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T. Horváth Imre

Mit kívánjak a nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
horgászoknak: kukacot,
hegymászóknak: nagy hegyet,
hûs fagyihoz: friss jeget,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!
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Gyöngyöstarján A-Z-ig
Általános Iskola
Gyöngyöstarjáni Általános Iskola
Gyöngyöstarján, Jókai tér 5.
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Intézményvezetõ: Keszte Tibor
Telefon : 37/372-025/124 mellék
E-mail: amkgytarjan@freemail.hu

Gyógyszertár
Szent Hubertusz Gyógyszertár
(Hõsök út 1.) nyitva tartása:
hétfõn 9 órától 16 óráig,
keddtõl péntekig 9 órától 12 óráig.
***

ügyfélfogadást tart, ügyfélfogadási
idejérõl a 37/372-025 telefonszámon
érdeklõdjön.
***
Körzeti megbízott
Dávid Péter r. õrmester
Iroda: Gyöngyöstarján, Dobó u. 7.
Telefon: 30/781-2397
Gyöngyöspatai rendõrörs: 36/522-121
Gyöngyösi rendõrkapitányság:
112, 107, 37/312-551

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

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

***

***

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

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

Önkormányzat
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon : 37/372-025
E-mail:
hivatal@gyongyostarjan.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8-12 és 12:30 - 17
Szerda: 8 - 12 és 12:30 - 16
Péntek: 8 - 12

***

***

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1.
Telefon: Pálosi Györgyné
06-30/815-2173
E-mail: tarjanhaz.ikszt@gmail.com

Védõnõ
Csecsemõ- és gyermektanácsadó:
Gyöngyöstarján, Hõsök u. 1.
Védõnõ: Hammer Tünde
Telefon: 06-30/8411-048.
Védõnõi tanácsadás:
Kedd: 8-10, Csütörtök 8-10
Várandós és nõvédelmi tanácsadás: Csütörtök 10-14
Csecsemõ- és kisgyermek tanácsadás: Kedd: 10.30-12

***

***
Fogorvosi ellátás
Gyöngyöstarján község fogászati
alapellátását Dr. Jeney Marianna fogorvos látja el. Bejelentkezés telefonon: 37/789-250
A rendelés helye: Gyöngyös,
Batthyány tér 21-23.
Rendelési idõ
Hétfõ:
11:00 - 17:30
Kedd:
07:30 - 13:30
Szerda:
11:00 - 17:30
Csütörtök: 07:30 - 13:30
Péntek:
07:30 - 12:30
Helyettesítõ fogorvosok: Dr.
Oláh Brigitta (Gyöngyöshalász), Dr.
Tóth Rita (Atkár, Karácsond)
2

***
Járási ügysegéd
Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatal ügysegédje a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036
Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

***
Óvoda
Mosolyfalva Óvoda és Családi
Bölcsõde
Gyöngyöstarján, Damjanich u. 1.
Intézményvezetõ: Szecskõ Tiborné
Telefon: 37/372-025/126-os mellék
Mobil: 06-30/821-3974
***
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Önkormányzati információk
A parlagfû
elleni
védekezésrõl
A parlagfû elleni védekezés elsõsorban az ingatlan, a termõföld tulajdonosának, illetve használójának a
kötelezettsége. A hatóság feladata
ezért csak a közérdekû védekezés elrendelésére terjed ki.
A parlagfûvel fertõzött területek
felkutatása külterületen a járási hivatalok, belterületen az önkormányzat
jegyzõjének hatásköre.
2019. január 1-tõl a földhasználó
folyamatosan köteles az ingatlanon a
parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen
ezt az állapotot a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A védekezés legegyszerûbb módja
a kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A mûvelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfû szaporodását.
A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.
A hatóságok eljárásukat nemcsak
termõföldön folytatják le, – amelybe
a zártkertek is beletartoznak – hanem
belterületen, ipari, kereskedelmi és
egyéb telephelyeken, utak, vasutak,
vízpartok mentén is. A törvény lehetõséget ad – szigorú eljárási rendben
– hogy a parlagfûvel erõsen fertõzött,
rosszul mûvelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági
védekezést.
A védekezés alapvetõ jogokat is
érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából – a nagyszámú
allergiás beteg érdekében – az egészséges környezethez való jogot ezúttal
a tulajdonjog elé helyezi, így a közigazgatási eljárás általános szabályait
betartva a védekezés zárt ingatlanon,
telephelyen is elvégezhetõ.

A hatósági védekezést elrendelõ határozatok a helyi önkormányzat hirdetõtáblájára kerülnek kifüggesztésre.
A hatósági védekezés eljárásának
teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely
akár több tízezer forint is lehet hektáronként. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely 15 000 és 5
millió forint közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra.
A költségek meg nem fizetésük
esetén adók módjára behajthatóak.
Dr. Jakab Csaba jegyzõ

Gyommentesítésrõl, ingatlanok elõtti járdák, árok tisztántartásáról
A településen lévõ ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben, szemét- és gyommentes
állapotban tartani, az ingatlanon a károsítók ellen szükség szerint védekezni.
Az ingatlant határoló gyalogos
közlekedésre szolgáló gyalogút, járda
és a mellette lévõ burkolatlan terület
(árok) tisztántartása az ingatlantulajdonos kötelessége. A burkolatlan
közutak belterületi szakasza mentén
lévõ épületek tulajdonosai kötelesek
a közút középvonaláig terjedõ területet tisztántartani. Ez a kötelezettség
a telekre, bekerített vagy bekerítetlen,
illetve használaton kívüli belterületi
ingatlanra is kiterjed.
Az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni a házhoz vagy telekhez
kapcsolódó járdaszakasz és nyílt vízelvezetésû árok, vagy a zöld sáv teljes
területének a tisztán tartásáról,
gyommentesítésérõl, a járda (járda
hiányában 1,5 m széles sáv) és a jár-

mûsáv közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán
tartásáról, szemétmentesítésérõl, síkosságmentesítésérõl. Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant határoló gyalogút (járda) mellett felburjánzó gaz irtására is (gyommentesítés)
oly módon, hogy az útburkolat ne
károsodjon. Az összesöpört szemetet
háztartási szemétként kell kezelni.
Az ingatlan tulajdonosa (kezelõje,
használója) a nyílt vízelvezetésû
árokban köteles a vízelvezetést a levágott fû, gaz összegyûjtésével, az iszap
és hordalék kitakarításával biztosítani.
Amennyiben az árkok, átereszek
tisztítását nem az önkormányzat
szervezte meg, az összegyûjtött földet és egyéb anyagot köteles az ingatlantulajdonos a saját ingatlanán, a vizek természetes folyását nem akadályozó módon elhelyezni.
Gondozatlan gyalogút (járda) tisztántartását, hó eltakarítását, síkosságmentesítését az Önkormányzat kötelezettek költségén elvégeztetheti.
(Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
12/2004 (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelmérõl)
A termelõ, illetve a földhasználó
köteles
a) a zárlati és a vizsgálatköteles
nem zárlati károsítókat elpusztítani,
azok behurcolását, meghonosodását,
terjedését megakadályozni;
b) a zárlati károsítók okozta fertõzést vagy annak gyanúját haladéktalanul az élelmiszerlánc-felügyeleti
szervnek bejelenteni;
c) az a) pont alá nem tartozó egyéb
károsítók ellen védekezni, ha azok más,
különösen a szomszédos termelõk növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint
figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és
a természet védelmét.
(2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl)
Folytatás a 4. oldalon
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(306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegõ védelmérõl)

Az élelmiszerláncról és ható- A gyöngyösi
sági felügyele- lakossági hulladékudvar
térõl szóló törvényben elõírt igénybevételérõl
Hasznos tudnivalók:
védekezési
– Az NHSZ Gyöngyösi HullaNonprofit Kft. által üzekötelezettség dékkezelõ
meltetett hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére az a magánjogosult, aki hulladékszállíelmulasztása személy
tási szerzõdéssel rendelkezik, köz1. belterületen:
kevesebb, mint 50 m2: 15 000 Ft
50 m2, vagy nagyobb, de 200 m2nél kevesebb: 15 000-50 000 Ft
200 m2, vagy nagyobb, de 1000
2
m -nél kevesebb: 50 000-100 000 Ft
1000 m2, vagy nagyobb, de 1 hanál kevesebb: 100 000-750 000 Ft
1 ha, vagy nagyobb: 750 000-5 000
000 Ft
(194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggõ bírságok kiszámításának
módjáról és mértékérõl)

A levegõvédelmi
követelmények
megsértéséhez
kapcsolódó
levegõtisztaságvédelmi bírságok mértéke
Az ingatlan tulajdonosa, kezelõje,
illetõleg használója, a közterületek tisztaságáért, porzásmentesítéséért felelõs
nem teljesíti rendszeres karbantartási és
tisztántartási kötelezettségét: 100 000 Ft
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szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett (díjhátraléka nincs),
és aki a személyazonosságát (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) és lakcímét (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lakcímkártyával) hitelt érdemlõen képes igazolni!
– Az udvar csak a háztartásokban
– tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képzõdõ hulladékok
befogadására szolgál;
– A hulladékgyûjtõ udvar megközelíthetõ gépjármûvel;
– Az udvarban munkatársunk segíti
a jobb tájékozódást, illetve a hulladékok
elhelyezését az adatfelvétel után.
A lakossági hulladékudvar nyitvatartási rendje:
Cím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár
u. 19.
Hétfõ: 8:00-17:00
Kedd: 8:00-17:00
Szerda: 8:00-17:00
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8:00-17:00
Szombat: 8:00-12:00
Vasárnap és ünnepnapokon:
Zárva
A hulladékudvarban az alábbi
anyagokat lehet elhelyezni:
Nem közveszélyes hulladékok
– Mûanyag csomagolási hulladék
(PET palackok, fóliák)
– Karton (dobozok, hullámpapírok)
– Papír (újságpapírok, szórólapok)

– Gumiabroncsok (8 db/év/ingatlan a behozható mennyiség)
– Öblös- és síküveg
– Étolaj és zsír (sütésbõl visszamaradt)
– Elektromos és elektronikus hulladékok
– Lom hulladék
– Építési törmelék
Nem veszélyes hulladékok esetén
250 kg/év/ingatlan a díjmentesen
behozható mennyiség, ezen felül
térítési díj ellenében tudjuk fogadni.
Veszélyes hulladékok
– Motor-, hajtómû, és kenõolajok
és ezek göngyölegei
– Növényvédõszerek és göngyölegei
– Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
– Festék- vagy lakk hulladékok
– Elemek és akkumulátorok
(ólom-akkumulátorok esetében 2
db/év/ingatlan a leadható mennyiség)
Veszélyes hulladékok esetén 100
kg/év/ingatlan a hulladékgyûjtõ udvarban ingyenesen leadható mennyiség, ezen felül csak térítés ellenében
tudunk fogadni.
Kérjük, hogy a hulladékátvétel esetleges szünetelésérõl elõzetesen honlapunkon (www.nhszgyongyos.hu), vagy
ügyfélszolgálatunkon érdeklõdni szíveskedjenek.
Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni,
továbbá a hulladék nem lakossági
eredetû és mennyiségû (veszélyes
hulladék esetén is), úgy a hulladékudvar kezelõ jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.
Köszönjük együttmûködését!
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Elektronikus
ügyintézésrõl
Ügyindítás
2019. január 1. napjától, gazdálkodó szervezetek számára, az adóügyek
elektronikus intézésére kizárólag a
Cégkapu használható.
Folytatás az 5. oldalon
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A Cégkapun keresztül történõ ûrlap beküldésre jogosult:
– elsõsorban a cég törvényes képviselõje, aki a tárhely szolgáltatást regisztrálta,
– illetve bármely olyan KÜNY
(Ügyfélkapu) tárhellyel rendelkezõ
magánszemély, akit erre a képviselõ
feljogosított.
Cég képviseletében történõ beküldéskor a következõ hibaüzenetek
érkezhetnek:
– „A nyomtatvány beküldése sikertelen! A megadott {Cégkapu rövid neve} feladószervezet nem létezik!”
Ebben az esetben a megadott Cégkapu (a megadott adószámalapján)
nem létezik. Nem került sor a cégkapuregisztrációra, vagy hibás adószám
került rögzítésre az ügyindításmenüben.
– „A felhasználó nincs hozzárendelve a megadott {Cégkapu rövid neve} feladószervezet postafiókjához!”
Az ügyindításkor megadott adószám helyes, és a Cégkapu létezik, de
a feltöltést végzõ felhasználó nincs
hozzárendelve.
– „A felhasználó részére a dokumentum mûvelet nem engedélyezett
a megadott{Cégkapu rövid neve}
feladó szervezetnél!”
Ez a hibaüzenet arra utal, hogy a
beküldõ személy küldési jogosultsága
letiltásra került a Cégkapu Tárhelyen.
Egyenleg lekérdezés
A személyes adóegyenleg lekérdezésére csak abban az esetben van lehetõség, ha a lekérdezõ személyes
adatai az önkormányzat adórendszerében hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezõen) szerepelnek.
Képviselõként történõ egyenleg
lekérdezés során szükséges hogy a
képviselt adószáma (természetes személy esetén adóazonosító jele) hibátlanul kerüljön megadásra. A képviselõ adatai is hibátlanul szerepeljenek
az önkormányzat adónyilvántartásában, és a képviseleti jog (ideértve a
meghatalmazást is) a lekérdezett adózónál rögzítésre kerüljön. Az egyenleg lekérdezési jogosultság a képvise-
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letnél jelölt legyen.
Ûrlap másolatok
A beküldött ûrlapokról a beküldõ
személyes Tárhelyére érkezik másolat zip formátumban. Ez tartalmazza
a beküldött ûrlapot pdf formátumban illetve csatolmányainál az ûrlap
xml állomány is megtalálható.
A dokumentumot le kell menteni
a saját gépre tetszõleges helyre, majd
ezt követõen ki lehet csomagolni bármely zip formátum kezelésére alkalmas alkalmazás segítségével.
Cégkapun keresztül történõ beküldés esetén a technikai jellegû igazolások a Cégkapu Tárhelyre érkeznek (feladási igazolás, elküldött dokumentum igazolás).
Az igazolás jelenleg a következõ
címen érkezik a beküldõ tárhelyére
„Átvételi értesítõ (Feladó: ASPONALLO, Dokumentum: ASP -{Érkeztetõszám 16 karakter}- Címzett:
{Címzett neve} -{Pontos beérkezés
dátuma: éééé.hh.nn. óó.pp.mm formátumban } ). Az ûrlapmásolat
feladója a TESZT - Magyar Államkincstár ASP Központ gépi 1
(ASPONALLO) Hivatali Kapu.
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati
Hivatal

Felhívás a helyi választási
bizottsági
tagok megválasztására
Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi
Helyi Választási Irodája helyi választási
bizottsági feladatokat vállaló, gyöngyöstarjáni lakóhelyû választópolgárok
jelentkezését várja választott tagként
Gyöngyöstarján területén mûködõ
helyi választási bizottságba.
A választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a helyi választási
bizottságok 3 tagját és a szükséges
számú póttagokat a települési önkor-

mányzat képviselõ-testülete választja
meg az önkormányzati képviselõk és
polgármesterek általános választásának kitûzését követõen.
Helyi választási bizottság tagja
nem lehet: köztársasági elnök, háznagy, képviselõ, alpolgármester, jegyzõ, másik választási bizottság tagja,
választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban
álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölõ
szervezet tagja, a választókerületben
induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény
szerinti központi államigazgatási
szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezõ egyéb közigazgatási szervvel
kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy a közalkalmazott kivételével,
továbbá állami vezetõ.
A Ve. alkalmazásban hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs,
az élettárs, az egyeneságbeli rokon és
annak házastársa vagy bejegyzett élettársa, az örökbefogadott, a mostohaés nevelt gyermek, az örökbefogadó,
a mostoha- és nevelõszülõ, a testvér,
a házastárs vagy bejegyzett élettárs
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa vagy bejegyzett élettársa.
A 2019. évben megválasztandó új
helyi választási bizottsági tagok megbízatása öt évre szól.
Érdeklõdni és jelentkezni a Helyi
Választási Iroda vezetõjénél (Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3., 37/372025) Határidõ: 2019. július 31.
Dr. Jakab Csaba HVI vezetõ s.k.

Gyöngyöstarján Község hatályos
önkormányzati rendeletei elérhetõk a
www.gyongyostarjan.hu
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal/Önkormányzati
rendeletek menüpontjában
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Iskolánk életébõl
Iskolai versenyek eredményei
Tantárgyi versenyek: 2. o.
1. Lõrinci vers-és prózamondó
verseny: Kovács Domonkos 2.hely
2. Gyöngyösi vers-és prózamondó
v. : Kovács Domonkos 2.h.
3. Nagyrédei vers- és prózamondó
v.: Kovács Domonkos 1.h.
4. Tankerületi szépkiejtési verseny:
Farkas Eszter 2. hely
5. Gyöngyösi mesemondó verseny: Kovács Domonkos 2. hely
Felkészítõ tanáruk: Csomós Andrea
Tantárgyi versenyek: 3. o.
1. Abasári matematika verseny:
Szita Jázmin 1.hely
2. Domoszlói néma értõ olvasási
verseny: Szita Jázmin 3. hely
3. Markazi szövegértõ verseny:
Bódis Adél Bora: 3. hely
4. Gyöngyössolymosi hangos olvasás verseny: Bódis Adél Bora: 2. hely
5. Tudásbajnokság levelezõ verseny:
Környezetismeretbõl:
Berkes
Jázmin – arany fokozat
Matematikából: Berkes Jázmin –
arany fokozat, Al Tarcha Diána –
ezüst fokozat, részt v. Ozsvári Katica,
Szita Jázmin
Felkészítõ tanáruk: Csernyik Edina
Tantárgyi versenyek: 4. o.
1. Markazi szövegértõ verseny: Kovács Enikõ: 1. hely, Kiss Virág: 4. hely
2. Tankerületi szépkiejtési verseny:
Kiss Virág: 1. hely
3. Gyöngyössolymosi hangos olvasási verseny: Kiss Virág: 2. hely
4. Városi Rajzverseny Gyöngyös:
Kiss Virág, Kovács Enikõ kimagasló
teljesítményt nyújtott.
5. Visontai rajzverseny: díjazott:
Kovács Enikõ
Felkészítõ tanáruk: Dr. Ozsvártné
Szecskõ Krisztina
Felsõ tagozatos versenyek: Magyar nyelv és irodalom
1. Adácsi területi helyesírási
verseny:
Tóth Hanna (5. o.) – 4. hely
6

Pászti Zsombor (5. o.) – 11. hely
Kõhegyi Vivien (8. o.) – 7. hely
Bokros Veronika (8. o.) – 11. hely
2. Kisnánai területi helyesírási
verseny:
Tóth Hanna (5. o.) – 3. hely
3. Kétfordulós versenyek - az elsõ
fordulóban kiválóan teljesítettek, tovább jutottak a megyei versenyre.
Megyei meseíró verseny Tarnaméra:
Pászti Zsombor (5. o.) – 6. hely
4. Megyei Bendegúz – nyelvtan
verseny Eger:
Tóth Hanna (5. o.) – 11. hely
Szõke Viktória (6. o.) – 12. hely
Király Bernadett (8. o.) – 5. hely
Nagyfalusi Anna (8. o.) – 7. hely
5. Megyei szépkiejtési verseny
Eger: Kõhegyi Viven (8. o.) – 5.hely
Felkészítõ tanáruk: Borik Ildikó
Felsõ tagozatos angol versenyek
1. Gyöngyösi városi verseny: 7. o.
Tóth Bálint 1. hely, Ruzsom Fanni 2.
2. Play and win: Tóth Hanna,
Pászti Zsombor ( 5. o.): 4. hely.
3. Szépkiejtési verseny a Berze
Gimnáziumban: Tóth Hanna (5. o.)
1. hely, Tóth Bálint (7. o.) 4. hely.
Felkészítõ tanáruk: Novákné
Tóth Katalin, Pintér Zoltánné
Víz világnapja verseny (földrajz-biológia, iskolai)
Lipovszky Márton (7. o.) 1. hely
Ozsvári Bendegúz (7. o.) 2. hely
Bokros Veronika, Király Krisztián,
Tuza Bence (8. o.) 3. hely
Felkészítõ tanáruk: Sándorné
Paulik Erika
Felsõ tagozatos matematika
versenyek
Gács Béla 3 fordulós verseny:
5. o.: Erdõs Anna: 13. hely Pászti
Zsombor: 4. hely
7. o.: Erdõs Attila: 5. hely Nagy
Gergõ: 13. hely Tóth Bálint: 2. hely

8. o.: Király Bernadett 18. hely
Király Krisztián 16. hely Tuza Bence:
7. hely.
Felkészítõ tanáruk: Keszte Tibor,
Pintér Zoltánné
A Gyöngyöstarjáni Önkéntes
Tûzoltó Egyesület 2019. évi rajzpályázatán elért helyezések:
Alsó tagozat: 1. hely: Kiss Virág,
Leskó Katica (4. o.) 2. hely: Andó Balázs (2. o.) 3. hely: Babus Bianka (2. o.)
Felsõ tagozat 5-6.: 1. hely: Török
Milán (5. o.) 2. hely: Gábris Antónia,
Bardóczi Szintia (6. o.) 3. hely: Galambos Eszter (6. o.)
Felsõ tagozat 7-8.: 1. hely: Bagi
Kata, Bóka Bálint, Bokros Veronika,
Király Krisztián (8. o.) 2. hely: Szatmári Evelin (7. o.) 3. hely: Ozsvári
Bendegúz, Tóth Bálint (7. o.)
Felkészítõ tanáruk: Alsós osztályfõnökök, Major Erika
Egyéb nem iskolai szintû
versenyek
Tánc:
1. Dance Lande Táncstúdió: Világbajnokság Rómában: Kiss Virág
(4. o.) 4. hely Országos táncverseny:
Kiss Virág, Nyári Alíz (4. o.) 1. hely
2. Iskolai GTB Black Jam Sportegyesület csoportja kétszer ért el 3.
helyet országos táncversenyen. Tagjai: Altarcha Diána, Bódis Adél Bora,
Csernyik Bálint Bence, Herczeg Lilla, Kecskés Denissza, Kondás Panna
Maja, Korponyi Amina Lili, Korponyi Gitta Kira, Kovács Enikõ, Kovács
Zsolt, Lõrinc Kinga, Nagy Annabella, Oravecz Laura.
Hangszer:
Bihari J. Országos Hegedûverseny
1. helyezett – Szita Jázmin (3. o.)
Úszás:
Különféle versenyeken dobogós
helyeket értek el: Leskó Ferenc, LesFolytatás a 7. oldalon
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kó Katica, Lipovszky Ábel, Lipovszky
Márton, Ozsvárt Bence, Ozsvárt
Gábor.
Karate:
Különféle versenyeken dobogós helyeket értek el: Farkas Dávid, Kiss Zalán
Tantárgyi versenyek résztvevõi,
akik nem értek el helyezést, sokat készültek, képviselték iskolájukat:
Kompetencia alapú szépkiejtési
verseny: Babus Bianka, Farkas Eszter(2. o.), Szita Jázmin(3. o.)
Kisnánai helyesírási verseny: Szita
Jázmin, Bódis Adél Bora (3. o.) Kiss
Virág, Nyári Alíz(4. o.)
Domoszlói olvasási verseny: Bódis Adél Bora (3. o.) Gyöngyössolymosi olvasási v.: Nyári Alíz (4. o.)
Tankerületi szépkiejtési v.: Nyári Alíz

2019. július
(4. o.) Abasári matematika v.: Leskó
Ferenc, Tuza Dóra (2. o.) Bódis Adél
Bora (3. o.) Kiss Virág, Leskó Katica
(4. o.) Markazi szövegértõ v.: Szita
Jázmin (3. o.)
Tudásbajnokság levelezõ verseny:
Ozsvári Katica, Szita Jázmin(3. o.)
Tudásbajnokság levelezõ v. magyar: Tóth Hanna (5. o.)Szõke Viktória
(6. o.) Király Bernadett, Király Krisztián, Nagyfalusi Anna (8. o.) matematika: Pászti Zsombor(5. o.)
Városi rajzverseny: Al Tarcha Diána, Szabó Johanna (3. o.) Tóth Szelei
Eliza (4. o.)
Angol versenyek: Galambos Eszter, Dudás Bendegúz (6. o.) Lipovszky Márton(7. o.) Király Bernadett,
Nagyfalusi Anna(8. o.) Berzés szépkiejtési v.: Erdõs Anna, Pászti Zsombor (5. o.) Galambos Eszter, Dudás

Diákolimpia
Birkózás, kötöttfogás
Országos döntõ, Püspökladány
– Tóth Zsombor III.kcs. 42 kg –
6. hely
Birkózás, szabadfogás
Országos döntõ, Szigetszentmiklós
– Dudás Bendegúz III. kcs. 69 kg
– 8.hely
– Tóth Zsombor III. kcs. 42 kg –
13. hely

Futsal
Körzeti döntõ, Gyöngyös – 4. hely
(Cadenazzi Vittorio, Ludányi Milán, Ozsvári Bendegúz, Tóth Bálint, Tuza Bence, Lados Bence, Jakab Ármin,
Faragó Teodor, Nagy Gergõ (7. o.) )
Asztalitenisz
Megyei döntõ, Andornaktálya
- I-II.kcs. fiú egyéni (Csernyik
Milán, Kovács Domonkos, Pászti

Bendegúz (6. o.) Ruzsom Fanni,
Tóth Vivien (7. o.) Bokros Veronika,
Király Bernadet t(8. o.)
Matematika versenyek: Erdõs Anna, Pászti Zsombor (5. o.), Erdõs Attila, Nagy Gergõ (7. o.), Király Bernadett, Király Krisztián, Tuza Bence
(8. o.)
Víz világnapi verseny: Bakos Martin, Bardóczi Szintia, Csernyik Bálint, Darók Dominik, Dudás Bendegúz, Gábris Antónia, Kertész Tamás,
Kõhegyi Kevin, Oravecz Márk, Ozsvári Mátyás, Rádli Flórián, Vancsó
Gabriella, Veres Artúr (6. o.) Andó
Emese, Kecskés Denissza, Kiss Virág,
Nagy Annabella, Nyári Alíz (4.o.)
Bagi Kata, Csomor Nóra, Galambos
Lívia, Jakab Ármin, Kokavecz Martin, Kõhegyi Vivien, Kutrucz Kinga
(8. o.)
Zsombor)
Csernyik Milán - 3.hely
Pászti Zsombor - 2. hely
- I-II.kcs. fiú csapat - 1.hely
(Csernyik Milán, Kovács Domonkos,
Pászti Zsombor )
- III-IV. kcs. fiú egyéni (Dutka
Ádám, Kovács Márton, Török Milán,
Ozsvári Bendegúz )
Ozsvári Bendegúz - 2.hely
- III-IV. kcs. fiú csapat 1. hely
(Dutka Ádám, Kovács Márton, Ozsvári Bendegúz )
- III-IV. kcs. lány egyéni (Bagi Kata, Király Bernadett, Kutrucz Kinga,
Kutrucz Krisztina )
Kutrucz Krisztina - 3.hely
Kutrucz Kinga - 3.hely
Király Bernadett - 2.hely
Bagi Kata - 1.hely
- III-IV. kcs. csapat - 1.hely (Bagi
Kata, Király Bernadett, Kutrucz
Kinga)
Országos döntõ, Karcag
- I-II. kcs. fiú csapat - 14.hely
(Csernyik Milán, Kovács Domonkos, Pászti Zsombor)
- III-IV. kcs. fiú csapat 15. hely
(Dutka Ádám, Kovács Márton, Ozsvári Bendegúz )
- III-IV. kcs. csapat - 2.hely (Bagi
Kata, Király Bernadett, Kutrucz Kinga)
Folytatás a 8. oldalon
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- III-IV. kcs. lány egyéni - Bagi
Kata 5. hely
Úszás "A" kategória
Országos döntõ, Gyõr
- IV .kcs. Ozsvárt Bence (100 m
pillangó 12. hely, 100 m gyors 16. hely)
Labdarúgás
IV. kcs.
Körzeti döntõ, Nagyréde
I. hely
Megyei elõdöntõ, Atkár
II. hely
Megyei döntõ, Bélapátfalva
I. hely
Országos döntõ, Eger
XI. hely
Csapattagok: Lados Bence, Nagy
Gergõ (7.o), Ozsvári Bendegúz, Szecskõ Ferenc, Tóth Bálint, Tuza Bence,

2019. július
Bitay Levente, Faragó Teodor, Jakab
Ármin, Nagy Gergõ (8.o).
Kis iskolák labdarúgás
Megyei döntõ, Bélapátfalva
IV. kcs. - 4.hely
(Cadenazzi Vittorio, Ludányi Milán, Ozsvári Bendegúz, Tóth Bálint,
Tuza Bence, Lados Bence, Nagy
Gergõ (8. o), Faragó Teodor, Nagy
Gergõ (7. o), Szecskõ Ferenc
Atlétika
Körzeti döntõ, Nagyréde
- III.kcs. fiú csapat - 2.hely (Cadenazzi Vittorio, Dutka Ádám, Kõhegyi Kevin, Kovács Márton, Ozsvári
Mátyás, Tóth Zsombor )
- III. kcs. lány egyéni
Tóth Vivien - összetett 8.hely
- kislabdahajítás 1.hely
Galambos Eszter - összetett 11. hely

Az egri hõsök
Lados Bence, Nagy Gergõ (Kupak), Ozsvári Bendegúz, Szecskõ
Ferenc, Tóth Bálint, Tuza Bence,
Bitay Levente, Faragó Teodor, Jakab Ármin, Nagy Gergõ. Jól jegyezzük meg ezt a névsort! Ezek a fiúk ebben a tanévben történelmet írtak.
Olyan dolgot vittek véghez, ami iskolánk és településünk sporteseményei
között még nem fordult elõ. Kezdjük
az elején…
A 2018/2019-es tanévben is bene-

veztünk a - több mint 30 éves hagyományokkal bíró - diákolimpia labdarúgó versenysorozatára, 38 megyénkbeli
iskolával együtt. Joggal reménykedhettünk a jó szereplésben, hiszen a srácok
az elmúlt tanévek során már többször
jutottak el a megyei döntõig és néhányszor dobogón is végeztek. Az elsõ
megmérettetés a Nagyrédén megrendezett körzeti döntõ volt, ahol 100%-os
teljesítménnyel, 6 iskola csapatát megelõzve állhattak fel labdarúgóink Gyön-

- IV. kcs. fiú egyéni
Kokavecz Martin - összetett 2. hely
Megyei döntõ, Eger
Tóth Vivien
III. kcs. kislabdahajítás - 5.hely
Uszonyos úszás
Országos döntõ, Gyöngyös
- III. kcs. egyéni "B" kategória Lipovszky Ábel - 100 m-es uszonyos
gyorsúszás 9.hely
- IV. kcs. egyéni "A" kategória - Lipovszky Márton - 100 m-es felszíni
úszás 18. hely
- 100 m-es uszonyos gyorsúszás
17. hely
- 200 m-es uszonyos gyorsúszás
15. hely
Barna Tibor és a szakedzõk

gyös körzet gyõzteseként a dobogó legfelsõ fokára.
Következõ állomásként Gyöngyös,
Hatvan és Heves körzeti gyõztesei
csaptak össze Atkáron, az egyik megyei
elõdöntõben. Focistáink itt is kitettek
magukért és sikerült elcsípniük a még
megyei döntõt érõ 2. helyet.
A megyei döntõre Bélapátfalvára
kellett elutaznunk, ahol a két helyszínen zajló megyei elõdöntõbõl továbbjutott 4 csapat versengett a Heves megye diákolimpiai bajnoka címéért és ezzel együtt az országos döntõn való szereplés jogáért. A csodálatos szellemben
és ismét megalkuvást nem tûrõen,
eredményesen játszó fiúk Besenyõtelek, Pétervására és Kömlõ csapata elõtt
iskolánk sportéletében elõször Heves
megye bajnokai lettek. Innentõl lázasan készültünk futballéletünk elsõ országos döntõjére, amit ebben az évben
Egerben rendeztek meg. Gyakoroltunk
speciális kispályás játékelemeket, rögzített helyzeteket, taktikai feladatokat. A
nagy meleg ellenére játékosaink kellõ
motiváltsággal és jó hangulatban csinálták végig az edzéseket.
Elérkezett az idõ és nekivágtunk a
nagy kalandnak. A négy napos rendezvény elsõ napján kiderült, hogy a 19
megyei és a budapesti gyõztest felvoFolytatás a 9. oldalon
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Folytatás a 8. oldalról
nultató mezõnyben az "A" csoportba
kerültünk Hajdúszoboszló (HajdúBihar), Ács (Komárom-Esztergom),
Csurgó (Somogy) és Badacsonytomaj
(Veszprém) társaságában. Másnap kezdõdtek a csoportmérkõzések, ahol
mindjárt az elején sikerült legyõznünk
a Somogy megyei bajnokot 3:2-re, ami
megadta az alaphangot a jó szerepléshez. A következõ mérkõzésen a késõbbi döntõs Badacsonytomaj együttesétõl
nagyon szoros meccsen 1:0-s vereséget
szenvedtünk. Hajdúszoboszló és Ács
csapata ellen döntetlent értünk el és így
a csoportunk 3. helyén végeztünk, ezzel a következõ nap a 9-12. helyért
szállhattunk harcba. Tiszavasvári csapatától minimális különbséggel ugyan,
de kikaptunk (0:1) így az utolsó nap a
11. helyért Zalaegerszeg csapatát kellett
legyõznünk. Fiaink utolsó erõtartalékaikat mozgósítva, irdatlanul fáradtan, de
annál nagyobb szívvel játszva kiharcolták a gyõzelmet és ezzel a 747
indulóból e nagy menetelés után a 11.
legjobb IV. korcsoportos iskolai csapat
lett az országban.
Eredményeink:
csoportmérkõzések:
Gyöngyöstarján - Csurgó 3:2

Gyöngyöstarján - Badacsonytomaj 0:1
Gyöngyöstarján - Hajdúszoboszló 2:2
Gyöngyöstarján - Ács 0:0
9-12. helyért
Gyöngyöstarján - Tiszavasvári 0:1
11. helyért
Gyöngyöstarján - Zalaegerszeg 2:1
Tisztelet és köszönet a csapat
minden egyes tagjának ezért a teljesítményért, élményért. Köszönet jár
Nagy Ádámnak, a fiúk egyesületi
edzõjének áldozatos munkájáért és a

segítségért, Nagy Ferencnek a csapatvezetésben való segédkezésért. Köszönet a Gyöngyöstarjáni Iskolás
Gyermekekért Alapítványnak és a
Diákönkormányzatnak az étkezésünk anyagi támogatásáért. Köszönet
focistáink szüleinek, nagyszüleinek
mindennemû segítségéért és nem
utolsósorban az odaadó szurkolásukért.
Barna Tibor, testnevelõ

Katyi Gyöngyöstarjánban
A Gyöngyösi Játékszín Katyi címû
zenés darabját láthatták, akik június 23án eljöttek a Mûvelõdési Ház nagytermébe. A darab az 1920-as évek hangulatát idézte meg, melynek rövid története a következõ: Varga Kató színésznõ
szeretne lenni, de a felvételi vizsgán belesül a szerepébe. A már befutott színész, a bizottság elnöke, könyörtelenül
tehetségtelennek bélyegzi. Kató, hogy
tehetségét bizonyítsa, kitalál magának
egy figurát: Katyit, a vidéki megesett
cselédlányt. Elszegõdik a színészhez
mindenesnek és ebben a minõségében
rövidesen felforgatja az egész házat. Pokollá teszi a színész életét. Az elõadást
fergeteges humorral és jobbnál jobb
zenékkel tûzdelték meg az elõadók. A
darabot Gyurosovits-Petheõ Csilla
rendezésében láthatta a nagyérdemû.
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Óvodánk életébõl
Február a bálok idõszaka és a tél
elûzése, a tavaszvárás ideje. A betegségek miatt gyermekfarsangunkat március 13-án délután tartottuk meg a Mûvelõdési Házban. Mindhárom csoport
színvonalas mûsorral készült, amit már
megszokottan Molnár Orsi gyerekeket,
szülõket bevonó interaktív mûsora követett, nagyon jó hangulatban, majd a
tombolahúzás zárt.
Áprilisban került megrendezésre a
Húsvét, ami nagy hagyomány óvodánkban. A kiscsoport volt a felelõse,
ajándékokkal készültek a meghívott
vendégeknek, dolgozóknak és a Pávakör tagjainak. Minden csoportnak volt
egy saját bokor, amit a gyerekek, szülõk
által készített tojásokkal díszítettünk fel.
Idén is a Pávakör jelenlévõ tagjai nehéz
döntés elõtt álltak a zsûrizésben, mert
minden bokor szép volt. Az elbírálás
alapján a Napsugár csoport nyert, a finom csokis tortával együtt. Gratulálunk
nekik! A fiúk meglocsolták a lányokat,
asszonyokat, piros tojás járt érte.
A Föld napja alkalmából megszépítettük a szülõk által hozott szép virágokkal óvodánk udvarát a gyerekekkel
közösen.
Május 1-re májusfát állítottunk,
amit a középsõs fiúk az erdõbõl hoztak.
Színes selyem szalagokkal díszítették a
gyerekek és valamennyien körbejárva
tavaszi dalokat énekeltünk. Az udvaron
pedig meglepetés várta a gyerekeket,
ugrálóvár és arcfestés.
Anyák napját meghitt légkörben
ünnepeltük csoportonként az anyukákkal és a nagymamákkal.
Május utolsó hete a Gyerekhét volt,
amit tartalmasan töltöttünk. Volt az udvarunkon tûzoltó autó, kirándulás, voltunk a Falumúzeumban, ahol a Fabatka
Porta népi játékaival játszhattak a gyerekek, a Pávakör tagjai palacsintát sütöttek
a gyerekeknek, rajzkiállításra rajzolhattak a nagyobbak.
Június 7-én elballagtak a nagyok,
Pünkösdölõ mûsorral szórakoztatták a
vendégeket. Kívánunk nekik sok kitarFolytatás a 11. oldalon
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tást, szorgalmat és vidámságot szeptemberre. Tündi óvó néni néptáncosai
is felléptek ezen a napon, megmutatták
a közönségnek, hogy milyen ügyesek és
mit tanultak az év folyamán.
Pünkösd vasárnap volt óvodánk 50
éves fennállásának évfordulója és névavatója. Több régi dolgozó is részt vett
ezen az ünnepségen. Óvodásaink kis
táncos mûsort adtak elõ. Nagy Károly

2019. július
polgármesterünk, Szecskõ Tiborné
óvodavezetõnk és Juhász László a névtábla készítõje közösen leplezték le a
Mosolyfalva Óvoda fából faragott tábláját. Kis mûsorral készültek jelenlegi és
régi óvodásaink. Köszönjük színvonalas fellépését: óvodásainknak, Fehér
László Balázsnak, Godó Gerdának,
Szõke Zsófiának és Lõrinc Kristófnak.
Molnár Orsi erre az alkalomra írt dalát
adtuk elõ a dolgozókkal közösen.

Judit óvó néni június 14-én töltötte
utolsó munkanapját közöttünk. A hagyományokhoz híven a gyerekek sorfalat állva virággal, a dolgozók virággal
és csokikkal búcsúztak Tõle. Kívánunk
jó egészséget és tartalmas nyugdíjas
éveket! Visszavárunk!
Korcsogné Györgyei Györgyi
óvodapedagógus

Portré
– Beszélgetõ partnerem Karsai János,
kérlek mesélj magadról, mióta élsz a településen?
– 1996 januárjában költöztem a
feleségemmel és két gyermekemmel
a fõvárosból Gyöngyöstarjánba, azóta
vagyunk itt „gyüttmentek”. Megjegyzem, sok tarjáni költözött azóta Budapestre. Néhányan már látásból ismerhettek, hiszen a „kobudósokkal”
(ez egy harcmûvészeti csapat) már
jártam itt. A gyönyörû panorámát
mind a mai napig nem tudtuk megunni, és a helyi borokat sem. Voltak,
akik az elsõ hetektõl segítettek a beilleszkedésben, õk most is a barátaink. Szeretünk itt élni, bár én rengeteget jövök-megyek az országban,
mivel edzéseket tartok, feleségem
pedig Budán dolgozik. Tarján nekünk a pihenés, a kikapcsolódás és a
megnyugvás egyszerre.
– Talán kevesen tudják rólad, hogy a
harcmûvészetek mellett írással is foglalkozol. Mesélnél errõl a szenvedélyedrõl?
– Gyermekkorom óta írok. Elõször Rejtõ utánzatokkal próbálkoztam, mert nagyon tetszettek a munkái, majd verseket kezdtem el költeni, késõbb jött a novella, illetve elbeszélések papírra vetése. Az elsõ könyvem Sei Shin néven jelent meg, ami
egy harcmûvészetekkel foglalkozó
tanulmány volt. Úgy gondoltam,
Karsai Jánosként harcmûvészetekrõl
írni, az senkit nem fog érdekelni
ezért jött a Sei Shin álnév. Ezután
adta magát a második kötet, amibe az
került, ami az elsõbõl kimaradt. Ezt
háromszor adták ki! A harmadik ki-

adványom szépirodalmi írás volt.
– Miért a harcmûvészet? Hogyan jött
ez a téma?
– 1976 óta foglalkozom harcmûvészetekkel. Úgy láttam, hogy inkább a technika érdekli az embereket
de a mögötte lévõ szellemiség nem.
De a kettõt nem lehet elválasztani.
Filozófiai írások ezek, tanítások, hiszen az „edzéseken” csupán a technika sajátítható el.
Aztán, nem is olyan régen, hazaértem Japánból és az egyik barátom
kért meg, aki könyvkiadással foglalkozik és nem mellesleg aikido mester, írjak japán történelmi regényt.
Azt sem tudtam hogyan fogjak neki.
Beleástam magam a témába és belekezdtem az írásba.
A regény fõhõse valós személy,
Tokugava a japán történelem központi figurája, a kor, amikor élt, nagyon izgalmas volt. Szerettem volna
a magyar olvasókkal elõször õt megismertetni.
A könyv megjelenése után a legfõbb kritika, ami ért, hogy túl sok a
név (persze a japán hangzású nevek
nehezebben emészthetõek, mint a
Zsolt, Tibor, Miklós stb...).
A fejemben már ott volt a második regény. Ezt már inkább kalandregények közé sorolnám. Egy történelmi korszakba illesztettem a fejemben született történetet. A mese a
XVI. század végén játszódik, Japánban. A császáré volt a föld és õ osztotta szét a födet a hadurak között és
ezen földterületekért vívtak egymással a csapatok.

A harmadik kötet szintén kalandregény, ami a mongol invázió
idején játszódik. Biztosan mindenki hallotta már a „kamikáze” szót,
aminek jelentése isteni szél. Ennek
eredete erre a korra tehetõ. A mongolok hatalmas hajóflottával támadtak a tenger felõl, ami elõl nem
lett volna menekvés, de óriási szélvihar kerekedett, ami elsüllyesztette a mongolok flottáját. A következõ támadásnál ugyanígy jártak, és Japán (az isteneknek köszönhetõen) megmenekült.
– Úgy tudom egy írásodért nívódíjat
kaptál! Melyik mûvedért ítélték oda ezt az
elismerést?
– „Aki másodszor sem halt meg”
címû, saját nevemen megjelent kötetemért kaptam.
– Egy kötetben szerepelsz Radnótival,
Pilinszkyvel, hogy csak néhány nevet említsek! Jók az értesüléseim?
– Igen. Az „Ezer magyar haiku”
címû kötetbe válogatták be két rövid
versemet.
– Végezetül van valami üzeneted az
olvasók számára?
– Apámtól tanultam, hogy az életben a két legfontosabb dolog a jókedv
és folyamatos légzés! A harmadik,
ami sokszor emlékeztet a földi élet
feladatára így hangzik: „nem feladni”
vagy, ahogy ezt a japánok mondják,
„Ess, el hétszer kelj fel nyolcszor!”
– Köszönöm a beszélgetést!
Már Ágnes
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Az iskola életébõl
Ebben a tanévben részleges felújítás
valósult meg a Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában 44 millió Ft értékben.
A felújítás keretében megtörtént 8
tanterem felújítása, padlóburkolatok
cseréje, festés, a villamos hálózat teljes
körû korszerûsítése. A felújítás érintette
a közlekedõket és a tanári szobát is. A
mosdóblokkok gépészeti felújítása és
burkolása, festése is megtörtént és az ajtókat is újakra cserélték. A természettudományos szaktanterem külsõ nyílászáróját korszerû, mûanyag nyílászáróra cserélték. A beruházás keretében
oktatástechnikai és taneszközöket, iskolabútorokat, kerti padokat is kapott az
iskola.
Az áprilisi beiratkozáskor 18 tanulót
írattak be a szülõk az iskolába, így a következõ tanévben már nem kell összevont osztályban tanulniuk az 1. osztályos gyerekeknek.
Április végére a 8. osztályos tanulók
megkapták az értesítést, hogy melyik
középiskolába vették fel õket. A következõ középiskolákba nyertek felvételt a
tanulók:
Berze Nagy János Gimnázium,
Gyöngyös: 4 tanuló; Dobó István
Gimnázium, Eger: 1 tanuló; Szilágyi
Erzsébet Gimnázium, Eger: 1 tanuló;
Bajza József Gimnázium, Hatvan: 1
tanuló; Neumann János Gimnázium,
Eger: 2 tanuló; Eszterházy Károly
Egyetem Gyakorló Iskola, Eger: 1 tanuló; Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium, Szakközépiskola, Eger: 1 tanuló;
Bornemissza Gergely Szakgimnázium,
Szakközépiskola, Eger: 1 tanuló; ESZC
Március 15. Szakgimnázium, Szakközépiskola, Lõrinci: 3 tanuló; ESZC
Damjanich János Szakgimnázium,
Szakközépiskola, Hatvan: 2 tanuló; Vak
Bottyán János Katolikus Mûszaki és
Közgazdasági Szakgimnázium, Gyöngyös: 1 tanuló; Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia, Gyõr: 1 tanuló.
Májusban a Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ szervezésében
megkezdõdött az Iskolai Szociális Segítõ Tevékenység az iskolában.
Közzétették az elmúlt évi országos
14

kompetenciamérések eredményeit is,
büszkén elmondhatjuk, hogy eredményeink jobbak a hasonló községi iskolák
átlagánál, több esetben a városi iskolák
átlagát is meghaladják.
Május végén, a Gyerekhéten, amõbaverseny, fociverseny, aszfaltrajzverseny volt, és rollerversenyen is részt vehettek a tanulók.
A Madarak, Fák Napján 7 állomásos
akadályverseny került megrendezésre,
majd rendõrségi bemutató volt és a
gyöngyösi Új Nap Egyesület tartott tájékoztatót, ez utóbbiak az elárvult kutyákkal kapcsolatban, ide sok felajánlás
érkezett a szülõk és a gyerekek részérõl.

Szabó József segítségével a gyerekek
lovagolhattak is az iskola udvarán.
Délben a szülõk nagyon finom babgulyással és jégkrémmel vendégelték
meg a gyerekeket és a pedagógusokat.
Június 15-én búcsúztak el iskolájuktól a végzõs 8. osztályos tanulók,
majd a június 24-i bizonyítványosztással befejezõdött a diákok számára a
2018-2019-es tanév.
Június 3. és 4. hetében még napközis táborban is voltak a gyerekek, ahol a
nagyon érdekes és színes iskolai foglalkozások mellett a Jászberényi Állatkertet és a Gyöngyösi Állatkertet is meglátogatták a tanulók.

Új vérszilva fasor ültetése

Köszöntöttük András atyát
Nagy örömmel adtuk át Ludányi
Ferenc Egyházközösségünk elnökével a pünkösdi rendezvényünkön
Ötvös András atyának a „Gyöngyöstarján Községért” emlékérmet.
Képviselõ-testületünk lakossági
javaslatra úgy döntött, hogy a 2019
évben Ötvös András (András Atya)
kapja meg a Gyöngyöstarjánért emlékérmet. Õ ezen a településen született és 1975-ben szentelték pappá.
1984-ig az Egri Fõegyházmegye kü-

lönbözõ helyein tevékenykedett,
ahonnan sajnálatos betegsége miatt
akkor hazaköltözött és közel 30 éve a
gyöngyöstarjáni Egyházközösségben
szolgálja híveit.
András atyának köszönjük a falu
lakossága nevében az eddigi munkáját, kívánunk neki jó egészséget, és
nagyon sokáig élvezze a település bizalmát, szeretetét!
Nagy Károly
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Gyöngyöstarjáni KSK 2018/2019
Június utolsó hétvégéjén megejtette szokásos évadzáró eseményét a
2018/2019-es szezon apropóján a
Gyöngyöstarjáni KSK. Az idei program annyiban volt másabb az eddigieknél, hogy egy fergeteges apa-fiú focidélelõttöt varázsoltak a pályára,
melyen kezdetben a fiatalos sihederi
hullám került közelebb a gyõzelemhez, azonban a „háborút” a rutin
nyerte így sikerélménnyel és megannyi görccsel lettek gazdagabbak a
lelkes apukák. Közben már az ebédnek való is a kondérban rotyogott
mialatt a szezon értékelése került az
esemény középpontjába. Jenei Károly egyesületi elnök kezdte meg a
sort, õt követte Nagy Ádám, vezetõedzõ. Mindketten elégedettséggel
beszéltek a közeli múltról, ugyanis
mind a két indított korosztály - U15
és U17 - egyaránt ezüstérmet szerzett a Heves megyei pontvadászatban, az õszhöz képest egy-egy helyet
javítva. Ezeket a srácokat egy dolog
bárminél jobban összeköti: a gyöngyöstarjáni futball szolgálata.
Több éve formálódó csapat ez,
sõt, sokkal több is annál. Olyan támogatói bázis alakult ki szinte észrevétlenül, amely – ha túlzó is – országosan kiemelkedõ. A gyermekek szülei teljes mértékben a közösség részei
és olyan pozitív fanatizmussal állnak
ki az egyesület és azok tagjai mellett,
hogy arra már tényleg elfogytak a jelzõk. Fújhat a szél, szakadhat az esõ,
lehet a gárda itthon vagy a kanyargós
Mátrában, hétköznap, vagy hétvégén… teljesen mindegy, mi hazai pályán játszunk. És félreértés ne essék:
nincs semmiféle elvárás a gyermekek
felé, nincs nyomás senki részérõl
sem, nincs kritika és megfelelési
kényszer… csak a szeretetteljes, odaadó, maximális biztatás és szurkolás,
amik nélkül nem is lehet az egyesület
máshol, csak jó helyen. Õk a hamisítatlan 12. ember a pályán, ahogy a
labdarúgás nyelve fogalmaz!
Nem lehet elmenni Ludányi Lajos „Kampó bá” és Ludányi Lajosné

Marika néni szolgálatai mellett említés nélkül, ha õk nem hajtják ezt a
kereket, a klub hajója bizonyosan zátonyra fut, kiváló segítõk és a közösség örökös tagjai!
Nagy Károly polgármester úr a lehetõségeihez képest meglátogatta a
mérkõzéseket is és mindenben a csapat
szolgálatára volt!
Jenei Károly lenyûgözõen irányította az egyesületet a háttérbõl, Õ a
gyöngyöstarjáni labdarúgás non plus
ultrája!
Köszönet illeti Nagy-Dobos Esztert, a csapat technikai vezetõjét, egészségügyi felelõsét.
S természetesen a fõszereplõk, az
évek óta a dobogón végzõ, egységes,

mindent a csapat alá rendelõ, kitartó,
szorgalmas, lelkes, példamutató gyermek-labdarúgók elõtt tisztelegjen e
pár sor legfõképpen, egész Gyöngyöstarján és egész Heves megye
büszke lehet rájuk!
A csapattagok:
U15:
Cadenazzi Vittorio Dorián, Lados
Bence Tibor, Kõhegyi Kevin - Szezon
legjobb U15-ös játékosa, Ozsvári
Mátyás Zsigmond, Szecskõ Ferenc
Lajos, Tóth Bálint Kristóf, Kõrösi
Zoltán
U17:
Nagy Bálint - Szezon legjobb U17Folytatás a 16. oldalon
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Folytatás a 15. oldalról
es játékosa, Kovács Márk Martin,
Varbai Péter, Varga Mátyás, Tóth Ábris
Ármin, Kelemen Zoltán, Jakab Jordán,
Földházi Zsombor
U15 és U17
Tuza Bence, Kecskés Szebasztián,
Jakab Ármin - "Pályafutás-díj", Bitay
Levente Mihály, Bakos Bálint, Hajdu
Vilmos, Faragó Teodor, Nagy Gergõ,
Nagy Gergõ „Kupak”, Bokros Milán,
Kovács Konrád, Ozsvári Bendegúz
András - A Szezon legjobb játékosa,
Nagy Péter
Az összes Gyöngyöstarjáni KSK
Szimpatizánsnak köszönet az egész
évadért, évadokért. Jó pihenést, Hajrá
Tarján, Csak a Tarján Hej-hej!
Nagy Ádám

Öcsi bácsi

Pünkösdkor ünnepelte Ludányi Lajos (Öcsi) és felesége Ludányi Lajosné
szül.: Kiss Mária 50. házassági évfordulójukat!
Tették mindezt szeretõ családjuk

körében két gyermekükkel és két unokájukkal, valamint barátaikkal.
Szívbõl gratulálunk és jó egészséget,
sok boldogságot kívánunk nekik.
Jakubinyi Sándor

Fragaria Cup 2019 – Nemzetközi Labdarúgó Torna
14 ország, 163 csapat, 9 korosztály.
Ezek a fõbb mutatószámai az immár nagykorú, 18. alkalommal megrendezett Fragaria Cup nemzetközi
labdarúgó tornának, melynek székhelyéül a szlovákiai 90 ezres lélekszámú
Eperjes városa szolgált.
18 fõ U15-ös korosztályú labdarúgóval úgy gondoltuk, megméretjük
magunkat, mire elég a Heves megyei
teljesítményünk, valamint, hogy méltóképpen lezárjuk a mögöttünk hagyott
évet és megjutalmazzuk a több éve remekül dolgozó csapatunkat.
A vonatos utazásunk kiválóan alakult, rendben elfoglaltuk a szállást,
majd másnap következhetett a torna.
A versenykiírás és lebonyolítás értelmében 5 játéknapon 10 darab 2x30
perces mérkõzés várt ránk.
2 csoportban 6-6 csapat versengett
egymással, összesen tehát 12-en.
5 mérkõzést játszottunk az „A” jelû
csoportban, ahol 2 gyõzelem és 3 vereség után a 4. helyet szereztük meg, így a
lebonyolítás értelmében a 7-12. helye-

kért játszhattunk tovább.
További 5 mérkõzés várt ránk tehát
az alsóági rájátszásban, melyet 4 gyõzelem és 1 vereség után a 7. pozícióban
fejeztünk be, kvázi megnyertük ezt az
ágat. Nagyon szoros összecsapásokat
játszottunk, nagyon kevés választott el
attól bennünket, hogy az elsõ helyért is
harcba szálljunk.
Szakmai szempontból megismerve a
mezõnyt, teljesen jó helyen vagyunk
megtalálhatóak, a középmezõnyben minimum ott volt a helyünk ezen a tornán.
Összesítés:
10 mérkõzés – 6 gyõzelem, 4
vereségm 18 rúgott, 12 kapott gól
Gólszerzõink:
Jakab Ármin 6, Bakos Bálint 3,
Kecskés Szebasztián, Kovács Konrád,
Bitay Levente 2-2, Nagy Gergõ, Ozsvári Bendegúz, Faragó Teodor 1-1
Gyermekeink jól érezték magukat
és kellõ komolysággal, alázattal és fegyelemmel képviselték a Gyöngyöstarjáni KSK-t és legidõsebb tornarésztvevõként egész Magyarországot.

Köszönjük a torna fõ szervezõjének,
Benes Artúrnak, hogy mindenben a segítségünkre volt és segített a nyelvi nehézségek leküzdésében. Köszönjük
Gyöngyöstarján községének (Nagy Károly), a Gyöngyöstarjáni KSK-nak
(Jenei Károly, Ludányi Lajos és Lajosné
- Kampó bá' és Marika néni) valamint a
szülõknek - akik még a helyszínre is kilátogattak szurkolni -, hogy ez a kirándulás és csapatépítés megvalósulhasson.
A csapattagok: Tuza Bence, Lados
Bence, Cadenazzi Vittorio Dorián,
Kecskés Szebasztián, Bokros Milán,
Nagy Gergõ „Kupak”, Kovács Konrád,
Hajdu Vilmos, Jakab Ármin, Bakos Bálint, Ozsvári Bendegúz András, Bitay
Levente Mihály, Tóth Bálint Kristóf,
Ozsvári Mátyás Zsigmond, Kõhegyi
Kevin, Szecskõ Ferenc Lajos, Faragó
Teodor, Nagy Péter.
Stábtagok: Nagy Ádám, Nagy-Dobos Eszter, Müller Zsuzsanna
Hajrá Gyöngyöstarján, Hajrá Gyöngyöstarjáni KSK, Hajrá Magyarország!
Nagy Ádám

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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