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ÖNKORMÁNYZATI  INFORMÁCIÓK
Változó térítési és gondozási díjakA permetezés általános szabályai

Az Országgyűlés 2021. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a kör-
nyezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek azt a rendel-
kezését, mely felhatalmazta az önkormányzatokat arra, hogy az avar és 
kerti hulladék égetését engedélyezzék. Ez alapján Gyöngyöstarjánban 
is megszűnik az égetés lehetősége, nem lesz erre kijelölt nap és időszak.

Kérjük, vegyék igénybe a zöldhulladék ingyenes szállítását a hulla-
dék-gazdálkodási naptárban megjelölt napokon. Amennyiben lehető-
ségük van, komposztálják a felhalmozódott zöldhulladékot, hiszen a 
talajba visszajuttatással lassíthatják a termőtalaj kimerülését is.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

2021. januártól tilos az avar
és a kerti hulladék égetése!

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rende-
let az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

„A növényvédő szer tárolása, forgalmazása, szállítása, felhasználása 
fokozott veszéllyel járó tevékenység.

Növényvédelmi tevékenység során növényvédő szer nem kerülhet a ke-
zelendő területen kívül más területre.”

* * *
Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi 

erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos 
ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.

Lakott területrésznek minősül a település olyan bel- vagy külterüle-
te, amelyen a tulajdonosok az év valamely szakában életvitelszerűen 
tartózkodnak.

Az előírás a házi kert tulajdonosokra is vonatkozik, amennyiben motoros 
háti vagy traktorral vontatott/traktorra szerelt permetezőt használnak.

Az értesítés megtörténtét a járási hivatal ellenőrizheti, és amennyiben 
az értesítés nem bizonyítható, bírságot szabhat ki.

* * *
Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, közösségi célt szol-

gáló területen (így különösen oktatási, egészségügyi, szociális intéz-
mények, vallási közösségek intézményeinek területén), házi kertben és 
jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt 
közterületen kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi 
kategóriába tartozó növényvédő szerek használhatók fel.

* * *
A növényvédő szerekkel folytatott valamennyi tevékenységet úgy kell 

megszervezni, hogy az elszóródás és a hulladékképződés a lehető legna-
gyobb mértékben elkerülhető legyen.

A növényvédő szer hulladékát a veszélyes hulladékok kezeléséről szó-
ló külön jogszabály előírásainak megfelelően kell kezelni.

* * *
Növényvédő szeres permetezés 4 m/s szélsebességig, levegőrásegíté-

ses kijuttatási vagy légbeszívásos permetcsepp-képzési technikával 6 m/s 
szél-sebességig végezhető. Hideg és meleg ködképzés esetében 2 m/s-nál 
nagyobb szélsebességnél, növényvédő szeres kezelés nem végezhető.

* * *
Permetezéshez csak saját ingatlanon vételezhető víz!

A KRESZ a következő szabályokat tartalmazza:
„Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a 

rá-tapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell 
távolítani. Tilos az úton olyan tárgyat csúsztatni, illetőleg vontatni, amely 
ezáltal az utat megrongálhatja.”

Aki a fenti szabályokat megszegi – amellett, hogy a többi közlekedő 
biztonságát veszélyezteti –, szabálysértést követ el és ötezer forinttól há-
rom-százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. 
július 2-i ülésén az alábbiak szerint módosította az önkormányzati intéz-
mények nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésé-
ről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendeletét:

2020. szeptember 1-jétől érvényes gyermek-, alkalmazotti és vendé-
gebéd térítési díjak:

Étkeztetésben részesülők Fizetendő
megnevezése bruttó forint
Óvodai gyermekellátás 440
Családi bölcsőde 450
Iskolai menza (csak ebéd) 400
Iskolai napközi ellátás 660
Alkalmazottak ebéd 550
Vendég ebéd 1045

A szociális étkeztetésben részesülők személyi térítési díj összege ada-
gonként 2020. szeptember 1-jétől:

A nyugdíjminimum
- 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén bruttó 300 Ft,
- 180 %-a és 299,99 %-a közötti jövedelem esetén bruttó 440 Ft,
- 300 %-a és 399,99 %-a közötti jövedelem esetén bruttó 595 Ft,
- 400 %-a és 499,99 %-a közötti jövedelem esetén bruttó 790 Ft,
- 500 %-át meghaladó jövedelem esetén bruttó 900 Ft.

Az étel kiszállítása esetén a fent meghatározott személyi térítési díj a 
kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással 
igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.

A kiszállításra számított térítési díj összege nettó 141,73 Ft, bruttó 
180 Ft. A kiszállítás díját címenként adagszámtól függetlenül egyszer 
kell megfizetni.

A Mosolyfalva Óvoda családi bölcsődéjében ellátottak után a fize-
tés-re kötelezett 2020. szeptember 1-jétől 300 Ft/nap gondozási díjat kö-
teles fizetni. A gondozási díj mentes az ÁFA alól.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

FELHÍVÁS 
mezőgazdasági gépek vezetőinek

LEGYÜNK TEKINTETTEL KÖRNYEZETÜNKRE, 
SZOMSZÉDAINKRA PERMETEZÉS SORÁN! ISKOLA, 
ÓVODA KÖRNYEZETÉBEN KÜLÖNÖSEN FIGYEL-
JÜNK A GYERMEKEKRE, HISZEN SAJÁT GYERME-
KEINKET SEM TENNÉNK KI VESZÉLYNEK!

AZ ÓVODA KÖRNYEZETÉBEN, VALAMINT TANÍ-
TÁSI IDŐSZAKBAN AZ ISKOLA KÖRNYEZETÉBEN 
8 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT NE PERMETEZZENEK!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtés őszi és téli időpontjai:

2020. szeptember 15., 2020. október 27., 2020. november 24., 
2020. december 22., 2021. január 19., 2021. február 16. 

A zöldhulladékgyűjtés őszi időpontjai:
2020. szeptember 14.-15., 2020. október 12.-13., 

2020. november 9.-10., 2020. december 7-8.
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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 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: 8.00 – 12.00

*   *   *

FALUGAZDÁSZ
Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1. (IKSZT)
Járványügyi helyzet ideje alatt a gyöngyöstarjá-
ni 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: 7.00 – 8.00
 Csütörtök: 7.00 – 8.00
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.
Időpontkérés: 06 30/245-5436
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

*   *   *

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

*   *   *

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 Gyön-
gyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban 
(Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) ügyfélfoga-
dást tart, ügyfélfogadási 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
E-mail: mosolyfalvaovoda@gmail.com

*   *   *

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
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

*   *   *

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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A nyári szünet kezdetével iskolánk tantestülete Lipovszky-Molnár 
Zsuzsanna vezetésével, és tervei alapján a folyosó falára rajzolt motívu-
mok festésével szépítette iskolánkat. 

Az alsó tagozatos tantermekbe, és az emeleti folyosóra Szűcs Zoltán, 
iskolánk dolgozója raklapbútorokat készített. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Leskó Ferenc szülő támogatását, aki a bútorokhoz szükséges 
valamennyi raklapot biztosította iskolánk számára. 

A diákönkormányzat felajánlásával új rajzparavánok készültek, me-
lyek vászonborításának elkészítését Csernyik Andreának  köszönhetjük. 
Továbbá köszönjük az Egészséges Jövőért  Alapítvány valamint a Gyön-
gyöstarjáni Iskolás Gyerekek Jövőjéért Alapítvány anyagi támogatását, 
melyből a bútorok elkészítéséhez szükséges anyagokat vásároltuk meg.

Iskolánk végzős diákjai eredményesen felvételiztek, valamennyi tanu-
lót az általa elsőként megjelölt középiskolába vették fel.

Az idei tanév rendhagyó tanévnyitóval, és 21 elsős kisdiák részvételé-
vel vette kezdetét. Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánkba további 7 
új tanuló iratkozott be. 

Az új tanév a járványügyi helyzet miatt új szabályok betartását is jelen-
ti. Valamennyi gyermeknek az iskolába való belépéskor ellenőrzésre ke-
rül a testhőmérséklete. Csak láztalan, tünetmentes gyermek léphet be az 
iskola épületébe. Köszönjük Ozsvártné Barócsi Ágnes támogatását, aki 
iskolánknak egy új testhőmérőt ajánlott fel. Köszönjük  Gyöngyöstarján 
Önkormányzatának  a fertőtlenítő szerek felajánlását, melyeket a fertőt-
lenítő takarításhoz, és a kézfertőtlenítéshez használunk fel. A gyerekek 
kezei reggeli érkezéskor és az ebédlőbe való belépéskor is fertőtlenítésre 
kerülnek. Az egészségügyi protokoll szabályok betartásával, és betartatá-
sával igyekszünk mindent megtenni azért, hogy biztonságos környezetet 
teremthessünk a gyermekeknek és iskolánk dolgozóinak is. 

A rendezvénynek idén is a Fajzatpusztai kastély területe adott otthont, a szervezők pedig színes progra-
mokkal készültek, így volt szakvezetéses erdei séta, kézműves foglalkozás Varnyú Ritával, gyermekműsor. 
A programok mellett csodálatos koncertet adott a Monarchia Szimfonikus Zenekar, majd a Misztrál együttes 
végül a Cimbaliband fantasztikus koncertjével zárult a program. A kézműves kirakodók mellett voltak helyi 
termelők, és most is finomabbnál finomabb ételeket készítettek a Nagyik és Unokák Énekkar, a Gyöngyös-
tarjáni Pávakör Egyesület valamint a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület tagjai. Bízunk benne, 
hogy jövőre a Muzsikál az erdő rendezvény-sorozat nagykorúvá válásakor ismét egy tartalmas, minőségi 
program sorozat részesei lehetünk.

fotó: heol.hu

Iskolánk életéből

Muzsikált 
az erdő
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Nagyon nagy örömöt jelentett 
számomra, hogy a 2020-as évben a sport 
és a szivacskézilabda szerves részévé vált a 
mozogni vágyó gyermekek életének. 

A nyári időszakban a szabadtéri edzések 
örömteli hangulatban teltek.  A gyerekek 
különösen élvezték, hogy az online oktatás után 
ismét találkozhatnak, együtt sportolhatnak. 
Az „egy csapat vagyunk” érzésének 
megerősítése érdekében szerveztük meg a 
tábort is, szerettük volna a gyermekekben 
az összetartozás, együttműködés csíráját 
elültetni. A szülőkkel közös táborzárás is ezt 
az érzést erősítette, ahol együtt sportoltak és 
szórakoztak, felnőttek és gyerekek.

Beszéljenek most helyettem a táborozó 
gyerekek élmény beszámolói: 

„Nagyon tetszett a kisvonatozás, az ottani 
játékok, és a kártyázások. Kedden és szerdán 
a strandkézilabdázás. A számháború és a 
Kincskereső játék. Ami az egész héten a 
legeslegjobb volt, az az, hogy körbevezetettek a 
Dr. Fejes András Sportcsarnokban, játszottunk 
azon a pályán ahol a nagy sportolók szoktad 
edzeni, meccseket játszani. Péntek délután pedig 
jöttek a szülők, volt vetélkedő és bográcsozás. 
Remélem jövőre is ilyen élményeim lesznek a 
csapattal.” – Dudás Sára 

„Az ötnapos tábor kisvasutazással kezdődött, 
az úticél Mátrafüred volt, ahol a játszóteret 
vettük birtokunkba. Kedden az esős idő ellenére 
is jól éreztük magunkat, hiszen a gyöngyösi 
strand medencéjében töltöttük szinte az egész 
napot. Másnap szintén a strandon folytatódtak 
a programok, ahol a strandkézilabdával 

ismerkedtünk és a kétpontos dobásokat 
gyakoroltuk. Számomra a legfárasztóbb nap a 
csütörtök volt, hiszen hosszú túrán vettünk részt, 
ami után a számháborúban győzött a csapatunk. 
Az utolsó nap felejthetetlen élményt nyújtott, hiszen 
a gyöngyösi kézilabda sportcsarnokban vezettek 
körbe minket. A táborzárás programja a szülőkkel 
való sorversenyek voltak, amit természetesen mi 
gyerekek nyertünk meg.” – Kovács Márton 

„ A tábor nagyon jó volt, mert érdekes, 
izgalmas programokon vettünk részt. A 
vonatozáson jókat beszélgettünk a lányokkal, 
fent pedig jó játékokat játszottunk. A második 
és harmadik nap strandolni mentünk, amit 
szintén nagyon élveztünk. A strandkézilabdát 
is kipróbáltuk, az is tetszett! Csütörtökön 
Sósirétre túráztunk, a számháború nagyon 
vicces volt, annak ellenére is, hogy a „gyáva 
nyuszik” nyertek. Az utolsó nap is elég tartalmas 
volt, nagyon tetszett a sportcsarnokban a 
körbevezetés, Pilu bácsi nagyon kedves volt, 
ráadásul még a felnőtt csapat öltözőjébe is 
bemehettünk. Délután vízi csatáztunk, ami 
szintén nagyon jó volt, és oklevelet is kaptunk. A 
szülők nagyon finom paprikás krumplit főztek, 
utána pedig vetélkedők voltak, bár végig csaltuk 
nagyon élveztük. Nagyon tetszett a tábor, biztos 
jövőre is jönni fogok!” – Kiss Virág 

Természetesen a tábor nem valósulhatott volna 
meg összefogás és segítő kezek nélkül. A táborozó 
gyerekek és szervezők nevében szeretnénk 
megköszönni mindazok munkáját, akik 
segítségünkre voltak. Kiss Viktor polgármester úr, 
Rosta István a GYKK utánpótlás elnöke, Farkas 
Melinda és Csernyik Andrea, Benedek Gyula 
és Benedek János, Jagadics Melinda és Nádasdi 
Nelli, Ármosné Sárközi Olga, Katona-Babus 
Márta, valamint az iskola és óvoda dolgozói, és 
nem utolsósorban a szülők, akik részt vettek a 
pénteki táborzáró programon. 

Köszönjük! Hajrá Gyöngyöstarján! 

Szivacskézilabda Tábor 

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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Most egy példaértékű 
összefogásról mesélnék

A nyár folyamán két megnyert pályázat előtt álltunk. Az óvoda fejlesztés keretein 
belül, megvalósult a csoportszobák, folyosó ablakainak cseréje, az épület szigetelése, 
és egy kellemes szép színt is kapott óvodánk. Az óvoda udvar felújításában  új 
libikóka, háromszög mászóka, a homokozó fölé árnyat adó pagoda, tároló láda, 
padok virágtartók, szemetesek, palántázók, komposztálók és a szerszámoknak 
tároló ládával bővültek eszközeink.

De ettől jóval többről van szó!

Van három szuper csapat. Egyrészről, Polgármester úr és a képviselői csapata akik 
milliókat hozzátéve alakították tovább óvodánkat. A minden évben beázó lapos tető 
új szigetelést, csatornát kapott, az elöregedett tuják pedig kivágásra kerültek.

Sok festéket kaptunk amivel a gyermekek életterét színesebbé tettük. Szabó 
Józsefnek is köszönettel tartozunk, nagy összegű anyagi felajánlásáért.

Másrészről, az óvoda dolgozói. Az óvodapedagógusok, dajkák, bölcsődei 
dolgozók, konyhások. Amellett hogy a gyermekekkel kapcsolatos feladatokat is 
ellátták, rengeteget dolgoztak. Hajnal 5-től csiszoltak, festettek és délután 6 órától 
újra sötétedésig dolgoztak. Voltak szülői segítségeink is: Mohácsi-Kis Anita, Kerek 
Ágnes, Tőgyi Márton, Ludányi Balázs, Ursitz Zoltán, Barta  Csaba, Kerek Tamás, 
Ludányi Attila, Bakos Richárd, Tuza Eszter, Csépe Klára, Ember Kinga, Koós 
János,Tóth Gabriella, Jelencsikné Berecz Viktória, Szalai Anna és még olyanok is 
akik még nem szülők csak segíteni szerettek volna: dadus nénink fia Ludányi Attila, 
Berta Norbert, Duffer Richárd, Gáspár Péter. Harmadrészt az SZMK csapata, akik 
millión felül támogatták fejlesztéseinket.

Mindenkinek hálás köszönetünket szeretném kifejezni!

Augusztus utolsó szombatján a nagycsoportosaink elbúcsúztak az óvodától. 
Hagyományteremtő új formában köszöntek el óvó nénik, dadus néni ölelő 
szeretetétől. Kívánunk Nekik sikeres, boldog iskolai éveket!

Mára már új kis óvodások vették birtokba helyüket, játékaikat, akiket ugyanolyan 
szeretettel fogadtak az óvó nénik. Túl is vagyunk az első közös nagy élményen a 
hagyományos óvodai szüreten, melyről jelen helyzetben a szülőket a Facebook 
csoportokon keresztül tudjuk tájékoztatni.

Szecskő Tiborné

Óvodánk életéből



HÍRMONDÓHÍRMONDÓ
GYÖNGYÖSTARJÁNI

72020. szeptember

Portré

Tisztelt Gyöngyöstarjániak!
Az idén 130 éves Gyöngyöstarján Önkéntes Tűzoltó Egyesület ve-

zetősége a tagsága támogatásával, a székhelyén emléktáblát állít az 
egyesület elhunyt tagjai tiszteletére. 

Az ünnepi esemény 2020. október 22-én 16.00-kor a gyöngyöstarjáni Min-
denszentek Római Katolikus Templomban tartandó szentmisével kezdődik. Ezt 
követően 17.00-kor a Gyöngyöstarján Önkéntes Tűzoltó Egyesület székhelyén 
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 9. Tűzoltó szertár) kerül leleplezésre és felszentelésre 
az emléktábla.

Az ünnepi eseményre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 Benedek János Bernát Károly
 parancsnok elnök

26 év után nyugdíjba vonulsz, milyen érzések vannak benned?

Érdekes, mert tulajdonképpen vagy két éve érzem azt, hogy szeretnék elmenni. 
Valahol imádtam csinálni, de azt veszem észre, hogy az emberek is türelmetlenebbé 
váltak. És hát én is elfáradtam, biztos nekem sincs annyi türelmem már hozzá. A 
legelső főnököm mondta azt, hogy arra ügyelj, hogy úgy csináld a munkádat, hogy 
mikor kimegy az ügyfél, megköszönje hogy fizethet. Addig amíg ezt csináltam, ne-
kem ez mindig eszembe jutott.

Mi fog hiányozni?

Legjobban az emberek. Úgy gondolom, hogy én egy olyan ember vagyok, aki szeret 
az embereknek segíteni. És mivel én tősgyökeres tarjáni vagyok, sokszor már úgy 
jöttek hozzám, hogy Tündi majd segít. Meg tudod, a régi kollégák már szinte mind 
nyugdíjba vannak, egyedül még Piroska az, aki még előttem volt itt, most már én is 
beálltam a sorba.

Hogyan képzeled a nyugdíjas éveket, vannak e már terveid?

Igazából olyan terveim még nincsenek és nem is tudom még milyen lesz. De mivel 
elég nagy a gazdaságunk, arra tudok már több időt szánni. Illetve amikor szükség van 
rám akkor ott legyek, hogy a gyerekeknek tudjak segíteni.

Mi az amit ajánlanál az itt maradó kollégáknak?

Türelmet, kitartást. Szerintem a türelem a legfontosabb, hogy az emberek nyugodt 
szívvel jöjjenek be, hogy itt tényleg segítő emberekre találnak illetve a gondjukat 
bajukat meghallgatni, mert ezeknek az embereknek már az is nagy segítség ha el-
mondhatják a problémájukat.

Az egyház képviselőtestületi tagjaként továbbra is részt veszel majd ebben a munkában?

Igen, persze. Egy pályázatunk most fejeződött be a parókiának a felújítása, de várjuk 
az eredményt, hogy mit kapunk a Magyar Falu programtól a Kántor házra mert az lenne 
még egy nagyon nagymunka, mert nagyon romos. Reménykedünk, hogy sikeres lesz. 
Ha az úgy sikerülne mint ahogy elképzeltük az a falunak egy szép ékköve lehetne.

Bízom benne, hogy sikerül és köszönjük az eddigi munkádat!
Kívánunk neked egészségben gazdag tartalmas nyugdíjas éveket!

26 év után nyugdíjba vonul Ludányi Zoltánné Tündike, ennek kap-
csán úgy gondoltuk, hogy miután egy negyed évszázadot eltöltött hi-
vatalnokként, megkérdezzük milyen érzés lesz a hivatalon kívül élet.

Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszönti Gyön-
gyöstarján Község Önkormányzata és Képviselő-testülete 

Kiss Mátyásné 
(született Tóth Borbála) 

gyöngyöstarjáni lakost, júliusban betöltött 90. születés-
napja alkalmából.

Születésnapi 
köszöntő
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Március 13-án már túl voltunk a köz-
ponti és a gimnáziumi felvételi vizsgákon és 
megkönnyebbülten hátra dőlve nézegettük 
a farsangi fotókat, hiszen bennünk élt még 
a búcsútáncunk sikere. Jó érzés volt rácso-
dálkozni felnőtt gyermekeinkre: milyen 
elegánsak a Fiúk a frakkban, milyen szép a 
tartásuk! És a Lányok! Milyen hajlékonyak, 
mennyire kecsesek a mozdulataik...!

Az osztályban a gyerekek már a következő 
ünnepre, a március 15-i műsorra készültek: a 
szereposztás, a zenék készen álltak. Mi szülők 
pedig örömmel nyugtáztuk, hogy a tanév hátra-
lévő része sokkal lazább lesz, az utolsó pár hó-
nap közösségi eseményeit még kiélvezhetik a 
gyermekeink, azután vége, lezárul egy korszak. 
Együtt vártuk az utolsó Madarak és fák napját, 
az atlétikaversenyt, a sulifoci-bajnokságot-amit 
az idén feltétlenül nekünk kell megnyerni!:)- a 
gyerekhetet, ami csupa móka. Osztályfőnökünk 
is készült egy titkos meglepetéssel: egy igazi 
NB I-es focimeccsre szervezte a belépőket.

S bizony már azt is előre vetítettük, hogy e 
felszabadult időszak lezárásaként milyen szép 
és megható is lesz a végső búcsúzás, amikor a 
ballagás napján értünk borul virágba az iskola.

De azon a márciusi estén mindennek véget 
vetett a váratlan bejelentés: a vírus miatt bezár-
nak az iskolák. „Most akkor hétfőn tényleg nem 
kell bemenni? Király! De meddig? Ennyi volt?! 
Digitális oktatás...??? A tesi óra is digitálisan 
lesz megtartva?:) És mi lesz a tanárbúcsúztató-

val? A vidám ballagás is elmarad? Ne mááár! 
Bankett sem lesz? És a tablófotózás...? A balla-
gást sem engedélyezik?” – keringtek a kérdések 
eszeveszett gyorsasággal a messengeren.

De a váratlan helyzetet még feldolgozni sem 
volt időnk, mert a következő héten szorgalmas 
és rendkívül kreatív tanáraink már ontották is 
ránk a feladatokat. Csak küldtük-küldtük visz-
sza a fotókat, videókat, jelöltük készre a házi 
feladatokat és valójában sokkal több időt töl-
töttünk a tanulással, mintha iskolába jártunk 
volna. Határidőre mindent beszolgáltattunk, 
nyomtattunk, szkenneltünk és üzentünk a kü-
lönböző felületeken. A Kréta időnként nem 
engedett be, a Redmenta lezárta a kitöltéseket, 
a Classroomot párszor elfelejtettük megnézni, 
a videós órát egyszer lekéstük, a fájlok nem 
nyíltak meg, az e-maileket mindkét címre el-
küldtük, de elvesztek az online-térben(?) és 
volt, hogy telefonos segítséget kellett kérnünk 
a különböző tantárgyakban jóval jártasabb 
családtagoktól. „Hová lett az sms-em? Letöröl-
tem!? Ja,nem is azon küldtem el, hanem a what-
sappon! WHAT?!” Keresgéltük a válaszokat a 
Wikipédiától a Youtube-ra feltöltött videókig, 
de még így is kifogott rajtunk a szerkesztés. A 
csoportba beküldött válaszokat ezúton is kö-
szönjük!!!:)))

A digitális tanrendben elmerülve csak időn-
ként sejlett fel, hogy pl. ma lett volna a tablófo-
tózás, vagy igen, a 14. fergeteges szülinapi buli 
helyett ma csak hárman ülünk az asztalnál.

Közben a remény, hogy még ebben a tan-
évben újra találkozunk az osztályteremben, 
kezdett szertefoszlani. Pedig már azoknak a 
gyerekeknek is elkezdett hiányozni az iskola, 
akik eddig legszívesebben mellé jártak volna!:)

Megváltozott a világ körülöttünk és bennünk 
is. A biztonság, az egészség, a közösség felér-
tékelődött fogalmak lettek. S ebben a bizonyta-
lanságban kellett megtalálnunk és újragondol-
nunk azt, hogy miként zárhatjuk le úgy a nyolc 
általános iskolai évet, hogy az méltó legyen 
mind gyermekeinkhez, mind a pedagógusokhoz 
és még szép emlékként is sokáig megmaradjon. 
Megpróbáltuk a leszűkült lehetőségek ellenére 
is kihozni a helyzetből a maximumot, mert hit-
tünk abban, hogy a szeretet találékony. Ennek 
az alkotóerőnek és lelkesedésnek kis közössé-
günkben számtalan módja megmutatkozott.

Ezzel az írással szeretném megköszönni 
MINDENKINEK a segítségét, aki azért dol-
gozott,hogy a rendkívüli helyzetben,a karantén 
szabályokat szigorúan betartva, ugyanakkor a 
mi tizenhat nyolcadikosunk életszakaszát még-
iscsak méltóképpen lezárva eljussunk egészen 
a ballagásig.

Köszönet tehát:
– Rigó Juditnak, hogy vállalta a kültéri fotó-

zást; Ozsvártné Barócsi Áginak, hogy mindezt 
megszervezte és a segítő szülőknek, akik ott 
voltak a lebonyolításban

– Lipovszkyné Molnár Zsuzsinak az ötletes, 
csodaszép  tablórajzokért

– Mohácsi-Kiss Anitának a rendhagyó tanár-
búcsúztató betanításáért és a versért, valamint 
minden szülőnek, aki szállítást és egyéb mun-
kákat elvállalt. Ezen kívül a technikai közremű-
ködésért Ozsvárt Gábornak és a drónos felvéte-
lért a Mesternek, Tóth Kristófnak

– Anitának és azoknak a szülőknek, akik 
megvették, becsomagolták, tárolási helyet biz-
tosítottak majd átadták az ajándékokat a peda-
gógusoknak és a technikai dolgozóknak

– a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért 
Egyesületnek,amiért rendelkezésünkre bocsá-
totta kétszer is a Falumúzeumot, ahol külső 
helyszínen, biztonságosan megtarthattuk kis 
rendezvényeinket

– azoknak a szülőknek, akik elvállalták a 
grillezést, a saláták elkészítését, a terítést és a 

“BÚCSÚZUNK”

A 8.osztály 
befejezése 
karantén 
üzemmódban
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takarítást, valamint a gyerekek felügyeletét a 
vidám ballagás, egyben a bankett napján.(Apu-
kák, nagyon finomak voltak a húsok!!!)

– azoknak, akik segítettek a beöltözéshez 
szükséges jelmezek, parókák, kellékek beszer-
zésében, valamint a profi sminkelésben. Nem-
igen lehetett elsőre megállapítani, hogy ki a fiú 
és ki a lány!:)

– az iskolavezetésnek, hogy engedélyezte az 
alternatív ballagás megtartását;ma hetedikesek-
nek a díszítést; a tanároknak, akik eljöttek gra-
tulálni; Ozsvári Dénesnek a galambokért; Nagy 
Ferinek a videózásért, Cseh Balázsnak a fotó-
zásért; Nagyné Záper Krisztinának a búcsúebéd 
megszervezéséért; minden szülőnek, aki részt 
vett a dekorációk elkészítésében, a terítésben és 
a tálalásban; Kriszti néninek, Ilike búcsúbeszé-
dének felolvasásáért; Nagyné Fekete Évának 
a kedves búcsúzásért. Köszönjük, hogy a Pol-
gármester úr minden gyermektől személyesen 
elköszönt és mindenkivel koccintott!

Külön köszönetet mondunk Kiss Viktor pol-
gármesternek és a képviselő testületnek, hogy 
nem csak egyetlen tanulót emeltek ki a díja-
záskor, hanem lehetőséget biztosítottak több, a 
tanulásban és a sportolásban kiemelkedő tanuló 
jutalmazására.

Köszönjük a mise megszervezését Záper 
Krisztinának és Szecskőné Andikának!

Végül pedig Nektek, kedves volt nyolcadi-
kosok, szeretném megköszönni, hogy egye-
sével eljöttetek Vittihez-többen maszkban és 

kesztyűben-, hogy aláírjátok Tibor bácsi aján-
dékát; hogy első szóra jöttetek a próbákra és ott 
mindig fegyelmezettek voltatok – igen, emlék-
szem, majdnem megfagytatok az első tábortü-
zes videó forgatásán- és minden megváltozott 
körülményt elfogadtatok, pedig életetek egyik 
legfényesebb napját kellett teljesen máshogy 
átélnetek.

Mire ezeket a sorokat olvassátok, talán éppen 
ismét felerősödik a járvány, ez sajnos egy ilyen 
év! Vigyázzatok magatokra!

Értékes, tehetséges fiatalok vagytok, büszkék 

vagyunk Rátok! Különleges osztály voltatok, 
hiányozni fogtok!

Életutatok legyen szerencsés – most jönnek 
az igazi diákévek, használjátok ki!:) –, őrizzé-
tek emlékeiteket, táplálkozzatok abból a tudás-
ból, amit nagyszerű tanáraitoktól kaptatok és 
térjetek vissza néha öreg iskolátokba!

Jó tanulást közép- és felsőfokon, normál és 
digitális tanrendben egyaránt!

„Isten veletek, cimborák, 
tovább, tovább...!”

Müller Zsuzsanna

Ugyan az idei nyár nem gyerekzsivajtól hangos iskolai tanévzáró-
val indult, ennek ellenére próbáltunk minél több programmal készülni 
a gyerekeknek. Több tábor is indult, elsőként Ozsvártné Barócsi Ágnes 
felügyelete mellett, ahová 13 gyerek érkezett. Ezt követően kreatív sza-
badidős táborral készült Farkas Melinda és Varnyú Rita az IKSZT-ben, 
ahová 20 gyerek jelentkezett. Az ezt követő héten a Black Jam Tánciskola 
mozgalmas tábora zajlott a falumúzeumban. Végül július utolsó hetén ke-
rült megrendezésre a hagyományosnak számító Falumúzeumos gyermek-
tábor, ahol több mint 35 gyermek vett részt a falumúzeumos táborban. 
Bízunk benne, hogy jövőre is sikerül legalább ennyi és legalább ilyen 
tartalmas szabadidős programot szervezni az itt élő gyermekeknek!

Akiket 
a gólya hoz
Gyöngyöstarján is csatlakozott a 

Három királyfi három királylány moz-
galomhoz, így ezt követően, ha a te-
lepülés gazdagodik egy újabb élettel, 
tiszteletére egy zászlót helyezünk ki az 
önkormányzat homlokzatára, ezzel kö-
szöntve az új jövevényt. Július óta már 
3 kisfiú és 5 kislány érkezését hirdették 
a zászlók, amik alkalmanként egy hétig 
díszítik az önkormányzat épületét.

Tartalmas nyár
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Segítség a temetőben
Akik rendszeresen jár-

nak a temetőbe, biztosan 
találkoztak már a csapok 
mellé kihelyezett fából 
készült tartóval, ame-
lyekre az önkormányzat 
kannákat és seprűket vá-
sárolt. Ezzel is segítve az 
idősebb lakosokat, hogy 
ne otthonról kelljen cipel-
niük, és azoknak is, akik 
otthon felejtették. Kérünk 
mindenkit, ha használta az 
eszközöket, tegye vissza a 
helyére, hogy más is tudja 
használni. Köszönjük Be-
nedek Istvánnak (Cibe), 
hogy elkészítette és kihe-
lyezte a tartókat!

Bár országosan elmaradtak a nagyobb ünne-
pi megemlékezések, a hagyományokhoz híven 
szerették volna megünnepelni államalapítónk, 
Szent István, királlyá koronázásának évforduló-
ját, valamint az új kenyér ünnepét. Ez alkalomból 
pedig szép műsorral készült a Nagyik és Unokák 
Énekkar. Az ünnepi szentmisét követően indult 
a felvonulás a Szent István szoborig, ahol Kiss 
Viktor polgármester úr tolmácsolta a Heves Me-
gyei Agrárkamara elnökének köszöntőjét, majd 
ünnepi szentbeszédét követően megszentelte az 
új kenyeret Ötvös András atya, végül a műsort 
a Nagyik és Unokák Énekkar dalcsokra zárta. A 
megemlékezés végén kenyérrel, kaláccsal, szőlő-
vel és borral kínálták a vendégeket.

Farkas Melinda

Szentkút 
zarándoklat

Mint minden évben, idén is hajnalban indultak 
útnak a zarándokok a Mátraverebély-Szentkút -i 
Nagyboldogasszony búcsúra. Őseink hagyomá-
nyát élteti tovább a Ludányi Ferenc által összefo-
gott csoport, ahol a gyermekekből és felnőttekből 
álló társasághoz egyre többen csatlakoznak és 
indulnak el közösen a hosszú útra.

A 33 km-es gyaloglás végén, a Szentkútnál 
köszöntéssel fogadták a Gyöngyöstarjániakat, 
majd egy közös imát követően megpihenhettek 
szállásaikon.

Szeptember 20-án vasárnap a temetőben megtartott szentmise után dél-
után sok- sok év kihagyás után végre régi fényéhez hasonlóan került meg-
szervezésre a helyi búcsú, ahol a felállított körhinta, ugrálóvár, dodgem 
és horgászat mellett megtapasztalhatták a mai gyerekek, hogy milyen a 
hangulata egy igazi búcsúnak. Hogy a sergőzéssel nem ér véget a móka, 
mert a nyalóka, mézeskalács, törökméz és minden egyéb nyalánkság, 
amit haza tudunk vinni, míg ízeiben visszahozza a búcsú hangulatát.

Szent István napi megemlékezés

Búcsú
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Szeptemberben tartották a X. Országos Nyug-
díjas Ki-Mit Tud és Népek Tánca- Népek Zenéje 
fesztivált Balatonszárszón, ahol a Nagyik és 
Unokák Énekkar hagyományos gyöngyöstarjá-
ni lakodalmas műsorával indult. A kategóriáján 
belül az együttes a maximális 50 pontból 49-et 
meg is kapott. A vírushelyzetre való tekintettel 
a középdöntő 3 fordulós, így meg kell várni, 
hogy lemenjen a további két forduló, azt köve-
tően összesítik a pontszámokat. Amennyiben 
elengedőnek bizonyul, úgy a csapat részt vesz 
novemberben a Hajdúszoboszlón megrendezés-
re kerülő országos döntőn. Várjuk a továbbiakat, 
addig is gratulálunk az eddigi szép eredményért 
a Nagyik és Unokák Énekkarnak!

Az elmúlt időszakban biztosan sokaknak 
feltűnt, hogy mennyi apró dolog változott meg 
közvetlen környezetünkben. Ezek nem feltétle-
nül nagy dolgok, de az már igen, hogy mindezt 
összefogásból, önkéntes alapon végző emberek 
tették, abban a reményben, hogy ezáltal szebbé, 
élhetőbbé teszik a települést, ahol élnek.

Így tették rendbe a parókia udvarát az egy-
házközség tagjai mellett az önkéntes segítők. 
A plébánia mellett lévő korlátok és kukatároló 
újra festése pedig Dobre László (Szabadhegyi 
utca) munkáját dicséri. Önkormányzati költ-
ségvetésből új üvegezést és csatornát kapott a 
buszmegálló, a csiszolást, festést szintén ön-
kéntesek végezték. A focipálya felújításának és 
karbantartásának a forró nyári meleg ellenére 
is nagy lelkesedéssel láttak neki az U17-es fo-
cicsapat tagjai, valamint szüleik, önkéntesek. 
A focipálya festési munkálatainál a festéket 
Ozsvári Dénes képviselői keretéből, valamint 
a gyöngyösi OBI áruház finanszírozta. Jelentős 
anyagi és tárgyi segítséget pedig Szabó József, 
a Pannon Kópé Kft. tulajdonosa biztosított 
kedvezményes áron és felajánlásként a telepü-
lésnek. Csak Soma (ifj. Mészáros László) és 
Botos János felajánlásából megújulnak majd a 
Széchenyi-, Dobó-, Deák-, és Rákóczi út híd-
korlátok is.

Jó látni, hogy ennyi, és egyre több segítő szán-
dékú lakó ajánlja fel azt, hogy szabadidejét felál-
dozva részt vesz ezekben a munkálatokban! Mert 
az, hogy valami szebb legyen, nem feltétlenül 
pénz kérdése. Viszont azáltal, hogy önzetlenül te-
szünk valamit, az mutatja, hogy milyen emberek 
is vagyunk! Az irány jó, mert csak együtt, közösen 
tehetünk településünkért! Köszönjük mindenkinek, 
aki segíti ezt az irányt!

Kiss Viktor

Nagyik és Unokák Énekkar

Önkéntességből 

JELES
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Augusztusban két alkalommal is távcsöves bemutatót tartott Murányi 
Lajos az iskola udvarán, ahol több mint 60 résztvevő volt kíváncsi és 
nem mindennapi részese az éjszakai égboltnak. A jelenlévők közül 
sokan most látták először a Jupitert és holdjait, a Szaturnuszt és gyűrűjét, 
valamint a „hulló csillagokat”.  Nagy sikere volt az éjszakai égbolt 
ismertetőnek, reméljük, sok ilyen élményhez jutunk még Murányi 
Lajosnak köszönhetően!

Csillaglesen

Déryné Program
Sikeres pályázatot követően a Déryné program támogatásával október 

11-én érkezik a Szájon lőtt tigris (Rejtő est) színházi előadás Gyöngyös-
tarjánba. Olt Tamás Rejtő Jenős, sanzonos, kalandos, légiós, fordulatos 
tizennégy karátos estje zenékkel és minden bizonnyal! A részvétel in-
gyenes! Kérjük részvételi szándékát jelezze a (hely befogadóképessége 
miatt) a tarjanhaz.ikszt@gmail.com címen vagy a 06 30/815-2167-es 
telefonszámon!

Pál Feri pap, mentálhigiénés szakember – és az egyik legjobb előadó, 
akit valaha hallhattunk. Azokról a kérdésekről beszél, amelyek a legin-
kább foglalkoztatnak bennünket, egyszerű szavakkal képes bonyolult 
összefüggéseket megvilágítani, és azokat nemcsak érthetővé, de átélhető-
vé tenni. Sosem elégszik meg olcsó, közhelyszerű magyarázatokkal – ha 
valamivel foglalkozni kezd, annak a mélyére ás. Így lesz ez november 21-
én tartandó előadásán is, a Gyöngyöstarjáni Művelődési Házban. Jegyek 
kaphatók október 12-től az IKSZT-ben.

Hétfő:  8.00 – 16.00
Kedd:  8.00 – 16.00
Szerda:  8.00 – 16.00
Csütörtök:  12.00 – 20.00
Péntek:  8.00 – 16.00 
Szombat:  zárva 
Vasárnap:  zárva

Telefon: 
Farkas Melinda 

06 30/ 815-2167


