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„A nagy március nagy
Ifjuságának örökösei,
A szabadságot, amit õk kivívtak,
Nektek kell békében megõrzeni!”
Bartók Lajos
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Az önkormányzat hírei
Függõ hatályú
végzések és
határozatok

f) ha törvény ekként rendelkezik.
Függõ hatályú határozat elleni
fellebbezésnek is csak az ügyintézési
határidõ leteltét követõen van helye.

2018. január 1-jén hatályba lépett
az új általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, mely a
kérelemre indult eljárásokban jelentõs változást hoz.
A kérelemre indult eljárásokban
az ügyintézési határidõ 60 nap. Ha a
hatóság 8 napon belül érdemi döntést nem tud hozni, ún. "függõ hatályú határozatot" kell kibocsátani.
Ennek része, hogy a kérelmezõt
megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, valamint a hatóság a kérelmezõ
ügyfélnek igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelõ összeget, ennek
hiányában tízezer forintot köteles a
kérelmezõ ügyfél részére megfizetni.
Mind a kérelmezett jog gyakorlása, mind a hatóság által
fizetendõ összeg csak abban az
esetben illeti meg a kérelmezõ
ügyfelet, ha a hatóság a függõ
hatályú határozatban írt idõpontig nem hoz érdemi döntést.
Az érdemi döntés a függõ hatályú határozattal szemben akár
a kérelem elutasítása is lehet, ebben az esetben a kérelmezett jog
gyakorlása az ügyfelet akkor sem
illeti meg, ha korábban a hatóság
a függõ hatályú határozatában
errõl rendelkezett!
A kérelmezett jog gyakorlásáról a
hatóság nem rendelkezik, ha
a) a hatósági bizonyítvány vagy
hatósági igazolvány kiállítása esetén,
c) a hatósági nyilvántartásba való
bejegyzéskor, törléskor és módosításkor,
d) az ügy érdemében a hatóság
mérlegelésétõl vagy a tényállás tisztázásától függõ összeget kell meghatározni,
e) ha az ügyben jogszabály hatósági szerzõdés kötését teszi lehetõvé
vagy írja elõ, valamint

Új helyen a
fogorvos
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Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Gyöngyöstarján Község fogászati
alapellátását Dr. Jeney Marianna
fogorvos látja el. Bejelentkezés telefonon: 37/789-250.
A rendelés helye: Gyöngyös,
Batthyány tér 21-23.
Rendelési idõ:
Hétfõ: 11:00-17:30
Kedd: 7:30-13:30
Szerda: 11:00-17:30
Csütörtök: 7:30-13:30
Péntek: 7:30-12:30
Helyettesítõ fogorvosok: Dr.
Oláh Brigitta (Gyöngyöshalász), Dr.
Tóth Rita (Atkár, Karácsond)

séges szerkezetek 72 óránál rövidebb
idõtartamra való közterületi elhelyezését, illetve lerakását,
c) a közmû- és közcélú vezetékek
(elektromos energia, víz, gáz, szennyvíz, távközlési alépítmény, stb.)
üzemzavar-elhárítását, ha az az öt
munkanapot nem haladja meg.
Építési és bontási hulladékok akár
ömlesztve, akár konténerben vagy
gyûjtõedényzetben
közterületen
nem tárolhatóak.
Építõanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72 óránál hosszabb
ideig közterületen nem tárolhatóak.
3,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó tehergépkocsi,
vontató, pótkocsi és autóbusz valamint
tömegétõl függetlenül jármûnek nem
minõsülõ gép, munkagép, alkatrész
közterületen nem tárolható.
Az új rendeletrõl további tájékoztatást a Gyöngyöstarjáni Közös
Önkormányzati Hivatal ad, szövege
az önkormányzat honlapján elérhetõ.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Új rendelet a
közterületek
használatáról
2018. január 1-jén hatályba lépett
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
17/2017. (XII. 18.) önkormányzati
rendelete a közterületek használatának rendjérõl és díjairól. Az új rendelet alapján nem kell kérelmet
benyújtani, de a polgármester részére
be kell jelenteni:
a) tüzelõ vagy egyéb anyag, dolog,
tárgy (pl. költözködésnél bútor, stb.)
közterületen történõ tárolását,
rakodását, ha annak idõtartama a 24
órát nem haladja meg,
b) építõanyagok, építéshez szük-

Hívásra jön a
kéményseprõ
2018. január elsejétõl családi házban (egylakásos ingatlanban) élõk a
nekik alkalmas idõpontra idõpontot
egyeztethetnek a kéményseprõkkel
és kérhetik a kéményseprést, illetve
az ellenõrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben
nem kötelezõ, de a biztonság érdekében javasolt.
Az ingyenes kéményseprõipari
sormunka megrendelése idõpontfoglalással történik. Idõpontfoglalásra interneten, telefonon vagy
személyesen van lehetõség.
Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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Az iskola életébõl…
Iskolás Jótékonysági Bál
A szülõi közösség és az iskolai dolgozók közös szervezésében az idén is
megrendezésre került november 18án az iskolai jótékonysági bál.
A hangulatosan feldíszített Mûvelõdési Házba szép számú bálozót sikerült összetoborozni, akik azon kívül,
hogy jól érezhették magukat, báli jegyeik megvásárlásával hozzájárultak
rendezvényünk sikerességéhez.
Nagy örömünkre, Dr. Jakab Csaba jegyzõ úr, Szecskõ Tiborné
Nellike is elfogadta meghívásunkat.
Vendégeink voltak: Szalmásy Edith és
Csontos László is, akik gondoskodtak
a terem hangulatos díszítésérõl és
segítettek a szervezésben is.
Idén elõször a búcsúzó 8. osztályosok nyitották meg a bálunkat egy fergeteges cha-cha-cha-val. Ezúton szeretnénk megköszöni nekik és szüleiknek.
Szeretnénk köszönetet mondani
azoknak is, akik ugyan nem voltak ott
a bálban, de más módon támogatták
iskolánkat, illetve akik segítettek a
rendezvény szervezésében és sikeres
lebonyolításában.
A talpalávalót az idén Andante
partyzenekar húzta.
A vacsorát nagy örömünkre és
vendégeink megelégedésére La
Maria Étterem és Mix Pizzéria
készítette el. A vacsora után fergeteges hangulat kerekedett és a tánc
meg sem állt, a tombolahúzásig. A
felajánlásokat ezúton is köszönjük
szponzorainknak. Helyszûke miatt
nem tudunk minden személyt felsorolni, de hálásak vagyunk minden
szponzorunknak. Köszönjük!
A tombolasorsolás után hajnalig
tartott a mulatozás. Rendezvényünk
az idén is nagyon jól sikerült.
Akik ott voltak azokat 2018-ban is
szeretettel visszavárjuk, akik nem jöttek el, jöjjenek majd a következõre!
Korponyiné Gyöngyösi Anett
SZMK elnök

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szeretnénk megköszönni a gyöngyöstarjáni iskolások nevében a 2017.
11. 18-án jótékonysági bálunkra tett
felajánlását, támogatását, amivel Ön
is hozzájárult rendezvényünk sikerességéhez.
A bál bevételébõl gyermekeink

környezetét, fejlesztését és szépítését
tervezzük.
További munkájához sok sikert és
jó egészséget kívánunk!
Tisztelettel:
Korponyiné Gyöngyösi Anett
SZMK elnök
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Iskolai sport
Sítábor
Ebben a tanévben újra elutaztunk
Lengyelországba, a Zakopane melletti
Male Ciche nevû kis faluba, ahol sítáborban vettünk részt. Idén 11 tanulónkkal indultunk útnak, - kettõvel többel,
mint tavaly - és tértünk haza épségben,
egészségben. A gyermekek tudásszintjüknek megfelelõ oktatásban részesültek a napi két foglalkozás során. Ha éppen nem a Tátra lejtõin siklottunk, akkor a szállásunkon töltöttük az idõt asztaliteniszezéssel, dartsszal, kártyázással,
biliárddal, beszélgetéssel, hogy kipihenten ébredjünk a következõ reggel. Az
utolsó napon síversenyt rendeztünk,
ahol kategóriánként mutathatták meg
diákok a megszerzett tudásukat.
A síversenyen a következõ tanulók értek el dobogós eredményt:
Kezdõk: Király Bernadett 2.hely,
Király Krisztián 2.hely
Haladók: Lipovszky Márton 1. hely,
Ozsvárt Bence 2.hely
Korcsolyázás
A felsõ tagozat 60 tanulója korcsolyázott a gyöngyösi jégpályára kihelyezett összevont testnevelés óra keretén
belül. A délelõtt jó hangulatban és balesetmentesen telt.
Barna Tibor

Megmérettettünk a Diákolimpián
2017 decemberében 12 gyöngyöstarjáni általános iskolás tanulóval, beneveztünk az Asztaltenisz
Diákolimpia Megyei döntõjére,
amely Andornaktályán került megrendezésre. Innen 7-en jutottunk ki
az országos döntõre.
Február 16-án, pénteken utaztunk
Karcagra a Diákolimpiára. Elõször
Kutrucz Krisztina játszott, aki nagyon
ügyesen helytállt, ahhoz képest, hogy
kezdõ. Szép meccseket játszott,
aminek mindenki nagyon örült. Sajna
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a versenyben voltak nála jobbak, így
nem ért el helyezést. A fiú csapat
következett, akik elõször nagyon
megszeppentek, de utána már nyerték
a szetteket. Kovács Marci, aki egyéniként játszott, többnyire nyerte a
meccseit és Dutka Ádám is nagyon
ügyes volt, mindig a végsõkig küzdött.
A Pászti Zsombor és Dutka Ádám
felállás is siker aratott, õk is nyertek
egy meccset. Szépen játszottak, de
tudják, hogy még van hova fejlõdni.
Másnap, a nagylány egyéni és a csapat

versenyre került sor. Egyéniben Bagi
Kata 3. helyezett lett, aminek mindenki nagyon örült, mivel hihetetlen
meccseket játszott. Az én eredményem egy nyertes meccs. A csapatverseny is jól zárult, ebben is a 3.
helyezést értük el, hol a Kutrucz Kinga és Bagi Kata páros csak egy meccset
vesztett. Kevés választotta el a csapatot
a jobb helyezéstõl, de így is nagyon
büszkék vagyunk az eredményeinkre.
Király Bernadett 7. o. tanuló

XXI. évfolyam 1. szám

2018. március

Gyöngyöstarjáni érmek a diákolimpia országos
döntõjében
2018. február 16-17-18-án rendezték Karcagon az asztalitenisz diákolimpia országos döntõit. Az iskolai
ping-pong szakkörünk játékosai a megyei döntõn aratott gyõzelmek révén 4
kategóriában képviselték Heves megyét. Pénteken került sor a leány egyéni, 10 éves korosztály és a fiú csapat 10
éves korosztály versenyére, szombaton
a leány egyéni 11-14 éves korosztály és
a leány csapat 11-14 éves korosztály
küzdelmeire.
Péntek délelõtt mutatkozott be Kutrucz Krisztina a leányok mezõnyében.
Kriszti kb. 3 hónappal ezelõtt fogott a
kezébe elõször ping-pong ütõt, de na-

gyon ügyesen és szorgalmasan készült a
versenyre, ahol tisztességgel küzdött,
helytállt. Számára elsõsorban az volt a
legfontosabb, hogy ismerkedjen egy
ilyen verseny hangulatával, légkörével.
Péntek délután bemutatkozott a fiú
csapat, Kovács Márton, Dutka Ádám és
Pászti Zsombor. Nem a legjobb elõjelekkel érkeztek a versenyre: a csapatból
két gyermeket is legyengített az influenza és a nagy tömegben eléggé megilletõdve álltak az asztalhoz.
Az elsõ csoportmérkõzésükön a késõbbi gyõztes, komoly egyesületi háttérrel készülõ Nagycenk volt az ellenfél, akik egyelõre még túl nagy falatnak

bizonyultak. A következõ ellenfél,
Nyíregyháza ellen már egy szoros, kiegyensúlyozott mérkõzést játszottak.
Végére maradtak a legszebb pillanatok:
Polgárdi csapata ellen Kovács Marci
egyéniben és a Dutka Ádám-Pászti
Zsombor párosban aratott nagyon szép
és izgalmas gyõzelme után a csapat
megszerezte az elsõ gyõzelmét. Így csoport harmadikként a csapat összesítésben a 9-10. hely környékén végzett.
A versenyzõket a szülõkön kívül elkísérte a nagylányok teljes csapata, akik
szakmai tanácsokkal, szurkolással végig
segítették az asztalnál küzdõ játékosokat.
Bagi József

Gyöngyöstarjáni „horror”
(Avagy: Kinek is kellene a fülét letépni?)
Szép novemberi délután van. Szikrázik a nap utolsó õszi sugara. A gyerekek kitódulnak az osztálytermekbõl, feledve a nap fáradalmait. Boldog viháncolás zaja tölti be a nagy iskolaudvart.
Vidám zsivajtól hangos a hatalmas tér.
Focipattogás, s ujjongó leánykacagás
hangja uralkodik szerteszét.
Egyszer csak megjelenik a szomszédos karbantartói udvaron egy hatalmas markológép. Ez már az iskolaudvar lakóinak figyelmét is felkelti.
A fiúk tátott szájjal bámulják a ritka
eseményt. Rettentõ izgalmas, ahogy a
gépezet kezelõje felkanalazza a halom fát a teherautóról, majd lerakja
egy óriási kupacba az udvaron. Egyre
nõ a halom!
A kis szemecskék azonban egy idõ
után megszokják az újdonságot, az érdekesség unalmassá válik. Hát itt valamit tenni kell! A csöppnyi gyermekész
ki is találja a maga csínytevését! Újbóli
izgalom tölti el a nézelõdõket.
Egyikük felkap egy követ, s célba
veszi a markolót és sofõrjét.
- Én is kipróbálom! - gondolja a

másik.
Majd a többiek, sorban. Valaki azonban beárulja a tanító néninek a sarokban megbúvó rosszalkodókat!
A pedagógus ráncba szedi a fiúkat,
akik fogadalmat tesznek, hogy többé
ilyet soha nem követnek el.
A tanítók figyelme most a focizók
felé irányul. Ott ugyanis eközben egy
kis bunyó alakult ki.
Pár perc után valami újból történik
a markoló körül! Ez egy kislány jelentésébõl derül ki.
- Tanító néni! A fiúk megint dobálják a markolót, s a bácsi lekiabált az
egyiküknek.
- Ha nem hagyod abba, lemegyek és
letépem a füledet, te kis …... (A folytatás nyomdafestéket nem tûr, mert a
kisfiú nem éppen filigrán testi alkatára
vonatkozott, s trágárnak tûnt.)
A tanító nénik most már összefogva,
közös erõvel eltoloncolják az összes
gyereket a környékrõl és õrséget állnak
a kerítés mellett.
Két nappal késõbb ismét fát rakodnak az ominózus udvaron.

Megint nagy figyelem övezi a mûveletet. A "TANÍTÓ" most már résen
van. Figyel vizsla szemmel. A fiúk
sanda tekintettel vizsgálják a tanító
nénit. Látja-e, amit esetleg nem kellene? S megint röpül a nagy kõ!!!!
Ilike néni azonnal lecsap!
- Na! Mindent láttam!
- Ki szeretné, ha a rakodó leszakítaná csinos kis füleit?
Megszólal a harmadikos Ádám: Most nem is az a bácsi van itt!
- Az mindegy - feleli a meglepõdött
tanító. - Nehogy ránk kiáltson õ is és lejöjjön a géprõl!
- Majd elszaladok - vágja rá Zalán
nagy bátran.
Szegény Ilike néni, azóta is gondolkodik: - Vajon kit kellene nevelni? Felnõttet, gyereket?
A konklúziót azonban levonta. El
kell kerülni a konfliktus lehetõségét!
Legközelebb, ha jön "az a bácsi", kéri,
ne akarjon füleket letépni!
Pongrácz Gáborné
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Pedagógus intelmek az udvaron
Ha én egyszer tanító néni lennék,
sohase mondanám a kisgyereknek azt,
hogy...
- Ne taposs a tócsákba! Meg azt,
hogy...
- Ne gyere le háttal a csúszdán!
- Ne vesd le a kabátodat -5 fokban!
- Ugyan ne vedd már le a cipõdet, s
ne légy mezítláb a mûfüves pályán, ha
mínuszok röpködnek!
- Ne rikoltozz olyan egetverõen,
hogy még a madarak is elriadnak!
- Ne csúfold a lányokat!
Meg azt se kérdezném meg soha egy
kisgyerektõl, ha én tanító néni lennék,
hogy…
- Miért buktatod el a társaidat!?
Aztán!!! Sose mondanám, hogy...
- NE verekedj!
- Vedd fel a sapkádat, hisz csepereg az
esõ!
- Ha a WC-re kéredzkedtél, ne fél
óra múlva gyere vissza!
- Ne mássz fel a korlátra, leesel és
agyrázkódást kapsz!
- Ne menj át a szomszéd udvarba az
átrepült labdáért, mert rád esik a fakupac!
Fõként! Azt nem mondanám, hogy...
- Ne mássz fel a diófára, mert ráesel
a pad kiálló fémlábára!
- Ne dobd fel a labdát direkt az
emeleti ablakpárkányra!
- Ne törd le a faágakat!
- Ne bújj el a mûfüves pálya túloldalán, mert nem látjuk, mit csinálsz!
- Ne mássz fel a kisház tetejére!
Fõként ne emelgesd azt a nagy padot,
még ráesik a lábadra!
S azt se mondanám, hogy...
- A kút fedõlapjára véletlenül se ülj
fel, még beszakad alattad!
- Ne mássz be a háló alatt a mûfüves
pályára, mert tönkre megy a háló!
- Ne szaggasd a röplabda hálóját! Kell
az még másoknak is!
Hát azt meg végképp nem mondanám, hogy...
- Szedd össze a labdákat! Ne hagyd
lent õket!
- Ne rohanj majd a folyosón felfelé
menet!
- Sorakozz rendesen! És maradj
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csendben! És maradj csendben mindig,
mindig, mindig! (Szegénykém!)
De hát!!! Nem vagyok tanító néni!
Így hát szót kell fogadnom.
Ki kell jönni a tócsákból! Pedig, de jó
is ott tapicskolni!
Háttal nem jövök le a csúszdán. Pedig mi abban az érdekes, ha normálisan
csúszok le!
Muszáj felvennem a kabátomat, pedig szörnyû melegem van futkározás
közben!
Abba kell hagynom az egetverõ
rikoltozást. Pedig de jó is kiereszteni
végre a gõzt!
Na, jó. Nem csúfolom a lányokat.
Pedig! Olyan jó látni, amikor pukkadoznak!
És olyan jó elbuktatni Milánt! Mert
az nem rosszaság, hanem cselezés.
Verekedni meg tök jó! Nem is
szoktam verekedni! Csak megvédeni
magamat!
Sapka nélkül futkározni az esõben, a
legklasszabb dolog a világon!
A korlátról meg ugyan, hogy esnék
le! Én vagyok a legjobb tornász!
Agyrázkódás! Dee… Mi az?
Na. Akkor a labdáért se megyek át

többé a szomszédba! Pedig eddig direkt
átrúgtam, hogy egy kicsit mászkálhassak
a farönkökön!
Fára mászni meg jobb, mint a kötélmászás a tornateremben! Na, akkor
ezt se csinálhatom már!
És mi abban a jó, ha a kapun megyek be a mûfüvesre! Az az izgalmas, ha
bemászok a hálón. Úgy is kiszakították
már mások!
A kút tetejére azért szoktam felmászni, hogy én legyek a legmagasabb!
Hogy lehet ilyen butaságot mondani:
BESZAKADHAT!
De szomorú is egy iskolás sorsa itt, a
szabadban!!! Hmmm...
Most már csak azt nem értem, akkor
a tanító néni miért veszi fel a kabátját, ha
hideg van, miért nem lép a tócsákba,
miért nem buktatja el a gyerekeket,
miért nem csúfolódik, miért nem
mászik fel a korlátra, miért nem kúszik
be a háló alatt a mûfüves pályára, miért
nem kapaszkodik fel a diófára, miért
nem töri le az ágakat, miért, miért,
miért...??
Szerintem egyszer, ha tanító leszek
megértem!
Pongrácz Gáborné

Gyerekszáj
Folyosóügyeletes voltam az iskolában. Az elsõ osztályos, cserfes Lacika odaszaladt hozzám. A nyakamban egy pomponos bizsu lógott. Elkezdte vizsgálgatni, simogatni. Hirtelen odakiáltott egyik osztálytársának:
- Petra! Gyere csak ide! Nézd meg!
Testnevelés órán a kötélmászás rejtelmeibe szerettem volna az elsõsöket
bevezetni. (Gondoltam: Nem árt, ha
idõben elkezdjük! Negyedik osztályra
majd csak megtanulják!! Az én gyerekkoromban, úgy száz éve, már az ötévesek is kiválóan tudtak fára mászni!)
Lacika hirtelen odaszaladt hozzám, s mondta a nagy hírt:
- Ilike!! Elsõben még nem szoktak

kötelet mászni a gyerekek!!
Meghökkenten vágtam rá:
- De nálam igen! Én ugyanis akrobatákat szeretnék nevelni belõletek!
Napköziben már nehéz fegyelmezni a gyerekeket az egész napos 5-67 órás tanulás után. Az egyik délután
nagyon fáradtak voltak a kicsik, folyton
mocorogtak, beszélgettek. Állandóan
figyelmeztetni kellett õket, hogy ne
zavarják egymást a munkában.
Az egyik harmadikos kis lurkóra
is rá kellett szólni többször:
- Ne beszélgess, Dénes! Zavarod
a többieket!
- Hát maga is beszél! - vágta rá
Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról
szemrebbenés nélkül.
Kidobóztunk testnevelés órán. Sajnos könnyen elõfordul, hogy valakit
eltalál a labda és kiesik a játékból!
Illetve, még játszhat tovább, de másik
pozícióból. Zalán nagyon ügyes volt,
de egyszer csak rá is sor került.
- Zalán! Kidobtak! Állj a padra,
onnan még játszhatsz!
- De nem dobtak ki! - kiáltott a
kisfiú.
- De kidobtak! Láttam - szóltam.
- Dee, visszaütöttem a labdát! vitatkozott tovább.
- Hát, éppen ez a baj - zártam le a
vitát -hisz lepattant rólad!
Testnevelés óra után megkértem
az egyik hetedikes fiút, segítsen már
nekem a tornapadokat elpakolni,
mert a kicsik nem boldogulnak vele.
Martin készségesen vállalkozott a
feladatra. Két harmadikos gyerek segíteni akart neki. Látta a nagyfiú, hogy
csak hátráltatják õt a kicsik, felkapta a
hosszú padot, s egyedül cipelte.
- Te, Martin! Megszakadsz! Ne
egyedül cipekedj már! - kiáltottam oda
neki.
- Gyúrnom kell úgyis tanár néni!
Katonaiskolába akarok menni!
A harmadikos Attila játék közben
lerúgta a lábáról fél pár cipõjét. Egyik
lábán a cipõ, másikon a zokni, így
lépkedett nagy vígan télvíz idején a
mûfüves pályán.
Rászóltam: - Vedd fel légy szíves a
lábbelidet!
Még két jó nagy kört írt le az
udvaron, mire hajlandó volt magára
kapni. Addigra a zokni csurom vizes
lett, õ pedig a lábtörlõre állva akarta
szárítgatni. Na persze, hogy fel kellett
menni az osztályba zoknit cserélni!
Na persze, hogy nem tetszett neki!!!
- Zsolti! Menj pingpong szakkörre! - szóltam rá a kisfiúra.
- Nincs kedvem! - válaszolta.
- Akkor ne menj!
- Dee, apa akarja! Pedig úgy unom,
mint állat.
(Pedig szeret járni a kis bitang, csak
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most fáradt volt, s így reagálta le.)
A harmadikos Gabi az ünnepek
után elém állt nagy vagányul.
- Tanár néni! Vettem egy tv-t!
- Tévééét!!!!????? Mibõl? kérdeztem meghökkenve.
- Hát, amit ajándékba kaptam pénzt,
abból!
Az elsõs kis Zsófi velem szemben
ült az ebédlõben. Enni nem sokat
evett ugyan, de a szája nagyon járt.
Kicsit hencegve szólt oda nekem:
-Itt sokkal jobb, mint az oviban!
Pongrácz Gáborné

Falugazdászi
fogadóóra
Tájékoztatom
a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy
a falugazdász ügyfélfogadásának
új idõpontja
csütörtök 13.00-16.00-ig.
Falugazdász: Helgert Ferenc
falugazdász 30/445-26-02
Helyettesítõ falugazdász:
Tuza Szabolcs 30/300-60-56

Decemberi történet
- Tibi! Ígérd meg, hogy ilyet soha
többé nem teszel! - mondtam testnevelõ szakos kollégámnak egy hétfõi napon.
- Hmm! - nézett rám megrökönyödve, s a szó benne rekedt.
- Tudod, mi történt? - folytattam. Pénteken a csúszdavárban, fenn a
pihenõ részen, egy kabátot vettem
észre. Mivel nagyon hideg volt, kerestem a gazdáját. Már minden gyerekre ráerõltettem a levetett hacukáját,
de ennek a kabátnak a tulajdonosa nem
került meg. Közben Dénest, Attilát
rábeszéltem, már mégse zokniban focizzanak télvíz idején, a mûfüves pályán! S közben nézelõdtem tovább,
kin nincs "felöltõ"? De a "kabáttalan"
gyerkõc csak nem lett meg!
Fél óra is eltelhetett, amikor a negyedikes lányok megkérdezték tõlem:
- Tanár néni! Ki az ott, a csúszdavárban!?
- Mit ki? Talán mi? - kérdeztem
vissza.

- Nem, nem! - kiabálták izgatottan. - Ott valaki van, mert mozog!!!
Rémülten rohantam oda. Hát valóban! A mozdulatlan dzseki egy kisfiút rejtett.
- Ki vagy? - kiáltottam rá.
Mire a textíliából egy sértõdött fej
bontakozott ki.
- Ez Zsolti! - gondoltam magamban. De hiszen õ elment focizni
Gyöngyösre, Tibi bácsiékkal!? Vagy
mégsem?
- Zsoltikám! Gyere le! Mi a baj?
Mélységes hallgatás a válasz.
- A foci? -firtattam tovább.
Nem szólt semmit. Nagy nehezen kihúztam belõle, hogy nem volt
elég autó és ezért nem mehetett a
többiekkel a mérkõzésre. Tibi bácsi
nem tudott csodákat tenni!!! Muszáj
volt néhányukat itt hagyni!
S ez a kabátcsomó, azóta itt duzzogott, sírdogált magában, mozdulatlanul.
Pongrácz Gáborné

Iskolai beiratkozás
A 2018-19-es tanévben tanköteles
korba lépõ gyermekek általános iskolai beíratásának idõpontja:
2018. április 12-13. (csütörtökpéntek) 8-18 óra között.
Az idõpont a Gyöngyösi Járásban
lévõ összes település minden iskolai

körzetére vonatkozik.
Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatala
Hatósági Osztály
3200 Gyöngyös, Fõ tér 13.
Tel.: +36/37 795-051
7
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Óvodánk életébõl
"Aki libát nem eszik, egész évben
éhezik."
Márton napján a szülõkkel közös
délutánon vettünk részt. Délelõtt kisült
a libatepertõ (pillanatok alatt el is fogyott), délután a zsírjával megkent kenyér pedig jól esett gyermeknek, felnõttnek, egy kis lilahagymával. Közben
szebbnél szebb libás díszek készültek.
Együtt dolgozott a család. Anya, apa és
a testvérek. Este a középsõsek lámpásos
sétára hívtak mindenkit. Felöltöztünk,
meggyújtottuk lámpásainkat és elindultunk kis falunkba énekelve, hogy széthintsük szeretetünket. Már több helyen
a falu lakosai várnak is minket, amit a
gyerekek napokig emlegetnek.
A december mindig varázslatos. A
legcsintalanabb gyermekek is megjavulnak egy varázsütésre, hiszen hamarosan érkezik a Mikulás. Nem is késle-
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kedett, óvodánkba is megérkezett.
Molnár Orsi mûvésznõ interaktív mûsorával elõcsalogatta a Jó Öreget és bizony a gyerekek nagy örömére nem jött
üres kézzel. De a gyerekek sem engedték el csak úgy. Képeket rajzoltak
neki és sütivel is megkínálták.
Összetartó szülõi csapatunknak és
az óvoda dolgozóinak köszönhetõen
sok finomsággal vártuk a Luca napi forgatagban megjelenõket. Házi süteményeink, mézeskalácsaink, meleg teánk
bizony gyorsan elfogytak. Köszönjük
mindenki a részvételét!
Egy újabb varázslatos nap várt a gyerekekre. A nagycsoportosak betlehemi
mûsorával ünnepeltük meg a karácsony
eljöttét. Az ajándékba készített angyalkákkal mindenki haza vihetett egy kis
szeretetet, egy kis meghittséget saját
családjába. Természetesen az önkor-

mányzatnak és a szülõknek köszönhetõen minden csoportba várta a gyerekeket sok új játék is.
Januárban titokban készülõdtünk,
hogy a gyermekfarsangon meglepjük a
szülõket egy kis tánccal. A kicsik mosolygós kis hóemberekké változtak, a
középsõsök rénszarvas táncot jártak,
míg a nagycsoportosok a tavaszt várva
katicákként táncoltak a színpadon. A
sok kis ügyes talpacskát és a szülõket is
Orsi néni is megmozgatta.
A felnõtteknek is jutott lehetõség a
vigadalomra. Jótékonysági bálunk idén
a 90-es évek hangulatában került megrendezésre. A sok régi sláger felidézte a
régi emlékeket, és egy nagyon jó hangulatú estét adott a résztvevõknek, akik
hajnalig ropták a táncot.
Köszönjük minden résztvevõnek,
támogatónak, szervezõnek, hogy segítettek a báljaink sikeres lebonyolításában!
A bevételt természetesen a gyerekek
egészségesebb, boldogabb mindennapjaira fordítjuk. Az elmúlt bálok bevételébõl három új udvari játékot tudtunk
megrendelni a gyerekeknek, a sok gyermekrendezvények mellett. Most pedig
csoportszobai mozgásfejlesztõ játékokra fogunk spórolni a következõ bálok
bevételeibõl.
Most pedig már várjuk a tavaszt, nagyon, nagyon. Kiszebábukat készítettünk és csörgéssel, kerepléssel vízbe
dobtuk õket, hogy vigyék el a telet,
betegséget, és küldjék már a jó meleget.
Szecskõ Tiborné
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Nyílt énekpróba a Pávakörnél
A Gyöngyöstarjáni Pávakör az elmúlt évekhez hasonlóan már hagyományként 2018. január 27-én megtartotta nagy sikerû nyílt énekpróbáját, melyre szeretettel meghívtuk a
község minden lakóját.
A jó hangulat megteremtésérõl
már a bejáratnál gondoskodtak csinos
asszonyaink, házi pálinkával és finom
süteménnyel, pogácsával kínálták az
érkezõ vendégeket.
A rendezvényt 17 órakor a Közösségi Ház munkatársai nyitották meg.
Köszöntötték a megjelenteket, majd
Nádasdi Lászlóné, a csoport vezetõje
a meghívott vendégek és a megjelent
közönség köszöntése után a Pávakör
2017. évben végzett munkájáról, elért
eredményeirõl tartott beszámolót.
Eredményül tudhatjuk be a 2017.
augusztus 27-én Egerben az Aranypáva nagydíjas versenyen a csoport
kimagasló szerepléséért 3. alkalommal
kapta meg az Aranypáva nagydíjat.
A csoport vezetõje elmondta: itt
Gyöngyöstarjánban most egy olyan
közösség meghívásán vesznek részt
vendégeink, amely méltán mondhatja
el magáról, hogy megõrzi és továbbadja azt a népi kultúrát, amit õseiktõl
tanultak és visznek tovább.
A csoportnak új mûvészeti vezetõje van Dömény Krisztián személyében.
Megemlékeztünk a múlt évben elhunyt Fekete Bandi társunkról, barátunkról.
Támogatóinknak ezúton is köszönjük az adományokat, felajánlásokat, anyagi segítséget.
A beszámoló után a meghívott vendégegyüttesek adták nagy sikerû mûsoraikat, szórakoztatták a megjelenteket.
A mûsor befejeztével elfogyasztottuk a finom vacsorát, majd megkezdõdött a tombolasorsolás, a késõ estig
tartó kötetlen szórakozás, táncolás.
Bízunk benne, hogy akik ezen a
rendezvényen részt vettek, nagyon
jól érezték magukat, jövõre is várunk
mindenkit szeretettel.
Nádasdi Lászlóné, csoportvezetõ
9
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Csigacsinálás a Nagyik és Unokáknál
Bánhatják azok, akik még nem vettek
részt csigacsinálásban sehol! Sokaknak
már csak emlékében élnek azok az alkalmak, mikor az asszonyok hétvégeken
összeültek csigát csinálni. Általában lakodalmak elõtt volt ez szokás faluhelyen.
Ha nem is lakodalomra készülve, de
Gyöngyöstarjánban is összeültek az
énekkar tagjai decemberben az IKSZTben. Mindenki kivette a részét a tésztakészítésbõl és a szorgos kezek munkája közben elõkerültek régi történetek,
vicces történések sõt még dalolásra is
jutott idõ. Az elkészült csigából pedig
finom köret lett a csirkepörkölt mellé,
amivel a nagyik megvendégelték
szponzoraikat, segítõiket. És természetesen a csigatésztából kiárusításra is sor
került a Luca napi vásárban.
Pálosiné Borik Erzsébet

Az a megunhatatlan rétes
Bárki bármit mond, a rétesnek
misztikuma van. Szeretnénk megtanulni, szeretnék jól csinálni...de
valami mindig hibádzik. Vagy nem
elég vékony, vagy mindenhol szakad,
vagy nem lesz könnyû igazi rezgõs.
Egy januári és februári szombaton
azok, akik részt vettek rétestanfolyamunkon bizonyára megtanulták a
réteskészítés csínját-bínját. Hogyan
kell a tésztát összeállítani, hogyan
kell felverni úgy, hogy elváljon a
kéztõl és a táltól...stb....stb.
Nagy élmény volt remek közösségi program, ahol nem csak tanultunk
de szórakoztunk is.
Köszönjük Kati!
A Brody Sándor Megyei Könyvtár
felhívására elküldtük a rétesünk receptjét, mely bekerül az általuk, év
végén összeállítandó megyei szakácskönyvbe. Bízunk benne, hogy ezzel
is öregbíteni tudjuk Gyöngyöstarján
jó hírét.
Pálosiné
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Petrovics doktor 60 éves
Háziorvosunk februárban töltötte
be 60. életévét. Ez gondolom, sokakat
meglep, de hát a számláló nem aszerint
ketyeg, hogy ki hány évesnek néz ki.
Köszöntésképpen szeretnék közreadni
egy történetet, hogyan mentette meg a
doktor úr az életemet.
2004 augusztus közepén jártunk,
amikor egy délelõtt addig nem tapasztalt fájdalmat kezdtem érezni egy ponton a bal mellem alatt. Déltájban heves
hányás tört rám, de aztán abbamaradt.
A fájdalom nem enyhült, de nem is
erõsödött. Nem gondoltam rá, hogy
orvoshoz kéne menni; ennél sokkal
erõsebb, élesebb fájdalmakat (epegörcsöket) is átvészeltem már korábban
egy-két görcsoldóval.
Délután átmentem a szomszédba,
ahová a doktor úr éppen édesapjával
együtt érkezett, hogy gégészeti szempontból (is) megvizsgálják az akkor már
nagybeteg keresztapámat. (A fiatalabbak kedvéért jegyzem meg: néhai id.
Petrovics Antal népszerû orr-fül-gégész
szakorvos volt Gyöngyösön.) Én akkor
még Budapesten laktam, csak nyáron
és hétvégeken tartózkodtam a szülõfalumban, tehát a doktor úr nem volt a
háziorvosom. Amikor meglátott, azt
mondta, hogy megvizsgálna engem is,
mert szerinte gyanúsan rosszul nézek
ki. Perceken belül megállapította: hasnyálmirigy-gyulladás. A levett vért beküldte a laborba édesapjával, aki utazott
vissza Gyöngyösre. Rövid idõn belül

telefonon megérkezett a visszaigazolás
a laborból: helyes volt a diagnózis. Ezt
követõen a doktor úr még berendelt
egy ultrahangos vizsgálatra is, amely kimutatta, hogy egy kõ elzárta az epevezetéket. Ebbõl az következett, hogy epe
ömlött át a hasnyálmirigybe.
A doktor úr tudta, hogy a faluból
Budapestre elszármazott, (azóta már
szintén visszatelepedett) hölgynek jó ismerõse egy professzor a Budapesti Belgyógyászati Klinikán. Tõle megszerezte
a professzor telefonszámát és elérte,
hogy korán reggel 6 órakor, a betervezett mûtétek elõtt eltávolítsák a "kövemet". Este 10-kor indultunk Budapestre. Ha nem jön akkor helybe (a sors
rendelésére) a doktor úr és akár csak
néhány órát is késlekedünk, egy évig
tartó idült hasnyálmirigy gyulladás várt
volna rám. Ha pedig még késõbb távolítják el a követ, akkor súlyos következményekkel járó (akár halálos) hasnyálmirigy károsodást is okozhatott volna.
Tudom, hogy a megmenekülésem
egy csoda volt, amelyet a gondviselésnek köszönhetek. De végtelen hálával
és tisztelettel gondolok immáron 13
éve folyamatosan AZ ORVOSRA, aki
szaktudásával és emberségével közremûködött a csodában.
Kedves Tóni! Isten éltessen még sokáig és erõsítsen meg ebben a manapság már igazán nem mindennapi hivatástudatban!
Dr. Menus Borbála

Gyémántlakodalom
Kiss János (Vicsi) és Kiss Jánosné
szül.: Benedek Margit 1958. február 8án kötöttek házasságot itt szeretett falunkban és azóta is itt élnek szeretetben, boldogságban egymás mellett, fiukkal, szeretett menyükkel, két unoka
és két dédunoka egészíti ki boldogságukat. A 60 éve köttetett házasság
szép és ritka, melyhez szívbõl gratulálunk és további szeretetben, boldogságban eltöltött éveket kívánunk!
Jakubinyi Sándor

Digitális jólét
program
A GINOP-3.3.1 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bõvítése
címû pályázaton az IKSZT digitális
eszközöket nyert. A programban 3
db laptop és hozzá jogtiszta szoftverek,
- 2 db tablet
- 2 db okostelefon
- 1 db projektor
- 1 db multifunkcionális eszköz
(nyomtató, fénymásoló, fax)
- 1 db beltéri WIFI ACCESS
Point,
- 1 db kültéri Access Point
- 1 db router
A külsõ WIFI segítségével az
IKSZT-tõl a Mûvelõdési Ház környékéig lehetõség lesz szabadtéren is
fogni az internetet.
Az eszközök használatához programokat fogunk szervezni, melyrõl szóróanyagon értesítjük ki a lakosságot.
A pályázathoz nem volt szükség
önrészre 100%-ban finanszírozott.
Pálosiné

Látogatás a
Kincstárban
A Nagyi Klub tagjaival február
28-án látogatást tettünk Szent Bertalan templom Kincstárában Gyöngyösön.
A páratlan értékû egyházi gyûjtemény megalapítója Guba Pál (18611952) piarista szerzetes volt. Mint
kiállítás 1991-tõl látható a "Koronaépületben" melyet 2009 és 2014
között újítottak fel, így jelenleg méltó helyen látogatható Esztergom
után Magyarország második legrangosabb "kincstára".
2015-ben az ÉV MÚZEUMA lett.
Pálosiné
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Asztalitenisz hírek
Asztalitenisz diákolimpia, megyei
döntõ, Andornaktálya, 2017. december 17.
Rekordszámú résztvevõvel került
megrendezésre az asztalitenisz diákolimpia megyei döntõje, az elmúlt
évek 20-30 résztvevõje helyett idén 55
nevezés érkezett a versenyre. Egyes
kategóriák még így is igen foghíjasak
voltak, a legerõsebb mezõny a fiúk III. és III-IV. korcsoportjában volt.
Gyöngyöstarján 14 fõvel vett részt
a megyei döntõn, a csapat tagjai az
elvárásoknak megfelelõen szépen
helytálltak, a csapat valamennyi tagja
1 vagy 2 éremmel térhetett haza.
Eredmények:
Leány egyéni I-II. korcsoport:
1. Kutrucz Krisztina
2. Kovács Enikõ
Fiú egyéni I-II. korcsoport:
3. Kovács Márton
5. Dutka Ádám
6. Pászti Zsombor
8. Török Milán
Fiú csapat I-II. korcsoport:
1. Gyöngyöstarján "A" (Kovács
Márton, Dutka Ádám, Pászti Zsombor)
2. Gyöngyöstarján "B" (Török
Milán, Kovács Zsolt, Kovács
Domonkos)
Leány egyéni III-IV. korcsoport:
1. Bagi Kata
2. Király Bernadett
3. Kutrucz Kinga
Fiú egyéni III-IV. korcsoport:
6. Ozsvári Bendegúz
9. Király Krisztián
Leány csapat III-IV. korcsoport:
1. Gyöngyöstarján (Bagi Kata,
Király Bernadett, Kutrucz Kinga)
Fiú csapat III-IV. korcsoport:
2. Gyöngyöstarján (Ozsvári Bendegúz, Király Krisztián, Palotai Csongor)
Az elsõ helyezettek jogot szereztek az országos döntõn való indulásra (Karcag, 2018. február 16-17-18)
Heves-megye képviseletében.
A versenyre történõ utazás a szülõk segítségével valósult meg, akik
besegítettek az utazásba:
Kutrucz Kinga és Krisztina szülei
12

Kovács Márton és Domonkos
szülei
Pászti Zsombor szülei
Dutka Ádám szülei
Kovács Zsolt és Enikõ szülei
Köszönjük a Községi Sportkör-

nek, hogy valamennyi gyermek részére sportmezt biztosított, így az
egész csapat egységes öltözetben tudott megjelenni.
Bagi József
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Asztalitenisz háziverseny
Gyöngyöstarján, 2018. január 13.
Január 13-án, szombaton egy sikeres, egész napos asztalitenisz rendezvény részesei lehettünk. Pontosan 1 évvel ezelõtt egy hasonló háziversenyünk
volt, ekkortól datálható, hogy az asztalitenisz egyre komolyabb szerepet játszik mindannyiunk életében.
Azóta nagyon sok mindent történt.
Az IKSZT támogatásával már heti két
alkalommal tarthatunk edzéseket. Kis
csapatunk elindult a megyei bajnokságban, ahol egyelõre elsõsorban a
tapasztalatokat gyûjtjük, reméljük,
hogy a sok tapasztalat elõbb-utóbb
gyõzelmekben fog jelentkezni.
A ping-pong szakkör résztvevõinek lelkesedése töretlen, ami már
megmutatkozott a diákolimpiai szereplésben.
A szombati háziversenyünkön 13
gyermek (7-en a 10 év alatti és 6-an a
10-14 éves korosztályban), 11 felnõtt
nõ és 20 felnõtt férfi nevezett.
Örömteli, hogy a 12-13 éves gyermekek közül többen bátran elindultak a felnõttek között és ott eredményesen tudtak szerepelni.
Eredmények:
Gyermek, 10 éves korosztály,
egyéni:
1. Kovács Márton
2. Dutka Ádám
3. Pászti Zsombor és Török Milán
Serdülõ, 10-14 éves korosztály,
egyéni:
1.Ozsvári Bendegúz
2. Király Bernadett
3. Jakab Ármin és Palotai Csongor
Gyermek, összevont korosztály,
páros:
1. Király Bernadett-Jakab Ármin
2. Ozsvári Bendegúz-Palotai
Csongor
3. Kovács Márton-Pászti Zsombor
és Kutrucz Kinga-Kutrucz Krisztina
Felnõtt nõk:
1. Király Bernadett
2. Budainé Kovács Dóra
3. Molnár Andrea
Felnõtt férfiak:

1. Valakovics Bálint (Hatvan)
2. Sághy Antal (Hatvan)
3. Bagi Kata és Bóka Zoltán
A legjobb hazai versenyzõnek járó
"Gyöngyöstarján Bajnoka" vándorserleget elnyerte: Bagi Kata
A nap végére elfáradtak a versenyzõk és a szervezõk is.
Nagy örömmel ültünk le a finom
vacsorához, amit már hagyományosan" Bodóné Marika néni készített.
Koccintottunk egymás egészségére,
beszélgettünk és örömmel néztük
kisebb-nagyobb
gyermekeinket,
ahogy felszabadultan ugrándoznak,
pingpongoznak, együtt jól elvannak.

Köszönet mindenkinek ezért a
szép napért!
A szombati versenyünk támogatói:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata: az érmek és serlegek beszerzését támogatta, biztosította a
helyszínt és a fûtést
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért: gondoskodtak nap közben a büférõl és az esti vacsora költségeit állták.
A fõzésért külön köszönet Bodóné Marika néninek!
Bagi József

Lucázás 2017.
Múlt év december 9-én ismét
megtartottuk immár hagyományossá
vált rendezvényünket a Gyöngyöstarjáni Lucázást. Ahogyan az elõzõ
években, a szervezõk most is igyekeztek színes programokkal felpezsdíteni ezt a zord téli napot.
Kezdésként hajnali ébresztõvel, hagyományos disznóvágás vette kezdetét,
melyen a Nagyik és Unokák Énekkar
oszlopos tagjai, valamint Ozsvárt Mihály és Ozsvárt Tibor mezõõrök tüsténkedtek, hogy finom, házias ételekkel
vendégelhessék meg az érkezõket. Ezúton köszönjük a disznóvágáshoz
adományozott sertést a gyöngyöstarjáni
Tölgyfa Kft-nek valamint Bokros
Gábor segítségét. (S ha a disznóvágás
maga, a szó szoros értelmében - a szigorú elõírások miatt - nem is, de a
munkafolyamatok alatti hangulat mindenképp hagyományosnak mondható
volt.) Két testvértelepülésünk, a németországi Geisingenbõl és az erdélyi
Nagygalambfalvából érkezõ vendégeinket kitörõ öröm fogadta, s az énekkar
hozzájuk méltó módon énekkel köszöntötte õket.
Míg a kispiac udvarán gõzerõvel
folyt malackánk feldolgozása, azalatt a

Mûvelõdési Ház nagytermében megkezdõdtek a zenés mûsorok, kicsiknek
és nagyoknak, valamint az ügyes kezûek az Adventi varázsmûhelyben
szorgoskodhattak Varnyú Ritával és
Csernyikné Veres Andival. Köszönjük a
délelõtti program támogatását a Muzsikál az erdõ Alapítványnak.
Délután egy és négy óra között az
érdeklõdõk részt vehettek a Haller
pince bemutató sétáján, valamint a
régi Club, a volt pizzéria termében a
Luca napi ko(r)tyolón, ahol Juhász
René helyi szõlész különleges bio
borait lehetett megkóstolni.
Négy órától a fáklyás felvonulásra
gyûlt össze a nép. Lenyûgözõ hatást
keltett ahogy lovasokkal az élen vonult a menet a Jókai térrõl a Deák
úton át, a Tizeshonvéd utcán keresztül, a Dobó útról a templom elõtti
szakaszig. Köszönjük Szabó Józsefnek és lovas barátainak, hogy idén is
fantasztikus élményt nyújtottak ezzel.
Fél öttõl templomi koncerten,
Baghy Emília szoprán énekmûvész
és tanítványai, barátai ének-zenés
mûsorán vehettek részt az érdeklõFolytatás a 14. oldalon
13
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Folytatás a 13. oldalról
dõk. Emília édesapja az 1950-es
években tanító volt Gyöngyöstarjánban. A koncerten ezekrõl az évekrõl
és az községben töltött fiatalkoráról is
megemlékezett az énekesnõ.
Este fél hattól, a Black Jam tánciskola helyi diákjainak fellépésével, majd
Nagy Károly polgármester úr köszöntõjével megkezdõdtek a Jókai téri színpadi programok. Polgár Peti zenés
humorista, majd a Desperado együttes
jól ismert dalai mozgatták meg a közönséget. Utóbbiak még egy kis táncikálásra is felinvitálták a legkisebbeket, ezzel
garantáltan örök élményt szerezve a
gyerkõcöknek és szüleiknek. :)
A 600 literes nagy üstbõl javában
fogyott a forralt bor, melyet ezúttal
Rosta István európai mesteredzõ,
harmincnyolcszoros magyar kézilabda válogatott sportoló, s nem mellesleg helyi lakos ízesített. Ez alatt tûzzsonglõrök káprázatos elõadása ejtette
ámulatba a köréjük gyûlt tömeget.
A kistérségi forralt bor versenyünkön három település képviseltette magát, Gyöngyös, Karácsond és
Gyöngyöstarján. Kiváló ízesítésû forralt boraikkal nagy sikert arattak,
amire bizonyíték, hogy mind egy
cseppig elfogytak az italok.
Este kilenc órától egészen tizenegyig a Tom White and the Mad
Circus rockabilly zenekar húzta a talpalávalót, s a szeles, hideg idõ ellenére
remek hangulatot teremtettek.
A nagy üst megtöltéséhez ez úton
köszönjük borászaink önzetlen segítségét, akik ajándék boraikkal ismét
hozzájárultak a Lucázás sikeréhez,
Benedek Péter, Csernyik István, Jekkel Tibor, Juhász René, Kiss Balázs és
Kiss Attila, Ludányi András, Ludányi
Gábor, Ludányi József, Nagy Sándor,
Õzse János, Szõke Mátyás.
Köszönjük még a kitelepült egyesületek, csoportok és a segédkezõ
önkéntesek munkáját, mely nélkül a
Gyöngyöstarjáni Lucázás nem jöhetett volna létre. Reméljük a kilátogató
vendégek, a kikapcsolódni vágyó közönség is jól érezte magát.
K. A.
14
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Programtervezet Gyöngyöstarjánban 2018.
2018. január 27. szombat Pávakör Nyílt Napja
Rendezõ: Gyöngyöstarjáni Pávakör
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Támogató: Gyöngyöstarján Önkormányzata
2018. április 21. szombat Tavaszváró Nagyis bál
Rendezõ: Nagyik és Unokák Énekkar
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Támogató: Gyöngyöstarján Önkormányzata
2018. június 9. szombat Húzzunk rétest! nap
Rendezõ: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület
Helyszín: Gyöngyöstarján, Falumúzeum
2018. július Operaest
Rendezõ: Mátra Art and Music
Közhasznú Nkft.
Miller Zoltán
Helyszín: Mûvelõdési Ház Gyöngyöstarján
Támogató: Gyöngyöstarján Önkormányzata
2018. július 23-27-ig Nyári tábor
Rendezõ: Világos Szándékkal
Gyöngyöstarjánért Egyesület
Helyszín: Falumúzeum
Támogató: Gyöngyöstarján Önkormányzata

2018. július 8. vasárnap (záró
rendezvény) Muzsikál az erdõ
Rendezõ: Muzsikál az Erdõ Alapítvány
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Helyszín: Sósirét kastély
Támogató: Gyöngyöstarján Önkormányzata
2018. augusztus 20. hétfõ Falumúzeum mûködésének 10. évfordulója
Rendezõ: Világos Szándékkal Egyesület
Helyszín: Falumúzeum

15.00 és 17.00 óra
Kultúrális Örökség Napja
Séta a Haller pincében
2018. október 20. szombat Nótás
találkozó
Rendezõ: Gyöngyösi Kiss Anna
Helyszín: Mûvelõdési Ház Gyöngyöstarján
Támogató: Gyöngyöstarján Önkormányzata
2018. december 8. szombat
Gyöngyöstarjáni Lucázás
Rendezõ: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
Helyszín: Gyöngyöstarján Jókaitér

2018. szeptember 15. szombat

Multimédiás ének-zene óra:
Humor a zenében
A Humor a zenében foglalkozáson a gyöngyöstarjáni hatodikos diákok játékos, interaktív ismeretterjesztõ foglalkozáson vettek részt az
IKSZT-ben.
Zsoldos Mariann a Bródy Sándor
Megyei Könyvtár könyvtárosával
együtt, elõször hangszerekkel kapcsolatos internetes, online hangszerpárosító játékot játszottunk, majd zenei találós kérdésként Rimszkij-Korszakov: A dongó c. zenéjét kellett felismerni hallás után a King's Singers
énekegyüttes elõadásában.
Megfordítva az adaptációkat a

Star Wars és Despacito komolyzenei
(cselló) feldolgozása ragadta meg a
gyerekek figyelmét. A rajzfilmfigurákra térve a népszerû Tom és Jerry
epizódban Liszt Ferenc: 2. magyar
rapszódiája aratott nagy sikert. A fináléban buli hangulatot varázsoltunk, betekintettünk a Just Dance
Tell Vilmos nyitányába, majd közösen táncra perdültünk. Nagyon élvezték a foglalkozást a diákok, hangosan nevettek, aktívak voltak a feladatok megoldásában.
Pálosiné

Épületenergetikai tanúsítás végzését vállalom magánszemélyeknek és
közületeknek.
Rövid határidõvel, hétvégén is.
Müller Gyula József épületgépész mérnök.
Eng.szám:TÉ 02-51416
Fûtés, gáz, víz tervezés. Kamarai szám: 021014
Telefonszám: 70/5185627, email: mullergyulajozsef@gmail.com
15
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Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
• Felelõs szerkesztõ: Csontos József, a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke •
Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc
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