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Gyöngyöstarján Önkormányzata,
képviselõi és dolgozói nevében
egészségben és eredményekben gazdag
2017-es új esztendõt kíván 
minden kedves gyöngyöstarjáni lakosnak

Nagy Károly polgármester
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A legutóbbi lapszám megjelenése
óta két rendes és két rendkívüli ülést tar-
tott a képviselõ-testület. Októberi rend-
kívüli ülésen lett megtárgyalva a közvi-
lágítás korszerûsítésével kapcsolatos elõ-
terjesztés: pályázati lehetõségek hiányá-
ban önerõbõl valósul meg településün-
kön több mint 300 lámpa cseréje és bõ-
vítéseket is tervez az önkormányzat.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás
eredményesen zárul, a jövõ év elsõ ne-
gyedévében közterületeinket új LED-
technológiás fényforrások világítják
majd meg. Bár a cél az, hogy a jelenlegi
megvilágítottság továbbra is megmarad-
jon, elõfordulhat, hogy az eltérõ szín-
hõmérséklet miatt más lesz a szabad
szemmel tapasztalható megvilágítás.

Novemberi ülésén a testület meg-
emelte a Bursa Hungarica pályázatra
fordítható keretösszeget az igénylõk
megnövekedett száma miatt, valamint
elfogadta az új, 2017. január 1-tõl hatá-
lyos temetõrendeletet.

A polgármester az önkormányzat
által végzett feladatairól a lakosságot
2016. november 28-án megtartott köz-
meghallgatáson tájékoztatta.

Idei utolsó rendes ülését a képvi-
selõ-testület 2016. december 14-én tar-
totta meg, melyen szervezeti átalakítás-
ról is döntött. Mivel a költségvetési tör-
vény értelmében gyermekétkeztetési
feladatot az önkormányzat csak saját
költségvetési szervén keresztül láthat el,
e feladat a szociális étkeztetéssel együtt
átkerül az óvodához 2017. január 1-

jétõl. Megtörtént a temetõgondnoki
pályázat elbírálása is, január 1-tõl heti
30 órában a feladatot Szecskõ Istvánné,
Aradi utcai lakos fogja ellátni. Módosí-
totta a testület a szociális ellátásokról
szóló rendeletét, mely alapján a jövõ év-

tõl kezdve 20 000 Ft-os születési támo-
gatás állapítható meg.

A kihirdetett rendeletek és a képvi-
selõ-testületi ülések jegyzõkönyvei el-
készültük után az önkormányzat hon-
lapján megtekinthetõek.

A képviselõ-testület ülésein történt

Gyakrabban viszik el a zöld-
hulladékot: kevesebbet kell

elégetni!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,

hogy az NHSZ Gyöngyösi Hul-
ladékkezelõ Nonprofit Kft. az eddigi
évi két alkalommal igénybe vehetõ
zöldhulladék gyûjtés szolgáltatását
2017-ben nyolc alkalommal biztosítja.

A zöldhulladék gyûjtés lehetõsé-
get ad, hogy a lakott területen tör-
ténõ égetés helyett a hulladékaink
gyûjtõedényben, zsákban, illetve ösz-
szekötve elszállításra kerüljenek.

Kérjük a tisztelt lakosságot a szol-
gáltatás minél gyakoribb igénybevé-
telére, melynek idõpontjai 2017-ben:

április 18-19.

május 30-31.
június 27.
július 11.
augusztus 8.
szeptember 5.
október 30-31.
november 27-28.
Az ömlesztve kihelyezett zöld-

hulladékot nem szállítják el.
A gyûjtési körzetek és további rész-

letek a www.gyongyostarjan.hu oldalon
és a szemétdíjról szóló számla mellett
található Hulladékgazdálkodási naptár
2017 címû dokumentumban!

Megváltozott az
önkormányzati hivatal

ügyfélfogadása

Hétfõ:  8.00-12.00 és 12.30-
17.00

Kedd: az ügyfélfogadás szünetel
Szerda:  8.00-12.00, 12.30-

16.00
Csütörtök: az ügyfélfogadás

szünetel
Péntek: 8.00-12.00
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Iskolánk érdeklõdõ alsó tagozato-
sai a 2016/17-es tanévben egy újon-
nan indított kulturális szakkörön is
részt vehetnek. Más ez mint egy ha-
gyományos tanóra vagy szakkör. A
kezdete is újszerû, hiszen nem egy
tanterembe gyûlnek össze a kicsik,
hanem az intézmény falain túl gaz-
dagodhatnak újabbnál újabb élmé-
nyekkel.

Szeptember 24-én szombaton fél
kilenckor gyönyörû idõben gyüle-
keztünk az érdeklõdõkkel a Mûvelõ-
dési Ház elõtt. A névsorolvasást és
logisztikát követõen 8 autóval indul-
tunk Gyöngyösre a Cinema Bridge
moziba, az izgalmakra vágyódó kis
emberkékkel. Egy klasszikust: A
dzsungel könyve címû 3 dimenziós
filmet tekintettük meg, a csak ne-
künk fenntartott teremben. A 3 di-
menziós vetítés hatalmas hatással
volt a gyerekekre és felnõttekre egy-
aránt, mely alatt jóízûen ropogtattuk
a finom, friss pattogatott kukoricát.

Ezúton szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni azoknak a szülõknek
akik velünk tartottak és segítettek a
nebulók szállításában!

Október 15-én (szintén egy
szombati napon) 13.00-kor gördült
be a különjáratú autóbuszunk a
Polgármesteri Hivatal elé. Ez a
szeptemberinél is nagyobb kaland-
nak ígérkezett. A részt vevõ 38 fõs
csapatunk „nagy” útra készült, hiszen
a budapesti Fõvárosi Nagycirkusz
volt az úti célunk.

A Ludas Matyi címû elõadás eleve
izgalmakat ígért, azonban felmerült
bennünk a kérdés: Megnézni egy
meseelõadást a cirkuszban? Hogy
kerül ez oda? A válasz igazán csat-
tanós volt. A színészek és az állatok
lenyûgözõ látványt és meseszövést
varázsoltak a színpadra. Fantasztikus
ötvözete volt ez a cirkusznak és a
színháznak! Szenzációs, látványos
produkciót élvezhettünk!

December 10-én a Luca-napi Va-
rázsmûhelyt kerestük fel, ahol 14.00-
tól hóembert, angyalkát, hûtõmág-
nest, karkötõt készíthettek kis kéz-
mûveseink, majd 15.00-tól pedig a
Moha és Páfrány téli kalandjai címû
aranyos kis darabot néztük meg.

A téli szünet megkezdése elõtti
pénteken községünk betlehemeit,
karácsonyi fényeit tekintettük meg

egy túra keretén belül, melyet egy
bátorságpróbatétel is színesített.

Ígérjük (Ilike és Kriszta tanító né-
nik), hogy a jövõben is igyekszünk
érdekes és tartalmas programokat
szervezni, melyre bárki jelentkezhet
az alsó tagozatosak közül.

dr. Szecskõné Ozsvárt Krisztina
tanító néni

Kisiskolások a kultúra útján

Iskolánk életébõl
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„Aki Mártonkor libát nem eszik,
egész évben éhezik” – tartja a népi böl-
csesség. Jóllehet a ludak a maguk fizikai
valójában nem jelentek meg, viszont
sûrûn emlegették õket az általános is-
kolában rendezett Márton-napi vers- és
prózamondóverseny keretében a ki-
sebb és nagyobb diákok.

Az idei versengés egyszerre zajlott a
hagyományok és az újító szellem jegyé-
ben. Nevezni ezúttal is szárnyasokról,
fõleg libákról szóló mûalkotásokkal le-
hetett, ám a korábbiaktól eltérõen a ver-
senyzõi korosztályokat kiszélesítették
1-8. osztályig. Ez utóbbi aztán nem várt
következményekkel járt, ugyanis több
mint 20 iskola 100 fõnél több reprezen-
tánsa küldte el részvételi szándékát. Így
a legnehezebb feladatnak nem a meg-
tanult szövegek bemutatása bizonyult,
hanem a vetélkedésre jogosító regiszt-
ráció megszerzése. Másrészt kiderült,
hogy a mûvelõdési ház nagytermét las-
san kinövi a rendezvény, a megnyitó
idején egy gombostût sem lehetett leej-
teni a zsúfolásig megtelt helyiségben.

A verseny többi része azonban a
megszokott „forgatókönyv” szerint zaj-
lott. Az óvodások bájos megnyitó mû-
sora remekül oldotta a versenydrukkot,
a szavaló diákok mind a 10 helyszínen
komoly mûvészi élményben részesítet-

ték a hallgatóságot, alapos fejtörést adva
ezzel a zsûritagoknak. Az ítészeknek ez-
úttal is nagyon nehéz dolga volt, a szü-
lõk által (felajánlott és) mûködtetett bü-
fében jól fogyott a szendvics, az üdítõ és
az édesség (bár az autentikus libapecse-
nye nem volt kapható). A verseny és az
eredményhirdetés közti „táncház” pe-

dig fényesen bizonyította, hogy a kultú-
ra ápolása nem csak szavakban, hanem
mozgásban is történhet.

Az eredmények felsorolása valószí-
nûleg egy egész Hírmondót megtölte-
ne, így most legyen elég annyi, hogy
egyetlen versenyzõ sem maradt ajándék
és elismerés nélkül.                Zsidai László

Márton-nap: libagágogás helyett diákszavalatok

A tanító néninek az elsõ héten
négy osztály névsorát kellett megje-
gyeznie.

Hát persze, hogy nehezen tanulta
meg! A vezetéknévvel hamar boldo-
gult, s a keresztneveket úgy cselezte ki,
hogy a gyerekeket a következõképpen
szólította: Tóth kisfiú, Kovács kisfiú...
Egy alkalommal hirtelen ki akarta
mondani az egyik gyermek nevét.

– Gyere csak ide, Pászti... (Itt
megtorpant.)

De az osztály segített neki, mert
kórusban kiáltották: – Kisfiú.

Megjöttünk az Oxigén Adrena-
linparkból azokkal a gyerekekkel,
akik jutalmul kapták ezt a kirándulást.

Ahogy a hazatérõ osztálytársait
megpillantotta a kis Zalán, felkiáltott:

– Honfitársaim! Csakhogy meg-
jöttetek!

Az egyik kisfiú panaszkodik:
– Tanító néni, Peti nem akar ve-

lem játszani!
– Miért nem? – kérdezem õt.
– Azért, mert a családom eltiltott

tõle.
– Miért tiltott el?
– Azért, mert azt mondta nekem,

fejjel menjek a radiátornak. 

Ez még egy meleg õszi napon
történt.

Lejöttünk a másodikosokkal a
testnevelés óra után a mûfüves pályá-
ról. Aktív mozgással telt el a 45 perc.

Zalán fáradtan törölgette izzadt-
ságcseppektõl gyöngyözõ homlokát.
Majd megszólalt:

– Azt hittem, agyvérzést kapok a
melegtõl, tanító néni! 

Pongrácz Gáborné

Gyermekszáj

Versenyekrõl
Az általános iskola tanulói, mint

mindig, most is szépen szerepeltek
az eddig meghirdetett versenyeken.

Markazon rendezték meg a 3-4.
osztályos kompetencia alapú szöveg-
értõ versenyt. Iskolánkból:

Nyári Rebeka 3. o.: 1. helyezett
Pászti Zsombor 3. o.: 2.. helyezett
Zámborszky Zsófia 4. o.: 8. helyezett
Benchea Dávid 4. o.: 10. helyezett
Visontán, a rajzversenyen:
Kovács Enikõ 2. osztályos tanuló

3. helyezést ért el.

Márton-napi vers- és prózamon-
dó versenyünkön az alábbi helyezé-
sek születtek:

1. o. Szita Jázmin: 2. hely
2.. o. Nagy Annabella: 3. hely
3. o. Tóth Hanna: 1. hely 

Kovács Márton: 2. hely 
Nyári Rebeka: 3. hely 

4. o. Tóth Jerne Ilona: 1. hely 
Galambos Eszter: különdíj

6. o. Kõhegyi Vivien: 3. hely 
Fehér Ádámné

munkaközösség vezetõ
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Atlétika
Iskolánk ebben a tanévben is részt

vett a Nagyrédén megrendezett
Szent Imre Kupa atlétika versenyen.
A gyerekek jó teljesítménnyel ruk-
koltak elõ a nívós mezõnyben.

Eredményeink: – II. korcsoport
fiú csapat – 2. helyezés 

(Dutka Ádám, Kovács Márton,
Benchea Dávid, Tóth Zsombor,
Kõhegyi Kevin, Cadenazzi Vittorio).

– III. korcsoport fiú csapat – 2.
helyezés

(Ludányi Milán, Ozsvári
Bendegúz, Ozsvárt Bence, Jakab
Ármin, Oravecz Levente, Kecskés
Szebasztián).

Asztalitenisz
Az andornaktályai asztalitenisz

diákolimpia megyei döntõn a Bagi
József által irányított fiúk és lányok
nagyon jól játszottak, ráadásul az
utóbbiak több szép éremmel örven-
deztették meg magukat és iskolánkat.

Résztvevõk: III–IV. korcsoport
lány csapat – 1. helyezés

(Bagi Kata, Király Bernadett,
Harangozó Dorina)

III–IV. korcsoport lány egyéni
Bagi Kata – 1. helyezés
Király Bernadett – 3. helyezés
III–IV. korcsoport fiú egyéni
Nagy Gergely
I-II. korcsoport fiú egyéni
Kovács Márton
Bagi Kata egyéniben és az elsõ he-

lyet elért lány csapat az országos di-
ákolimpiai döntõben képviselheti in-
tézményünket és Heves megyét.
Gratulálunk nekik!

Korcsolyázás
Decemberben korcsolyázni vol-

tak a felsõ tagozatos diákok a gyön-
gyösi strand területén felállított jég-
pályán. A mintegy 70 tanuló ügyesen
siklott a jégen és nagyon jól érezte
magát.

Barna Tibor
testnevelõ

Iskolai sport



Október elején a nyolcadik osz-
tályból öten (Darók Dézi, Kakas
Krisztina, Lengyel Bianka, Molnár
Rebeka és Tóth Ábris) elmentünk a
gyöngyösi Mátra Múzeumba, ahol
játékos vetélkedõt szerveztek Brúnó
nap alkalmából, mert ekkor volt a
mamut csontváz 'névnapja'. Bûn-
tényben nyomoztunk, lábnyomokat
követtünk, ételt kóstoltunk és bátor-
ságpróbaképpen csótányok közé kel-
lett benyúlnunk. Ezen a vetélkedõn
nyertünk egy belépõt a Sportkertbe

bowlingozni. Ez a program csak no-
vember végén valósult meg a sok kö-
zépiskolai nyíltnap miatt. A bowlin-
gozáson nagyon jól éreztük ma-

gunkat: megtanultuk a szabályokat,
nagyokat nevettünk és még egy
strike-ot (teljes tarolást) is sikerült
gurítanunk. 
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Bowlingozni voltunk

Egy kis vadnyugati buli!
Mi teszi a munkánkat értékessé,

eredményessé? A közös célok! Mi
lehet nekünk szülõknek fontosabb,
mint a gyermekünk boldog gyer-
mekkora. Az iskola a második ott-
honuk és az, hogy ezekben az évek-
ben milyen élményekkel gazdagod-
nak, nagyon fontos. Jó emlékeket
szeretnénk a gyerekeknek adni, vi-
dámságot, olyan teret, környezetet
ahol örömmel töltik a mindennapo-
kat. A szülõi munkaközösség e célok
elérése érdekében rendezte meg jóté-
konysági westernbálját. Igazi szalon-
ba toppantunk ezen az estén! A fer-
geteges hangulatot a gyermekek, szü-
lõk és tanár nénik közös tánca ala-
pozta meg. Finom vacsora és remek
zene, mulatozás hajnalig... A szülõk,
az iskola minden dolgozója, tanárok,
technikai dolgozók közös munkájá-
nak köszönhetõ az este sikere. Nagy-
lelkû szponzorainknak köszönhetõ-
en értékes tombolaajándékokat tud-
tunk kisorsolni és pénzbeli felajánlá-
sok is érkeztek szép számmal. Min-
denkinek hálás szívvel köszönjük!
Munkánk nem ér itt véget! Szülõk,
nagyszülõk, keresztszülõk, rokonok,
barátok! Kérjük, támogassanak min-
ket, hogy többet tehessünk a gyere-
kekért!

Már Ágnes SZMK elnök



"Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el
kedves Télapó"

Megérkezett a hideg fagyos tél, a
természet elcsendesedett. Nem úgy a
mi kis óvodánk. Nagy izgalommal ké-
szültek a gyerekek a télapó érkezésére.
Rajzok, ajándékok készültek a jó öreg-
nek. És mivel nálunk csak jó gyerekek
vannak (fõleg ezen idõszakban) három-
szor is volt szerencsénk vele találkozni.
Nem esett a hó, így motoron érkezett
az elsõ télapó az óvoda udvarára. A mo-
torok dübörgõ zajára rögtön felfigyel-
tek a gyerekek, és tátott szájjal követték
az eseményeket. A Szkíta Motorosok-
nak köszönhetõen a gyerekek bõséges
csomagot vihettek haza, mindazok
mellett, hogy egy különleges élményt
élhettek át. Az már csak ráadás volt,
hogy a télapó manói segítettek minden-
kinek kipróbálni a motorokat. Molnár
Orsi is elhozta az õ télapóját, miután
megtáncoltatott minden gyermeket. A
gyerekek csillogó szemmel itták a tél-
apó minden szavát, és persze mind
megígérte, hogy nincs több rosszaság. A
kulturális bizottság és az Ajándékdo-
boznak köszönhetõen azt is megnéz-
hettük, milyen a gyöngyösi gyerekek
mikulása, és persze itt is megkapták a
gyerekek a kis csomagjukat. 

Kis csapatunk összefogott és idén új
díszekkel ékesítette fel a falu karácsony-
fáját. Köszönet a példaértékû össze-
fogásnak. Polgármester úr biztosította
az alapanyagot, ügyes kezû apukák –
Bódis Hanga, Tóth Hanna, Varga Kop-
pány szülei – kivágták a szép formákat,
Szabó Blanka apukája biztosította az
összes festéket, és az óvoda dolgozói
pedig kifestették a díszeket. A gyerekek
pedig büszkén vitték a díszeket a fához
és örömmel járták körbe, énekelve.

A Luca napi forgatagban mi is részt
vettünk, a szülõkkel közösen. És újra
egy nagyszerû összefogásról beszélhe-
tünk. A sok finomabbnál finomabb há-
zi sütemény, amiket a szülõk hoztak a
sátorba, az óvoda dolgozói által készí-
tett mézeskalácsok és a bögréink mind-
mind elfogytak, az ügyes anyukák ötle-
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Óvodánk életébõl

Folytatás a 8. oldalon



tességeinek és kitartásának köszönhe-
tõen, akik a sátorban a hideg ellenére is
vidáman kínálták portékájukat.

Luca napján Tündike óvó néni nép-
táncosai õrizve a hagyományt, jókíván-
ságokkal kotyolták végig az óvodát. A
jutalom sem maradt el, finomságokkal
tömtük meg a tarisznyájukat.

A fent említett sok-sok élményt,
összefogást köszönjük minden részt-
vevõnek!

Közben meggyújtottuk adventi ko-
szorúnk negyedik gyertyáját is.

"Betlehem, betlehem ragyog-
nak a fények, emberek, emberek
egymást szeressétek"

Nagycsoportosaink sok munkával,
de örömmel készültek betlehemi mû-

sorukra. Maroknyi kis csapatuk meg-
hitt ünnepet varázsolt a csoportszobá-
ba. Az óvoda titkos angyalai pedig ez
idõ alatt becsempészték az ajándékokat

a csoportokba, amit boldogan vettek
birtokukba a gyerekek. 

Az óvoda dolgozói
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Folytatás a 7. oldalról

Ez a sportág valamikor igen népsze-
rû – és tegyük hozzá, igen sikeres – volt
Magyarországon, parkokban, üdülõhe-
lyeken, közintézmények folyosóin, elõ-
terében mindenütt pattogott a ping-
pong labda.

Gyöngyöstarjánban évekig tetszha-
lott állapotban volt az asztalitenisz, bár
évekkel, évtizedekkel korábban sokan,
nagy kedvvel ûzték ezt a sportágat. Az is
igaz, hogy teljesen sohasem szûnt meg,
családi házak pincéjében, tetõtérben,
fészerben több helyen ma is ott áll a
felállított pingpongasztal.

Új lendületet kapott az asztalitenisz
sport Gyöngyöstarjánban, amikor az ál-
talános iskola pályázat keretében ko-
moly értékû felszerelést nyert a Magyar
Asztalitenisz Szövetségtõl, többek kö-
zött 5 db jó minõségû Joala asztalt és
adogató gépet. Ezekre az eszközökre
alapozva indult el az év elején a ping-
pong szakkör az iskolában dr. Herczeg
Béla, a Visontai Asztalitenisz Egyesület
edzõjének a vezetésével.

A szakkör mûködése nem ered-
ménytelen, azon túl, hogy az elsõs kor-
osztálytól kezdve a nyolcadikosokig
több mint 30-an ismerkedtek meg a já-
ték alapjaival, a 2016/17-es tanévben a
diákolimpia megyei döntõjén 5 fõs csa-

pattal képviseltette magát az iskola.
A pingpong szakkör jelenleg is min-

den héten, kedd délután 16 órától 18-ig
megtartásra kerül. A szakkört novem-
ber óta Jáger József, a Karácsondi Asz-
talitenisz SE versenyzõje vezeti nagy
lelkesedéssel és a feladat iránti elhiva-
tottsággal. 

Novembertõl nagy változás történt
a felnõtt asztalitenisz területén is: a mû-
velõdési ház ajtaja péntek esténként
nyitva áll minden érdeklõdõ elõtt. Le-
hetõség van játékra vagy akár komoly
edzésre is. Az elmúlt hetekben közel
20-an látogattak be egy-egy edzésre,

többen most frissítik fel a játékkal kap-
csolatos ifjúkori emlékeiket.

Megalakult a Gyöngyöstarjáni Asz-
talitenisz Barátok Köre. További terv az
asztalitenisz szakosztály létrehozása a
sportegyesület keretein belül, így jogi-
lag is rögzített keretek között tudjuk
folytatni ezt a szabadidõs és sport-
tevékenységet.

Várunk minden, asztaliteniszt ked-
velõ gyermeket és felnõttet az iskolai
szakkörön, illetve a péntek esti ping-
pong alkalmakon!

Bagi József

Újraéledt az asztalitenisz Gyöngyöstarjánban



Hajszálvékony, aranysárgára sült,
finoman ropogós tészta, és a töltelé-
kek számtalan variációja, mely csalá-
donként más és más, csak fantáziánk
szabhat határt. Ha a friss rétes illata
belengi a lakást, nincs, aki ellenálljon
a kísértésnek. A húzott rétes egy mél-
tán közkedvelt rétesfajta. Egyszerû-
en, gyorsan elkészíthetõ, bármilyen
tölteléket alkalmazhatunk, és nagyon
látványos is!  Ha ez mind igaz lenne
és csak ennyibõl állna, akkor min-
denki gond nélkül el tudná készíteni.
De a helyzet nem ilyen egyszerû! A
rétestészta készítése igényel idõt, né-
mi gyakorlatot, és készüljünk fel arra
is, hogy elsõ nekifutásra nem lesz tö-
kéletes. De megéri próbálkozni, hi-
szen a titok a tapasztalatban rejlik.
Éppen ezért (vagy közkívánatra)
Griznerné Ruzsom Kati néni a tar-
jáni „rezgõs” rétes készítés specialis-
tája vállalkozott arra, hogy az érdek-
lõdõknek átadja tudományát. Így az
IKSZT rendezésében tartottunk egy
2 alkalmas „gyorstalpaló tanfolya-
mot”, amire szép számmal volt ér-
deklõdõ – fiatalok és idõsek egyaránt.
Elsõ alkalommal Kati néni elmondta
az általános receptet, aminek az lett a
vége, hogy se mérleg, se mérõeszköz.
Maradt a régi jól bevált recept: végy
ennyit, tegyél bele annyit, a kb. és az
érzésre. Elsõ nekifutásra nagyon
távolinak tûnt, hogy ezt valaki ezek
alapján otthon is el tudja majd ké-
szíteni. De lelkesen figyeltük és jegy-
zeteltük a mester szavait. Aztán Kati
néni bemutatta, hogy mûködik ez a
gyakorlatban. Egy tálban összekever-
te a hozzávalókat és jött a dagasztás,
ami az egyik leglényegesebb momen-
tuma a rétes készítésnek. Fáradhatat-
lanul és sokáig kell dagasztani, „ver-
ni” a tésztát, hogy megkapjuk a kí-
vánt végeredményt, ami egy csomó-
mentes, homogén tészta. Utána min.
fél óra pihentetés meleg helyen. Ez
alatt Kati néni elmesélte, hogy õ hogy
s mint tanult meg ilyen profin rétest
készíteni. A pihentetési idõ letelte
után következett a várva várt pillanat,

a nyújtás. Az elõször csak tenyérnyi
tésztacipó lassan beterítette a hatal-
mas asztalt, szinte már hártyaszerûen
vékony, az alatta megbúvó hófehér
terítõ szálai is lassan láthatóvá váltak.
Fürge, rutinos mozdulatokkal nyúj-
totta a tésztát, szaporán körbe-körbe
lépegetve az asztalnál, és eljárta a „ré-
testáncot”: egyet lép, hármat húz rit-
musban. 

Kati néni a klasszikus túrós és ré-
pás rétest készítette az érdeklõdõk-
nek, melyet az elkészítés után hely-
ben meg is sütöttünk és a „fárasztó”
nap zárásaként el is fogyasztottunk.

Egy hét múlva megtartottuk a 2.
tanfolyamot, ami a résztvevõk szá-
mára lényegesen izgalmasabb volt,
mert mindenki a saját bõrén tapasz-
talhatta meg, hogy nem egyszerû a
réteskészítés (ez volt a biztos pont,
amit eddig is tudtunk). Persze Kati
néni útmutatásaival így is könnyebb-
re sikerült, mint otthon egyedül,
mindenféle háttér nélkül. Mindenki
elkészíthette saját töltésû rétesét,
amit a hozott tepsikbe rakva otthon
megsüthetett és feltálalhatta a család-
jának.

Bizton állíthatom, hogy – Kati né-

ninek és az IKSZT-nek hála – remek,
vidám hangulatú 2 vasárnap délutánt
töltöttünk el a „tanfolyamon”. Több-
kevesebb sikerrel mindenki elsajátí-
totta a tarjáni rezgõs rétes készíté-
sének fortélyait, amit majd a rutin
meg az évek csiszolnak.

Végszóként kijelenthetjük, igazak
Ignotus Pál szavai, miszerint: „A rétes
olyan, mint az asszony. Vagy áldozd fel
magad érte, vagy mondj le róla!”

Viasz Katalin
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Tizenegyedik alkalommal került
megrendezésre 2016. december 10-én
a Gyöngyöstarjáni Lucázás progra-
munk, ami a környék immár legnép-
szerûbb rendezvényévé nõtte ki magát.
És ez nem csak az  ajándék bornak kö-
szönhetõ hanem a jó programoknak, a
finom falusi étkeknek a kistelepülés
bensõséges hangulatának is.

A rendezvény elõtt egy héttel már
a falu bekötõútjára kihelyezett szal-
mából készült boszorkánnyal próbál-
tuk felhívni az arra haladók figyel-
mét, hogy itt valami készül. Köszön-
jük Szabó Józsinak, Kokavecz Attilá-
nak és Ozsvári Dénesnek, hogy elsõ
szóra hozták a szalmát, segítettek a
felállításban, valamint Bódóné Mari-
kának aki az „öltöztetésben” volt
nagy segítségünkre.

A Luca napot kézmûves foglalko-
zásokkal és tarjáni „rezgõs” rétesek ver-
senyével kezdtük. Felhívásunkra kilenc
bátor versenyzõ hozta el rétesét, amit a
zsûri tagjai: Bede Róbert szakács, Már
Ágnes képviselõ és Grízner Istvánné
Kati értékeltek. A verseny hátterét a régi
falvédõkbõl álló kiállítás keretezte, mel-
lyel megidéztük a régi falusi konyhák
hangulatát. Köszönjük kiállítóinknak
Bernáth Károlyné Etukának, Kajári Ist-
vánnénak, Sinkalovicsné Ludányi Mar-
gitnak, Ozsvári Dénesnek, Ozsvárt

Ferencnének, Ozsvárt Józsefnének
Varga Ferencné Gizikének, hogy fel-
hívásunkra elhozták féltve õrzött „erek-
lyéiket”, hiszen szinte minden kiállító
szüleitõl, nagyszüleitõl örökölte ezeket
a kézzel hímzett darabokat. 

Az Ákom-Bákom Bábcsoport  a
Moha és Páfrány téli kalandjai címû
bábszínházzal örvendeztette meg a
kicsiket és nagyokat.

A Luca napi rendezvényen került
hivatalosan is átadásra a Napköziott-
honos Óvoda felújított konyhája,
melyben korszerû, az elõírásoknak
megfelelõ edényekben tudnak fõzni
a konyha dolgozói. A felújított kony-
hát Horváth László, térségünk or-
szággyûlési képviselõje és Nagy Ká-
roly polgármester adta át.

A Jókai téren mindezek közben
már javában sütöttek, fõztek a civil
szervezetek és az intézmények képvi-
selõi, hogy minél finomabb italokkal
és ételekkel tudják kínálni a vendége-
ket. Köszönjük, hogy minden évben
készülnek már jóval a rendezvény
elõtt, vásárolnak, elõkészülnek és
nem utolsó sorban 8-9 órán keresztül
vidáman, barátságosan várják a ven-
dégeket. Köszönet tehát a Gyöngyös-
tarjáni  Általános Iskolának és a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvodának, az Egészséges Jövõért

Alapítványnak, a Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesületnek, a
Pávakörnek, a Nagyik és Unokák
Énekkarnak. Köszönjük Ozsvárt Mi-
hálynak és Ozsvárt Tibornak a bor
osztásában való segítséget.

A templomban Hajnal Melinda
pánsíp koncertje adott felejthetetlen
élményt a jelenlévõknek. A kon-
certen Händl, Schubert, Morris Al-
bert, Lara Fabian és James Last mûvei
hangzottak el.

A délután folyamán lehetõség volt
megnézni a Haller pincét, amire nem
várt érdeklõdés mutatkozott. Ez a
pince a település egyik büszkesége,
mely a helyi értéktárba is bekerült. A
falu vezetõsége azon dolgozik, hogy
az állam segítségével használatba ve-
hesse a pincét és idegenforgalmi cé-
lokra tudja felhasználni. A pince je-
lenleg magánkézben van, de a tulaj-
donos szeretné értékesíteni ezt az
egyedülálló pincekomplexumot. Kö-
szönet Jászberényi Józsefnek az ide-
genvezetésért.

Az üstöt, melyet 520 liter tarjáni
borral töltöttek meg, 17 órakor kezd-
ték melegíteni, és Bede Róbert, a
Paprika TV szakácsa ízesítette be.
Szintén 17 órakor kezdõdött a Nyug-
hatatlan zenekar koncertje, mely
megalapozta az est további hangula-
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tát. A koncert után Nagy Károly pol-
gármester úr köszöntötte a jelenlé-
võket, és sor került a rétesverseny
eredményhirdetésére, amely a követ-
kezõképpen alakult: Díjazásban ré-
szesült Várnagy Zsuzsa aki vadhúsos,
Reviczki Hajnalka májas, Mohácsi
Józsefné répás, mákos, Kakas István-
né mákos, túrós réseikkel. A zsûri
döntése alapján 3. helyezett Bodó
Gáborné Marika, aki almás-diós, tö-
kös-mákos és káposztás rétest készí-
tett, 2. helyezett Ozsvárt Józsefné
krumplis, mákos, túrós, répás rétese
és 1. helyezett Kiss Ferencné túrós
rétese lett. Különdíjban részesült a
nem hagyományos céklás rétes, amit
Szecskõ Andrea készített, valamint a
zsûri kiadott egy férfi résztvevõi kü-
löndíjat, amit Nagy Ferenc túrós, tö-
kös-mákos rétesével érdemelt ki.
Gratulálunk a nyerteseknek, nagyon
köszönjük, hogy hozzájárultak a ren-
dezvényhez ezzel a programmal. Jö-
võre folytatjuk, ugyanis más telepü-
lés is jelezte, hogy  szeretné megmé-
retni magát ezen a versenyen.

Mindezek után Gáspár Enikõ
swing dallamokkal örvendeztette
meg a közönséget, majd a Vaga Banda
óriásbábos elõadást láthatták a jelen-
lévõk. Az estét a Pedrofon zenekar
fergeteges utcabálja zárta. Azonban
üröm volt az örömben, hogy az 520
liter bor fél tízre sajnos elfogyott.
Ígérjük, hogy a jövõben erre jobban
odafigyelünk és még több ajándék
borral fogjuk a vendéget várni.

Itt köszönjük meg borászainknak,
hogy minden évben elsõ szóra támo-
gatják rendezvényünket õk a követ-
kezõk: Benedek János, Csernyik Ist-
ván, Jekkel Tibor, Juhász René, Kiss
Balázs, Kovács László, Kovács Péter,
Ludányi András, Ludányi József,
Nagy Sándor, Németh András, Õzse
János, Szõke Mátyás borászok.

Továbbá köszönjük a megtisztelõ
támogatást a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Heves Megyei Szervezete ré-
szérõl Székely Zoltánnak és a Retro
Hús Centrum Kft.-nek Karácsondról.

Pálosi Györgyné
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Korponyi Antal a Mozgássérültek
Egyesületének gyönyöstarjáni felelõ-
se ezúton kéri a mozgássérülteket,
hogy azok a mozgássérültek akik ke-
rekesszékes mopeddel rendelkeznek,
jelentkezzenek telefonon nála a
37/372-278-as vagy a 06/20 9381229
telefonon, minél hamarabb. 

A közlekedés biztonsága érdeké-
ben oktatást szervezünk részükre,
melyen minden a fenti jármûvel ren-
delkezõ mozgássérültnek a megjele-
nését várjuk saját érdekükben, addig
míg valami komolyabb baleset nem
történik a faluban. Ezek a mopedek
nincsenek KRESZ vizsgához kötve,
azonban minimális KRESZ ismeret-
re és a közlekedéssel kapcsolatos tá-
jékoztatásra szükség lesz a balesetek
elkerülése végett. Minden mopeddel
rendelkezõ lakost az önkormányzat
levélben fog értesíteni az oktatás he-
lyérõl és idejérõl, melyet Bakos Csa-
ba, József Attila úti lakos fog tartani
2017 elsõ negyedévében. Az oktatás
ingyenes lesz!

Ezúttal szeretném megköszönni
magam és a Mozgássérült Egyesület
nevében a 2016. december 10-én
megtartott Szeretet Ünnepségére fel-
ajánlott anyagi támogatást Nagy Ká-
roly polgármester úrnak és a képvise-
lõ-testület tagjainak. Köszönjük

Gyöngyöstarján borászainak: Bene-
dek Jánosnak, Ludányi Andrásnak,
Ludányi Józsefnek, Csernyik Ist-
vánnak, Kovács Lászlónak, Õzse Já-
nosnak, Szõke Mátyásnak, Németh
Andrásnak továbbá Székely Zoltán-
nak megtisztelõ adományukat és Bá-
lint Ira anyagi támogatását.

Értesítem a lakosságot, hogy ha
bárkinek bármilyen mozgássérült
problémája vagy kérdése van a fenti
telefonszámon bármikor rendelke-
zésre állok és segítek.

Magam és a Mozgássérültek Egye-
sületének nevében kívánok baleset-
mentes közlekedést, jó egészséget és
boldog új esztendõt a 2017-es évre!

Köszönjük azon tagtársainknak és
segítõinknek, akik személyi jövedelem-
adójuk 1%-át egyesületünk részére
ajánlották föl. Megköszönjük a jövõben
is ezen megtisztelõ támogatásukat.
Számlaszámunk: 11739009-20151191.

Korponyi Antal
megyei vezetõségi tag és falufelelõs

Hovanyecz Józsefné
megyei elnök
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Mozgássérültek figyelmébe

Dr. Petrovics Antal
háziorvos rendelési

ideje:

Délelõtt:
Hétfõtõl - Péntekig: 8-12

óráig

Délután:
Hétfõn:16-17 óráig
Szerda: 15-17 óráig

Csütörtök:15-16 óráig
Vérvétel: kedd és

csütörtök 6-7 óráig
elõzetes bejelentkezés

alapján.

Tel.: 37/372-036

Gyógyszertár nyitva
tartása

A gyöngyöstarjáni Szent
Hubertusz Gyógyszertár

nyitva tartása:
hétfõn 9 órától 16 óráig,
keddtõl péntekig 9 órától

12 óráig.

Gyöngyöstarján lakosainak
az OEP által biztosított

fogászati alapellátást 
Dr. Elek Klára fogorvos

biztosítja
3200 Gyöngyös, Koháry út 3.

(TAMI fölött)

A rendelés ideje:
Hétfõ 12.00 – 18.00 óráig
Kedd 7.30 – 13.30 óráig

Szerda 12.00 – 18.00 óráig
Csütörtök 7.30 – 13.30 óráig

Péntek 7.30 – 13.30 óráig

Bejelentkezés telefonon:
37/789-250


