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Az önkormányzat hírei
Sertéstartóknak
megfigyelési
zárlatról
A Gyöngyösi Járási Hivatal Gyöngyöstarján település teljes területén
megfigyelési zárlatot (hatósági megfigyelést) rendelt el.
Legfontosabb intézkedések:
– Valamennyi sertéstartó gazdaság
egyedeit korcsoportonként nyilvántartásba kell venni. Az állattartónak a
nyilvántartást naprakészen kell vezetnie, azt a hatósági állatorvos kérésére
be kell mutatnia.
– A gazdaságokban lévõ összes
sertést a szállásán (zártan) vagy más
olyan helyen kell tartani, amely megakadályozza, hogy vaddisznókkal
kapcsolatba kerülhessenek.
– A sertéstartóknak az észleléstõl
számított 24 órán belül jelenteniük
kell a szolgáltató állatorvosnak, ha
sertésük elhullott vagy megbetegedett, illetve ha ASP-re vagy klasszikus
sertéspestisre gyanakszanak.
– Minden tartónak tilos az állati
eredetû anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) sertésekkel való feletetése.
– A gazdaságba nem szállítható sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre
tekintettel a járási hivatal engedélyezi.
Sertéseket csak megbízható, a központi
adatbázisban nyilvántartott helyrõl,
szállítási dokumentumokkal együtt
szabad vásárolni.
– A sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történõ vágást (házi
vágás) az illetékes Járási Hivatalnak
legalább 48 órával a vágást megelõzõen.
– Sertések az állattartó udvart/telepet – tekintettel a járványügyi helyzetre – csak a Járási Hivatal elõzetes
engedélyével hagyhatják el.
Amennyiben a sertéstartó a fentiekben elõírt kötelezettségének nem,
vagy nem megfelelõen tesz eleget, úgy
az arra hatáskörrel és illetékességgel
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rendelkezõ Járási Hivatal élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szab ki, vagy
egyéb intézkedést foganatosít.
A határozat teljes szövege Gyöngyöstarján község honlapján és a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetõ!
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Állattartók
bejelentési
kötelezettségeirõl
Az Állategészségügyi Szabályzat a
következõ rendelkezéseket tartalmazza:
„Az állattartó köteles állattartási tevékenységérõl (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok
esetén létszámtól függetlenül, baromfiés nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdésérõl, illetve megszüntetésérõl az állatállományt
ellátó állatorvost, illetõleg a települési
önkormányzat jegyzõjét egyidejûleg tájékoztatni.”
A bejelentést írásban papíralapon a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére vagy elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére kell megküldeni.
A fenti szabályok megszegõje állatvédelmi bírsággal sújtható!
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Igazgatási
szünet
A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás 2018. augusztus 2. és 3. napján
igazgatási szünet miatt szünetel.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Zöldterületek,
árkok karbantartásáról
Felhívom az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy az ingatlanuk mentén
a csapadékvíz-elvezetõ árok, áteresz
tisztításáról, a zöldfelület karbantartásáról folyamatosan gondoskodjanak.
A csapadékvíz szabad elfolyásának
biztosítása az elvezetõ árkok és átereszek falevéltõl, füvesedéstõl, hordaléktól történõ tisztításával az ingatlan mentén az ingatlantulajdonos vagy használó
kötelezettsége.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.)
GKM rendelet, a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint
a helyi környezet védelmérõl szóló
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat 12/2004. (V.1.) rendeletének értelmében:
„Az ingatlan tulajdonosa (kezelõje, használója) köteles gondoskodni a
házhoz vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz és nyílt vízelvezetésû árok,
vagy a zöld sáv teljes területének a
tisztán tartásáról, a járda (járda hiányában 1,5 m széles sáv) és a jármûsáv közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemétmentesítésérõl. Az összesöpört szemetet háztartási szemétként kell kezelni."
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Gyöngyöstarján Község hatályos
önkormányzati rendeletei elérhetõk a
www.gyongyostarjan.hu
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal/Önkormányzati
rendeletek menüpontjában
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Önkormányzati tájékoztató ebösszeírásról
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. június 15-tõl 2018.
szeptember 30-ig ebösszeírást végez.
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42/B. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 2018. június 15-tõl 2018. szeptember 30-ig terjedõ idõszakban ebösszeírást végez. Az ebösszeírás három
évente az önkormányzat kötelezettsége.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak
(az eb tulajdonosa, illetve aki az
ebet/ebeket gondozza, felügyeli) ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban
meghatározott adattartalmú adatlapot
kell kitölteni és azt az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap beszerezhetõ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkor-

mányzati Hivatalban (Gyöngyöstarján,
Jókai Mór tér 3.), vagy letölthetõ a
www.gyongyostarjan.hu honlapról. Az
ebösszeírás önbevallás alapján történik,
a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége. Az
ebtulajdonos és az ebtartó az összeírásban köteles együttmûködni.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként
kitöltve az alábbi módon lehet az önkormányzathoz benyújtani:
– személyesen a Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatalban
elhelyezett „EBÖSSZEÍRÁS” feliratú
dobozba bedobva
– postai úton Gyöngyöstarján, Jókai
Mór tér 3. címre
– faxon a 37/372-018 faxszámra
– amennyiben az ebtartó rendelkezik ügyfélkapuval, az ebösszeírásban
szereplõ adatok megadásával az epapir.gov.hu oldalon (ügytípus: Állat-

EBÖSSZEÍRÁS 2018. GYÖNGYÖSTARJÁN
Az ebtartó/eb
tulajdonosának
(ha eltérõ, az eb egyéb adatainál
adja meg!)

Az eb

egészségügy, címzett: Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata, adattartalom
másolható a www.gyongyostarjan.hu
oldalról ).
Az ebösszeíró adatlapok leadásának
határideje: 2018. szeptember 30. Az ebösszeíró lapot abban az esetben is kérem visszajuttatni, ha nem tart ebet, de
kérem a megfelelõ sorban azt jelezni
szíveskedjen.
Fontos, hogy az ebtulajdonosok az
ebösszeírást követõen is kötelesek az
adatokban bekövetkezett változásokat,
szaporulatot írásban bejelenteni. Az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után. A bírság legkisebb összege
az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján 30 000 Ft.
Együttmûködésüket köszönjük!
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

EBENKÉNT KÜLÖN LAPOT KELL KITÖLTENI!

neve
lakcíme

Gyöngyöstarján

telefonszáma

e-mail címe

ivartalanított

fajtája

neme

IGEN/NEM

születési ideje
(kora)

színe

hívóneve

tartási helye (ha eltér az ebtartó
lakcímétõl)

ivartalanítás idõpontja

törzskönyvezett (kérjük
csatolni)
MH, rendvédelmi,
õrszolgálati
Az ebbe ültetett transzponder
(chip)
Az eb oltásának adatai

IGEN/NEM

mentõ, vakvezetõ, terápiás

IGEN/NEM

IGEN/NEM

menhelyrõl, ebrendészettõl
örökbefogadott

IGEN/NEM

sorszáma

beültetés idõpontja

legutolsó oltás idõpontja

oltóanyag és gyártási száma

Az állatorvos adatai

Oltási könyv száma

Neve

Kamarai bélyegzõje sz.

eb oltási könyvét kiadó magánállatorvos
transzponder beültetést
végzõ magánállatorvos
ivartalanítást
Az eb egyéb adatai (veszettség megfigyelés, veszélyes eb stb.)
Adataim kezeléséhez Gyöngyöstarján Község Önkormányzata ebnyilvántartásának vezetése céljából hozzájárulok. Büntetõjogi
felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek

Nincs a tulajdonomban/tartásomban eb.
(kérem, ebben az esetben tegyen a keretbe x jelet)
Gyöngyöstarján, 2018.

......................................................................
ebtartó aláírása
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Tanév végén
Lassan véget ér a 2017/2018-as tanév
szorgalmi ideje. Az elért eredmények
mutatják diákjaink és tanáraik, tanulóik
munkájának gyümölcsét.
Az elõzõ évekhez hasonlóan számos
megmérettetésen vettek részt tanulóink. Ahhoz, hogy eredményesen szerepeljenek az ilyen alkalmakon, rengeteg
szorgalomra, erõfeszítésre, kitartásra,
segítségre és támogatásra volt szükség.
Aki ezt nap mint nap nem éli át, lehet,
hogy csak nehezen tudja elképzelni,
hogy a napi órarendben szereplõ 5-6-7
tanítási óra után mekkora akaratról és
önfegyelemrõl tesz tanúbizonyságot a
felkészülési folyamat valamennyi résztvevõje. A nap mindenkinek 24 órából
áll. A kötelezõ feladatokat mindenkinek
el kell végeznie. A versenyekre való felkészülés csak ezután következik, amire a
pihenésre, játékra, olvasásra, zenehallgatásra szánt idõbõl kell áldozni. Úgy
gondolom, aki ezt vállalja és megteszi,
megérdemli a dicsõséget és a köszönetet. A diák azért, mert kitartó szorgalommal gyakorol, a pedagógus azért,
mert utat mutat és segíti a felkészülést, a
szülõk azért, mert õk is támogatják, biztatják, nem engedik csüggedni gyermekeiket és óriási segítséget nyújtanak a tanulók versenyhelyszínekre történõ szállításában.
Eredményhirdetéskor az elért pontszámok alapján csak egy gyõztest hirdetnek. Én úgy érzem, aki lelkiismeretesen
felkészült és részt vett, megvívta önmaga kis harcát, azt mind gyõztesnek kell
tekinteni!
Ennek tükrében szeretném megosztani az olvasókkal versenyeredményeinket, amelyek lapzártáig még nem egészen teljesek, néhány eredmény csak az
utolsó napokban érkezik meg.
1. osztály
Márton napi vers- és prózamondó verseny:
Dudás Kamilla II. hely, Kovács
Domokos II. hely.
Arany János vers- és prózamondó verseny:
Kovács Domokos III. hely
Körzeti szövegértõ verseny
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Domoszló:
Farkas Eszter IV. hely, Dudás
Kamilla V. hely.
Körzeti helyesíró verseny
Kisnána:
Dudás Kamilla IV. hely, Farkas
Eszter VIII. hely.
Körzeti matematika verseny
Abasár:
Tuza Dóra, Leskó Ferenc
Horváth Gyula labdarúgó
emléktorna I. hely:
Barta Dávid, Kajári Koppány, Kovács
Domokos
Ping-pong verseny:
Kovács Dokos II. hely.
Különbözõ úszóversenyeken:
Leskó Ferenc 4 db arany-, 1 db
ezüst-, és 3 db bronzérmet szerzett.
Iskolai rajzversenyünk III.
helyezettje:
Végh Zsófia
2. osztály
Márton napi vers- és prózamondó verseny:
Szita Jázmin II. hely, részt vett: Bódis
Adél Bora, Frecskó Petra, Ozsvári
Katica
Arany János vers- és prózamondó versenyen részt vett:
Szita Jázmin
Körzeti szövegértõ verseny
Domoszló:
Bódi Adél Bora I. hely részt vett:
Szita Jázmin
Körzeti helyesíró verseny
Kisnána:
részt vett: Szita Jázmin, Bódi Adél
Körzeti matematika verseny
Abasár:
részt vett: Szita Jázmin, Frecskó
Petra
Tudásbajnokság levelezõs verseny:
részt vett: Al Tarcha Diána, Berkes
Jázmin, Bódis Adél Bora, Szita Jázmin,
Tóth Ábel, Szabó Johanna, Frecskó
Petra
Rajzverseny, Visonta:
részt vett: Al Tarcha Diána, Csernyik
Anna, Szabó Johanna
Tudásbajnokság megyei döntõ:

Szita Jázmin matematika III. hely,
Bódis Adél Bora irodalom ( szövegértés) VI. hely.
Heves megyei Kocsis Albert
Vonósverseny:
Szita Jázmin hegedû II. hely.
BlackJam tánccsoport:
Arany fokozat. Csapattagok: Al
Tarcha Diána, Bódi Adél, Korponyi
Amina.
3. osztály
Márton napi vers- és prózamondó verseny:
részt vett: Andó Emese különdíj,
Kiss Virág, Leskó Katica,
Nagy Annabella, Nyári Alíz
Arany János vers- és prózamondó verseny:
részt vett: Kiss Virág, Nyári Alíz
Állatok világnapja alkalmából
rende-zett verseny:
Leskó Katica I. hely
Ritmuscsapatok Nyílt Õszi
bajnokság:
Kiss Virág I. hely, Nyári Alíz I. hely
Nyári bajnokság:
Kiss Virág I. hely, Nyári Alíz I. hely
Rajzverseny, Visonta:
részt vett: Kiss Virág, Kovács Enikõ
Szövegértõ verseny Markaz:
részt vett: Kiss Kiss Virág, Kovács
Enikõ
Diákolimpia Eger:
Leskó Katica III. hely mellúszás, III.
hely gyorsúszás
II. Gyöngyösi Koriolimpia csapatverseny:
II. hely – csapattagok: Andó Emese,
Kovács Enikõ, Leskó Katica, TóthSzelei Eliza
Megyei helyesíró verseny Eger:
részt vett: Nyári Alíz
Körzeti helyesíró verseny
Kisnána:
részt vett: Kiss Virág, Nyári Alíz
Körzeti matematika verseny
Abasár:
részt vett: Kiss Virág, Nyári Alíz
Körzeti szövegértõ verseny Domoszló:
Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás a 4. oldalról
Kiss Virág IV. hely, Kovács Enikõ
VII. hely
Genges Tarjaniensisz tánccsoport
tagjaként Kecskés Denissza arany minõsítést kapott
Rajzversenyünk résztveveõi:
Nyári Alíz I. hely, Kovács Enikõ II.
hely
XI. Hagyományõrzõ úszó emlékverseny:
Leskó Katica 3 db. I. hely gyors-,
mell- és hátúszásban, Ozsvárt Gábor IV.
hely 50 m hátúszás
Markovics Kálmán úszó emlékverseny Hatvan:
Ozsvárt Gábor II. hely hátúszás, III.
hely gyorsúszás 50m, Leskó Katica 2 db
II. hely mell- és gyorsúszásban, 2 db. III.
hely hát- és pillangó úszásban
Asztalitenisz Diákolimpia:
Kovács Enikõ II. hely, Kovács Zsolt
III. hely
Karate Maraton:
részt vett: Kiss Zoltán
Foci Diákolimpia, Markaz:
III. helyezett csapat tagjai: Jakab
Máté Miron, Berta Ádám, Kiss Zoltán,
Pászti Bálint, Molnár Andor
Bozsik teremfoci, Nagyréde:
II. helyezett csapat tagjai: Jakab Máté
Miron, Berta Ádám, Kiss Zoltán, Pászti
Bálint, Molnár Andor
Bozsik teremfoci, Adács:
II. helyezett csapat tagjai: Jakab Máté
Miron, Berta Ádám, Kiss Zoltán, Pászti
Bálint, Molnár Andor
Suli – Guru Bt. Országos levelezõverseny:
Magyar nyelv: Kiss Virág III. hely,
Nyári Alíz IV. hely, Nagy Annabella VI.
hely, matematika: Nyári Alíz VII. hely,
Nagy Annabella X. hely, Kiss Virág XV.
hely, környezetismeret: Nyári Alíz VI.
hely, Kiss Virág kiemelkedõ teljesítményéért könyvjutalmat is kapott.
4. osztály:
Márton napi vers- és prózamondó verseny:
Tóth Hanna II. hely, részt vett:
Nyári Rebeka
Szövegértõ verseny Markaz:
Pászti Zsombor I. hely, részt vett:
Kovács Márton
Földünkért Világnap alkalmá-

2018. június
ból rendezett iskolai versenyünk:
III. helyezettje Nyári Rebeka.
További résztvevõk: Erdõs Anna,
Kondás Panna, Kovács Márton, Tóth
Hanna, Dutka Ádám, Pászti Zsombor,
Lipovszky Ábel
II. Gyöngyösi Koriolimpia- csapatverseny:
II. hely. Csapattagok: Rádli Amira,
Kondás Panna, Tóth Hanna
Diákolimpia Asztaltenisz, országos döntõ:
Csapat IX. hely. Csapattagok: Pászti
Zsombor, Kovács Márton, Dutka
Ádám.
Zrínyi Ilona Matematika
verseny:
Nyári Rebeka III. hely
Bozsik teremfoci Nagyréde:
II. helyezett csapat tagjai: Dutka
Ádám, Pászti Zsombor, Kovács Márton, Török Milán, Lipovszky Ábel
Körzeti helyesíróverseny, Kisnána:
Nyári Rebeka I. hely, Pászti Zsombor IX. hely
Megyei Tudásbajnokság Eger:
Nyári Rebeka II. hely
Megyei Nyelvész verseny Eger:
Nyári Rebeka II. hely
Körzeti Szövegértõ verseny
Domoszló
Pászti Zsombor IV. hely, Erdõs Anna
V. hely
Hip-Hop táncverseny Törökbálint:
Kondás Panna Maja arany minõsítés
Asztaltenisz verseny Eger:
Kovács Márton III. hely. Résztvevõk: Török Milán, Dutka Ádám, Pászti
Zsombor, Lipovszky Ábel
Bozsik foci:
II. helyezett csapat tagjai: Török Milán, Dutka Ádám, Pászti Zsombor, Lipovszky Ábel
Bendegúz Nyelvész verseny
Eger:
Nyári Rebeka II. hely. Részt vett:
Tóth Hanna, Pászti Zsombor
Körzeti matematika verseny
Abasár:
Résztvevõk: Kovács Márton, Pászti
Zsombor
Országos hon- és népismereti
verseny résztvevõi:

Lipovszky Ábel, Pászti Zsombor,
Nyári Rebeka
5. osztály
Cheerleading verseny:
Galambos Eszter 2 db aranyérem,
nemzetközi versenyeken
Földünkért Világnap alkalmából rendezett iskolai verseny:
Bardóczi Szintia I. hely, Galambos
Eszter I. hely, Korponyi Gitta II.hely
Birkózás:
Dudás Bendegúz – magyar bajnokság: I. hely, diákolimpia II. hely, nemzetközi verseny II. hely.
Asztalitenisz:
Kurucz Krisztina – megyei verseny
I. hely, házi verseny III. hely.
Hip-Hop tánc megyei verseny:
Arany minõsítésû csapat tagjai: Bartók Anna, Csernyik Bálint, Korponyi
Gitta
Foci:
Ozsvári Mátyás és Kõhegyi Kevin –
diákolimpia I. hely, Gyöngyös és térsége
I. hely, diákolimpia III. hely, megyei
bajnokság I.hely
6. osztály:
Iskolai sportversenyek
Labdarúgás diákolimpia körzeti
döntõ I. hely, megyei döntõ IV. hely.
Csapattagok: Lados Bence, Ludányi
Milán Ozsvári Bendegúz, Cadenazzi
Vittorio, Szecskõ Ferenc, Tóth Bálint,
Nagy Gergõ, Kõrösi Zoltán (+ az 5.
osztályból Kõhegyi Kevin, Ozsvári
Mátyás)
Atlétika diákolimpia körzeti döntõ
IV. hely: Csapattagok: Ozsvári Bendegúz, Ozsvárt Bence, Ludányi Milán,
Cadenazzi Vittorio, Nagy Gergõ, Kõrösi Zoltán.
Egyéniben: Tóth Vivien VIII.hely.
Március 15. Teremlabdarúgó
Torna Nagyréde
III. helyezett csapat tagjai: Lados
Bence, Ludányi Milán, Ozsvári Bendegúz, Cadenazzi Vittorio, Szecskõ Ferenc, Tóth Bálint, Nagy Gergõ, Kõrösi
Zoltán.
Asztalitenisz diákolimpia megyei döntõ:
Ozsvári Bendegúz VI. hely
Play and Win játékos angol vetélkedõ Gyöngyös
Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról
I. hely Tóth Bálint, Lipovszky Márton
Föld napi verseny Gyöngyös,
Mátra Múzeum:
IV. hely. Csapattagok: Lipvszky
Márton, Ludányi Milán, Mikula Janka
Iskolai Rajzverseny (Állatok
világnapja)
Cadenazzi Vittoro I. hely
Diákolimpia országos döntõ
uszonyos úszás, Gyöngyös
Ozsvárt Bence I. hely, Lipovszky
Márton négy versenyszámban indult.
Gács Béla Matematika verseny
Gyöngyös
Tóth Bálint II. hely, Lipvszky Márton IV. hely, részt vett: Nagy Gergõ.
„Ismerd meg” TV-s vetélkedõ
Budapest:
I. hely - Lipovszky Márton, Ludányi
Milán, Ozsvári Bendegúz, Tóth Bálint.
Egyesületi sport:
Labdarúgás, Gyöngyöstarjáni U14
Nyugati csoport I. hely. Csapattagok:
Nagy Gergõ, Lados Bence, Tóth Bálint,
Szecskõ Ferenc, Ozsvári Bendegúz,
Krösi Zoltán.
GYAK U13 Kiemelt II. osztály IV.
hely - Ludányi Milán
GYAK U12 Kiemelt II. osztály IX.
hely - Cadenazzi Vittorio
Asztalitenisz Utánpótlás verseny, Eger:
Ozsvár Bendegúz I. hely
Uszonyos úszás, Kecskemét
Lipovszky Márton III. hely váltóban
Sakk – megyei döntõ, Eger:
Erdõs Attila VIII. hely, Pétervásárán
IV. hely
Úszás:
Ozsvárt Bence a tanév folyamán
rendszeresen vett részt neves nemzet-

2018. június
közi és hazai úszóversenyeken mind a
négy úszásnemben. Eezeken 6 db arany
érmet, 6 db ezüst érmet és 5 db bronzérmet szerzett.
7. osztály:
Gács Béla matematika verseny:
Részt vettek: Bokros Veronika, Király Bernadett, Király Krisztián
Országos Honismereti Tanulmányi verseny:
Király Bernadett I. hely, részt vett:
Nagyfalusi Anna
Diákolimpia Országos döntõ,
asztalitenisz
Csapat III. hely. Csapattagok: Bagi
Kata, Király Bernadett, Kutrucz Kinga
Országos egyéni III. hely – Bagi Kata
Megyei Asztaltenisz versenyen
részt vett: Király Krisztián
Angol versenyen vett részt Gyöngyösön Kõhegyi Vivien és Nagyfalusi
Anna
A Víz Világnapja alkalmából
rendezett iskolai versenyünk díjazottjai:
Bokros Veronika I. hely, Lipovszky
Márton (6.osztály) II. hely, Király Bernadett III. hely.
Labdarúgás U14 megyei bajnokság nyugati csoport:
I. helyezett csapat tagjai: Bitai Levente, Jakab Ármin Kokavecz Martin,
Nagy Gergõ, Tuza Bence.
Gyerekheti rendezvénysorozatunk Sulifoci bajnokságának eredménye:
I. hely 7. osztály,
II. hely 6. osztály,
III. hely 8. osztály,
IV. hely 5. osztály.
Gólkirály: Ludányi Milán 6 gól
Legjobb kapus: Ozsvári Mátyás (5.
osztály)

Gyerekhét
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Gyerekheti programjaink ebben a
tanévben néhány szülõ segítségével és
támogatásával még tartalmasabbra sikerültek, nagy örömöt okozva ezzel diákjainknak. Szabó József jóvoltából hétfõ
délután a lovakkal közelebbrõl is megismerkedhettek tanulóink. A beszélgetés
után a bátrabbak a lovak hátára is felülhettek. Számos tanuló élt ezzel a lehetõséggel – igazolva, hogy lovas nemzet vagyunk. A szerdai napon tanulóink kerékpárral érkeztek az iskolába. Nem véletlenül, hiszen Kiss Viktor erre a délelõttre kerékpáros tanpályát telepített az
iskolaudvaron. A gyerekek nagy lelkesedéssel versengtek, boldogan mutatták
be ügyességüket és fejlesztették kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket. Nagyon köszönjük a támogató
szülõk nagylelkû segítségét!
Köszönet a Szülõi Közösségnek,
akik a Madarak, fák napját rendõrkutya
bemutatóval, tûzoltóautó bemutatóval,
és játékokkal tették még színesebbé.
Ezen kívül ebéddel és jégkrémmel kedveskedtek minden résztvevõnek.
Szintén hálás köszönetünket fejezzük ki a Szülõi Közösségnek és a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítványnak, hogy hozzájárultak az év
végi jutalomkönyvek megvásárlásához.
Köszönjük a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítványnak
az egész tanév folyamán nyújtott
nagylelkû támogatását, mellyel tanulóink utaztatását, versenyekre való
szállítását segítették.
Ismételten köszönöm minden tanuló és pedagógus kolléga kitartó munkáját, s kívánok a nyári szünetre kikapcsolódást, sok élményt, jó pihenést!
Kissné Matin Éva
iskolaigazgató
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Óvodánk életébõl
A ravasz tavasz belopakodott az
óvodánk életébe is hol nyári meleggel, hol pedig hûvös, szeles idõvel.
Óvodás gyermekeinkkel sétáink során megéreztük a tavasz illatát, kis falunkban örömmel fedeztük fel viszszatérõ madarainkat, az éledõ növény- és rovarvilágot. A tavaszi napsugarak egyre hosszabb idõre csalogatnak ki bennünket a természetbe.
A nõnapon a csoportok fiú tagjai
virággal és saját készítésû ajándékkal
kedveskedtek a lányoknak és a felnõtteknek. Nemzeti színû zászlóval,
kokárdával, katonás játékokkal, valamint a nagycsoportos gyermekek
mûsorával ünnepeltük meg március
15-ét. Nemzeti jelképeinket a kopjafánál helyeztük el.
Több napon keresztül ismerkedtek a gyermekek a víz fontosságával,
értékével, megfigyeléseken, vizes játékokon keresztül. Mindhárom csoport készített kishajót, amit a Völgyitónál útnak is indítottunk. E remek
hely rengeteg lehetõséget adott a
vizsgálódásra, tapasztalásra, élményszerzésre.
A húsvéti népszokásokat közös
örömként átélve most is felidéztük. A
fiúk vizet hoztak a patakról, a lányok
piros tojást festettek. Köszöntõket,
dalokat tanultunk, a fiúk meglocsolták a lányokat. Újra vendégségbe érkeztek hozzánk a Pávakör tagjai,
akiknek ismételten sikerült elvarázsolni ezt a kis gyermeksereget. Hangulatban, jó kedvben és persze húsvéti finomságokban idén sem volt hiány. Igyekszünk mindent megtenni
azért, hogy ez a szép magyar hagyomány fennmaradjon, tovább éljen.
Óvodánkat a gyöngyösi mesemondó versenyen Lõrincz Csenge
képviselte, aki az elõkelõ III. helyen
végzett, amihez ezúton is gratulálunk
neki és felkészítõinek.
A Föld Napján újra meghirdettük palánta- és virágakciónkat. Nagyon sok virágpalánta, virág érkezett
a szülõknek köszönhetõen, amit a
gyermekekkel közösen elültettünk.

Köszönjük és mindent megteszünk
azért, hogy szép virágos legyen továbbra is az óvodánk.
A Galagonya Bábszínház bábelõadása alatt önfeledt kacagástól volt
hangos az óvodánk, melyre a Totyogó
Klub gyermekei és szüleik is meghívást kaptak. Az elõadás után óvodánk
udvarával, óvodapedagógusainkkal
ismerkedhettek a leendõ óvodásaink.
A Népviselet napján óvodánk
minden dolgozója népviseletbe öltözött; amit a Pávakör tagjai biztosítanak számunkra. Örömmel tapasztaltuk, hogy kérésünkre már egyre
több gyermek öltözött be pörgõs
szoknyába, bõ ingbe, mellénybe, kalapba. Közös táncos délelõttünkhöz

az óvoda udvara, meg persze az idõjárás kedvezõ lehetõséget adott egy jó
kis szórakozásra; önfeledt táncba lendült óvodánk apraja-nagyja.
Májfa díszítette ismét óvodánk
kapuját, amit a középsõs fiúk hoztak
nekünk el fáradságos munkával, meg
hát Gyuszi bácsi segítségével az erdõrõl. Közösen díszítettük és állítottuk
fel az ékes májfát, a tavaszi újjászületés jelképeként.
A legkedvesebb ünnepünkön,
anyák napján versekkel, dalokkal és
saját készítésû ajándékokkal köszöntötték a gyermekek a meghatódott
édesanyákat és nagymamákat.
Hagyományos ünnepeink melFolytatás a 8. oldalon
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lett, mint Zöld Óvoda, jelentõs szerepe van óvodánk életében a zöld napoknak is. A tavaszi napsütés kedvezett nekünk Völgyi-tavi kirándulásunkhoz. Túráztunk, vizsgálódtunk,
gyönyörködtünk a zöldellõ természetben, a madárcsicsergésben, miközben a tavaszi szellõ simogatta arcunkat. A buborékfújás jó mókának
bizonyult a zöldellõ réten.
A nagycsoportosok, Györgyi óvó
néni irányításával több pályázaton is
részt vettek és nagy örömünkre nyertek is. A Katasztrófavédelem által kiírt alkotói pályázaton Cseh Bálint –
Fodor Levente 90 pályamûbõl az I.
helyen végzett, így lehetõségük adódott az országos versenyen is részt
venni. Gratulálunk nekik ezúton is,
akikre nagyon büszkék vagyunk!
A DM által kiírt pályázaton sok
naptejet, társasjátékot nyert a nénitõl
nagycsoport óvodánknak. Gratulálunk, és egyben köszönetünket fejezzük ki a pályázatokat koordináló
Györgyi óvó néninek.
Két régi dolgozónktól búcsúzik
óvodánk ebben a tanévben. Mészárosné Géczi Anna, Ani dadus nénitõl, valamint Nagy Miklósné, Magdi
konyhás nénitõl. Nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntek el tõlük.

2018. június
Tartalmas sok szép, nyugdíjas éveket
kívánunk neki, akiket sosem feledünk és mindig visszavárunk!
Közös szülõi összefogással, egységes erõvel sikerült óvodánk homokozóját „megszabadítni” a homokba
beköltözött hangyáktól. Köszönjük a
munkálatokban résztvevõ apukáknak, hogy szabad idejüket feláldozva,
egyik napról a másikra, megoldották
számunkra ezt az égetõ problémát.
Megfelelõ, szakember által végzett
fertõtlenítés után, új homokkal feltöltve végre birtokba vehetik a gyermekek a homokozót.
Pedagógusainknak és a Szülõi
Munkaközösségnek köszönhetõen
sok élményben volt része a gyermekeknek tanév végéig. A gyermekhéten izgalmasabbnál izgalmasabb, gazdag játszóprogramok várták a gyermekeket.
Lázasan készülõdött a nagycsoport Judit és Györgyi óvó néni irányításával az évzáróra; ugyanúgy,
mint ahogy a néptánccsoport is ezt
tette, irányításom alatt.
A nagycsoportosok június második hetében szüleikkel és az óvó nénikkel együtt közös kirándulásra indulnak Budapestre.
Túlhajszolt világunkban rohannak a napok, a hetek, a hónapok és

Ballagás
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azt vesszük észre, hogy újra itt a tanév vége. Átgondoljuk ilyenkor, hogy
milyen sikerek, eredmények, újítások
vannak mögöttünk. Visszagondolva,
átértékelve az elmúlt idõszakot,
büszkék lehetünk. Kitûzött céljaink
megvalósításához nagymértékben
hozzájárult a támogató Szülõi Közösség, Önkormányzat. Köszönjük
nekik! Az óvodai kollektíva pedig
igyekszik mindent megtenni azért,
hogy egy jól mûködõ, gyermekszeretõ óvodát mondhasson magáénak a
közösség, hogy elégedettek legyenek
velünk a partnereink!
…aztán jöhet a nyár! A kikapcsolódások, nyaralások, a „feltöltõdések”
idõszaka, amire mindannyiunknak
szüksége van. Ehhez kívánunk mindenkinek gondtalan, nyári idõszakot,
kellemes idõtöltést!
Kovács Menyhértné
óvodapedagógus
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Tavaszváró Nagyi bál
A várt tavasz helyett hirtelen a nyár
érkezett meg április 21-re, mikor a
Nagyik és Unokák Énekkar megtartotta a már hagyományossá vált bálját.
Talán a hirtelen beköszöntõ nyárnak, vagy az elmaradt kerti munkák miatt, több üres hely maradt az asztaloknál mint várták, de mindezek ellenére
remek hangulatú estét töltöttek együtt a
jelenlévõk.
Az asztalokon finom szendvics és
sütemények, valamint jobbnál jobb tarjáni borok várták a vendégeket. Itt köszöni meg az énekkar a pálinka, bor,
tombola és egyéb felajánlásokat minden kedves adományozónak. Külön
köszönik Gyöngyöstarján Önkormányzatának, Mészáros Mátyásné Kovinak, Tihanyiné Bárnai Ildikónak, Szita Ferenc képviselõknek, valamint Székely Zoltánnak a csoport számára nyújtott anyagi támogatást.
Meghívott vendégek voltak a karácsondi Vadvirág Nyugdíjas Klub és a
szücsi Évgyûrûk Nyugdíjas Klub tagjai.
A mûsorban felléptek az általános
iskola 1. osztályosai, a Gyöngyöstarjáni
Pávakör, a meghívott nyugdíjas klubok
ének- és tánccsoportjai, Ludányiné
Molnár Borbála és Mészáros Mátyás.
Köszönik minden fellépõnek a sok
készülõdést és a fellépést.
Az este mulatsággal folytatódott: elfelejtõdtek a fájós lábak, a sajgó gerincek, szinte mindenki táncolt és mulatott.
Pálosiné
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Portré
Portré sorozatunkat azzal az emberrel folytatjuk, akire Gyöngyöstarján és a Mátra méltán lehet büszke.
Õ Szõke Mátyás, aki 2017-ben megkapta az Év borásza díjat.
A cím hivatalos neve: „Év bortermelõje Magyarországon”, mely cím
nem egy bor kiváló minõségének elismerését jelenti, hanem a díjazott
bortermelõ több éven át tartó, kiemelkedõ teljesítményéért, borainak
állandó kiváló minõségéért, azok hazai és külföldi sikereiért adományozható. Ez tehát a magyar borászok által
elnyerhetõ legrangosabb hazai kitüntetés. A díjat Év Bortermelõje elnevezéssel 1991-ben adták át elõször
azzal a szándékkal, hogy elismerje
egy hazai borász kimagasló szakmai
teljesítményét, többéves munkáját.
Mostanra sokkal nagyobb a verseny.
Az állandó kiváló minõségen kívül
számítanak a borversenyen elért
eredmények, a marketing, a külcsín
és a belbecs, a szerethetõség, a borászat iránt keltetett szimpátia és nem
utolsósorban a borász személye. /forrás:www.magyarborakademia.hu/
– Matyi bácsi! Szívbõl gratulálunk
ehhez a méltán megérdemelt díjhoz. Itt a
faluban szinte mindenki ismeri magát. A
falusiak tudják, ismerik gyerekkorát, ifjú
és felnõtt korát. Mindezek ellenére kérem
meséljen nekünk kicsit a régmúltról. Mi
hajtotta? Mi volt az a motiváció amiért érdemes volt ennyit és ilyen magas szakmai
tudással végezni?
– Szüleim, nagyszüleim emlékére
alapítottam borászatomat, hiszen
meghatározó szõlõtermelõk voltak itt
a faluban. A téeszesítéssel mindent
elveszítettek, az õ emlékükre indítottam 1990-ben borászatomat két fiammal. Elõtte az iparban dolgoztam,
30 évig egy ipari fõágazatot vezettem.
A rendszerváltás után szõlõterületeket vásároltunk, elõször egy kisebb
pincét, majd a jelenlegit alakítottuk
ki. Én terveztem a gépeinket és úgy
gondolkodtam, hogy kell egy modern acéltartályos rész és kell egy hagyományos pince, ahol a borainkat
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érlelhetjük. Mindez, amit elértem,
20 év kemény munkája.
De nem elég a szõlõt megtermelni és a bort elkészíteni lehetõleg
csúcsminõségben, azt el is kell tudni
adni. Rengeteg éjszakát töltöttem régebben Budapesten borbemutatókon, borkóstolókon éttermekben,
szállodákban. Meg kellett ismertetni
a boraimat a széles közönséggel. Ide
nem jönnek vendégek, ha elõtte nem
ismerik a bort. A bor mellett nagyon
fontos a marketing, a kinézet, az üveg
és a címke minõsége. A szõlõtermesztésnél is mindig a minõségre és
nem a mennyiségre megyünk. Ma
már a világ számos országába exportálunk, többek között Kaliforniába,
Svájcba, Svédországba.
Az év borászaként rengeteg helyre
hívnak borversenyekre zsûrielnöknek, különbözõ borászati konferenciákra. Ott mindig Mátraalját, a mátrai borokat képviselem. A jelölést is a
borvidékért vállaltam, hiszen a történelmi borvidékeink közül a mátrai a
legnagyobb területû, az ismertsége
azonban elmarad a többiekétõl.
– Vajon miért van ez így?
– Az a baj, hogy nincs sok látnivaló a Mátrában. Eger és vidéke sokkal

elõnyösebb helyzetben van ebbõl a
szempontból. Hatalmas az idegenforgalom, sok a gyógyfürdõ, felkapottabb hely a turisták szemében.
Most már élményeket akarnak az
emberek szerezni ha kikapcsolódni
mennek, és e mellé egy-egy jó bor,
borkóstoló a plusz élmény. A tsz idõben az egri borokhoz is innen a Mátraaljáról szállították a szõlõt, de egri
borként adták el. Ez sem a vidéket
szolgálta.
– Volt-e olyan mikor testileg elfáradva,
vagy egy-egy jégverés vagy rossz termés
után arra gondolt, hogy abbahagyja?
– Nem, mindig azt mondtam
hosszú távra kell tervezni. Az õseinktõl nagyon sokat tanultam. Mindig
azt mondták, hogy a mezõgazdaság
az olyan, hogy egy évi termést a
bankba, egy évi termést a pincébe és
egy évi meg ha sikerül, a tõkén. Tehát
túl kell élni. Voltak olyanok, akik egy
rossz termés vagy kár miatt feladták
és azt mondták, nem csinálják tovább. Ezt nem szabad. Tudomásul
kell venni, hogy a mezõgazdaság kint
van a szabad ég alatt. Ha az elsõ kudarc éri az embert, nem szabad hátrafordulni. Mindig elõre kell menni.
Folytatás a 11. oldalon
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– Mi a véleménye a fiatal borászokról?
Õk is olyan kitartóak mint Ön?
– Hál’ istennek egyre több fiatal
borász mûködik a vidéken. Õk nagyon ügyesek, jó borokat csinálnak,
de nincsenek könnyû helyzetben.
Nagy a konkurencia. Azok tudnak
jobban haladni, akiknek meg van alapozva a borászatuk, mondhatnám
apáról fiúra száll. Ezt láttam Portugáliában is, mikor kint voltam parafaszüreten. Ott a borászatok évszázadok óta családi kézben vannak. Ez az
alapja. Persze lehet feljönni családi
háttér nélkül is de nagyon nehéz.
Mint mondtam, hosszú távban kell
gondolkodni és hát a fiataloké a jövõ.
Sokat kell menni nekik, mutogatni kell magukat.
– Melyik a kedvenc szõlõfajtája és a
kedvenc bora?
– Nincs kedvencem, de a száraz
borokat tartom minõséginek. Egy
borhoz sem vagyok elkötelezve, nem
is lehet, mert elfogulttá tesz. Ugyanúgy kell minden borhoz viszonyulni,
mintha az lenne a kedvenc. Mindig a
maga nemében kóstolom a bort. Ma
már a szõlõ minõségétõl függ a bor.
Augusztustól a szüret végéig mindig ott van a mûszer a kocsiban és folyamatosan mérem a szõlõt, a fokot
és a savat. Nem akkor szedjük, mikor
mondják, hanem akkor, amikor megérik. Az érett szõlõtõl jó a bor.
– Matyi bácsi! Még egyszer szívbõl
gratulálunk a díjhoz, és mint mutatta az
elõbb, Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is gratulációját fejezte ki Önnek. És gratulálunk az Életmûdíjhoz is,
amit május végén vett át Szombathelyen.
További munkájához sok sikert, kitartást
és jó egészséget kívánunk. Köszönöm az
interjút.
Pálosiné Borik Erzsébet
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Új körzeti megbízottunk van
Dávid Péter rendõr õrmester vagyok, 25 éves. Középiskolai tanulmányaim befejezését követõen 2014ben szereltem fel a Heves Megyei
Rendõr-fõkapitányság, Gyöngyöspatai Rendõrõrsre közrendvédelmi járõrként.
Kapitányságvezetõ úr 2018. 06.
01-ei hatállyal körzeti megbízotti feladatok ellátásával bízott meg Gyöngyöstarján településen, ahol szeretném a különbözõ, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét sértõ
bûncselekmények és szabálysértések
megelõzését elõtérbe helyezni, valamint a közlekedési szabálysértõkkel
szemben hatékonyan fellépni.

Körzeti megbízott
Dávid Péter r. õrmester
Iroda: Gyöngyöstarján, Dobó u. 7.
Telefon: 30/781-2397
Gyöngyöspatai rendõrõrs:
37/522-121
Gyöngyösi rendõrkapitányság:
112, 107, 37/312-551
A 06307812397 hívószámú szolgálati telefonszámon a lakosság rendelkezésére állok.
Ugyanakkor szeretném kiemelni,
hogy az azonnali rendõri segítséget
igénylõ esetekben hívják bizalommal a
112 hívószámú segélyhívó központot.
Dávid Péter r. õrmester

Húztuk a rétest
Másodszor került megrendezésre
a „Húzzunk rétest!” nyárindító rendezvényünk a Falumúzeumban.
A rendezvénynek természetesen
ez volt a legfõbb vonzereje, hiszen
már tavaly is bebizonyosodott, hogy
rétesbõl sosem elég. Bármennyit készítenek belõle, valakinek biztosan
nem jut. Így volt ez idén is. A nagyisok fáradhatatlanul dagasztották,
húzták, sütötték a finom túrós, mákos, meggyes, répás rétest egészen
addig, míg ki nem fogytak az alapanyagból.
A fõzõversenyre 10 csapat nevezett be és finomabbnál finomabb ételeket készítettek. A zsûrizést Sándor
Béla, a Bori Mami vezetõje vállalta
ebben az évben is. Már kora délután
megérkezett és figyelemmel kísérte a
fõzés menetét. Mindenre kíváncsi
volt, hogyan készülnek a csapatok,
milyen nyersanyagokat használnak
fel, és természetesen arra is kíváncsi
volt, hogy milyen a hangulat.
Mindeközben a Fészerszínházban
elkezdõdtek a programok, ahol elõször Csiri-biri foglalkozást tartott
Tõkésné Korponyi Krisztina a piciknek, majd az óvodások léptek fel, ezt

követte az általános iskola 3. és 6.
osztálya a farsangi bálokon bemutatott produkciókkal. A gyermekcsoportok fellépését a Black Jam tánccsoport zárta, nagy sikerrel.
Róka Szabolcs mesemondó humoros meséjével folytatódott a program, majd a Kajárpéci Vizirevû Társulat Hany Istók a láp fia címmel
adott elõ fergeteges produkciót.
Az elmaradhatatlan táncházban Balog Edina és barátai húzták a talpalávalót, a moldvai táncokat Varnyú Rita
vezetésével táncolták a résztvevõk.
A nap zárásaként az Lxear zenekar
szórakoztatta a közönséget egy világraszóló buli keretében.
Mindenkinek köszönjük a részvételt, a segítséget, jövõre folyt. köv.!
Pálosiné
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Muzsikál az erdõ Gyöngyöstarján – Sósirét
2018. július 8. vasárnap
10.00 Erdei sport-tájfutó verseny. Indulás: Információ: Urbán Imre 06-30-525-7620
Programok a Borhy Kastély kertjében
10.00-tól Ismeretterjesztõ elõadás
10.00-14.00 Az erdõ ajándékai címmel Szabó Miklós erdõmérnök interaktív bemutatója
10.30 A „Muzsikál az erdõ” képzõmûvészeti pályázat eredményhirdetése
Gyermekprogramok:
10.00-tól kézmûves foglalkozások: Bábika Játszóház, Motolla, Varnyú Rita
11.00 Zenthe Ferenc Színház elõadása. Fazekas Mihály-Schwajda György: Ludas Matyi
13.00 Fotókiállítás megnyitó és ünnepélyes eredményhirdetés
a „Muzsikál az erdõ” fotópályázat nyertes képeibõl
l3.30 Erdei séta a néprajzi meglepetésekkel. Vezeti Dobre-Kecsmár Csaba és Szabó Lajos
14.00 Lóca együttes interaktív zenés gyermekmûsora
15.00 Családi erdei divatbemutató a környezettudatosság jegyében – Réthy Fashion
15.30 Erdei koncert
Az Összetartás emlékplakett avatás
(alkotó Józsa Judit, kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra Lovagja)
Köszöntõ: Nagy Károly polgármester
Kertész József erdész versmondó
16.00 Reményi Ede Kamarazenekar
17.00 Hung drum produkció
17.30 Muzsikás együttes
18.30 Talamba ütõegyüttes
19.30 Szõke Mátyás szõlõ- és bortermelõ, 2017 év borászának borbemutatója, borkóstoló

Kérjük vendégeinket, hogy a kastély mögötti réten parkoljanak, az út mentén
csak a szervezõk és a fellépõk parkolhatnak! Köszönjük megértésüket!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Bõvebb információ: www. muzsikalazerdo.hu
Gyöngyöstarjáni Hírmondó • Kiadó: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata • Felelõs
kiadó: Nagy Károly, polgármester • Szerkeszti: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság
• Felelõs szerkesztõ: Csontos József, a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke •
Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc
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