
tatásának keretében 12 féle folyóirat
érkezik ebben az évben a Közösségi
Ház könyvtárába.

Ezek a következõk:
Szitakötõ – a kíváncsi gyerekek

folyóirata
BBC Good Food Mozgókönyvtár

hírei világkonyha magazin
IPM – a gondolkodó ember lapja
Kistermelõk Lapja
Nõk Lapja Konyha
Nõk Lapja Ezotéria
Praktika
Golden Harmony – ház, lak-

berendezés, életmód
Bor és Piac
Természetbúvár
Kiskegyed Gyöngy
Magyar Krónika – közéleti és kul-

turális havilap
A folyóiratokat egy hétre tudjuk

kölcsönözni.
A könyvek és a folyóiratok mellett

DVD-k is kölcsönözhetõk könyvtá-
runkból.

Néhány cím: Nem kellesz eléggé
holland játékfilm

Szemfényvesztõk francia-ameri-
kai játékfilm

Anna Karenina angol-francia
filmdárma

Csak egy kis pánik amerikai-
ausztrál vígjáték

Bálnák és delfinek gyermek isme-
retterjesztõ film

A DVD-ket szintén egy hétre
kölcsönözzük.

Találkozzunk a könyvtárban! Vá-
runk mindenkit szeretettel.

Mozgókönyvtár hírei



Kedves ünneplõk, kedves fiatalok!
Minden évben büszkén tûzzük ki

a szívünk fölé március 15-e jelképét a
kokárdát! Többünkkel egyetemben
büszke vagyok a történelmünkre,
büszke vagyok arra, hogy elõdeink
milyen bátrak és céltudatosak voltak.

Gyöngyöstarján jelentõs szerepet
játszott e dicsõséges korszakban. A
megye települései közül innen indult
ki a parasztmozgalmak egy része.

1848 április elsõ napjaiban vissza-
foglalták a jobbágyoktól elvett jobbágy
minõségû földeket és elfoglalták a föl-
desúri majorság földjeit is. A földes-
urak és a község jegyzõje a járás szolga-
bírájához, Izsák Lászlóhoz fordultak,
hogy legyen segítségükre. A parasztok
azonban nem hallgattak a szolgabíró
felszólítására. A megyei választmány
április 4-én statáriális törvényszéket
küldött ki a mozgalomban részesek
megbüntetésére. A törvényszék maga
elé idézte a tarjáni elõljárókat és 11
parasztot, akiket lázítással vádoltak. Az
elõljárók megjelentek, a vádlottak
azonban nem. Babus Mihály bírót a
törvényszék letartóztatta, a vádlottak
elõállítására pedig fél század lovaskato-
nával az alszolgabírót küldte ki Tar-
jánba. Az alszolgabíró a katonaságot a
vádlottak házába szállásolta el, a meg-
mozdulásban részeseket, összesen 34
személyt, katonai fedezettel Gyön-
gyösre vitték, ahol a törvényszék ápri-
lis 7-én ítélkezett felettük.

Elsõrendû vádlott: Ludányi József
(Matyó), másodrendû vádlott ifjabb
Ruzsom József, harmadrendû vádlott
Ruzsom Mihály, negyedrendû vádlott
Babus Mihály. Ítéletük: „mindnyájan
fejenkínt 2 évi vasban, közmunkán,
szokott böjttel töltendõ fogságra és a
költségek közösen leendõ megtéríté-
sére ítéltetnek, ötödrendû vádlott
Szecskó István, egy évi vasban, köz-
munkában szokott böjttel eltöltendõ
fogságra ítéltetett, további 20 vádlott
félévtõl egy napig terjedõ fogságra
ítéltetett.”

1848-ban, a szabadságharc halla-
tára, Kossuth Lajos hívó szavára a fa-
luból 12 jobbágy ment a harcba. De-
rekasan harcoltak, többen hõsi halált
haltak, emlékükre utcát és teret ne-
veztek el.

Az 1903-ban megalakult Szociál-
demokrata Párt a május 1-jei ünnepség
keretén belül a Hegyi utcának a Hõ-
sök utca nevet adta, a végében lévõ Ár-
pád térnek pedig a Hõsök tere nevet,
amelyek emlékeztetnek az 1848-49-es
szabadságharcra. E harcban küzdõ
gyöngyöstarjáni katonák voltak: Bárnai
József, Babus József, Bakos Gergely,
Kiss Ferenc (Óbester), Kiss István
(Dudás), Ludányi Ferenc (Matyó),
Ludányi János (Árpási), Matányi József
(Koré), Molnár Pál (Pokó), Nádasdi
Ferenc, Szõke János (Erdélyi), vala-
mennyi gyalogos közlegény és Tóth
József (Berta) huszár.

Akkor a zsarnokság ellen a függet-
lenségükért tették a magyarok mindazt,
amit kellett. A forradalmi hõsök nevét
csak töredékében olvashatjuk köny-
vekben. Azt azonban tudnunk kell,
hogy a szabadságot nem egy arctalan
tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni
képes, a közös célokért tenni tudó és

tenni akaró egyének teremtették meg. A
polgári forradalom lehetõségét az egyes
emberek összefogása vívta ki. Akaratu-
kat összekovácsolta, erejüket megsok-
szorozta, hogy tudták, nagy dolgokra
képesek ha összefognak. Õk tetteikkel
bebizonyították, hogy bár „egynek min-
den nehéz, soknak semmi sem lehe-
tetlen”. A nemzet összetartásának tuda-
ta 1848-ban a leggazdagabb erkölcsi,
szellemi és érzelmi erõforrásunk volt,
ezáltal válnak érvényessé Petõfi szavai:
„bárkié is a dicsõség, a hazáé a haszon!”

Ezért március idusa jelképezi szá-
munkra azt a reményt, hogy minden
zsarnokság megroppantható. Márci-
us idusa azt mutatja meg nekünk,
hogy bármennyire is véglegesnek és
szilárdnak tûnik egy ország uralkodó
kormánya, hatalmi berendezkedése,
akkor is fordulhat a kocka. Akkor is
lehet – mai viszonyokra fordítva a
szót – a kormányból ellenzék.

Amikor feltûzzük a kokárdát, ak-
kor ezt büszkén tesszük. Nem ma-
gunkra vagyunk büszkék, hanem ma-
gyarságunkra, hazaszeretetünkre, és
azokra az õseinkre, akik szembe mer-
tek szállni az elnyomó rendszerrel.

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

XVIII. évfolyam 2. szám 2015. március

18

Március 15-re emlékeztünk
Nagy Károly polgármester ünnepi beszéde



Január 23-án lett volna aktuális
egy kis számvetést készíteni, akkor
voltunk 1 évesek. De azt gondolom,
most se késõ. Az utolsó foglalkozá-
son fogalmazódott meg bennem,
hogy milyen célkitûzésekkel indul-
tunk, és hová jutottunk, mi tart össze
minket. Ha tréfára vesszük a dolgot,
a mi nõi klubunk az, „ahol jó lenni,
ahol jól enni”. Ha komolyabbra, ak-
kor egyik társunk megfogalmazásá-
ban: Örömforrás: gyerekek, barátok,
nevetés, zene, mûvészet, alkotás,
gasztronómia, természet, szerelem! 

Nem vagyunk sokan (de elegen). És
mindannyian képviselünk valami érté-
ket. Ez volt az alapvetõ cél is: mindenki
mutassa meg a benne szunnyadó sok-
féle „Nõt”, sokféle, benne lakozó, eset-
leg bujkáló értéket. És arra is alapoz-
tunk, hogy mindenkinek van olyan ba-
rátja, családtagja, ismerõse, akit szívesen
bemutatna nekünk, mert valamiért ér-
dekes, értékes, különös, szeretni való.
És mindezt meg is oszthatjuk egymás-
sal, sírva-nevetve, de fõleg nevetve.

Én fõleg a magam nevében tudok
beszélni, és csak azt tudom elmondani,
hogy nekem mi jó ebben a klubban:
például az, hogy mindig feltöltõdve jö-
vök haza, hol azért, mert olyanokkal ta-
lálkoztam, akivel csak itt lehetek
együtt, vagy azért, mert lendületet kap-
tam a fiataloktól, bölcsességet az öre-
gebbektõl (van egyáltalán olyan rajtam
kívül?), gazdagodtam más kedvenc
verseivel, zenéjével, az enyémtõl eltérõ
kultúrájával, egészséges étkezési szoká-
saival. Olyan élményem lehetett, amit
csak itt élhettem meg, összekapcsoló-
dott bennem (valahol) zene-illat-szín.
Önfeledten játszhattam, amit oly rit-
kán teszek, és olykor olyan önmagam-
mal találkozhattam, akire még magam
is rácsodálkoztam.

Szóval: ahol jó lenni, ahol jól en-
ni! (ráadásul minden alkalommal do-
kumentálva is van ez!) Alig várom a
következõt!

Pintér Olga
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Ahol jó lenni, ahol jól enni!
Nõi klub
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MEGHÍVÓ
Nagyik és Unokák Énekkar

tisztelettel meghívja Önt,
kedves családját és barátait

Tavaszváró báljára,

melyet

2015. április 18. (szombaton) 17 órától

rendez a
gyöngyöstarjáni Mûvelõdési Házban.

Várunk mindenkit 0-tól 100 éves korig!
Belépõ: 1000 Ft/fõ
Tombola: 100 Ft

Zenérõl Busa Imre és zenekara gondoskodik.

Vendégeink Gyöngyöshalász és Gyöngyöspata települések nyugdíjasai
Kiss Anna nótaénekes


