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Gyöngyöstarján
Önkormányzatának
képviselõi és dolgozói nevében
békés, boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag
új esztendõt kíván

Kiss Viktor
polgármester.
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Gyöngyöstarján A-Z-ig
Általános Iskola
Gyöngyöstarjáni Általános Iskola
Gyöngyöstarján, Jókai tér 5. Fenntartó: Hatvani Tankerületi Központ
Intézményvezetõ: Keszte Tibor
Telefon: 30/831-6945, 30/831-6946
E-mail: gytarjan.iskola@gmail.com

hétfõn 9 órától 16 óráig,
keddtõl péntekig 9 órától 12 óráig.
***

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat
A szolgáltatásokat ellátja: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ.
Telephelye: Gyöngyös, Lokodi út 7.
Telefon: 37/507-017, 507-018
E-mail:
csgykozpont@gyongyosikisterseg.hu
Ügyfélfogadási idõ Gyöngyöstarjánban: Jakab Andrea Renáta
Péntek: 08:00 - 12:00

Háziorvos
Dr. Petrovics Antal háziorvos
Cím: 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János út 2.
Telefon: 37/372-036
Rendelési idõ:
Hétfõ: 8-12 és 16-17
Kedd: 8-12
Szerda: 8 - 12 és 15 - 16
Csütörtök: 8 - 12 és 15 - 16
Péntek: 8 - 12
Vérvétel: Kedd: 6 - 7
Csütörtök: 6 - 7
Ügyelet: Gyöngyösi Központi
Ügyelet 16:00 órától másnap reggel
08:00 óráig Telefon: 37/300-981

***

***

Falugazdász
Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1.
(IKSZT)
Elérhetõségérõl a Nemzeti Agrárkamara ad felvilágosítást. A gyöngyöstarjáni ügyfélfogadások tervezett
idõpontjáról az önkormányzat internetoldalának Eseménynaptár menüpontjában tájékozódhat.

Házi gyermekorvosi rendelés
Rendel: Dr. Purger Piroska csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos
Rendelés helye: 3036 Gyöngyöstarján, Aradi út 10.
Rendelési idõ:
Hétfõ: 14:00 - 15:30
Kedd: 8 - 10
Szerda: 14 - 15:30
Csütörtök: 8 - 10
Péntek: 10 - 12

***

***
Fogorvosi ellátás
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:
07:30 - 13:30
Szerda:
11:00 - 17:30
Csütörtök: 07:30 - 13:30
Péntek:
07:30 - 12:30
Helyettesítõ fogorvosok: Dr.
Oláh Brigitta (Gyöngyöshalász), Dr.
Tóth Rita (Atkár, Karácsond)
Gyógyszertár
Szent Hubertusz Gyógyszertár
(Hõsök út 1.) nyitva tartása:
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***
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1.
Telefon: Pálosi Györgyné
06-30/815-2173
E-mail: tarjanhaz.ikszt@gmail.com
***
Járási ügysegéd
Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatal ügysegédje a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)
ügyfélfogadást tart, ügyfélfogadási
idejérõl a 37/372-025 telefonszámon
érdeklõdjön.

Körzeti megbízott
Dávid Péter r. õrmester
Iroda: Gyöngyöstarján, Dobó u. 7.
Telefon: 30/781-2397
Gyöngyöspatai rendõrörs: 36/522-121
Gyöngyösi rendõrkapitányság:
112, 107, 37/312-551
***
Óvoda
Mosolyfalva Óvoda és Családi
Bölcsõde
Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.
Intézményvezetõ: Szecskõ Tiborné
Telefon: 37/372-025/126-os mellék
Mobil: 06-30/821-3974
***
Önkormányzat
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon : 37/372-025
E-mail:
hivatal@gyongyostarjan.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8-12 és 12:30 - 17
Szerda: 8 - 12 és 12:30 - 16
Péntek: 8 - 12
***
Védõnõ
Csecsemõ- és gyermektanácsadó:
Gyöngyöstarján, Hõsök u. 1.
Védõnõ: Hammer Tünde
Telefon: 06-30/8411-048.
Védõnõi tanácsadás:
Kedd: 8-10, Csütörtök 8-10
Várandós és nõvédelmi tanácsadás: Csütörtök 10-14
Csecsemõ- és kisgyermek tanácsadás: Kedd: 10.30-12
***
Házi segítségnyújtás
Baloghné Kocsmárszki Katalin
vezetõ gondozónõ
06-30/815-2171,
Major Éva gondozónõ
06-30/5736958
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Önkormányzati információk
A 2019.
A 2019. október
október 13-án 29-én megtartartott önkortott alakuló
mányzati
ülés szervezeti
választás ereddöntései
Alpolgármester: Nagyné Záper
ménye
Krisztina Mária.
Polgármester-választás
Kiss Viktor 473 szavazat - polgármester
Nagy Károly Mihály 392 szavazat
Ludányi József 242 szavazat
Képviselõ-választás
Dr. Lipovszky András Dénes 621
szavazat - képviselõ
Ozsvári Dénes 570 szavazat képviselõ
Kovács Menyhértné 526 szavazat
- képviselõ
Nagyné Záper Krisztina Mária
506 szavazat - képviselõ
Babus Edina 454 szavazat képviselõ
Ludányi Ferenc Tibor 362
szavazat - képviselõ
Dr.
Petrovicsné
Sasvári
Zsuzsanna 352 szavazat
Tihanyiné Bárnai Ildikó 345
szavazat
Szecskõ András 283 szavazat
Csomós Andrea 270 szavazat
Jenei Károly 261 szavazat
Juhász René 228 szavazat
Szecskõ Zsolt 201 szavazat
Major Éva 201 szavazat
Ozsvárt Gábor 188 szavazat
Székely Zoltán 183 szavazat
Dénes László Géza 149 szavazat
Ozsvárt Mihályné 145 szavazat
Tóth József 68 szavazat
Részletes, szavazóköri és megyei
önkormányzati választási adatok a
www.valasztas.hu honlapon találhatóak.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ HVI vezetõ

A Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és
Településfejlesztési Bizottság
elnöke: Babus Edina
tagjai: Ozsvári Dénes, Ludányi
Ferenc Tibor, Kovács Menyhértné
képviselõk,
külsõs tagjai: Kormos István József,
Katona Attila Lászlóné, Major Éva
Györgyi.
A Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke: Ozsvári Dénes
tagjai: Dr. Lipovszky András Dénes,
Kovács Menyhértné képviselõk
külsõs tagjai: Varnyú Rita, Nagy
Ádám (Dobó u.)
A módosított szervezeti és
mûködési szabályzat a www.gyongyostarjan.hu oldalon és a Nemzeti Jogszabálytárban elérhetõ.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ jegyzõ

Tájékoztató
sírhelyek
megváltásáról
A köztemetõben a sírhelyek feletti rendelkezési jog idõtartama:
egyes és kettes sírhelyek esetén 25
év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.
Amennyiben az utolsó rátemetéstõl a fenti idõ eltelt, a sírhelyet meg
kell váltani. Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella,

sírsor és sírhely száma)
A megváltás elmaradása esetén a
sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyrõl lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A megváltás kifizetése az Önkormányzat pénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében lehetséges: hétfõn,
szerdán és pénteken 8 - 11 óra között.
A lemondás megtételérõl szóló
nyilatkozat átvehetõ, illetve kitölthetõ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási
idõben: hétfõn 8-12 és 12.30-16 óra
között, szerdán 8-12 és 12.30-16 óra
között, pénteken 8-12 óra között.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Orvosi eszközök beszerzése
a Magyar Falu
Program
keretében
A támogatás célja a település számára a megfelelõ egészségügyi alapellátást
biztosító (az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X.
20.) ESzCsM rendeletben rögzített
eszközök), hiányzó orvosi eszközállomány beszerzése a pályázathoz mellékelt eszközlista szerint.
A projekt elõkészítési szakaszában
az Önkormányzat koordinálásával
igényfelmérés készült az egészségügyi
alapellátások elvégzéséhez szükséges
hiányzó, vagy elavult, pótlásra szoruló
eszközökrõl a helyi szolgálatot végzõ
orvosok bevonásával. Az Önkormányzat által jóváhagyott eszközlistáról orvosi eszközök forgalmazásával foglalkozó szakcégtõl került árajánlat bekérésre. Kiválasztásra került továbbá a
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
pályázatot elkészítõ szakcég, amely a
pályázat összeállítását és benyújtását is
végzi. A pályázat sikeressége esetén a
megvalósítási szakaszban kerül kiválasztásra a projektmenedzsment cég,
mely a kötelezõ nyilvánosság biztosítását is ellátja. A fejlesztés célja a település számára a megfelelõ egészségügyi
alapellátást biztosító, hiányzó orvosi
eszközállomány beszerzése. Közvetett
cél, hogy a fejlesztés eredményeként
mérséklõdjenek az egészségügyi alapellátás országos területi egyenlõtlenségei.
Kedvezményezett: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Projektazonosító: 3007268613
Pályázat benyújtásának idõpontja:
2019. 05. 27.
Támogatói okirat kelte: 2019. 07. 26.
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019. 07. 01.
Projekt megvalósításának tervezett
fizikai befejezése: 2020. 06. 30.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 1 713 566 Ft
Megvalósítási hely: Gyöngyöstarján, Damjanich u. 2., Aradi u. 10.
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szövethálóval ragasztó habarcsba fektetve készül, melyre színvakolat kerül felhordásra egy rétegben 1,5 mm
szemcsemérettel. Megtörténik a padlásfödém szigetelése is. Az épület
homlokzati nyílászárói a korábbi felújítások során csak részben cserélõdtek, a meglévõ régi ablakok korszerûsítése szükségessé vált. A mai kor követelményének megfelelõen 3 réteg
üvegezéssel ellátott fokozott hõszigetelésû mûanyag nyílászárók fehér
színben kerülnének beépítésre redõnnyel és fix szúnyoghálóval felszerelve. A már korábban cserélt nyílászárókat redõnnyel szükséges ellátni
esztétikai és energiahatékonysági
szempontból.
Kedvezményezett: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Projektazonosító: 3018707626
Pályázat benyújtásának idõpontja:
2019. 08. 21.
Támogatói okirat kelte: 2019. 10. 25.
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019. 10. 01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021. 03. 31.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 27 606 072 Ft
Megvalósítási hely: Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.

A gyöngyöstarjáni óvodaépület rekonstruk- A gyöngyöstarciója a Magyar jáni óvodaudvar korszerûFalu Program
sítése a Magyar
keretében
Falu Program
A támogatás célja a gyöngyöstarjáni óvoda felújítása, korszerûsítése fékeretében
rõhelybõvítés nélkül. A projekt keretében megvalósuló építési, felújítási
munkálatok: A homlokzati hõszigetelés az épület energiahatékonyságának növelése érdekében elengedhetetlen. Az épület teljes külsõ felülete
szigetelésre szorul. Mapetherm EPS
(vagy azzal egyenértékû) hõszigetelõ
rendszer 120 mm vastagságban mûanyag dûbelezéssel (6db/m2) üveg4

A projekt keretében a következõ
eszközök beszerzése történik meg:
- 3 db kerti melegház fûszer- és
dísznövények védelmére
- 3 db kerti komposztáló szerves
hulladékok gyûjtésére
- 6x2 db kerti virágtartó szett fenyõfából
- 2 db kerti tárolóláda udvari játé-

kok, párnák tárolására
- 1 db lengõ gerenda
- 1 db mérleghinta
- 1 db háromszög mászóka
- 5 db szemétgyûjtõ
- 5 db kerti pad
A pályázatból az önkormányzat a
meglévõ homokozó fölé 5x5 méter
alapterületû tetõt építtet.
Kedvezményezett: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Projektazonosító: 3021280668
Pályázat benyújtásának idõpontja:
2019. 09. 10.
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019. 11. 01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020. 10. 31.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 4 176 718 Ft
Megvalósítási hely: Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.

Útfelújítás
Gyöngyöstarjánban a Magyar
Falu Program
keretében
A projekt keretében szilárd burkolatot kap a Bocskai utca északi vége a
36. számú ingatlantól a Vörösmarty u.
12. szám elõtti szakaszt érintve a Széchenyi utcai keresztezõdésig, valamint
megtörténik a Széchenyi utca felújítása a Petõfi utcai keresztezõdéstõl a borászati üzemig. A projekt része az érintett útszakaszok vízelvezetésének rendezése részben szikkasztóárokkal,
részben a pályaszerkezet lejtési viszonyainak kialakításával és a meglévõ folyóka tisztításával.
Kedvezményezett: Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata
Projektazonosító: 3020061677
Pályázat benyújtásának idõpontja:
2019. 09. 02.
Támogatói okirat kelte: 2019. 10. 25.
Projekt megvalósításának tervezett
Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás a 4. oldalról
kezdete: 2019. 10. 01.
Projekt megvalósításának tervezett
fizikai befejezése: 2021. 03.3 1.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 19 999 995 Ft
Megvalósítási hely: Gyöngyöstarján, Széchenyi u. 94 hrsz., Vörösmarty
u. 31 hrsz., Bocskai u. 29 hrsz.

Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
- Kossuth utca
felújítása
A mûszaki leírás alapján megújul
a Kossuth u. 1-15. közötti szakasza
112 méter hosszúságban a kátyúk javítása és kiegyenlítõ réteg beépítését
követõen 4 méter burkolatszélességgel, mellette 0,5 méter széles járható
folyóka kialakításával. A folyóka a

2019. november
Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetõ rendszer felé továbbítja a lehullott csapadékot.
Kedvezményezett: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Projektazonosító: 449839
Pályázat benyújtásának idõpontja:
2019. 05. 31.
Támogatói okirat kelte: 2019. 08. 24.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 11 534 947 Ft
Támogatási összeg: 9 804 704 Ft
Önkormányzati önerõ: 1 730 243 Ft
Megvalósítási hely: Gyöngyöstarján, Kossuth u. 583 hrsz.

Gyöngyöstarján község
zártkerti
területeinek
fejlesztése
A pályázatban megjelölt utak felújítása megtörtént. Az elõzetes állapotfelmérést követõen az önkormányzat 3 árajánlatot kért kivitelezésre. A nyertes ajánlattevõ az Andezit Kft. volt. A szilárd burkolatú
útszakaszon 770 m2 burkolat felújítása történt meg, a szilárd burkolatú

úthoz csatlakozó földúton építési engedély nélkül végezhetõ munka zajlott: 300 m2 felületen hengerelt zúzottkõ útpálya került kiépítésre. Csapadékvíz gyûjtésére 50 m3 kapacitású
csapadékvíz-tározó épült, melynek
célja a tározó környezetében és az út
mentén a csapadékvíz összegyûjtése
és tározása locsolási céllal. Az ehhez
szükséges kapcsolódó munkák a pályázati költségvetésnek megfelelõen
valósultak meg.
Pályázati felhívás címe és azonosítója: A Földmûvelésügyi Minisztérium 2017. évi pályázati felhívása a
zártkerti besorolású földrészletek
mezõgazdasági hasznosítását segítõ,
infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására ZP-1-2017
Támogatási szerzõdés száma:
1660-9/2018/HERMAN
Támogató: Agrárminisztérium
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
A kedvezményezett neve: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
A kedvezményezett címe: 3036
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Pályázati támogatás: 9 998 075 Ft
A projekt megvalósítási helyszínei: Gyöngyöstarján, 0383, 0387/2,
2034/2, 0379/6 hrsz-ú ingatlanok
A megvalósítás tényleges befejezési idõpontja: 2019. április 15.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Kedves Gyöngyöstarjáni Lakosok!

Nagyon köszönöm a bizalmukat,
támogatásukat, hogy az Önök jóvol-

tából Gyöngyöstarján polgármestere
lehetek.
Hiszek a munkában, összefogásban, tisztességben. Hiszem, hogy becsülettel, felelõs döntésekkel, közös
összefogással jobb, és szebb Gyöngyöstarjánt építhetünk.
Számomra a település szolgálata, a
lakossági igények teljesítése az elsõdleges. Az Önök érdekeit szeretném képviselni!
Az elkövetkezendõ 5 évben a munkáról kell szóljon a mindennapjaink.
Úgy gondolom, hogy egy felelõs
önkormányzatnak elsõsorban szol-

gálnia kell településünket, az itt élõ
embereket.
Szervezni a közösségi életet, lehetõséget biztosítani a fiataloknak, óvni
a nyugdíjasokat, segíteni a családokat
és a bajban lévõket. Településünk fejlesztését, a beruházásokat, EU-s pályázatok kihasználásával szeretném
megvalósítani.
Nagyobb hangsúlyt szeretnék
fektetni Gyöngyöstarján hírnevének
növelésére.
Tisztességgel, becsülettel Önökért!
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.
Kiss Viktor, polgármester
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Iskolánk életébõl
Iskolai programok
A 2019/2020. tanév elsõ két hónapja változatos és színes programokat kínált iskolánk tanulóinak.
Október 1-jén az alsó és felsõ tagozatos diákok közös énekléssel és
egyéni hangszeres elõadással emlékeztek meg a "zene világnapjáról".
Petõfi: Itt van az õsz címû versét
modern feldolgozásban énekelte el
a 3. osztály lelkes csapata Csomós
Andrea tanító néni vezetésével. A
többi ének és zene bemutatásában
hangszeren közremûködött: Borik
Ildikó, Lipovszky Márton, Ozsvári
Katica, Szita Jázmin, Szõke Viktória. Konferált: Galambos Eszter.
Technikus: Csernyik Bálint. (1. kép)
Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk. A mûsort Borik Ildikó tanárnõ vezetésével a 6. osztályos tanulók adták elõ. (2. kép)
2019. október 7-én papírgyûjtést
szerveztünk, melyben az iskola valamennyi tanulója lelkesen vett részt.
2019. október 22-én az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékére dr. Lipovszky András gyerekekhez szóló zenés történelmi elõadásával, a 6. és 8. osztályos tanulóink mûsorával ünnepi megemlékezést tartottunk. Zenész közremûködõk: Borik Ildikó, Lipovszky
Márton, Mikula Janka. Technikus:
Csernyik Bálint, Oravecz Márk (7.
osztály) A mûsort betanította:
Borik Ildikó
Alsó tagozat
2019. október 3-án az alsó tagozat tanulói a Pesti Magyar Színházban Szabó Magda-Egressy Zoltán: Tündér Lala címû gyerekelõadásán vettek részt. A napot a
Bonbonetti csokoládégyár látogatásával is édesítették. (3. kép)
2019. október 22-én 17 órától
Halloween váró "tök" bulit rendeztünk. Jelmezverseny, tökfaragás,
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kézmûves foglalkozás, disco és esti
filmvetítés színesítette a programot. (4. kép)
Felsõ tagozat
Szeptember 23-án az Autómentes világnap alkalmából rajzversenyen vehettek részt a gyerekek.
Október 2-án a 8. osztály 5 tanulója a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskolában rendezett
gasztronómiai versenyen vett részt.
(5. kép)
Október 4-én az Állatok világnapja alkalmából 5-8. osztályos
gyerekeknek Sándorné Paulik Erika
tanárnõ játékos vetélkedõt szervezett.
Október hónapban az 5-6. és 78. osztályosoknak Barna Tibor tanár úr szervezésében FIFA XBOX
bajnokságot rendeztünk. (6. kép)
Október 11-én megyei szépkiejtési versenyen: Egerben, a Gárdonyi Géza Gimnáziumban szerepelt
iskolánk hat tanulója. Az 5. osztályból: Novák Lili 5. helyezést ért el.
Kiss Virág 7. Nyári Alíz 8. helyezést. A 6. osztályból: Tóth Hanna 2.
lett. Pászti Zsombor 5. Erdõs Anna
6. A jászárokszállási gimnázium
szépkiejtési versenyén Galambos
Eszter és Szõke Viktória (7.o) képviselte iskolánkat. Felkészítõ: Borik
Ildikó
Október 16-án a 8. osztály kerékpáros és gyalogos túrán vett
részt a Világos-hegyre Barna Tibor
tanár úr vezetésével. (7. kép)
Dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna vezetésével az iskola elõterének falára csodálatos fali dekoráció készült. (8. kép)
Az eseményekrõl és a versenyek
helyezettjeirõl további információk
és képek elérhetõk az iskola honlapjáról.
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Óvodánk életébõl
"Kipp-kopp kopogok, óvodába indulok"… hangzott szeptember elsõ
napjaiban sok kisgyermek cipõjének
hangja. Óvodánkban augusztus végén, szeptember elején megkezdõdik
az új gyermekek beszoktatása, a régi
ovisok visszaszoktatása, befogadása.
Számunkra és a szülõk számára is
fontos, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság,
derûs, szeretetteljes légkör vegye körül. Ez az idõszak nem könnyû idõszak senkinek sem, ezért igyekszünk
összehangolt együttmûködést elérni
a szülõkkel a gyermekek érdekében.
Új, pályakezdõ kolléganõt köszönthetünk magunk között régi
óvodásunk személyében, Tóth Alexandrát. Kívánjuk neki, hogy érezze
jól magát óvodánkban és e gyönyörû
szakma minden örömét élje át munkája során! Nagy örömünkre mostanra már teljessé vált az óvodapedagógusi létszámunk is. Mészáros Mátyásné (Kovi óvó néni) nyugdíjasként, állandó délutánosként jött viszsza óvodánkba. Kívánunk neki jó
egészséget a munkájához!
Az idei tanévet 64 gyermekkel
kezdtük el, melybõl most is a kiscsoport létszáma a legnagyobb. A nagy
létszám ellenére is zökkenõmentes
volt a beszoktatás idõszaka. Mostanra
már csak ritkán fordul elõ sírás reggelente és az is csak rövid ideig. Mosolyogva, de néhányan még félszegen
érkeznek óvodába… aztán délután
haza sem akarnak menni. Hát ilyen
ez az óvoda!
Szeptember második hetében
rendeztük meg nyílt Szüreti mulatságunkat. Az óvoda udvarát régi hagyományként, szülõi segítséggel egy délelõttre szõlõskertté varázsoltuk. A
középsõ csoportos gyermekek kedves
kis mûsorral kápráztattak el bennünket. Szüreteltünk, bogyóztunk, sotultunk, majd megkóstoltuk a csorgó, édes mustot. A jól végzett munka
után jöhetett a megérdemelt falatozás. Köszönjük a szülõk segítségét, a
finom süteményeket, melyet a gyer-

mekek örömmel fogyasztottak el.
Molnár Orsit már ismerõsként fogadják a gyermekek és a szülõk egyaránt. A színvonalas, interaktív mûsor aktív részeseivé válhattak a gyermekek és a szülõk is, óvodánk udvarán a meleg, õszi délelõttön. Együtt
táncolt kicsi, nagy, anyuka, apuka…
meg aki bírta!
Ebben az évben is megfigyeltük a
fecskék gyülekezését, összegyûjtöt-

tük a diót udvarunk fája alól. A gyermekek egymással versengve gyûjtötték kosárkákba, vödrökbe a diót, amit
diótörés és -kóstolás követett. Jutott
azért a kincses kamránkba is, hogy
karácsonyra majd diós sütit tudjunk
belõle készíteni.
A Takarítás Világnapján a középsõ
és nagycsoportos gyermekek összeszedték a szemetet az óvoda utcáFolytatás a 12. oldalon
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jában, az óvodánk udvarán. Ezzel célunk, hogy felhívjuk a figyelmüket
környezetük tisztaságára, valamint
annak tudatosítása a gyermekekben,
hogy a munka hozzátartozik a mindennapjainkhoz.

A gyermeki munka áthatja az óvodai tevékenységeinket, természetesen
adott életkoruknak megfelelõen, sikerélmény biztosítása mellett. A
nagycsoportos gyermekek örömmel
gereblyézik össze a lehullott faleveleket, söprögetnek, a nagyobbak segítenek kisebb társaiknak.
A Népmese napján az óvó nénik
bábelõadással kedveskedtek óvodánk

12

2019. november
gyermekeinek. Örömmel és elégedetten figyeltük a gyermeki jelzéseket: a csillogó szemeket, csodálkozó,
ámuló tekinteteket. Nincs is ennél
megnyugtatóbb látvány!
Az Állatok Világnapján a középsõ
és nagycsoportos gyermekek a budapesti Állatkertbe látogattak el. Tartalmas, élménydús napot töltöttünk el,
ahol gyermek, felnõtt egyaránt jól
szórakozott.
A kiscsoportos gyermekek egy késõbbi idõpontban a gyöngyösi állatsimogatóba kirándultak. A mindennapi mozgásnak, a sétáknak, a túráknak,
a gyaloglásoknak köszönhetõen
mindhárom csoport jól bírta az állatkerti sétát és kiélvezték annak minden pillanatát.
A középsõ csoport kihasználva a
gyönyörû õszi idõt meglátogatta a
gyöngyösi piacot, ahol tapasztalás útján is megismerhették az õszi gyümölcsöket, zöldségeket. Gyakorolhatták a tömeg- és gyalogos közlekedés szabályait, miközben vásárlási
szokásokkal ismerkedtek.
A nagycsoportos gyermekek a
Mátra Múzeumban múzeumi foglalkozáson vettek részt, ahol aktívan,
érdeklõdve kapcsolódtak be a foglalkozást vezetõ által felajánlott feladatokba, játékokba. A foglalkozás után
felfedeztük a múzeum minden zegét-zugát. Csodás délelõttünk volt

ismét, ahol újabb ismereteket sajátítottak el a gyermekek.
Az Idõsek napjára szervezett ünnepségen a nagycsoportosok verses,
táncos mûsorral kedveskedtek falunk
szépkorú embereinek.
A hosszú, gyönyörû vénasszonyok nyarát kihasználva sok sétát, túrát szerveztünk a gyermekeknek,
életkoruknak megfelelõen. Bebarangoltuk a nagyokkal a Völgyi tó környékét, sétáltunk a Mulatón, miközben rengeteg õszi kincset gyûjtöttünk (csipkebogyó, kökény, galagonya, makk, õszi levelek). Visszaérve
az óvodába elhelyeztük kincseinket a
természetsarokban, hogy a késõbbiekben felhasználjuk majd ezeket. A
friss levegõn sokat futkároztak, fogócskáztak, bújócskáztak a bokrok,
cserjék között a gyermekek, miközben gyönyörködtünk a színesedõ
õszi tájban.
Mozgalmas, élményekben gazdag
õszi idõszakot tudhatunk magunk
mögött.
"Sárgul már a sok levél,
lehull a földre.
Búsul a fû, fa, virág,
köd hull a rétre."
Kovács Menyhértné
óvodapedagógus

2019. november

XXII. évfolyam 3. szám

Megemlékezés
Szamosvölgyi Péter 1946. május 13-án született Egerben. Iskolái elvégzése után a selypi
cementgyárban dolgozott. Itt talált rá a szerelem, ami házasságban folytatódott, majd lánya és fia
születésével teljesedett ki.
1978-ban lett Gyöngyöstarján tanácselnöke és családjával együtt a község lakója is.
Sokszor idézte fel, hogy az elsõ jelentõs feladata a temetõ ravatalozójának megépítése volt, amit további kihívások is követtek; iskolaépítés, szivárgó építés a Hõsök utcai házak csúszásának megakadályozására,
utak, járdák építése... stb.
Faluépítõ -szépítõ tevékenységét a rendszerváltás után is folytathatta, mert a lakosság polgármesterként is
bizalmat szavazott neki 1990-tõl 2006-ig. Ezen idõszak nagy horderejû beruházásai – mint a gáz és szennyvízhálózat kiépítése – emberpróbáló feladatokat jelentettek.
A község elsõ embereként eltöltött 28 év alatt gyakran lehetett látni az utcákat járva. Jó gazdaként figyelte hol,
mit kéne javítani, szépíteni. Meghallgatta az emberek észrevételeit, problémáit, és igyekezett azokat megoldani.
Részt vett a megye, sõt országos politikában, mindenütt községünket képviselve. Tagja volt és alelnöke a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének. Közösségi munkáját megyei szinten Dr. Jakab István
emlékgyûrûvel, és országosan a Magyar Köztársasági Aranyérdemkereszttel ismerték el.
Maximalista volt saját tevékenységében ezt várta el az önkormányzati képviselõktõl és a hivatali munkatársaktól is.
"A remény hal meg utoljára" volt életének mottója. Ezért remélte, hogy talán mégis lesz gyógyulás a 2018
októberében felfedezett gyógyíthatatlan betegségébõl, vagy legalább néhány évet élhet még családja körében
szeretett feleségével, gyermekeivel és nyugdíjas éveit bearanyozó három gyönyörû unokájával.
Sajnos a kegyetlen kór legyõzte, 2019. augusztus 21-én örökre lehunyta a szemét.
Életének nagyobbik részét, 41 évet az otthonaként szeretett Gyöngyöstarjánjában töltötte és akarata szerint
hamvai is az itteni temetõben nyugszanak.
Községünk elsõ polgármestere, díszpolgára, gondoskodó családapa és odaadó jó barát örökre elment.
Nyugodj békében Péter! Emléked õrizzük.
Ötvös Ferencné
volt önkormányzati képviselõ és jó barát

Közérdekû információ
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelések során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182
Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetõ a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.:182
Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-3305384
E-mail: info@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Az anyatej = egészséges baba
Ebben az évben is meghívást kaptak a településen élõ kismamák és
gyermekeik Hammer Tünde védõnõtõl az Anyatejes Világnap alkalmából.
1992-tõl tartják világszerte az
Anyatejes táplálás világnapját, más
néven a szoptatás világnapját. A
WHO (Egészségügyi Világszervezet)
1993-ban nyilvánította augusztus 1jét az anyatej, egyben a szoptatás világnapjává.
Mint minden évben meghívást
kapott Dr. Purger Piroska gyermekorvos, aki többek között felhívta a
kismamák figyelmét arra, hogy a legtökéletesebb, legkönnyebben megemészthetõ táplálék az anyatej, mert
tökéletes arányban találhatók meg
benne az alkotóelemek. A szoptatás
alatt teljesülnek a baba igényei: biztonságérzet, szoros testkontaktus,
érintés, szemkontaktus melyek mind
a kötõdést segítik elõ.
A délelõtt folyamán Tõkésné Korponyi Krisztina bemutatót tartott a
Kerekítõ és a Csiri-biri torna foglalkozásokból, melyek fejlesztik a babák
szellemi és testi fejlõdõsét, valamint
az anyához való kötõdését.
Köszönjük Hammer Tünde védõnõnek a szervezést!

Tisztelt Lakosok!

Köszönetnyilvánítás

A Gyöngyöstarjáni Pávakör
2020. január 18-án
szombaton
ismét megrendezi hagyományos nyílt napját a
Mûvelõdési Házban, melyre
szeretettel várjuk a lakosságot
és a támogatókat. Részletes
programról a rendezvény elõtt
megjelenõ plakátokról tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki
Sütõ József Ady u. 41. sz. alatti lakosnak, aki teljesen önállóan,
saját anyagi ráfordítással és munkájával felújította a háza elõtti
közterületen elhelyezkedõ "Fé-kút" néven ismert régi gémeskutat. Önzetlen munkája példaként állhat mindannyiunk elõtt.
A faluban számos ilyen kút is található, amelyek felújítás után
a település díszévé válhatnak.
Köszönjük!

Pávakör tagsága
14
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A megunhatatlan Erdély
Aki egyszer már ellátogatott Erdélybe, az minden évben visszavágyik. Mi
az ami visszahív? Nehéz megfogalmazni. A táj? Az emberek? A nyugalom?
Talán mindegyik.
Gyöngyöstarjánból 45 fõs kis kiránduló csapat indult el augusztus 1-jén,
hogy újra átélje azokat az élményeket,
aminek már többször részese volt, illetve akik még nem jártak ott, kíváncsisággal, kis félelemmel a hosszú úttól.
Mentünk az õrzõkhöz: azokhoz,
akik õrzik számunkra távoli hegyeinket,
a lankás legelõket, a sebes patakokat, a
fenyveseket és fogadnak bennünket
szívbõl szeretettel.
Úti célunk Nagygalambfalva, testvértelepülésünk volt, és mint mindig
ebben az évben is meleg vacsorával vártak bennünket, ami igen csak jólesett a
hosszú út után. A vacsora után Kányádi
György református lelkész rövid filmes
beszámolót tartott a nyári gyermek sátortáborukról, ahol Gyöngyöstarjánból
is voltak önkéntes segítõk, Szabó Józsi
és családja, valamint Dr. Jakab Csaba és
felesége személyében.
Az odaúton megnéztük a híres Tordai sóbányát, mely Erdély egyik legérdekesebb látványossága. A közelmúltban a világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé választott helyszín a föld
alatt nemcsak a természet páratlan sócsodáival, de óriáskerékkel, csónakázótóval, fürdésre alkalmas barlangi sóstavakkal is rendelkezik.
Pénteken ellátogattunk a távoli Peles-kastélyba, ahol megnéztük I. Károly
román király gyönyörû kastélyát.
Szombaton reggeli után indultunk a
Nyerges-tetõre, ami leginkább az 184849-es forradalom és szabadságharc egyik
utolsó székelyföldi színhelyeként ismert.
Itt halt hõsi halált mintegy 200 székely
honvéd, akik a szoros védelmét õrizték
az osztrák és orosz csapatokból álló sereg
ellen. A hegy tetején emlékmû áll, átellenben az erdõ szélén lévõ területen, egy
tömegsírba hantolták el akkor az ütközet
áldozatait, akiknek emlékét többek közt
számtalan kisebb-nagyobb fa- és vaskereszt, valamint számtalan kopjafa õrzi.

Itt állított Gyöngyöstarján is egy kopjafát
2017-ben.
Vasárnap ellátogattunk Kányádi
Sándor sírjához, valamint átadtuk
Gyöngyöstarján ajándékát, egy fából
készült padot, ami Nagygalambfalva
Református Templom kertjében lett el-

helyezve.
Köszönjük vendéglátóink kedvességét és a szíves fogadtatást. Jövõre remélem újra találkozhatunk és eltölthetünk
pár feledhetetlen napot a messzi székelyföldön.
Pálosiné Borik Erzsébet
15
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Szépkorúak köszöntése
Az Idõsek Világnapja alkalmából
2019. október 20-án vasárnap a Mûvelõdési Házban immár hagyományosan az idõseket ünnepeltük.
A rendezvény az új polgármester
és képviselõ-testület bemutatkozásával kezdõdött, majd Kiss Viktor polgármester köszöntötte Gyöngyöstarján idõseit.
Ezt követõen azon házaspárok köszöntésére került sor, akik ebben az
évben ünnepelték házassági évfordulójukat. Szívbõl gratulálunk minden
házaspárnak, akik fogadalmunkhoz
hûen kitartottak egymás mellett jóban-rosszban.
65 évvel ezelõtt kötött házasságot:
Kiss László-Kiss Lászlóné Mészáros
Anna
Ludányi Béla-Ludányi Béláné
Bakos Mária
60 évvel ezelõtt kötött házasságot:
Dudás Béla-Dudás Béláné Nagy Mária
Ruzsom József-Ruzsom Józsefné
Kis Mária
Ludányi Miklós-Ludányi Miklósné Török Anna
50 évvel ezelõtt kötött házasságot:
Szecskõ Ferenc-Szecskõ Ferencné
Varga Anna
Ludányi Lajos-Ludányi Lajosné
Záper Ilona
Csernyik Béla-Csernyik Béláné
Ruzsom Erzsébet
Ludányi Lajos-Ludányi Lajosné
Kiss Mária
Bakos József-Bakos Józsefné
Boldog Mária
Balogh Ferenc-Balogh Ferencné
Hagy Irén
Itt köszöntöttük Gyöngyöstarján
legidõsebb lakóját, aki a 94 esztendõs
Záper Mátyásné Ilonka néni. Nagyon boldog születésnapot és egészségben, szeretetben eltöltött hosszú
életet kívánunk neki.
Köszöntések után kis mûsorral
kedveskedtek az ünnepelteknek fellépõink az óvoda nagycsoportosai,
Gyöngyöstarjáni Pávakör, Nagyik és
Unokák Énekkar, Ludányiné Molnár
Borbála és Kiss Anna nótaénekes.
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Asztalitenisz hírek
Az õszi idény feléhez érkezett
a megyei asztalitenisz csapatbajnokság
Csapatunk a 3. alkalommal rugaszkodott neki a megyei bajnoki sorozatnak.
Az elsõ, 2017/2018-as bajnoki évad
még a tanulásról, tapasztalatgyûjtésrõl
szólt. Bár újoncként nem sok sikert jósoltak nekünk, tudtunk néhány szép
gyõzelmet aratni.
A következõ, 2018/2019-es bajnoki
évadban már kiegyensúlyozott teljesítménnyel a bajnoki tabella középmezõnyében végeztünk. 2018 tavaszától Salamon István edzõ készíti fel a játékosokat. A szorgalmas edzésmunkának már
egyre inkább látszanak az eredményei.
A 2019/2020-as bajnoki idényre ismét átszervezte a megyei szövetség a bajnokság lebonyolításának a rendszerét.
Több csapat megszûnt, mások újjászervezve elindultak. Van két csapat, (Lõrinci
és Füzesabony) amelyek több, NB-IIIas játékossal megerõsödve egyértelmûen
a feljutást célozták meg. Õk kiemelkednek a mezõnybõl, a többi csapat az õket
követõ rangos helyekért küzdhet.
A bajnokságot 3 szép gyõzelemmel

kezdtük (Maklár, Karácsond és Kömlõ
ellen). Ezek közül kiemelkedik a Karácsond elleni bravúr gyõzelem, de Maklár és Kömlõ is egy nehéz ellenfél,
mindketten az elõzõ évben magasabb
osztályban játszottak. A bajnokság õszi
idényének a felén túl 4 gyõzelemmel,
egy döntetlennel és két vereséggel a 4.
helyen állunk a 12 csapatos mezõnyben.
Eredmények:
Maklár-Gyöngyöstarján:
6-12
(Gyõztek: Bóka Zoltán: 3, Bagi Kata: 3,
Bibor András: 2, Racskó László: 1, Varga Lajos: 1, Bóka-Bagi páros, RacskóBibor páros)
Gyöngyöstarján-Karácsond: 10-8
(Gyõztek: Bóka Zoltán: 3, Bagi Kata: 3,
Racskó László: 3, Racskó-Varga páros)
Gyöngyöstarján-Kömlõ:
11-7
(Gyõztek: Bóka Zoltán: 3, Bagi Kata: 2,
Bibor András: 4, Bóka-Bagi páros,
Racskó-Bibor páros)
Vámosgyörk-Gyöngyöstarján: 9-9
(Gyõztek: Bóka Zoltán: 1, Bagi Kata: 2,
Bibor András: 2, Racskó László: 2,

Varga Lajos: 1, Bagi-Varga páros)
Pétervására-Gyöngyöstarján: 5-13
(Gyõztek: Bóka Zoltán: 4, Bagi Kata: 4,
Racskó László: 3, Varga Lajos: 1,
Racskó-Bibor páros)
Recsk-Gyöngyöstarján:
12-6
(Gyõztek: Bóka Zoltán: 2, Bagi Kata: 1,
Racskó László: 2, Bóka-Bagi páros)
Füzesabony-Gyöngyöstarján: 14-4
(Gyõztek: Bagi Kata: 2, Racskó László: 2)
Még további nehéz mérkõzések
várnak ránk ezen az õszön, utána folytatás tavasszal.
Mire ezek a sorok megjelennek a
nyomtatásban, túl leszünk a diákolimpia megyei döntõjén, és remélem, többekkel együtt készülhetünk az országos
döntõre.
Január elején ismét tervezzük megrendezni a hagyományos évkezdõ nyílt
házi bajnokságunkat. Az asztalitenisz
híreirõl folyamatosan friss információkat olvashatunk a Gyöngyöstarjáni Asztalitenisz Barátok Köre nyílt facebook
csoportban.
Bagi József
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Gyöngyöstarjáni KSK – 2019/2020 õsz
A tavalyi eredményes szezon után két korosztályban is - U15 és U17 ezüstérmet szerzett a helyi utánpótlás
labdarúgók csapata - a következõ évad
sem maradhatott ki a versenyeztetésbõl. Ahogyan jó pár éve már, idén sem
indult el felnõtt gárda az egyesület színeiben de az önálló utánpótlás nevelésbeli érdekeltségnek hála legalább egy
korosztályt sikerült nevezni a
2019/2020-as Heves megyei U17-es
bajnokságba, ahol jelenleg 12 csapat
küzd egymással. A gyermekek itt 2003,
2004, 2005 és 2006-os születésûek, túlkorost nem lehet szerepeltetni. Jelenleg
az õszi szezon végéhez közeledik a
pontvadászat. Fiatal csapatunk - mindössze két fõ labdarúgóból áll a legidõsebb évjárathoz tartozók száma - egy
mérkõzéssel az idei évi versenyévad vége elõtt az 5. helyen tanyázik és ez a középmezõnybeli tagság reálisnak tûnik.
A keret 22 fõ játékosból áll, amely
kimagasló egy vidéki sportegyesület és a
megyei, vagy akár országos létszámok
vetületében is azonban mindössze egyszer állt rendelkezésre az összes játékos,

a további mérkõzéseken mindig voltak
ilyen-olyan okból hiányzóink azonban
pontosan ezért van szükség ennyi hadra
fogható legényre a "gáton".
Összességében elmondható, hogy a
csapat élvezi a közös munkát, szívesen
áldozzák a gyermekek szabadidejüket a
labdarúgásra valamint az évek óta
együtt szereplõ srácok igazi kis családdá
elegyültek, barátságok szövõdtek de
legalábbis mindenki hasznos és értékes
tagja a közösségnek. Nagyon nagy gratuláció és elismerés jár a fiataloknak!

Köszönet, dicséret és hála illeti meg
továbbá Jenei Károlyt az egyesület elnökét, Ludányi Lajost és Ludányi Lajosné "Marika nénit", Nagy-Dobos
Esztert, a lehengerlõ és mindig pozitív
Szülõi Munkaközösséget áldozatos tevékenységükért, valamint minden
egyéb szimpatizánsnak köszönjük a jó
hírvivést és helyszíni buzdítást.
Bárki, aki szereti a focit, a sportot
kövesse figyelemmel ezt a kis egyletet
és zúgjon teli torokból a Hajrá Tarján!

Gyöngyöstarjáni KSK – Tehetségeink, akikre
büszkék lehetünk
Az utánpótlás-nevelésben - kifejezetten vidéken - dolgozó edzõk
számára mindig kétélû fegyver, hogyha szóba kerül egy-egy tehetségesebbnek tartott gyermek megkeresése, megfigyelése más klubok által, így
az esetleges egyesületváltás felszínre
bukkanásának kérdésköre. Egyrészt
boldog és büszke lehet a nevelõ és
egyesülete arra, hogy értéket tudott
teremteni azonban felvetõdik benne
a kérdés, mi lesz ha már nem lesz,
nem lesznek meg a gyermekek, akikre mondjuk a csapatot építette és így
kezdheti elölrõl a munkát?
A mérleg mindkét oldalára pakolhatunk érveket, azonban annak kell az
18

erõsebbnek lennie, amikor is a játékos, játékosok továbbmenetele egy
magasabb szint felé történik! Ez utóbbi jelzõ a legnyomósabb: egy magasabb szint. A tehetséget nem elég felfedezni, gondozni, ápolni kell, s amikor már egy bizonyos helyen megrekedne, egy újabb kihívásokkal telibb
környezet irányába kell közvetíteni,
hiszen így garantálhatóbb a további
fejlõdése. De legalábbis az esélyt meg
kell adni, hogyha a gyermek ezt szeretné és a szülõi támogatottság is meg
van ehhez.
Egyesületünk életében történtek
ilyen váltások, ugyanis ezt a szezont
már nem a Gyöngyöstarjáni KSK szí-

neiben kezdte meg két volt labdarúgónk, nevezetesen Jakab Ármin és
Kõhegyi Kevin.
Ármin kiemelkedõ tagja volt egyesületünknek, hosszú évekig szerepelt
akár két korosztályban is - volt, ahol
több csapattársa mellett legfiatalabbként - mely esetben hétvégéjét teljes
egészében a labdarúgásnak szentelte,
nem beszélve a hétközi edzésekrõl.
Szorgalma, kitartása és a bajnokságokban nyújtott teljesítménye nem volt
hiábavaló, hiszen már korábban is fókuszba került több egyesületnél, azonban idén nyáron elkötelezte magát az
FC Hatvanhoz egyletünk maximális
(Folytatás a 16. oldalon)
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(Folytatás a 15. oldalról)
patronálása mellett. Jelenleg a Magyar
Labdarúgó Szövetség által szervezett
U17-es II. osztályú bajnokságban
szerepel, ahol csapatának alapembere
és olyanok ellen játszhat hétrõl hétre
mint az NB I-es felnõtt gárdával rendelkezõ Mezõkövesd vagy például a
Salgótarján, Tiszaújváros, Gyöngyös,
Eger a teljesség igénye nélkül. További
sok sikert kívánunk Árminnak, úgy a
sportban, mind a tanulmányaiban hiszen csapat mellett iskolát is váltott,
ugyanis a Gyöngyöstarjáni Általános
Iskolából a Berze Nagy János Gimnáziumban kezdte meg középiskolai
éveit.
Kevin sokoldalú és lelkes tagja
volt közösségünknek, Árminnal ellentétben neki mindig egy korosztályos csapat jutott ki a versenyeztetésben, azonban szinte állandóan a legfiatalabbnak számított a pályán. Kitartása, szorgalma, ügyessége és elhivatottsága révén õt is sikerült magasabb osztályú csapathoz delegálni. A
Gyöngyösi Atlétikai Klub hívószavára mondott igent és sem õ, sem egyletünk nem bánta meg ezt a manõvert, hiszen Kevin ugyanúgy a Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú bajnokságában szerepel, õ az
U14-esek között s csapatának folyamatosan kezdõ játékosa. Olyan ellenfelek ellen pallérozódhat, mint a Mezõkövesd, Hatvan, Balassagyarmat
vagy a Jászberény. Kevinnek is sok sikert kívánunk sportbéli és tanulmányi eredményeihez, jelenleg 7. osztályos a Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában.
Büszkék vagyunk rájuk, ugyanis
jó példával járnak elõ kortársaik számára, köszönjük az egyesület nevében mindennemû korábbi és jövõbeli támogatásukat!
Hajrá Tarján!

Gyerekszáj
Sok családban, ha a szülõ megkérdezi a gyermekétõl, hogy: Mi történt az
iskolában ? – általában ez a válasz érkezik. Semmi! Ezért szeretnék néhány,

2019. november

Jakab Ármin - FC Hatvan

Jakab Ármin - Gyöngyöstarjáni KSK

Kõhegyi Kevin - GYAK

Kõhegyi Kevin - Gyöngyöstarjáni KSK

az arcunkra mosolyt csaló vicces
történetet, beszélgetést megosztani.
- Mivel szerettek otthon játszani? kérdeztem egy kislánytól.
"Rajzolni, színezni, mert az lenyugtat!"
- Mi a kedvenc ennivalód? - be-

szélgettem egy kisfiúval.
"Krumplikás paprika, mert én így
szeretem mondani!"
Egyik alkalommal megdicsértem az
egyik gyerkõcöt, mert nagyon szépen
színezett. Erre ezt a választ kaptam:
"Nekem van érzékem a minõséghez!"
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Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata • Felelõs
kiadó: Kiss Viktor, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
•
Felelõs szerkesztõ: Ozsvári Dénes, a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke •
Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc
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