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GYÖNGYÖSTARJÁNIXIII. évfolyam 1. szám
2020. március

• március 15.:
Községi megemlékezés 
az 1848-49 forradalom 
és szabadságharc eseményeire

• április 12.:
Húsvétoló a Falumúzeumban, 
a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjá-
nért Egyesület szervezésében

• május 1.:
Majális és piknik a Völgyi-tónál, a 
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjá-
nért Egyesület szervezésében

• május 30.:
Nyitott pincék napja

• május 31.:
Községi gyereknap a sportpályán

• június 4.:
A nemzeti összetartozás napja: 
Trianon 100

• június 20.:
Szent Iván éji mulatság: 
főzőverseny, réteshúzás, 
szórakoztató műsorok, tűzugrás

• július 10.:
Muzsikál az erdő Fajzatpusztán

• augusztus 1.:
Cantare Városi Vegyeskar 
hangversenye a templomban

• augusztus 20–22.:
Gyöngyöstarjáni Szüretkezdő Vigasság

augusztus 20.: Nagymise 
után körmenet, és ünnepség a 
Szent-István szobornál
augusztus 21.: Parasztolimpia a 
Falumúzeumban, Este koncert a 
Faluközpontban
augusztus 22.: Egész napos prog-
ramok, szüreti felvonulás, utcabál

• október 23.:
Községi megemlékezés 
az 1956-os forradalomra

• november 21.:
Elégedetten az élettel. 
Pál Ferenc atya előadása

• november 28.
Adventi Boros-Toros

2020. évi rendezvénynaptár
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Rátemetés esetén az utolsó 
rátemetéskor meg nem váltott 
időszakot kell megfizetni (pl. 
ha kettes sírhelyen az utolsó 
rátemetéskor 12 éve igazoltan 
megváltásra került a sírhely 25 
évre, akkor csak 12 évre eső 
díjat kell megfizetni)

Az építésekkel és energia-
használattal kapcsolatos díjakról 
további információ a Gyöngyös-
tarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatalban elérhető vagy az ön-
kormányzat honlapján található.

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, hogy az ingatlanuk mentén a 
csapadékvíz elvezető árok, áteresz tisz-
tításáról, a zöldfelület karbantartásáról 
folyamatosan gondoskodjanak.

A csapadékvíz szabad elfolyásának biz-
tosítása az elvezető árkok és átereszek fale-
véltől, füvesedéstől, hordaléktól történő 
tisztítása az ingatlan mentén az ingatlantu-
lajdonos vagy használó kötelezettsége!

Kérünk mindenkit a közelgő tavaszra 
való tekintettel lehetőségeik szerint te-
gyék, tetessék rendbe az árkokat, átere-
szeket!

Óvodai beiratkozás
Változtak 

a szabadtéri égetés 
országos szabályai
Az 54/2014 (XII.05.) BM ren-

delet az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályokról (továbbiakban: OTSZ) 
111. számú fejezete „A szabadtéri 
tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabá-
lyai” terén, az OTSZ módosításai-
nak hatályba lépésével, 2020. janu-
ár 22. után jelentősen változtak.

 A külterületen végezhető irá-
nyított égetés hatósági engedély-
hez kötött tevékenység volt. A 
módosítást követően az irányított 
égetést engedélyeztetni nem kell, 
ellenben az illetékes hivatásos ka-
tasztrófavédelem területi szervé-
hez (megyénkben: Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
3300 Eger, Klapka Gy. u. 11.) írás-
ban az égetés megkezdése előtt 5 
nappal be kell jelenteni.

A bejelentőlap Gyöngyöstarján 
Község internetoldaláról letölthető:

www.gyongyostarjan.hu
A szabadtéri égetés helyi szabá-

lyai nem változtak:
A kerti hulladék ártalmatlaní-

tása elsősorban komposztálással 
történhet.

Belterületen elszáradt avart és 
kerti hulladékot, a község külterüle-
tén növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett növényi hulladé-
kot április 1. és október 31. között 
hétfői napokon - kivéve ha ez ün-
nepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra 
között csak szélcsendes időszakban, 
a Község belterületén, saját vagy 
bérelt ingatlanon belül jól kialakí-
tott tűzrakó helyen szabad égetni 
úgy, hogy az emberi egészséget és 
a környezetet ne károsítsa, valamint 
az égetés hősugárzása és füstje kárt 
ne okozzon.

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Tájékoztató 
2020. január 1-jétől 

érvényes 
szolgáltatási díjakról

Az Integrált Közösségi és Szol-
gáltató Térben igénybe vehető in-
ternet hozzáférési lehetőség díja 
napi 30 perc díjmentes használatot 
követően bruttó 165 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integ-
rált Közösségi és Szolgáltató Tér-
ben az esetenkénti fekete – fehér 
fénymásolás díja bruttó 380 forint/
minden megkezdett 10 oldal.

A Gyöngyöstarjáni Közös Ön-
kormányzati Hivatalban a hangos-
bemondó reklám célú használati 
díja bruttó 4.475 forint/hirdetés egy 
alkalommal történő közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó 
című helyi újságban történő rek-
lámhirdetés díja 1/8 oldal esetén 
bruttó 1.825 Ft/megjelenés.

 
Házasságkötéskor anyakönyvi 

eljárással összefüggésben fizeten-
dő díjak 2020. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli há-
zasságkötés ellentételezéseként 

a) külterületi helyszín esetén 
házasságkötésenként 26.505 forint,

b) belterületi helyszín esetén 
házasságkötésenként 13.145 forint,

c) a Művelődési Ház esetén a 
b) pontban megjelölt díjon felül a 
mindenkor hatályos terembérleti 
díjat kell megfizetni. 

A hivatali munkaidőn kívül tör-
ténő házasságkötés esetén a több-
letszolgáltatás ellentételezéseként 
7605 forint/anyakönyvi esemény 
díjat kell megfizetni és akkor enge-
délyezhető, ha a felek e díjat meg-
fizetik.

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata

A 2020/2021. nevelési évre 
óvodai beíratás 2020. április 
24-30-ig, 8-16 óráig lesz a Mo-
solyfalva Óvodában (Gyön-
gyöstarján, Damjanich u. 1.)

A Mosolyfalva Óvoda fel-
vételi körzetét a fenntartó 
Gyöngyöstarján község teljes 
közigazgatási területében ál-
lapítja meg. A szabad férőhe-
lyekre körzeten kívüli gyerme-
kek felvehetők.

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. Az 
óvoda integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyer-
mekeket felvehet.

Az óvodáztatási kötelezett-
ség megsértésének következ-
ményeiről, a felmentés lehe-
tőségéről, a felvételi eljárás 
menetéről további információk 
az önkormányzat honlapján és 
az óvodában elérhetők.

Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata

2020. január 1-jétől érvényes 
sírhelydíjak

Egyes sírhely ára 25 évre 4.750 Ft
Kettes sírhely ára 25 évre 9.500 Ft
Sírbolt (1 személyes) 60 évre 8.400 Ft
Sírbolt (2 személyes) 60 évre 16.800 Ft
Urna fülke 10 évre 11.600 Ft

Önkormányzati tájékoztató árkok, átereszek, 
zöldterületek kezeléséről



HÍRMONDÓ 2020. március
GYÖNGYÖSTARJÁNI

3

Az őszi szünetet követően 2019. 
november 11-én közel 90 tanuló 
részvételével került megrendezésre 
a hagyományos Márton-napi vers-
és prózamondó verseny. 

A téli ünnepek közeledtével 
számos programon vettek részt a 
gyerekek. Iskolánk alsó tagozata 
az óvodásokkal közösen a gyere-
kek által készített ünnephez illő 
papírdekorációkkal díszítették fel a 
község fenyőfáját. A gyerekeknek 
meleg teával és süteménnyel ked-
veskedett a Polgármesteri Hivatal.

2019. december 6-án iskolánk-
ba is ellátogatott a télapó. Az alsó 
tagozatos gyerekeknek meglepetés 
csomagokkal kedveskedett.

2019. december 19-én iskolánk 
tanulói  karácsonyi műsorral ké-
szültek, melyre mindenkit szeretet-
tel vártak.  Versek, betlehemes és 
karácsonyi jelenetek, tánc és közös 

éneklés színesítette a műsort. Az 
estét az elmaradhatatlan tombola-
húzás zárta.

2020. január 13-án iskolánk 
valamennyi osztálya testnevelés 
óra keretében korcsolyázáson vett 
részt a gyöngyösi  jégpályán. Az 
utazás ingyenességét az iskolai ala-
pítvány tette lehetővé.

Január végén 23 fős létszámmal 
vettünk részt az immár hagyomá-
nyos lengyelországi sítáborban, 
ahol kiváló körülmények között 14 
gyermek kapott saját tudásszintjé-
nek megfelelő oktatást.

2020. február 3-án 17 órától  
vidám, játékos sportvetélkedőn 
vehettek részt az alsó tagozatos és  
nagycsoportos óvodás gyerekek. A 
délután a szülők és gyerekek lelkes 
szurkolásának is köszönhetően jó 
hangulatban telt.  Minden résztve-
vő jutalomban részesült.

Iskolánk életéből

NYÍLT HÉT
a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola
2020. március 16–20. között

nyílt hetet tart!

Az órák pontos beosztásáról az iskola honlapján lehet tájékozódni.
www.gytarjan.sulinet.hu

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A versenyeredmények és a programokon készült képek
megtekinthetők az iskola honlapján: www.gytarjan.sulinet.hu
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Novemberben Márton napot ünnepel-
tünk. Délután pedig kézműves foglalko-
zásokra vártuk a szülőket, ahol különböző 
libás képeket, lámpásokat készíthettek gyer-
mekeikkel közösen. A napot a szülőkkel 
lámpás, dalos közös sétával zártuk. 

Az iskolai Márton napi versmondó ver-
senyen 2 nagycsoportos kislány képvisel-
te óvodánkat. A versmondó után büszkén 
vették magukhoz a lufiból készült libáikat, 
ajándékukat. 

A falu karácsonyfáját az alsó tagozatos 
diákokkal díszítettük fel, kellemes kará-
csonyi zene kíséretében. Meleg tea és sós 
sütemény várt bennünket. Köszönjük szé-
pen a figyelmességet.  A 4. osztályosok és 
nagycsoportosok a saját készítésű díszekkel 
tették varázslatossá a híd korlátját.

Idén is Molnár Orsi hozza el a gyerme-
keknek a Mikulást egy interaktív műsor ke-
retén belül. A gyerekek csillogó szemekkel 
várták a találkozás pillanatát. A Mikulást 
verssel és dalokkal köszöntötték, melyet 
egy-egy kis csomaggal köszönt meg a Mi-
kulás.

Tünde Óvó néni néptáncosai Luca napi 
kotyolással járták be a csoportokat Óvo-
dánkban. 

A faluban a Luca-napi rendezvényen 
óvodánk fiatal dolgozói boszorkányos beöl-
tözéssel elevenítették fel a régi népszokás 
hagyományait. Betlehemkészítő versenyre 
a Napocska csoport és a Katica csoport is 
benevezett és különdíjat nyertek. Házi sü-
teményekkel a szülők jóvoltából megtelt az 
óvodai sátor. Minden szülő munkáját kö-
szönjük!

Nagycsoportosaink nagyon sokat készül-
tek a Betlehemi műsorra, amit az óvodában 
dolgozó felnőtteknek, gyermekeknek illetve 
meghívott vendégeinknek adtak elő. A mű-
sor után apró kis ajándékkal kedveskedtünk 
minden vendégünknek, majd minden cso-
portban megérkezett a várva várt angyalka. 
Csillogó szemek és hatalmas öröm járt át 
minden csoportot.

Minden évben a Pávakör nyílt próbáján 
a néptáncosaink nyitják meg a műsort. Kö-
szönjük a meghívást!

Február a bálok hónapja amit, a gyermek 
farsangi mulatságával indítottunk. Mind a 
3 csoport egy-egy kis műsorral készült. Az 
elmaradhatatlan tombola húzás előtt Molnár 
Orsi interaktív műsora szórakoztatott kicsit 
és nagyot. A következő hétvégén rendeztük 
Jótékonysági Bálunkat, ahová szép létszám-
mal megjelentek ovisaink támogatói. Kö-
szönjük mindenkinek a támogatást és a jó 
hangulatot.

Hives-Iványi Regina

Óvodánk 
életéből
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A faluban sok 
probléma merült fel 
az elektromos mope-
dekkel rendelkező la-
kosok közlekedésével 
kapcsolatban. Ugyanis 
az utolsó három évben 
megduplázódott az 
elektromos mopedek-
kel közlekedők száma 
- ez egyrészt jó dolog 
- hiszen sok, mozgásá-
ban korlátozott lakos-
nak tudtam segíteni. 
Sajnos ezek a mope-
dek nincsenek KRESZ 
vizsgához kötve, így 
sokan megnehezítik a 
faluban a többi gépjár-
művel közlekedő lakos 
közlekedését. Ezért kérem azokat, 
akik az utolsó KRESZ oktatás 
után kaptak mopedet, hogy je-
lentkezzenek nálam a 372-278-as 
számon, hogy szeretnének-e részt 
venni közlekedéssel kapcsolatos 
oktatáson. Megfelelő létszám ese-
tén újra megszervezzük a KRESZ 
oktatást, amely egyeztetett napon 
2-3 órás időtartamú lenne. Ad-
dig is kérem mozgáskorlátozott 
lakosainkat, hogy mopedjeikkel 
körültekintően közlekedjenek, a 
gépjármű vezetőktől pedig megér-
tésüket kérjük, hiszen nem tudhat-
juk, hogy kinek és mikor melyik 
családtagja kerülhet ilyen helyzet-
be.

Ezúton szeretném megköszön-
ni a magam és a Mozgássérültek 
Egyesülete nevében 2019. de-
cember 7-én Szeretet Ünnepség-
re felajánlott anyagi támogatást, 
Kiss Viktor polgármester úrnak 
és a képviselő-testület tagjainak. 
Köszönjük a Gyöngyöstarján 
borászainak: Benedek Péternek, 
Ludányi Andrásnak, Ludányi Jó-
zsefnek, Kovács Lászlónak, Őzse 

Jánosnak, Juhász Renének továb-
bá Székely Zoltán vállalkozónak a 
megtisztelő adományokat!

Értesítem a falu lakosságát, 
hogy ha bárkinek bármilyen moz-
gássérült problémája van vagy 
kérdése forduljon hozzám a 06/20 
9381-229-es telefonszámon, vagy 
pedig Gyöngyös Mérges út 5. 
szám alatt várjuk tagtársainkat, 
ügyfeleinket. Nyitvatartási idő: 
Kedden 9.00-11.00 óráig és csü-
törtökön 13.00-15.00 óráig. Tele-
fonszám: 37-311-979.

Magam és a Mozgássérült 
Egyesület nevében kívánok a falu 
összes lakójának balesetmen-
tes közlekedést, jó egészséget a 
2020-as évre. Köszönjük azon 
tagtársainknak és segítőinknek 
személyi jövedelemadójuk 1%-
ának felajánlását egyesületünk ré-
szére! Megtisztelő támogatásukat 
a 11739009-20151191-es számla-
számra várjuk a jövőben is.

Hovanyecz Józsefné
megyei elnök

Korponyi Antal
megyei vezetőségi tag

Fergeteges hangulatú bállal zárták az 
évet a Nagyik és Unokák Énekkar tagjai 
szilveszter éjjelén.  

Mindenre gondoltak. Volt jó itóka, 
finom étel, sok jó süti és jó zene. És a 
hangulat, aki ismeri őket tudja. Az estet 
egy rövid jelenettel kezdték, majd tánc, 
vacsora, tánc és mulatság. Éjfélkor a 
falu legidősebb párjának férfi tagja Lu-
dányi Béla mondta el ünnepi beszédét 
aki immár 86. évét tölti ebben az évben. 
Magható volt.

Kívánok a nagyisoknak még sok 
ilyen szilvesztert, jókedvet, barátságos 
együttlétet. Pálosiné

Korponyi Antal – Mozgássé-
rültek Egyesületének vezetőségi 
tagja és falufelelőse – a vezetőség 
nevében is gratulál Kiss Viktor pol-
gármester úrnak és az új képviselő 
tagoknak a megválasztásukhoz. A 
munkájukhoz sok sikert, kitartást, 
erőt-egészséget kívánunk.

Parkolási igazolvány (kártya) 
– új szabályok, egyszerűbb ügy-
intézés

A Mozgáskorlátozottak Egyesü-
letének Országos Szövetsége követ-
kezetes, szakmailag alátámasztott 
érdekvédelmi munkájával elérte, 
hogy a jövőben a mozgáskorláto-
zott emberek a speciális igényihez 
igazodó, egyszerűbb eljárás kereté-
ben igényelhetik a parkolási igazol-
ványt. A MEOSZ kérésével össz-
hangban 2019. október 1-jétől az a 
mozgáskorlátozott személy, akinek 
állapota orvosilag igazoltan végle-
ges, határozatlan időre, azaz lejárati 
határidő nélkül kapja meg a parkolá-
si igazolványát. 2020. január 1-jétől 
pedig az ügyfélnek már nem kell a 
határidőket fejben tartania, mert a 
kormányhivatal a lejárat előtt 90 
nappal értesíti az érintetteket, akik 
a jogosultságuk fennállása esetén 
kezdeményezhetik a parkolási iga-
zolványuk meghosszabbítását. Az új 
szabályokról és az ügyintézés mene-
téről az alábbiakban olvashatnak:

A mozgásban korlátozott sze-
mély parkolási igazolványáról 

szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. 
rendelet több rendelkezése is mó-
dosul a közeljövőben, miszerint a 
mozgáskorlátozott emberek a spe-
ciális igényeikhez igazodó, egysze-
rűbb eljárás keretében igényelhetik 
a parkolási igazolványt.

Már 2019. október 1-jétől élet-
be lépő fontos változás, hogy az 
ügyfél részére lejárati határidő 
nélkül kell kiállítani a parkolá-
si igazolványt, ha a jogosultságot 
igazoló irat – például a közleke-
dőképesség minősítéséről kiadott 
szakvélemény vagy a súlyos fo-
gyatékosságra vonatkozó szakvé-
lemény – alapján a mozgáskorlá-
tozott személy állapota végleges. 
Ezt a szabályt azonban csak a kor-
mányrendelet -  ezen szakaszára 
vonatkozó – fent említett hatály-
balépését, az 2019. október 1-jét 
követően indult eljárásokban kell 
alkalmazni.

A kormányrendelet parkolási 
igazolvány érvényességéről ren-
delkező 7.§ szakasza két új bekez-
déssel egészül ki, amelyeket 2020. 
január 1-jétől kell alkalmazni. 
Ettől az időponttól a járási hivatal 
köteles az igazolvány érvényessé-
gének lejárta előtt 90 nappal ér-
tesíteni az ügyfelet arról, hogy 
igazolványa le fog járni. Továbbá 
köteles arról is tájékoztatni, ha a jo-
gosultsága fennáll, kérheti az iga-
zolvány meghosszabbítását.

Tisztelt Lakosok!

Mozgássérültek figyelmébe

Szilveszter Nagyis módra



HÍRMONDÓ2020. március
GYÖNGYÖSTARJÁNI

6

GYÖNGYÖSTARJÁN - Szelektív hulladékgyűjtés időpontok
2020. február 18. 2020. május 26. 2020. augusztus 18. 2020. november 24. 2021. január 19.

2020. március 17. 2020. június 23. 2020. szeptember 15. 2020. december 22. 2021. február 16.

2020. április 28. 2020. július 21. 2020. október 27.

GYÖNGYÖSTARJÁN - Zöldhulladék gyűjtés időpontok

1. körzet

Ady Endre u. Fátra u. Máriássi u.
Arany J. u. Hősök u. Pozsonyi u.
Árpád u. István u. Segesvári út
Bocskai u. Jókai tér Széchenyi u.
Brassó u. Jókai u. Tizeshonvéd u
Deák F. u. Kassa u. Virág u.
Dobó u. Kossuth u. Vörösmarty u.
Fajzati u. Losonci u. 

2020. április 20. 2020. szeptember 14.
2020. május 18. 2020. október 12.
2020. június 29. 2020. november 9.
2020. augusztus 17. 2020. december 7.

2. körzet

Aradi u. Kőbánya Rózsa u.
Damjanich u. Köztemető Sósirét
Hóvirág u. Nefelejcs u. Szabadhegyi u.
József A. u. Petőfi u. Szabadság u.
Klapka Gy. u. Rákóczi u. Tűzoltó u.

2020. április 21. 2020. szeptember 15.
2020. május 19. 2020. október 13.
2020. június 30. 2020. november 10.
2020. augusztus 18. 2020. december 8.

LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR
• Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit 

Kft. által üzemeltetett hulladékudvar szolgálta-
tásainak igénybevételére az a magánszemély 
(helyi lakos) jogosult, aki, hulladékszállítá-
si szerződéssel rendelkezik, közszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségnek eleget tett (díjhát-
raléka nincs), és aki a személyazonosságát (hi-

vatalos, fényképes igazolvánnyal) és lakcímét 
(a fényképes igazolvány adataival összhangban 
álló lakcímkártyával) hitelt érdemlően képes 
igazolni!

• Az udvar csak a háztartásokban – tehát nem 
az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő 
hulladékok befogadására szolgál;

A hulladékgyűjtő udvar megközelíthető gép-
járművel;

• Az udvarban munkatársunk segíti a jobb tá-
jékozódást, illetve a hulladékok elhelyezését az 
adatfelvétel után.

A lakossági hulladékudvar nyitvatartási rendje:
Hétfő: 8.00–17.00

Kedd: 8.00–17.00

Szerda: 8.00–17.00

Csütörtök: ZÁRVA

Péntek: 8.00–17.00

Szombat: 8.00–12.00

Vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA
Cím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.

A hulladékudvarban az alábbi anyagokat lehet elhelyezni:

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK
• Műanyag csomagolási hulladék (PÉT palackok, fóliák)
• Karton (dobozok, hullámpapírok)
• Papír (újságpapírok, szórólapok)
• Gumiabroncsok (8 db/év/ingatlan a behozható mennyiség)
• Öblös- és sík üveg
• Étolaj és zsír (sütésből visszamaradt)
• Elektromos és elektronikus hulladékok Lom hulladék Építési törmelék

Nem veszélyes hulladékok esetén 250 kg/év/ingatlan a díjmentesen 
behozható mennyiség, ezen felül térítési díj ellenében tudjuk fogadni. A 
papír, műanyag csomagolási és üveg hulladékok korlátlan mennyiség-
ben leadhatók!

VESZÉLYES HULLADÉKOK
• Motor , -hajtómű, és kenőolajok és ezek göngyölegei
• Növényvédőszerek és göngyölegei
• Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
• Festék-vagy lakk hulladékok
•  Elemek és akkumulátorok (ólom-akkumulátorok esetében 

2 db/év/ingatlan a leadható mennyiség)

Veszélyes hulladékok esetén 100 kg/év/ingatlan a hulladékgyűjtő ud-
varban ingyenesen leadható mennyiség, ezen felül csak térítés ellenében 
tudunk fogadni.

Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító- nem hajlandó szétválogatni, továbbá a hulladék nem lakossági eredetű 
és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), úgy a hulladékudvar kezelő jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.

Köszönjük Együttműködését! NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft.

Hasznos tudnivalók:
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ÁLTALÁNOS ISKOLA
Gyöngyöstarjáni Általános Iskola
Gyöngyöstarján, Jókai tér 5.
Fenntartó:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Intézményvezető: Keszte Tibor 
Telefon: 37/372-025/124 mellék
E-mail: amkgytarjan@freemail.hu

*  *  *

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEK-
JÓLÉTI 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 idő Gyöngyöstarjánban: 

Jakab Andrea Renáta
Péntek: 08.00–12.00

*  *  *

FALUGAZDÁSZ
Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1. (IKSZT)
Elérhetőségéről a Nemzeti Agrárkamara 
ad felvilágosítást. A gyöngyöstarjáni ügy-
félfogadások tervezett időpontjáról az ön-
kormányzat internet-oldalának Esemény-
naptár menüpontjában tájékozódhat.

*  *  *

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 idő

Hétfő: 11.00–17:30
Kedd: 07.30–13.30
Szerda: 11.00–17.30
Csütörtök: 07.30–13.30
Péntek: 07.30–12.30

Helyettesítő fogorvosok:
Dr. Oláh Brigitta (Gyöngyöshalász),
Dr. Tóth Rita (Atkár, Karácsond)

*  *  *

GYÓGYSZERTÁR
Szent Hubertusz Gyógyszertár
(Hősök út 1.) nyitva tartása:

hétfőn és szerdán 9 órától 16 óráig,
kedden, csütörtökön és pénteken
9 órától 12 óráig.

HÁZIORVOS
Dr. Petrovics Antal háziorvos
Cím: 3036 Gyöngyöstarján,

Damjanich János út 2.
Telefon: 37/372-036
Rendelési idő:

Hétfő: 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

*  *  *

HÁZI GYERMEKORVOSI 
RENDELÉS
Rendel: Dr. Purger Piroska csecsemő

és gyermekgyógyász szakorvos
Rendelés helye:

3036 Gyöngyöstarján, Aradi út 10.
Rendelési idő: 

Hétfő: 14.00–15.30
Kedd:   8–10
Szerda: 14–15.30
Csütörtök:   8–10
Péntek: 10–12

*  *  *

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, ügyfélfoga-
dási idejéről a 37/372-025 telefonszámon 
érdeklődjön.

KÖRZETI MEGBÍZOTT
Dávid Péter r. őrmester
Iroda: Gyöngyöstarján, Dobó u. 7.
Telefon: 30/781-2397
Gyöngyöspatai rendőrörs: 36/522-121
Gyöngyösi rendőrkapitányság:

112, 107, 37/312-551

*  *  *

ÓVODA
Mosolyfalva Óvoda és Családi Bölcsőde
Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.
Megbízott igazgató: Szecskő 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:

Hétfő: 8–12 és 12.30–17
Szerda: 8–12 és 12.30–16
Péntek: 8–12

*  *  *

VÉDŐNŐ
Csecsemő- és gyermektanácsadó:

Gyöngyöstarján, Hősök u. 1.
Védőnő: Hammer Tünde
Telefon: 06-30/8411-048.
Védőnői tanácsadás:

Kedd: 8–10, csütörtök 8–10
Várandós és nővédelmi tanácsadás:

Csütörtök 10–14
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:

Kedd: 10.30–12

Gyöngyöstarján A-Z-ig

Gyöngyöstarján Község hatályos
önkormányzati rendeletei elérhetők a 

www.gyongyostarjan.hu 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal/

Önkormányzati rendeletek menüpontjában
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A köztemetőnk forgalmi rendje 
2020. január 01-től megváltozott. 
Kérjük a KRESZ táblák figyelem-
bevételével közlekedjenek! Erre 
a változásra azért volt szükség, 
mert főként az egyházi ünnepeken, 
„Mindenszentek, Fájdalmas anya 
búcsú” kaotikus közlekedési állapo-
tok uralkodtak. Kérem a lakosságot, 
hogy a kresz szabályok betartásával 
és az ünnepek alkalmával jelen lévő 
polgárőrök segítő szándékának fi-
gyelembe vételével közlekedjenek, 
legyünk egymásra tekintettel. A 
nyitvatartáson is változtatást eszkö-
zöltünk, remélve, hogy ezzel segíte-
ni tudjuk az ünnepek előtt hozzátar-
tozóik sírjához érkezők munkáját.

A temetőhasználat általános 
szabályai, a temetőlátogatók ke-
gyeletgyakorlásának feltételei, 
a nyitvatartási idő [Ttv. 16. § c) 
pontjához, Korm. r. 41/A. §-hoz]

13.§   A köztemető nyitva tar-
tása:

a) április 1. napjától október 31. 
napjáig:  6  órától 20  óráig,

b) november 1. napjától márci-
us 31. napjáig:  8 órától 16 óráig.

14. §    A köztemetőben gépjár-
művel csak

a) [4] a búcsú és a halottak 
napja előtti 6 napon, búcsú és 
a halottak napján, búcsút és a 
halottak napját követő 6 napon 
nyitvatartási időben.

Amint tapasztalhatták, a na-
pokban megtörténtek a vérszil-
va fasor metszési munkálatai. A 
munkára hozzáértő, kertészeti 
múlttal rendelkező vállalkozással 
kötött szerződést önkormányza-
tunk. A képviselő testület úgy 
döntött, hogy elődjeink munká-
ját meg kell óvni, ezért a fasort 
rendbe kell tenni.  A dűlőutakról 
való kikanyarodás, már balesetve-
szélyes volt és elhanyagolt képet 
mutatott a fasor. Sajnos kaptunk 

olyan információkat a szakember-
től, hogy a fák betegek, vannak, 
amelyek elrákosodottak. A kivá-
gott fák helyére újakat tervezünk 
ültetni, hogy továbbra is egységes 
képet alkosson a Gyöngyöstarján 
jelképeként is emlegetett fasor. 
A vérszilvafák a megkönnyeb-
bült lombkoronával várják velünk 
együtt a virágzást, hogy újra el-
kápráztassák az arra közlekedőket 
és a falu lakosságát is.

Kiss Viktor

A mulatság vége
Az Egri Újság című lap 1894. feb-

ruár 23-i számában olvasható, hogy 
egy gyöngyöspatai és három gyön-
gyöstarjáni lakos folyó hó 16-án a 
délutáni órákban Barna Károly gyön-
gyösi korcsmájában italozás közben 
„annyira összeszólalkoztak, hogy 
Dobri András féktelen indulatában 
egy boros pohárral kétszer főbe vágta 
Harangozót, hogy az üveg pohár da-
rabokra törve fúródott a szerencsétlen 
ember fejébe.”

A becsapott kocsi
Szintén februárban történt Gyön-

gyöstarjánban, miszerint Tóth István 
Ozsvárt Jánostól egy kézikocsit kért 
kölcsön, hogy azon Gyöngyösre szál-
lítsa dolgait. „Tóth István haza került 
ugyan Gyöngyösről, de a kocsit csak 
nem tudta hazavárni a tulajdonosa. 
Mikor aztán a napokban érte küldött, 
meglepetve értesült, hogy a kocsit 
Tóth István még Gyöngyösön eladta 
Seidner Mártonnak 6 frtért. Az ügy 
most a gyöngyösi kapitánysághoz 
került.”

Bezárt a posta
 1894. június 12-én arról írt az Egri 

Újság, hogy miután a község a posta-
hivatal fenntartási költségeihez nem 
akart hozzájárulni, azt bezárták. Az 
október 12-i lapszámban már a szep-
tember 30-i végleges bezárásról írnak, 
így Gyöngyöstarján, Fajzatpuszta, 
Kisdomb, Kecskés, Borhy-tanya és 
Téglaház tanyák a gyöngyösi postahi-
vatal illetékességébe kerültek át.

Gyermekfelügyelet 
Tarjánban

Heves megye királyi tanfelügyelő-
je a megye közigazgatási bizottságá-
nak jelentette, hogy dajkák által üze-
meltetett „gyermek menedékházak” 
megnyitására 38 községet köteleztek, 
melyek között Gyöngyöstarján is 
megnyitotta azt. 

Érdemes tudni, hogy 1891-ben 
törvény jelent meg a kisdedóvásról, 
mely különbséget tett a szakképzett 
személyzet által üzemeltetett kisdedó-
vodák és az „erkölcsileg és értelmileg 
alkalmas” dajkák által fenntartott me-
nedékházak között.

Az Eger című lap 1894. július 9-i 
száma a következőket fűzi a hírhez:

„Különösen örvendetes azon ta-
pasztalat, hogy ámbár a községek 
legtöbbje, mielőtt még a kisded- ovo-
da és menedékházat felállítaná, — 
erősen hangsúlyozza, hogy a köznép 
idegenkedik ezen intézménytől, s nem 
fogja járatni gyermekét ; — mihelyt 
megnyílik a kisdedovoda, avagy me-
nedékház, — minden hatósági közbe-

lépés nélkül rögtön benépesedik ugy-
annyira hogy több helyen a felvételt 
— a szülék zúgolódására — be kellett 
szüntetni. Ezen tapasztalat fényesen 
igazolja, mennyire áldásos intézmény 
— éppen köznépünk érdekeit tekintve 
— a kisdedóvás.”

Ugyancsak fejlesztésről írt a no-
vember 13-i szám, hogy a nagy lét-
számú osztályok mellé új osztályokat 
alakítanak ki Gyöngyöstarjánban, eh-
hez elrendelték a meglévő épülethez 
új tantermek létesítését.

Az utolsó út
Az Egri Újság 1894. július 24-i 

száma egy megdöbbentő esetről szá-
mol be, melyet változtatás nélkül 
adunk közre:
„– Emberölés az országúton. –
– Saját tudósitónktól. –

Eger, julius 23. 
Egy szegény gyöngyös-tarjáni fu-

varos vérét itta be a gyöngyös-halászi 
ut, melyet egy csősz puskagolyója 
ontott ki egy nyaláb lekaszált bükkö-
nyért. 

Csak egy kevés száradó takar-
mányt tett fel a jámbor ember a ko-
csijára a máséból s azzal fizetett meg 
érte, a mi legdrágább volt neki; – az 
életével. 

A véres történet részletei a követke-
zők: Ludányi Antal gyöngyös-tarjáni 
fuvaros egy nőt Gyöngyös-Tarjánból 
s három férfit Gyöngyös- Orosziból a 
hevesi vásárra akart szállítani f. hó 15-
én hajnalban. 

Mikor úgy hajnali 4 óra tájban a 
gyöngyöshalászi határba értek, Ludá-
nyi Antal megállitá lovait 8 leszállt a 
kocsiról, hogy az utmentén lekaszál-
va volt bükkönyből egy ölrevalót a 
kocsijára tegyen. A bükköny már a 
kocsin volt s ő éppen felszállni akart, 
midőn “a kocsitól mintegy 20 -25 lé-
pésnyire levő kukoriczásból Lipcsik 
József gyöngyös-halászi csősz előlé-
pett s rákiáltott a kocsira ülni készülő 
emberre : 

– Tedd le azt a bükkönyt, hé, mert 
mindjárt agyonlőlek ! . . . 

De ebben a perczben el is dördült 
a fegyver a csősz kezében s Ludányi 
Antal oldalt, a lágyékán találva lebu-
kott a kocsi hágcsójáról a ko- csi-utra, 
hol kis idő múlva meghalt. 

Midőn a gyilkos csősz az áldoza-
tot lebukni látta a kocsiról, elfutott a 
helyszínéről, de később mikor arról 
értesült, hogy a fuvaros meghalt, be-
ment Gyöngyösre s önként jelentke-
zett az ottani kir. járásbíróságnál. 

Ludányi véres hulláját pedig a 
négy vásárra készülő utas hazaszál-
lította Gyöngyös -Tarjánba, honnan 
csak nem rég jöttek el életvidoran a 
közeli halált nem is sejtve.”

Forrás: hungaricana.hu

Tisztelt gyöngyöstarjáni lakosok!

Kedves gyöngyöstarjáni lakosok!

Hírek 1894-ből
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A versenyek sorát csütörtökön 
Bagi Kata kezdte, a korábbiakhoz 
képest egy korosztállyal feljebb, a 
középiskolások között. A csoport-
mérkőzéseken 2 könnyű, 3:0-ás 
győzelemmel jutott túl, így rögtön 
a 8-as főtáblára jutott. Ott mindjárt 
elsőre megkapta a későbbi döntőst, 
akivel szemben a lehető legszo-
rosabb arányban elvesztette a ne-
gyeddöntőt, így végeredményben a 
6. helyen végzett.

Pénteken délelőtt Király Ber-
nadett szállt a ringbe a III-IV. 
korcsoport, „A” kategória (iga-
zolt versenyzők) mezőnyében. A 
mezőnyben ott volt a teljes kor-
osztályos válogatott. Bernadett-
nek voltak szép felvillanásai, de a 
csoportmérkőzések a végállomást 
jelentették számára.

Péntek délután Ozsvári Ben-
degúz kezdte meg a küzdelmet a 
hagyományosan igen erős, fiú III-
IV. korcsoportban. Szépen helytállt, 
egyenrangú partnere volt ellenfele-
inek, de a csoportmérkőzések szá-
mára is a végállomást jelentették.

Szombat délelőtt a fiú csa-
patunk, Ozsvári Bendegúz, Ko-
vács Márton, Dutka Ádám, Pászti 
Zsombor összeállításban lépett a 
porondra. Bendegúz szép győzel-
meket aratott, a 2-3 évvel fiatalabb 
csapattársainál, bár igyekeztek, 
küzdöttek, még hiányzott egy kis 

rutin. A csapatunk számára is a 
csoport küzdelmek jelentették a 
verseny végét.

Vasárnap délelőtt a legfiatalabb 
csapattagunk, Csernyik Milán kö-
vetkezett az I-II. korcsoportban. 
Számára ez a verseny még a rutin-
szerzést szolgálta, ismerkedést az 
Országos Döntő légkörével.

Jól küzdött, de a csoportjából ő 
sem jutott tovább. Ha megmarad a 
kitartása és a játékszeretete, még 
sok szép eredménnyel fog megör-
vendeztetni bennünket!

Összességében elmondható, 
hogy a csapatunk küzdött és helyt-
állt. A megyei döntőhöz képest 
- ahol gyakorlatilag taroltunk -az 
országos döntő egy lényegesen 
magasabb szintet képviselt. Öröm 
volt látni, hogy sok gyereket edző, 
testnevelő tanár kísér, készít fel a 
versenyekre, ami jogos is, hiszen 
egy olyan olimpiai sportágról van 
szó, ahol a magyarok a múltban 
számtalan világbajnoki aranyér-
met szereztek Van egy intézményi, 
egyesületi háttér, utazásra intézmé-
nyi kisbusz, megfelelő technikai 
feltételek.

A mi lehetőségeink ennél jóval 
szerényebbek, elsősorban a szülői 
támogatás visz bennünket előre.

Kitartással, szorgalommal 
viszont felvehetjük bárkivel a 
versenyt! Készülünk tovább a 
2020/2021 évi diákolimpiára!

Reggel 9 órakor a gyerekek 
kezdték a versenyt.

A 6 gyermek körmérkőzéses 
formában döntötte el a helyezések 
és az érmek sorsát. Az első helyről 
döntő mérkőzésen Kovács Mar-
ci igen nagy küzdőszellemről tett 
tanúbizonyságot, 5 szettes mérkő-
zésen, a döntő szettben 21-19-re 
győzve nyerte meg az aranyérmet.

Végeredmény:
1. Kovács Márton 
2. Kettős Andor
3. Dutka Ádám 
4. Pászti Zsombor 
5. Csernyik Milán 
6. Harangozó Márk 
A gyermek páros kategóriát a 

Kovács Márton-Dutka Ádám pá-
ros nyerte a Pászti Zsombor-Kettős 
Andor és Csernyik Milán-Haran-
gozó Márk párosok előtt.

A felnőtt kategóriában igen erős 
mezőny gyűlt össze, így már a kez-
detektől látványos és színvonalas 
mérkőzéseknek lehettünk tanúi.

14 páros egyenes kieséses rend-
szerben kezdte meg a küzdelmeket. 
A döntő (a tavalyi évhez hasonló-
an) hatvani-gyöngyöspatai csatát 
hozott.
Végeredmény:

1.  Valakovics Bálint-Sághy An-
tal (Hatvan)

2.  Kövendi Anita-Leép Csaba 
(Gyöngyöspata)

3.  Bánszki Ferenc-Dely László 
(Visonta) és Kerekes Ta-
más-Gressai Ákos (Gyön-
gyöspata)

A női egyéni versenyben az in-
dulók körmérkőzést játszottak.
A végeredmény:

1. Király Szabolcsné Marika 
2. Pálosi Györgyné Erzsike
3. Molnár Andrea 
A férfi felnőtt mezőny 8 cso-

portban kezdte meg a küzdelmeket. 

A csoportok első két helyezettje ju-
tott a 16-os főtáblára, ahol egyenes 
kieséses rendszerben folytatták a 
mérkőzéseket.

A 8 közé a hazaiak közül az erős 
mezőnyben ketten jutottak, Varga 
Lajos és Bagi Kata, majd a hatvai 
és gyöngyöspatai versenyzőtársak 
között Kata bejutott a 4 közé is. A 
döntőt a gyöngyöspatai Józsa Ta-
más és a hatvani Valakovics Bálint 
vívta, ami az utóbbi győzelmével 
végződött.
Végeredmény:

1. Valakovics Bálint
2. Józsa Tamás
3. Bagi Kata és Gressai Ákos
A legjobb hazai versenyzőnek 

járó Gyöngyöstarján Bajnoka Ván-
dorserleget Bagi Kata nyerte el.

Ebben az évben vigaszági ver-
senyt is rendeztünk a verseny korai 
szakaszában kiesett versenyzők ré-
szére. Ennek végeredménye:

1. Kövendi Anita 
2. Kerekes Tamás
3.  Jáger József (Karácsond) 

és Leép Csaba 
A napot egy kellemes, borozás-

sal egybekötött beszélgetéssel és 
egy finom vacsorával zártuk.

Köszönjük a verseny támogató-
inak, Gyöngyöstarján Önkormány-
zatának, Kiss Viktor Polgármes-
ter Úrnak, a Világos Szándékkal 
Gyöngyöstarjánért Egyesületnek, 
hogy ez a verseny ismét létrejöhe-
tett!

Külön köszönjük Bodó Gábor-
né Marika néninek és lányának, 
Varga Tiborné Tündének, hogy is-
mét egy nagyon finom vacsorával 
leptek meg bennünket!

Jövő januárban ismét találko-
zunk, de addig is várunk Benne-
teket minden kedden és pénteken 
edzéseinken!

Bagi József

Asztalitenisz Diákolimpia 
Országos Döntő

Február 20-23-án,  csütörtöktől vasárnapig Asztalitenisz Diá-
kolimpia Országos Döntő zajlott Karcagon. Már az is örömteli, 
hogy Gyöngyöstarján egy igen népes csapattal tudott részt venni 
ezen az eseményen. Heves megye összesen 8 kategóriában képvi-
seltette magát, ebből 5 kategóriában gyöngyöstarjáni versenyző. 

Asztalitenisz bajnokság 
Gyöngyöngyöstarjánban

Ismét megrendezésre került a Gyöngyöstarjáni Asztalitenisz Baráti 
Kör rendezésében a már hagyományosnak számító házibajnoksá-
gunk. Január 11-én gyerekek, felnőttek, idősebbek és fiatalabbak 
ragadtak ütőt egy kis játék és a mozgás öröméért. Már hagyomány, 
hogy a versenyünket a gyöngyöstarjáni asztalitenisz kedvelők mel-
lett megtisztelik a gyöngyöspatai és hatvani sportbarátaink is, illet-
ve néhányan az ország más vidékeiről.
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Pávaköri 
nyílt nap

Mint minden évben, így 
2020-ban is a Pávakör Nyílt 
Napi próbájával kezdődött az 
évi rendezvények sora. Nem is 
lehetne más, hiszen a Magyar 
Kultúra Napja közeledtével 
ez az esemény méltó rendez-
vénye ennek az időszaknak.  
Erről tanúskodnak a díjak 
Aranypáva, Nívó és Kóta díj.

Az évente meghívott ven-
dég csoportok is kiválóan kép-
viselik népi kultúránkat, olyan 
emberektől, akik önzetlenül, 
elhivatottan adják tovább tu-
dásukat.

Kérlek Alex először is beszélj 
magadról. Honnan a gyöngyös-
tarjáni kötődés? Hol élsz? Mivel 
telnek hétköznapjaid?

Gyöngyösön élek. A gyöngyös-
tarjáni kötődés egyrészt apukám 
révén volt, ott élt és nőtt fel majd 
a későbbiekben a nagyszüleim mi-
att kötődtem Tarjánhoz és igazából 
ezért is választottam ezt a települést 
tanításom kezdetén és szerencsére 
sok pozitív visszajelzést kapok, 
amiből tudom, hogy jól döntöttem. 
A hétköznapjaim első része mindig 
a munkámmal telik majd a délután-
jaim és az estéim mindig a tánccal 
ez persze más-más formában, mert 
hétfőn és szerdán én oktatom a tán-
cot, kedden és csütörtökön engem 
oktatnak. A pénteket tanár nélküli 
fejlődésre szoktam szánni, amikor 
saját magam próbálgatok új dolgo-
kat és ezzel egy kicsit mindig fe-
szegetem a testem határait. 

Mi a hip-hop tánc? Sport, szó-
rakozás? 

A hip-hop maga egy nagyon 
színes évről évre megújuló kul-
túra, aminek az egyik nagy részét 
csináljuk: a táncot. A hip-hop kul-
túrán belül táncolunk nagyon sok 
stílusban. 

Magát a táncot nagyon sok fél-
képpen lehet felfogni sport, hob-
bi, szórakozás. Mi megpróbálunk 
sportként tekinteni rá a versenyzé-
sek miatt, de e mellett megtartjuk 
az eredeti célját a szórakozást a 
mindennapokból való kiszakadást 
és megpróbáljuk belevinni az ér-
zelmeinket, szomorúságot, vidám-
ságot, bármit és ekkor beszélhe-
tünk kultúráról, ami mi vagyunk.

Örömmel látjuk, hogy egy-
re több gyermek jár hozzád. Ez 
elsősorban neked köszönhető, 
hiszen te mindig szeretettel és 
mindeközben szigorúsággal vi-
szonyulsz a táncosokhoz. 

Kérlek mondd el milyen ver-
senyeken vettetek részt és az 

eredményekre is kí-
váncsiak vagyunk.

Verseny eredmé-
nyeink a nagyokkal:

2018 Zoltán Erika 
hip-hop táncverseny 
minősítő kategória 
arany minősítés

2019 Zoltán Erika 
hip-hop táncverseny gyerek formá-
ció kategóriában 3. helyezés

2019 MLTSZ területi bajnokság 
gyerek formáció 3. helyezés

2019 MLTSZ országos bajnok-
ság gyerek formáció 3. helyezés

Természetesen nem csak neked 
és a gyerekeknek jár a gratuláció, 
hanem a szülőknek is. Akik ott 
állnak melletted és bármiben segí-
tenek. A szállításban, a fellépések 
szervezésében. Nagy köszönet a 
szülőknek is!

Kérlek, név szerint sorold fel 
a gyerekeket.

Korponyi Gitta, Korponyi Ami-
na, Korponyi Mira, Bódis Adél, 
Bódis Hanga, Kovács Zsolt, Ko-
vács Enikő, Kecskés Denissza, 
Tóth Nikolasz, Al-Tarcha Yezen, 
Nagy Annabella, Petesh Maja, 
Szőke Zoé, Csernyik Bálint, Bar-
tók Anna, Kondás Panna, Hordós 

István, Lőrincz Kinga, Oravecz La-
ura, Tóth Ábel, Fehér Fanni.

Mi a terveid erre az évre, gon-
dolom több versenyen fogtok 
részt venni 2020-ban is.

Ez az év még izgalmasabb lesz 
versenyzés szempontjából, mivel 
most már 2 csoporttal indulunk.

Az előző évi versenyeken a ki-
csikkel megcéloztuk a garantált jó 
hangulatot és nagyszerű élményt 
az első versenyünkön. A nagyokkal 
viszont megpróbálunk a dobogón 
fentebb lépni és végig tarolni a ka-
tegóriákat.

A helyi rendezvényeken is 
szívesen felléptek, amit nagyon 
köszönünk. Bízunk benne, hogy 
sokáig fogod még itt Gyöngyöstar-
jánban a hip-hop táncot tanítani.

További sok sikert kívánunk ne-
ked és a csoportnak is.

Pálosi Györgyné

Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ Család 

és Gyermekjólétközpont 

Óvodai és iskolai 
szociális tevékenység

Segítő neve:
Hegede Zsuzsanna

06-70/675-9748

3200 Gyöngyös, Lokodi J. út 7.
Tel.: 37/507-017; 507-018

e-mail cím:
csgykozpont@gyongyoskisterseg.hu

Ha kedd, akkor 
olvasókör

Olvassuk együtt! megszólí-
tással kezdődött tavaly novem-
ber végén az IKSZT-ben az az 
olvasókör, ami azóta is működik. 

A közös felolvasást Cecilia 
Ahern: Üvöltés (Harminc nő, 
harminc türténet) c. művével 
kezdtük. És még nem értük a 
végére! Hiszen minden egyes 
történet rólunk szól. Nőkről. 
Akik ott ülünk minden kedden. 
Gondolatokat, érzéseket indít 
el minden egyes történet, amit 
jó átbeszélni, lefordítani saját 
életünkre, sorsunkra. Nagy be-
szélgetések, nagy hallgatások, 
nagy nevetések. Ezek a kedd 
esti olvasókör történései. Kicsit 
megáll a pörgés, nyugodtak va-
gyunk, együtt vagyunk mi Nők.

Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Kiss Viktor, polgármester
• Szerkeszti: Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság • Felelős szerkesztő: Ozsvári Dénes, a bizottság elnöke
• Nyomda: Polar Stúdió Kft. • Ügyvezető: Bencze PéterHÍRMONDÓ

GYÖNGYÖSTARJÁNI

PORTRÉ
Babus Alex nevét azok ismerik igazán, akiknek gyer-
mekei a BlackJam tánccsoportban táncolnak. Gyön-
gyöstarjáni kötődésű fiatalember két évvel ezelőtt 
kezdte tanítani a helyi gyermekeket a hip-hop táncra.  
Gyöngyösön, a karácsonyi táncgálán Gyöngyöstarjánt 
képviselték a helyi táncosok. Akik látták a műsort, le 
voltak nyűgözve a produkcióktól és attól, hogy a gye-
rekek milyen fegyelmezetten és ügyesen vettek részt a 
műsorban. 
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Tisztelt olvasók, kedves gyön-
gyöstarjániak!

Kisgyermeket nevelő szülők, 
nagyszülők körében biztosan sokan 
tudják már, hogy a gyöngyöstarjáni 
óvodában és általános iskolában, 
2020-ban ismét elindult a szivacs-
kézilabda sportfoglalkozás. 

Pár szót magamról: Sisa Krisz-
tina vagyok, gyakorló óvodapeda-
gógus, 6 évet dolgoztam egy zug-
lói Nemzetiségi Óvodában, német 
nemzetiségi óvodapedagógusként. 
Gyöngyöstarjánt nemrég válasz-
tottam otthonommá. Budapesti 
óvodámban bevett tehetséggondo-

zási forma volt a Szivacskézilabda, 
melynek mindig nagy sikere volt a 
gyermekek és szüleik körében. 

Célom a foglalkozások során 
a gyermekekkel megszerettetni 
ezt a sportot, felkelteni a mozgás, 
a rendszeres sportolás iránti vá-
gyat, valamint a kézilabdázás felé 
orientálni őket, melynek Gyön-
gyösön nagy hagyománya van. 
Ennek érdekében együttműködve 
a Gyöngyösi Kézilabda Klubbal, 
szeretnék az utánpótlás képzésben 
aktív szerepet vállalni, valamint 
Sportrendezvényeken, Kupákon 
részt venni a gyermekekkel. Nagy 

segítséget és támogatást (eszkö-
zök, lehetőségek stb.) kapunk Ros-
ta Istvántól, a Gyöngyösi Kézilab-
da Klub utánpótlás igazgatójától, 
melyet ezúton is nagyon szépen 
köszönünk. 

Nagyon szépen köszönjük a 
Gyöngyöstarjáni Általános iskolá-
nak, hogy biztosítja az eszközöket, 
és a lehetőséget a gyermekeknek 
a sportoláshoz, és Kiss Viktor pol-
gármester úrnak, hogy aktívan tá-
mogatja a gyermekek sportolási 
lehetőségét, és biztosítja az edzések 
helyszínét is számunkra.

A sportról röviden: A szivacské-
zilabdázás a gyermekek első, verse-
nyélményt nyújtó találkozásaként is 
működhet a labdával. Az edzések 
a gyermekek számára kifejlesztett 
szivacskézilabdával, és életkori sa-
játosságaikat figyelembe véve zaj-
lanak. Az edzéseknek a játékosság 
kiemelt eszköze, az egyszerűsített 
szabályrendszer és a szivacslabda 
tulajdonságai együttesen biztosít-
ják, hogy a sportág félelem nélküli, 
szórakoztató tevékenységgé váljon 
a gyermekek számára.

A sportág honi úttörője Horváth 
István szerint nemcsak a sportág 
alapjainak lerakásához és a kézi-
labdajáték megszerettetéséhez lehet 
kiválóan alkalmazni, de a gyerme-
kek mozgáskészségének és kognitív 
folyamataiknak fejlesztéséhez is.

Már 4–5 éves kortól alkalmaz-
ható súlya és anyaga miatt, nagyon 
sok feladat megoldására használha-
tó az óvodában és iskolai felkészítő 
foglalkozásokon. Segíti a kétkezes-
séget, a kétoldalúságot, valamint az 
ügyetlenebb kéz fejlesztésében és az 
egykezes technikák elsajátításában is 
felfedezhető a szivacslabda előnyös 
hatása.

Az elmúlt egy hónapot tekintve 
elmondhatom, hogy az edzésre járó 
gyermekek nagyon élvezik a foglal-
kozásokat, így remélem, a kézilab-
dázás szeretett tevékenységgé fog 
válni körükben. 

Sisa Krisztina 

Csillagászati szakkör in-
dult február hónapban Murá-
nyi Lajos amatőr csillagász 
vezetésével. Az első foglal-
kozáson nagyon sokan részt 
vettek gyerekek és felnőttek 
egyaránt. A szakkör havonta 
egy alkalommal kerül meg-
rendezésre, ahol az érdeklő-
dők számos érdekes dologról 
hallhatnak az univerzum vilá-
gáról. Sor kerül majd távcsö-
ves bemutatóra, ahol megfi-
gyelhetjük a bolygók távoli 
világát. A foglalkozások pon-
tos időpontjáról és helyszíné-
ről a facebook-on lehet tájéko-
zódni vagy  30/223-57-29-es 
számon a szakkör vezetőjétől.

Köszönjük Murányi Lajos-
nak, hogy önzetlenül, szabad-
idejét feláldozva megismerteti 
a hallgatósággal ezt az érde-
kes világot. De tudjuk, hogy 
neki ez a nagy „szerelme”. És 
ez jó.

Szivacskézilabda „ Az égbolt 
mindenkié!”
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