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1920. június 4-én 16 óra 32 perckor történt Magyarország halálos
ítéletének aláírása. Mi magyarok, a trianoni békeszerződés aláírásának
napján nemzetünk történelmének legigazságtalanabb, és a lakosság létszámát tekintve legpusztítóbb eseményére emlékezünk. Száz évvel ezelőtt a központi hatalmak tagjaként más nemzetekkel együtt vesztessé
minősítettek, és lettünk mind közül a legsúlyosabban megbüntetve. Trianon az oka annak, hogy száz éve feldolgozatlan a magyar lélekben a
méltánytalan ország- és nemzetcsonkítás!
Sokszor elképzelhetetlen az embernek, mint a legelső alkalommal számomra is, amikor Erdélybe, testvértelepülésünkre Nagygalambfalvára
utaztunk, hogy 600 km-re tőlünk magyarok lakta településen találja magát, magyarul beszélnek, és az országhatárnak nincs jelentősége. Amikor
a hármas határnál jártunk, megdobbant az ember szíve, mintha nem történt volna semmi, és Magyarországot nem szakították volna szét. Indulhatunk bármelyik irányban ugyan ez az érzés kering az ember szívében.
De amire mindig büszkék lehetünk, Magyarország volt, van, és lesz! A
történelem során mindig bizonyítottuk, hogy jöhet bárki, bármi mi mindig talpon maradunk. Egy évszázad sem tudta megszüntetni a magyar
összetartozást!
Trianonról emlékezni kötelessége minden magyar embernek, hiszen
ahogy mondani szokták, akinek nem fáj Trianon, az nem is magyar.
– részlet Kiss Viktor Polgármester Trianoni megemlékezés beszédéből –
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ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK
A közkifolyók használatáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 2020. április 8-án a
Petőfi utca 69. szám előtti közkifolyóból vett vízmintában határérték
feletti növényvédőszer-vegyületet
talált.
A közkifolyókon szolgáltatott
ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy
ivóvíz-szolgáltatás korlátozással
érintett ingatlan lakói vehetik
rendszeresen igénybe.
A víziközmű-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges a
közkifolyóknak nem háztartási célú
vízhasználatra (így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás,
mezőgazdasági célú használat) történő rendszeres igénybevételéhez.
A közkifolyó üzemeltetésének
költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű-szolgáltató részére.
Fentiek alapján:
Tilos a közkifolyót igénybe
vennie olyan ingatlan tulajdonosának, mely a közműves ivóvíz-ellátásba be van kötve!
Tilos a nem háztartási célú, engedély nélküli vízvételezés!
Tilos a közkifolyóra tömlőt (slagot) csatlakoztatni, illetve tömlőn

keresztül tölteni kannákat, edényeket, mert az egész közhálózat
vize elfertőződhet. Ennek oka az,
hogy a kút leüríti a kútszárban
maradó vizet és ilyenkor a tömlőn
keresztül felszívja azt a vizet, ami
az edényben van.
Aki a fenti tilalmakat megszegi,
az Önkormányzatnak okoz kárt és
lopást követ el! Rendszeres jogosulatlan használat esetén a közkifolyó
fenntartásának szükségességét az
Önkormányzat felülvizsgálja.
Aki vízi-létesítménybe közvetlenül vagy közvetve szennyező anyagot juttat és ezáltal a vízkészletet
felhasználásra alkalmatlanná teszi,
vagy a felhasználást veszélyezteti,
ha környezetkárosítás egyébként
nem állapítható meg, szabálysértést
követ el és 150 000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
A hatályos jogszabályoktól és
a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatától eltérő szabálytalan
közműhasználat esetén a lakossági
felhasználó 5.000 Ft, a nem lakossági felhasználó 10.000 Ft összegű
kötbért köteles fizetni!
Amennyiben szabálytalan vízvételezést észlelnek, kérjük, jelezzék
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére.
Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata

A helyes csatorna-használatról
A településen keletkező szennyvíz elvezetése csőhálózaton keresztül,
átemelő szivattyúk alkalmazásával történik. Amennyiben a rendszerbe
oda nem való dolgok kerülnek, a hálózaton és az átemelő műtárgyakban dugulás keletkezik, ami komoly kellemetlenségeket okoz mind a
felhasználók, mind az üzemeltető részére.
A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd hulladékok
„eltüntetésére”, mert üzemzavart okozhat.
Ilyen anyagok:
– vízben nem oldható egészségügyi anyagok
(vatta, tampon, törlőkendő, stb.)
– bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz,
fémkupak, műanyag és üvegpalack. stb.,
– macskaalom (még ha természetbarát megjelölést is élvez),
építési törmelék, homok, kavics,
– egyéb háztartási hulladékok
(textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata,
szőr, zsírok, olajok, stb.)
Ezért kérjük a lakosságot a megfelelő csatornahasználatra!
Heves Megyei Vízmű Zrt.

Újra indul a házhoz menő
lomtalanítás
Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén 2020. június 2-tól újra végez házhoz menő lomtalanítást!
A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosok egyéni
igénybejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban végezi a szolgáltató. Társasházak esetén a közös képviselők rendelik meg a szolgáltatást. A házhoz menő lomtalanítás évente 1 alkalommal igényelhető.
Bővebb tájékoztatást kérhető és a szolgáltatás igénybevételét jelezheti, a 06-37/311-894 /2 mellék/ telefonszámon vagy az info.matra@
nhsz.hu e-mail címen.
A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor írásban vagy telefonon a szolgáltató visszaigazolja az időpontot!
Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:
Olyan szilárd hulladék, amelyek a méretük miatt nem helyezhetők
el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem
szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük,
hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a
könnyebb szállíthatóság érdekében.
Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:
Kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, szelektíven
gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok,
sörös doboz), zöldhulladék, elektronikai cikkek, veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok,
vegyszerek), valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során
veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata - NHSZ Mátra Nkft.

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtés
A zöldhulladékgyűjtés körzeteit a
Gyöngyöstarjáni Hírmondó 2020.
márciusi számában tettük közzé.
A zöldhulladékot kérjük, a szolgáltató hulladéknaptárában írtak
szerint, gyűjtőedényben, zsákban
vagy a nagyobb ágakat (átmérő
5-6 cm-nél nem nagyobb és 1
méternél nem hosszabbak) összedarabolva és összekötve helyezzék
ki a közterületre a gyűjtés napján
reggel 7 óráig.

A szelektív hulladékgyűjtés
nyári időpontjai:
2020. június 23.
2020. július 21.
2020. augusztus 18.
A zöldhulladékgyűjtés
nyári időpontjai:
2020. június 29-30.
2020. augusztus 17-18.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata - NHSZ Mátra Nkft.

2023. december 31. az új határidő
a kutak engedélyezéséhez
Az Országgyűlés módosította a vízgazdálkodásról szóló törvényt, mely
alapján új határidőt szabott a korábban engedély nélkül létesített kutak utólagos engedélyeztetésére vagy a használatbavételi engedély iránti kérelem
benyújtására. A törvény alapján az új határidő további három év haladékot
ad, így a kérelmeket 2023. december 31-ig kell benyújtani a helyi vízgazdálkodási hatáskört gyakorló jegyző részére.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
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Közterületen
TILOS
az alkoholfogyasztás
2020. április 14-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának
polgármestere az alábbi rendeletet
alkotta:
3/2020. (IV. 14.) önkormányzati rendelet a közterületen történő
szeszesital-fogyasztás tilalmáról
A rendelet alapján 2020. április
15-től a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilos, kivéve
a) a közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban
foglaltak szerinti, a szeszes ital árusítására jogosult vendéglátó-ipari
üzlet által használt közterületen,
b) közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással,
egyéb szükséges engedéllyel tartott
alkalmi rendezvény területén vagy
c) az év első és utolsó napján.
A szabálysértési törvény alapján
közterület a tulajdonos személyétől,
illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra
szolgáló terület, amely mindenki
számára korlátozás nélkül vagy
azonos feltételek mellett igénybe
vehető, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem
zárt részét is.
Aki e tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és a rendőrség
5000 forinttól 150 000 forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki.
A rendelet szövege a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető, és a
w w w. g y o n g y o s t a r j a n . h u
internet-oldalon olvasható.
Dr. Jakab Csaba jegyző
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Gyöngyöstarján
a XIX. századi sajtóban
Fajzatpuszta
Gyöngyöstarjánhoz
csatlakozik

településekkel együtt kíván körorvosi körzetet alkotni, hanem a
gyöngyösi székhelyűhöz kíván
csatlakozni.

Az Eger című hetilap számolt
be Heves és Külső Szolnok vármegyék 1874. szeptember 18-i
közgyűléséről, melyen egyebek
mellett napirenden volt Földváry
Sándor szolgabíró jelentése arról,
mely községhez legyen Puszta
Fajzat csatolva. Gyöngyöstarján
csak abban az esetben járult hozzá a puszta településhez csatolásához, ha mind a múltra, mind a
jövőre vonatkozó tartozások kifizetésére a puszta birtokosát hatóságilag kötelezik, erről viszont
a közgyűlés kérte a „barátságos
kiegyezés” megkísérlését.
Az első, 1784-1787 közötti magyar népszámlálás adatai szerint
Fajzat birtokosa Almásy Ignác
volt, 3 házzal, 13 családdal és 43
lakossal. Az 1892-es helyiségnévtár Fajzatot már Gyöngyöstarjánhoz tartozó pusztaként tüntette
fel, ekkor már külön lakosságadat
nem volt megadva. Az 1960-as
népszámláláskor Fajzatnak 26 lakosa, 1970-ben 18, 1980-ban már
csak 8 lakosa volt.

Járványok, betegségek

A fellebbezés
1877. február 5-én a megyei
közigazgatási bizottsági ülés felterjesztette Gyöngyöstarján és
Gyöngyösoroszi fellebbezését a
belügyminiszterhez, miszerint a
két település nem Gyöngyöspüspöki, Nagyréde, Gyöngyössolymos, Gyöngyöspata és Szűcsi

Polgármesteri
fogadóóra
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiss Viktor polgármester minden hónap első
hétfői munkanapján 17-18 óra
között fogadóórát tart a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)
Gyöngyöstarján Község
Önkormányzata
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Míg 1880-ban kanyarójárvány
ütötte fel a fejét Gyöngyöstarjánban halálos áldozat nélkül, Heves
megye főorvosa 1884. évi második félévi jelentésében beszámolt
róla, hogy a „vörheny Gyöngyös-Tarjánban roncsoló toroklob
kíséretében 4 esetben fordult elő,
3 halálos kimenetellel.” A skarlát,
régies nevén vörheny egy baktérium – nevezetesen a Streptococcus
pyogenes – által okozott akut fertőző betegség. Cseppfertőzéssel
terjed. Kb. egy hét lappangás után
láz, torokfájdalom, nyaki nyirokcsomó-duzzanat, majd pontozott,
apró elemű bőrkiütés lép fel – ekkor típusos a kép. Adott esetben
igen jellegzetes, lobos garatképletek észlelhetők.
(Forrás: Wikipedia)
1885. februárban számol be róla
az „Eger”, hogy Gyöngyös, Apc,
Felsőtárkány, Gyöngyöshalász,
Gyöngyöspata, Gyöngyöspüspöki, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Szűcsi, Pásztó és Visonta mellett Gyöngyöstarjánban is
megjelent a filoxéra. Csak ezekbe
a településekbe érkezhetett az
amerikai szőlővesszőkből.
A filoxéra, (szőlőtetű, a levéltetvek közé tartozó, a szőlő gyökerein élősködő rovar) az 1860-as
években, Amerikából érkezve jelent meg Európában, óriási pusz-

títást okozva a szőlőterületekben.
Korzikán,
Franciaországban,
Spanyolországban,
Portugáliában, Dél-Németországban, majd
Ausztriában is jelentkezett. Magyarországon 1874-ben, a Földművelési Ipari és Kereskedelmi
miniszter országos felhívásából
szereztek róla tudomást és már
a következő évben, Pancsova
térségéből megérkeztek az első
megbetegedésekről szóló hírek.
A fertőzés lokalizálására hozott
szigorú intézkedések sajnos nem
hoztak eredményt, így a fertőzött
szőlővesszőkkel igen gyorsan elterjedt az egész ország területén.
A fertőzés csak az 1910-es évekre
húzódott vissza.
(Forrás: borneked.hu)

Éjszakai jégeső
Szokatlan természet jelenségről számolt be az „Eger” 1879.
június 12-i lapszáma: a határt
éjfélkor verte el a jég. A cikk
írója megjegyzi: az iskolai tankönyvek szerint nagyon ritka az
éjszakai jégeső, nappal sokkal
gyakoribb.

Egyházi hírek
Dr. Samassa József egri érsek
Gyöngyös környékén 1886 június elején a híveket a bérmálás
szentségében részesítette. A korabeli lap kiemelte, hogy miután
Gyöngyösről Gyöngyöstarjánba
érkezett az érsek, az esős idő miatt nem a szabad ég alatt, hanem
a templomban bérmált 740 hívő.
Forrás: hungaricana.hu

Önkormányzat a világhálón
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának weboldala: www.gyongyostarjan.hu
Elektronikus ügyintézés: https://ohp-20.asp.lgov.hu/
Facebook: Gyöngyöstarján Község, Gyöngyöstarján IKSZT
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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 Péter
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Rendezetten,
virágosan
Virágosítással indult a május, amit a virágládák rendbetétele
előzött meg. A virágültetésben részt vettek képviselőtestületi tagok, az önkormányzat-, óvoda-, IKSZT munkatársai, valamint
közmunkások segítették az ültetést. A nap folyamán lelkesen
fogadták a településen élők a virágokat, sokan vállalták, hogy a
további gondozásukban is részt vesznek.

GYÖNGYÖSTARJÁNI
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Gyöngyöstarján A-Z-ig
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Gyöngyöstarjáni Általános Iskola
Gyöngyöstarján, Jókai tér 5.
Fenntartó:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Intézményvezető: Keszte Tibor
Telefon: 30/831-6945, 37/372-025/124-es m.
E-mail: gytarjan.iskola@gmail.com
* * *

CSALÁDSEGÍTŐ 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 idő Gyöngyöstarjánban:
Jakab Andrea Renáta
Péntek: 8.00 – 12.00
* * *

FALUGAZDÁSZ

Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1. (IKSZT)
Járványügyi helyzet ideje alatt a gyöngyöstarjáni ügyfélfogadás szünetel.
Sürgős esetben
a Gyöngyösi ügyfélszolgálat elérhető:
(Főiskola, Gyöngyös, Mátrai út 36. „E” épület)
Hétfő- kedd- szerda: 7.30 – 16.30
Csütörtök: 12.00 – 16.30
Péntek: 7.30 – 14.00
Telefon: Tuza Szabolcs 06 30/300- 6056
* * *

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: 7.30 – 13.30
Szerda: 11.00 – 17.30
Csütörtök: 7.30 – 13.30
Péntek: 7.30 – 12.30
Helyettesítő fogorvosok:
Dr. Oláh Brigitta (Gyöngyöshalász)
Dr. Tóth Rita (Atkár, Karácsond)
* * *

GYÓGYSZERTÁR

Szent Hubertusz Gyógyszertár (Hősök út 1.)
nyitva tartása:
hétfő és szerda 9.00 – 16.00
kedd- csütörtök – péntek 9.00 – 12.00

HÁZIORVOS

Dr. Petrovics Antal háziorvos
Cím: Gyöngyöstarján, Damjanich János út 2.
Telefon: 37/372-036
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 12.00, 16.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 12.00, 15.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00, 15.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Vérvétel:
Kedd: 6.00 – 7.00
Csütörtök: 6.00 – 7.00
Ügyelet: Gyöngyösi Központi Ügyelet
16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig
Telefon: 37/300-981

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
E-mail: mosolyfalvaovoda@gmail.com

* * *

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: 8.00 – 10.00
Szerda: 14.00 – 15.30
Csütörtök: 8.00 – 10.00
Péntek: 10.00 – 12.00

* * *

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS
TEVÉKENYSÉG
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Gyöngyös, Lokodi J. u. 7.
Segítő neve: Hegede Zsuzsanna
Telefon: 06 70/675-9748
E-mail: csgykozpont@gyongyoskisterseg.hu
* * *

ÖNKORMÁNYZAT

Hétköznapokon (H-P) 7.00 – 15.00
Major Éva 06 30/573-6958
Baloghné Kocsmárszki Katalin 06 30/815-2171
Kérelem a hivatalban kérhető.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata,
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon : 37/372-025
E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
Szerda: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

* * *

* * *

* * *

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS
SZOLGÁLTATÓ TÉR (IKSZT)
Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1.
Farkas Melinda 06-30/815-2167
E-mail: tarjanhaz.ikszt@gmail.com
* * *

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatal ügysegédje a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban
(Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) ügyfélfogadást tart, ügyfélfogadási idejéről a 37/372-025
telefonszámon érdeklődjön.

VÉDŐNŐ

Csecsemő- és gyermektanácsadó
Gyöngyöstarján, Hősök u. 1.
Védőnő: Hammer Tünde
Telefon: 06-30/8411-048.
Védőnői tanácsadás:
Kedd: 8.00 – 10.00
Csütörtök: 8.00 – 10.00-10
Várandós és nővédelmi tanácsadás:
Csütörtök 10.00 – 14.00
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Kedd: 10.30 – 12.00

Gyöngyöstarján Község hatályos
önkormányzati rendeletei elérhetők a

www.gyongyostarjan.hu
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal/
Önkormányzati rendeletek menüpontjában
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Iskolánk életéből
2020. március 18-tól a Gyöngyöstarjáni Általános
Iskolában is elkezdődött a digitális oktatás. Pedagógusainknak kettő nap állt rendelkezésére, hogy
felkészüljenek a gyerekeket és szülőket is kihívások
elé állító oktatás megvalósítására. Azon tanulóink,
akik kérték a digitális oktatáshoz iskolai tableteket
is biztosítottunk. A nevelőtestület nevében ezúton
szeretnénk megköszönni valamennyi szülő és nagyszülő,gondviselő segítségét, amivel hozzájárultak
ahhoz, hogy a gyerekek eredményesen teljesítsék a
tanévet.

A 2019/2020. tanévben meghirdetett háromfordulós Arany János országos tesztversenyen
Pászti Zsombor 6. osztályos tanuló IV. helyezést,
Szőke Viktória 7. osztályos tanuló VIII. helyezést ért el.

Versenyeredmények:
2020. március 4-én a Gyöngyösi Arany János
Általános Iskolában megrendezett területi vers-és
prózamondó versenyen az iskolánkat képviselő tanulók közül
Pető Mercédesz I. hely
Kovács Márton II. helyezést értek el.

Pályázat: a benyújtott pályázat alapján iskolánkat
az Észak-Magyarország régióból beválasztották a
2019/2020-as Kinder Joy of moving – A mozgás öröme
programba. A felkészüléshez sporteszközöket is kap az
iskola. Sajnos a kialakult helyzetre való tekintettel az
eredetileg májusra tervezett megyei döntő elhalasztásra
került, későbbi időpontban kerül megrendezésre.

Nagygalambfalván a Kányádi Sándor versmondó versenyre immár 18. alkalommal került sor. Az
idei évben rendhagyó módon online versmondással
lehetett részt venni. Iskolánkat Kovács Márton 6.
osztályos és Kovács Domonkos 3. osztályos tanulók
képviselték. Köszönjük a szülők segítségét!

FELHÍVÁS! Legyen Ön is polgárőr!
Molnár József a Gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület elnöke felhívást tett közzé, miszerint várja az új, lakóhelyükért felelősséget vállaló és tenni akaró, lelkes civil önkénteseket.
Amit érdemes tudni: Az Országos Polgárőr Szövetség stratégiai partnere a Rendőrségnek, a Katasztrófavédelemnek, a települési önkormányzatoknak és más a közrend fenntartásában szerepet játszó rendészeti szerveknek. A
Polgárőrség kormányzati támogatásban részesül, tevékenységét törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó
személyeknek járó kiemelt védelem illeti meg.
Ha szeretne tenni:
– a közösségi bűnmegelőzésért,
– a biztonságosabb közlekedésért,
– a gyermekek és fiatalok védelméért,
– a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,
– a környezetvédelemért,
– a katasztrófahelyzetek elhárításáért
– és hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében,
akkor Önt várja a Gyöngyöstarjáni Polgárőr Egyesület!

Gyöngyöstarján a
közösségi oldalon
Elindult Gyöngyöstarján Község néven a település facebook
oldala azzal a céllal, hogy a jövőben a települést érintő legfontosabb döntésekről, intézkedésekről, információkról első kézből
értesüljenek!

Elmaradnak
programok
Számos programmal bővült a
2020-ra tervezett rendezvénynaptár, azonban a koronavírus járvány
jelentősen átírta azt. A kormány
döntése alapján augusztus 15-ig
egészen biztosan nem tarthatók
meg a szabadtéri rendezvények,
hogy azt követően lazítanak e a
korlátozáson és engedélyezik e,
azt csak remélhetjük.

Ha szeretne csatlakozni, esetleg érdeklődne a feltételekről, töltse ki az alábbi űrlapot és dobja be az IKSZT
postaládájába, vagy hívja az egyesület elnökét, Molnár Józsefet a 06 30/354-5623 számon.

POLGÁRŐRSÉG
Jelentkezési lap

Név:

....................................................................

Cím:

....................................................................

Tel.:

....................................................................

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Online szakkör
Februárban indult útjára a
Murányi Lajos által indított csillagászati szakkör, azonban a járvány
gyorsan karanténba tett mindenkit,
így a szakkör óráit sem lehetett
megtartani. Azért, hogy ne essen
szét az újonnan indult csoport, a
közösségi oldalt felhasználva, online tartotta meg óráit.
(Kép: Murányi online)
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Online
mérettetek
meg
18. alkalommal rendezték meg
Gyöngyöstarján testvértelepülésének, Nagygalambfalva szülöttének,
Kányádi Sándor költő nevéhez
fűződő „Fától fáig, verstől versig” című versmondó vetélkedőjét.
A versenyen Kovács Márton és
Kovács Domonkos is indult ahol
a több mint 550 indulóból online
szavazással választották ki a legjobbakat. Gratulálunk a két fiúnak
és felkészítőiknek és köszönjük,
hogy képviseltétek településünket,
méltán lehetünk rátok büszkék!

Maszkkal
segítettek
Csontos László és Szalmási
Edith neve nem csak a településen élőknek ismerős, hiszen
róluk országszerte tudják azt,
hogy milyen fantasztikus dolgokra képesek együtt! A járvány
kezdetén már az élvonalban
megmutatták, hogy milyen kevés dolog is kell ahhoz, hogy
összefogással jó dolgok szülessenek, így dekoráció helyett
most Laci a varrógéphez ült és
varrt. Így osztottak szét maszkot
a településen élők részére, de
felajánlottak belőle az Adácsi
Idősotthon lakóinak, valamint
Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület munkatársai részére is.
Nem voltak ezzel egyedül,
Szabó József (Pannon Kópé)
helyi vállalkozó szintén segített,
ő gumikesztyűkkel és kézfertőtlenítővel segítette a települést
a járványügyi védekezésben.
Köszönjük !

FELHÍVÁS!
A településünkön több alkalommal előfordult, hogy a temetőt szemétlerakó telepnek használják egyesek!
Vannak olyanok, akiknek nem tetszik, ha a falu szépül, és tiszta! Nem férnek el a kihelyezett virágládáktól,
vagy ellopják, vagy bedobják a patakba. Kérek mindenkit, ha ilyen dolgokról tudomása van jelezze felém, vagy
a körzeti megbízottunknak! Amennyiben hasonló dolgokat észlelünk, az elkövetővel szemben a legszigorúbb
szankciókat fogjuk megtenni!
Kiss Viktor

Temetőhöz lerakott szemét

Patakba dobott virágláda
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Viszontlátásra Gyöngyöstarján!
Elérkezett az idő, hogy elköszönjek munkahelyemtől az IKSZT-től és átadjam a
stafétabotot Farkas Melinda művelődésszervezőnek.
Kérem támogassák, segítsék munkáját, tudom, hogy remek szakembernek adtam
át a feladatot, aki mindent megtesz azért, hogy Gyöngyöstarján kulturális élete új
lendületet vegyen, fiatalos, értékes programokkal bővüljön.
A 10 év alatt amit Gyöngyöstarjánban töltöttem értékes közösségeket, lelkes és aktív embereket ismertem meg.
Köszönöm a régi és az új Polgármester Urak és a képviselő testületek bizalmát,
támogatását.
Elköszönök az önkormányzat vezetőitől és dolgozóitól, az iskola és az óvoda dolgozóitól és a gyerekektől, a BlackJam csapattól, a ping-pongosoktól, a nagyisoktól,
a Pávakörtől és a civil szervezetektől, a csillagászati szakkörtől, baba-mama klubtól,
kézműves szakkörösöktől, színházba járóktól, a horgoló tanfolyamosoktól és minden
gyöngyöstarjáni lakostól. A szívem egy darabja itt marad, hiszen nagyon megszerettem Gyöngyöstarjánt és vissza-vissza térek majd egy-egy rendezvény kapcsán.
Minden kedves lakosnak jó egészséget, a településnek gyors fejlődést és békés egymás mellett élést kívánok szeretettel.
Pálosiné Borik Erzsébet

Tisztelt Gyöngyöstarjániak!
Kérem engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Farkas Melindának hívnak, 33 éves
vagyok, Gyöngyösön élek párommal és 3 éves kisfiúnkkal. Végzettségemet tekintve művelődésszervező vagyok, Egerben szereztem diplomát, majd évekig ebben a
szakmában dolgoztam, ahol elsősorban fesztiválok, nagy rendezvények és vásárok
szervezésével foglalkoztam.
Pálosiné Erzsike nyugdíjba vonulását követően veszem át a helyét az IKSZT életében, ahol bízom benne, hogy nekem is sikerül olyan jó kapcsolatot kialakítani az itt
élőkkel, mint korábban neki is.
Hiszem, hogy a kulturális területen dolgozó szakembereknek nyitottnak, innovatívnak és elsősorban kreatívnak kell lenniük.
Fontosnak tartom a hagyományőrzést,- hiszen múlt nélkül nincs jövőnk – annak
megismerését és ápolását. Egy közösség életében jelentős szerepe van az összetartásnak, összetartozásnak, így ennek erősítését tűztem ki célul, remélve, hogy a fiatalok
bevonásával erősítem bennük a valahová való tartozás élményét.
Gyöngyöstarjánban rengeteg lehetőséget látok abban, hogy mind helyi szinten,
mind megyei akár országos szinten szintet lépjen a közösség. Gondolok itt a gyönyörű
környezetre ami körülvesz bennünket, az épített környezetre amiben élünk, valamint
a településen tevékenykedő borászokra akik kiváló boraikkal emelik a település hírnevét. Ha ezt mind összerakjuk láthatjuk, hogy fantasztikus dolgok vesznek minket
körül, csak nyitottnak kell rá lennünk.
Sajnos a jelen helyzetben nincs lehetőségem sokakat megismerni, de bízom benne,
hogy idővel újra visszaáll a megszokott kerékvágásba az élet és végül személyesen is
találkozhatunk egy- egy rendezvény kapcsán.
Addig is kívánok mindenkinek tartalmas időtöltést és jó egészséget!
Farkas Melinda

Rendhagyó megemlékezésre került sor június 4-én, Trianon 100. évfordulójának alkalmából. A nemzeti összetartozás emléknapja alkalmából készült műsor a település közösségi oldalaira került fel, ahol elhangzott Herczku Ágnes Elindultam szép hazámból című magyar népdal, ezt
követően Kiss Viktor Polgármester úr mondott ünnepi beszédet, majd
Juhász Gyula Trianon című versét szavalta Ozsvári Bendegúz András
8. osztályos tanuló.
Ahogy az országban mindenütt, 16.32 perckor itt is megszólaltak a harangok emlékeztetve arra, hogy a politika szét tud szakítani embereket,
de nemzetet nem.
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Gitta nénire emlékezve
Az elmúlás mindig nehéz, főleg ha olyan valakit veszítünk el, aki puszta létezésével jobbá tette a világot. Gitta néni pont ilyen volt. Jelentős
szerepe volt a falu kulturális életének fellendítésében. Elvonatkoztatva
azt mondanám, hogy ő volt itt az első kertész aki fát ültetett. Ez a kis fa
aztán kihajtott, az évek során pedig egyre nőtt, terebélyesedett, később
gyümölcsöt is adott. Ma pedig akik itt vagyunk, ülünk a fa árnyékában
és arra gondolunk, hogy milyen jó, hogy volt valaki, aki itt hagyta ezt a
fát örökül nekünk.
Gitta nénire így emlékszik vissza Kovácsné Majoros Etelka:

Tari Antalné

(született: Markovits Brigitta)
Gitta néni
1933- 2020

A Gitta néni 1933 ban született, majd
1954-ben kerültek ide a férjével és a kislányukkal, a fia pedig már itt született.
Amikor idekerült, azonnal fellendítette a
faluban a kulturális életet. A férje tanár
volt, Gitta néni pedig népművelőként
tevékenykedett a kultúrházban.
A mai falumúzeumban laktak, az úgy
nevezett tanító lakás volt. És ott három
család lakott, ők az első felében laktak
vagy 15 évig, aztán építkezni kezdtek a
Szabadság utcában, ahonnan aztán
mindig szaladva ment a kultúrházhoz.
Ők alakították meg az első tánccsoportot. A tanár bácsi tanította az éneket,
Gitta néni pedig a táncot. 1957-től pedig
már jeleneteket is tanítottak, több jelenetet adtak elő fiatalokkal, idősebbekkel is
például a Mágnás Miksát, vagy a Lepsénynél még meg volt, ilyeneket.

A röpülj pávát is őt kezdték el alakítani. Mindegyik nehéz volt, de nekik
mégis sikerült, a faluban azóta is van
Röpülj páva, énekkar meg hát színjátszó
csoport is.
A férjével meg is kapták Gyöngyöstarján díszpolgára címet munkájuk elismeréseként.
Szinte késő idős koráig dolgozott,
sokat dolgozott a faluért. Éppen ezért
sajnáltuk amikor elment, nehéz volt elválni tőle.
Miután visszavonult személyesen is
meglátogattam sokszor, mindig beszélgetni kellett vele, érdeklődött mi történt
a faluban, ki hogy van.
Nagyon kedves volt a Gitta néni, mindenkihez volt egy kedves szava, rengeteget köszönhet a falu neki, igazi közösségi ember volt.

Színjátszó csoport tagjai
Felső sor balról jobbra: Tóth László, Szőke Mátyás, Panyik István, Kis József, Kranczicki Pál, Babus István, Ludányi Lajos, Ozsvárt József
Középső sor balról jobbra:Ötvös Borbála, Szőke Borbála, Kerekes Anna, Török Anna, Ozsvárt Mária, Szőke Rozál, Varga Amália, Kiss Anna, Szőke Ferenc
Alsó sor balról jobbra: Tóth József, Szecskő Gizella, Nagy József, Gitta néni, Tari Antal, Majoros Etelka, Török József, Kranczicki Mária
Legalul: Ozsvárt János
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Hősök Napja
A Magyar Hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra
a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért.
A megemlékezés rendhagyó módon történt, Kiss Viktor polgármester úr
és Nagyné Záper Krisztina alpolgármester asszony helyezte el a megemlékezés koszorúját az I.-II. világháborús emlékműnél.

Gyereknap
A gyöngyöstarjáni önkormányzat az idei évben községi gyereknapot tervezett a sportpályán, amit a járványügyi helyzetben sajnos le kellett mondani. Kárpótlásul az elmaradt rendezvényért, minden 3 és 14 év közötti
életkorú, a községben állandó lakcímmel rendelkező gyermeknek jelképes
ajándékot küldtek, melyet az óvónénik juttattak el. A hétvégén pedig felállításra került az erre az alkalomra készült fotófal, amely Lipovszky-Molnár
Zsuzsanna munkáját dícséri.

Kedves Lakosság!
A Magyar Falu Program keretében elnyert útfelújítás pályázat
kivitelezése és műszaki átadása
megtörtént. Kérek mindenkit
vigyázzunk rá, hogy az ott lakók
és az arra közlekedők sokáig
használni tudják a felújított útszakaszokat.
Kiss Viktor

Bocskai út
felújítás előtt és után

Vörösmarty út
felújítás előtt és után

Széchenyi út
felújítás előtt és után
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Portré
Lázár Lotti neve biztos, hogy
autós berkekben már most
is ismerős lehet, de pár év
múlva egészen biztosan berajzolja magát a legnagyobb
tervezők közé. Ismerjék meg
ezt a fiatal lányt, aki színes
ceruzákkal életre kelti az autókat a papíron.
Kérlek mesélj magadról, hova jársz, mivel töltöd a szabadidődet?
19 éves vagyok és a Gyöngyösi Vak Bottyán János Szakközépiskolában végeztem. Ugyanitt végzem most májusban a Pénzügy-számviteli
ügyintéző-it OKJ-s képzésen. Szabadidőmben főként a rajzokkal foglalkozom, hétvégéket pedig a barátommal töltöm, akit egyébként a rajzolás
miatt ismerhettem meg. Sok autós rendezvényre járunk a mi Subarunkkal. Amikor nincs kedvem rajzolni akkor nagyon szeretek számítógépen
vagy Xboxon játszani. De nagyon szeretek sütni és főzni is!
Nem egy tipikus „lányos” téma ez, honnan jött az autók iránti rajongás?
Az autók iránti rajongásom és szeretetem már kicsi korom óta jelen
van az életemben. Sosem szerettem babázni, vagy pónikkal játszani mint
a többi kislány. Én inkább autóztam és kommandósat játszottam az unokatestvéremmel. Szerettem nézni mikor épp apukám szerelt autót vagy
motort. Aztán ahogy telt az idő, rájöttem, hogy ez az amit szeretek és számomra egy autó nem csak egy autót jelent, hanem sok -sok lehetőséget és
élményt. És mikor épp egy autós rendezvényen vagyok akkor mindig újra
és újra megerősödik bennem ez az érzés.
Van ami inspirál?
A gyönyörű és igényes autók a legnagyobb inspirációk számomra
ezen belül főleg a japán vonal ami a kedvencem. Valamikor csak görgetem az instagrammot és meglátok egy autót ami tetszik és jön egy gondolat, hogy milyen szép lenne lerajzolva.
Kértek már meg, hogy örökítsd meg az autóikat?
Ez vicces mert szinte csak azokat rajzolom amiket kérnek. Néha
amikor van saját ötletem akkor azokat is megvalósítom de a rajzaim 90%a az nem saját ötlet, hanem kérések.
Melyik rajzod volt számodra a legnagyobb kihívás?
Volt néhány ami nehezebb volt de talán kettő az, amit ki tudnék
emelni. Az egyik Ken Block-nak a Ford Mustangja a másik pedig egy
Gunsai Attack-os GTR R32. Mind a kettőn rengeteg matrica található és
nagyon aprólékos munka volt. Az R32 A/3-as a Mustang pedig A/2-es
méretű rajz. Két rajzom kikerült japánba az egyik autó tulajdonosához
(Cambegang Silvia), illetve most fog utazni egy 200 SX-ről készült rajzom Dél- Afrikába, Porth Elizabeth-be.
Hány óra alatt készül el egy rajz?
Sok mindentől függ, mert egy A/4-es rajz lehet 10-12 óra de mondjuk egy A/2-es lehet akár 50-55 óra is. De sosem nézem, hogy mennyi
időt vesz igénybe. Mindenesetre nem keveset.
Mik a jövőbeni terveid?
A jövőben mindenképp a rajzolással szeretnék foglalkozni valamilyen úton. Ha munkaként nem is sikerül, hobbinak biztos, hogy megmarad. Meg szeretném tanulni a számítógépes tervezést is. Az álmom az,
hogy formatervező lehessek. (Az pedig még további álom lenne ha nem
csak tervező lehetnék hanem még egy japán autós cégnél is dolgozhatnék.) Bármi is lesz a jövőben a rajzolás mindig megmarad nekem.
Az biztos, hogy fantasztikus amit csinálsz, Isten adta tehetség vagy
ahogy mondani szokták. A munkádhoz kitartást kívánok és bízom benne,
hogy hamarosan ismét hallani fogunk rólad egy- egy műved kapcsán.
											
Farkas Melinda
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Tisztelt Gyöngyöstarjáni Lakosok!
Végre itt a nyár, az üdülési szezon, számos progkus védelmi és riasztó berendezéseket.
ram, kaland várja a kikapcsolódni vágyókat, ami • Az utóbbi években gyakori bűnelkövetési módlegalább ennyi „programot” jelent az elkövetők
szer elsősorban az autópályákon, vagy a piherészére is. Látszatra semmiben nem különböznek a
nőkben, hogy a gépkocsiba ki- és beszálláskor
nyaralóktól, fesztiválozóktól, könnyen elvegyülnek
megszólítják a kiszemelt áldozatot, különféle
a tömegben. Tudják, hogy a turisták, strandolók,
módon elterelik a figyelmét és az utastérből
fesztiválozók figyelmének központjában nem a
közben észrevétlenül ellopják az értékeit. A fivagyontárgyaik szerepelnek, nekik viszont igen.
gyelem elterelés gyakran alkalmazott módszeVálogatás nélkül lopnak el bármit, elsősorban perre, hogy műszaki hibára hívják fel a figyelmet,
sze pénzt, pénztárcát a különböző okmányokkal,
akár úgy is, hogy előzőleg kiszúrják a gumiabbankkártyával, hitelkártyával, de nagyon népszerűroncsot, és a kerékcsere alatt tulajdonítják el
ek a mobiltelefonok, kerékpárok és természetesen a
a nyitott kocsiból, ami ott található. Persze ez
lakáskulcsok, gépkocsikulcsok is.
csak egy az alkalmazott trükkök közül, kérhet• Strandolás, üdülés, fesztivál közben se felednek segítséget, felvilágosítást, ezer ürügyet lekezzenek meg értékeik védelméről!
het találni, amivel a figyelmet elterelik. Kérjük
• Javasoljuk, hogy csak annyi pénzt vigyenek
legyenek óvatosak, egészségesen gyanakvóak,
magukkal, amennyi feltétlenül szükséges.
segítségnyújtás vagy akár szerelés, a gépkocsi
Amennyiben van, vegyék igénybe az értékállapotának ellenőrzése közben is gondoskodmegőrzők szolgáltatását. Csomagjaikat ne
janak az utastérben hagyott értékek őrzéséről,
hagyják őrizetlenül!
vagy zárják be a gépkocsit, bármilyen rövid
• A pin kódot ne tárolják együtt a bankártyával
időre, bármilyen kis távolságra (akárcsak a
(hitelkártyával) és ne is írják rá! Ha elvesztek,
gépkocsi hátuljához) hagyják el azt, a kéretlevagy ellopták őket, azonnal tiltassák le!
nül érkező idegeneket pedig tartsák szemmel!
• A gépkocsiban lehetőség szerint ne hagyjanak • A lakásuk biztonságáról se feledkezzenek meg
értéket, ha mégis muszáj, tegyék a csomagaz üdülés idejére, sokat lehet tenni a betörések
tartóba zárva. Az sem trezor, de legalább nem
megelőzéséért. Rokont, jó barátot, jó szomlátszik, nem csábít az utastérből laptop, telefon,
szédot meg lehet bízni a lakás ellenőrzésével,
kézitáska, egyéb értékes holmi.
a postaláda ürítésével, azzal, hogy időnként
Fontos, hogy a gépkocsit kulccsal zárják le,
kapcsolja fel a villanyt, ne legyen szembetűaz ablakokat résnyire se hagyják nyitva, illetve
nő, hogy a lakás éppen lakatlan. Jó szolgálatot
használják a meg lévő mechanikai, elektronitudnak tenni a különböző technikai eszközök,

•
•
•
•
•
•
•

zárak, riasztók, rács, redőny, amelyeket „személyre szabottan”, a védendő értékekhez igazítva célszerű alkalmazni.
Az is fontos szabály, hogy üdülés előtt, és üdülés közben lehetőleg ne adják hírül a nagyvilágnak, hogy éppen hol és meddig tartózkodunk,
azaz meddig nem tartózkodnak otthon, vagyis
szabad a pálya.
Végül, de nem utolsó sorban, a fürdőzéssel
kapcsolatban szeretnénk a figyelmet felhívni
néhány alapvető magatartás szabályra:
Csak a kijelölt helyeken fürdőzzenek – a fürdést tiltó tábla jelzését semmi esetre se hagyják
figyelmen kívül!
Felhevült testtel ne ugorjanak vízbe!
Alkoholfogyasztás esetén tartózkodjanak a
fürdőzéstől!
Aki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe,
még csónakkal, gumimatraccal, egyéb eszközzel sem!
Gyermeket vízparton felügyelet nélkül hagyni
szigorúan tilos!
A viharjelző szolgálat jelzéseit komolyan kell
venni.
Kikapcsolódás közben is figyeljenek egymásra! Ha bajba jutott emberrel találkoznának, lehetőség szerint próbáljanak meg segíteni és/ vagy hívják az általános segélyhívó
számot: 112
Tisztelettel:
Gressai Ákos r. őrnagy, őrsparancsnok

AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSÁNAK
IDŐPONTJA 2020. ÉVBEN
FŐOLTÁS:
2020. július 1.,SZERDA,
d.u.18:00– 20:00 -ig
PÓTOLTÁS:
2020. július 2.,CSÜTÖRTÖK,
d.e. 7:00– 9:00-ig
Gyöngyöstarján, Művelődési Ház mellett
Az oltás díja: 4.000.-Ft
Ez tartalmazza a féreghajtó tabletták árát és az
először oltott ebek oltási könyvének árát is.
Az oltási könyvüket kérjük, hozzák magukkal. (oltási könyv pótlása: 500.- Ft)
Elektromos automata kapu-,
Vagyonvédelmi rendszer kiépítés
Érintésvédelem-, Villámvédelem, Erősáramú
Szabványossági felülvizsgálat
Épületvillamossági tervezés-, kivitelezés
Gáz EPH kiépítés

Farkas István
06 30/718-6675

Amennyiben az eb még nincs bechipelve,
oltás előtt chipelni kell.
Chippel való megjelölés díja: 4.000.- Ft
Háznál történő oltásra feliratkozni a
06-20 215-1949-es telefonszámon
dr. Lipovszky Andrásnál lehet.
A háznál végzet oltás plusz költsége
udvaronként: 1.500.- Ft

