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Míg egy évvel ezelőtt –  má-
jus közepén –  nyári kánikula 
volt, most fázunk. A rendsze-
res, nagymennyiségű esőzések 
igen nagy károkat okoztak az 
országban. Itt, Tápiógyörgyén is 
–  főleg a mélyebben fekvő te-
rületeken –  víz áll a pincékben, 
árkokban és néhol a kertekben 
is. A Tápió vize is hirtelen 
megemelkedett, a gátakon 24 
órás figyelőszolgálat van, több 
teherautónyi homok és zsák lett 
leszállítva a védelemre. 

A Közép-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóságtól minden nap kap-
juk a tájékoztatást az aktuális 
helyzetről. Az I. fokozatú bel-
vízvédelmi készültséget elren-
deltük, ha szükséges azonnal el 
tudjuk kezdeni a szivattyúzást. 
Sajnos a meteorológiai előrejel-
zések szokatlanul esős tavaszt 
jósolnak, amely szerint még 
júniusban is jelentős csapadék 
mennyiség várható. 

Az 1999-es nyári felhősza-
kadás óta a vízelvezető árkok 
sok utcában kiépítésre kerültek, 
azonban ezek állapota jelentő-
sen leromlott. Felül kell vizs-
gálnunk, s a szükséges helyre-
állítást el kell végeznünk. Ehhez 
azonban szükség van a lakosok 
segítségére, együttműködésére. 

Az önkormányzat jelenleg 41 
fő közmunkást foglalkoztat, 16 
főt a közterületeken, 25 főt az 
intézményekben. Ez évben is 
virágosítjuk a falut, melyhez 
most is kérem a lakosok segít-
ségét. Nagyon sok szép rende-
zett udvar és utcafront van 
Györgyén, azonban sokan még 
mindég arra várnak, hogy az 
Önkormányzat dolgozói tegyék 
rendbe az ingatlanuk környeze-
tét. Erre sajnos nincs lehetősé-
günk, kérem, hogy mindenki 
saját maga gondoskodjon a  
környezete tisztántartásáról, 
rendezettségéről. 

Végleg lezártuk a Temető 
úton lévő zöldhulladék telepün-
ket. Az állapota –  miután a la-
kosok szemétteleppé minősítet-
ték –  megbotránkoztató volt. 
Jelenleg csak építési hulladékot 
lehet elhelyezni ezen a terüle-
ten. Ezt az önkormányzat által 
megbízott dolgozók felügyelik. 
A zöldhulladék szállítási napo-
kon a GAMESZ dolgozói minden 
ház elől elszállítják az oda kihe-
lyezett zöldhulladékot, egyéni-
leg a Szőlő úton lévő szennyvíz 
leürítő mögötti területen lehet 
zöldhulladékot lerakni. Újra és 
újra bíztatnék mindenkit a házi 
komposztálásra, a levágott fű is 
komposztálható, nem kell fel-
tétlenül megszabadulni tőle. 
Ismét szólnék a szilárd hulladék 
elhelyezésről. Amellett, hogy 
keddi napokon szervezetten 
elszállítják a szemetet az ingat-
lanoktól, egyre több az illegáli-
san lerakott szemét a faluban. 
Sokan a falu különböző pontjain 
elhelyezett fa gyűjtőedények-
ben és a szelektív konténerek 
mellett helyezik el a háztartá-
sokban keletkezett hulladékai-
kat, de találkoztunk már teme-
tőkben lerakott háztartási sze-
méttel. 
 
Rendezvényeinkről 
Az év elején kiadott rendez-
vényterveinknek megfelelően 
számtalan sikeres rendezvé-
nyünk volt idáig. Ezek sikere 
többnyire az érdeklődőkön mú-
lik. Biztos vagyok benne, hogy 
mindenki talál az igényeinek, 
érdeklődésének megfelelőt, ké-
rem, hogy látogassák rendez-
vényeinket. Az önkormányzat 
honlapján és plakátokon  rend-
szeresen tájékoztatjuk a lako-
sokat az aktuális eseményekről. 
Új szolgáltatás 
 
Új szolgáltatást vezet be az ön-

kormányzat a lakosok felé, a 
VW Crafter típusú 9 személyes 
kisbuszt, a pályázatban megfo-
galmazott céloknak megfelelően 
kívánjuk a lakosság rendelke-
zésére bocsátani június 1-től. 
Kérem éljenek a lehetőséggel, a 
jármű kényelmes és biztonságos 
azok számára is akik már nehe-
zebben mozognak, lehetőség 
van rokkant járművek szállítá-
sára is. ( Használatára vonatko-
zó információk az újságban ol-
vashatóak.) 
 
Adófizetés 
Köszönöm azoknak a györgyei 
lakosoknak és vállalkozóknak az 
önkormányzat felé történő adó-
fizetési hajlandóságukat akik 
ezt határidőben megteszik, 
azonban sokan ezt nem így te-
szik. Az önkormányzat ezeket 
az ügyfeleket felszólítja, vala-
mint kezdeményezzük ezen tar-
tozások letiltását és behajtását. 
Az önkormányzat költségvetése 
ezen összegek figyelembe vé-
telével teljes, ezek nélkül  a 
működésünkben zavarok kelet-
keznek. 
 
Országgyűlési választásról 
Tápiógyörgyén április 11-én 
rendben lezajlott a választás 
első fordulója. Az elért eredmé-
nyek alapján második forduló 
megtartására nem került sor. A 
részletes eredményekről szóró-
lapon tájékoztattuk a lakosokat. 
A Tápió-vidék országgyűlési 
képviselőnek ismét Czerván 
Györgyöt (FIDESZ) választotta. 
Czerván György képviselő úr 
államtitkári feladatokat kap az 
új kormányban.  
 
GRATULÁLUNK és sok  
SIKERT kívánunk a munkájához! 
 

Póczné Fehér Mária 
polgármester 
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Tisztelt Olvasó! 
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Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy 6./2010. (IV.15.) 
számon Tápiógyörgye Község 
Önkormányzata elfogadta a szo-
ciális igazgatásról és szociális 
ellátási formák megállapításának 
helyi szabályairól szóló, egysé-
ges szerkezetű rendeletét. A he-
lyi rendelethez kapcsolódó ma-
gasabb szintű jogszabály - a szo-
ciális törvény - alapján e rende-
letben alakíthatja ki a helyi ön-
kormányzat a szociális ellátások-
kal kapcsolatos helyi, speciális 
szabályokat, amelyeknek azon-
ban összhangban kell lenniük a 
szociális törvény előírásaival. 
Helyi, speciális szabályként be-
vezetésre került a szociális 
gyógyszerutalvány. Ez a támo-
gatás egyszeri, maximum 3-4 
ezer forint összegű, kizárólag a 
helyi gyógyszertárban gyógy-
szerre és gyógyászati segédesz-
közre beváltható, pénzre át nem 
váltható juttatást jelent. A Képvi-
selő-testület a gyógyszerutal-
vány kiadását polgármesteri ha-
táskörbe telepítette, így az arra 
rászoruló személy akár egy vagy 
két napon belül is hozzájuthat a 
számára szükséges gyógyszer-
hez, gyógyászati eszközhöz. Ter-
mészetesen ez az ellátás nem 
alanyi jogon jár, az igénylőnek 
igazolnia kell azt, hogy más mó-

don nem tudja megoldani a 
gyógyszer vásárlását. 

A rendelet megalkotásakor 
célkitűzés volt, hogy a rendelke-
zésre álló, törvényes eszközök-
kel a lehető legjobban leszűkít-
sük a szociális támogatásokkal 
visszaélők körét. A rendelet 
szükség esetén lehetőséget bizto-
sít eseti gondnok kirendelésére, 
aki ellenőrzi, hogy az ellátás 
megfelelő módon lett-e elköltve. 
Az aktív korúak ellátása esetén 
kötelező együttműködési kötele-
zettséget ír elő a rendelet a Csa-
ládsegítő Szolgálattal. Új elem, 
hogy kérelemre azok az aktív 
korú ellátottak, akik 40%-os 
egészségkárosodásban szenved-
tek el, vagy állapotosak 
(terhesek) az aktív korúak ellátá-
sa kategóriából átkerülhetnek a 
rendszeres szociális segély ellá-
tási formába (ahol már nem kö-
telező a közcélú munkavégzést 
vállalni.) Az összes többi szociá-
lis ellátás tekintetében az önkor-
mányzat anyagi helyzetére te-
kintettel sajnos kizárólag a szoci-
ális törvényben előírt, kötelező 
ellátásokat tudja az önkormány-
zat biztosítani. Emiatt megszűnt 
a méltányossági lakásfenntartási 
támogatás, és az ápolási díj. Az 
átmeneti segély maximális ösz-
szege 5 ezer forintra, a kamat-

mentes kölcsöné pedig 20.000.,-
F t - r a  c s ö k k e n t .  A 
közgyógyellátás tekintetében is a 
szociális törvényben leírtak való-
sulnak meg községünkben, 
plusz kedvezmény adására nin-
csen mód. A rendelet további 
részében a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások kerültek 
szabályozásra, amelyek közül 
említésre méltó a házi segítség-
nyújtás és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás leszabályozása, 
amelyre a Nagykátai Kistérségi 
Társulásnak átadott hatáskörben 
kerül sor. A helyi Öregek Nap-
közi Otthonában az átmeneti 
elhelyezés a közelmúltban kibő-
vült a tartós elhelyezési formá-
val, az egységes szerkezetű ren-
deletben eme ellátások paramé-
terei is szabályozásra kerültek. 

A szociális törvény évek óta 
tartó folyamatos változása miatt 
várhatóan a jövőben is számos 
módosítás fog bekerülni a helyi 
rendeletünkbe, amelyek segítsé-
gével a szociális törvényben elő-
írtak szerint, törvényes keretek 
között biztosítja önkormányza-
tunk a szociális ellátásokat.  

Tápiógyörgye, 2010-05-14 

Bakó Krisztián 

Jegyző 

Új szociális rendelet 

A törvényi előírásoknak megfelelő-
en Tápiógyörgyei Községi Önkormány-
zat április 26-i ülésén 8/2010. (IV.30.) 
számon elfogadta a 2009. évi költségve-
tés végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendeletét. A beszámoló korábban a 
Magyar Államkincstár Területi Igazga-
tósága által előírt táblázatos formában 
az Államkincstárhoz megküldésre ke-
rült, illetve könyvvizsgáló azt ellenje-
gyezte. A beszámoló főbb mutatószá-
mairól az alábbiak szerint tájékoztatom 
a Tisztelt lakosságot: 

A képviselő-testület az önkormány-

zat 2009. évről szóló beszámolót 
587.515 eFt bevételi és 582.052 eFt 
kiadási teljesítéssel jóváhagyja. Az ön-
kormányzat pénzkészlete: 3.954 eFt, 
helyesbített pénzmaradványa: - 1.543 
eFt. A mérleg főösszege: 2.321.409 eFt. 
A Polgármesteri Hivatal 2009.évi pénz-
maradványa  0;- Ft. A Magyar Állam-
kincstár illetékes területi igazgatósága 
2009. évben 3.189 eFt ki nem utalt tá-
mogatással tartozik az önkormányzat-
nak. A GAMESZ 2009-es bevétele 
84.059 eFt, kiadása pedig 81.447 eFt 
kiadása volt. A GAMESZ 2009. évi 

pénzmaradványa 3.588 eFt, amely a 
2010. évi költségvetés tartalék alapjába 
került. Nehéz anyagi helyzetünkről ta-
núskodik az önkormányzat hosszúlejá-
ratú kötelezettsége, amely 207.987 eFt, 
rövid lejáratú kötelezettsége, amely 
107.453 eFt, valamint egyéb passzív 
pénzügyi elszámolása, amely 19.173 
eFt. Az önkormányzat követelése 
(kintlévősége) 10.144 eFt. (2009. de-
cember 31-én). 

 
Bakó Krisztián 

jegyző 

Beszámoló az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról 
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-
testület 2010. május 10-i ülésén a Bartók Béla Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény helyi általános iskolába való 
integrációja mellett döntött.  

 
A döntést hosszadalmas vita és számos, előírt 

ho0zzájáruló nyilatkozat beszerzése előzte meg. A zene-
oktatás telephelye továbbra is a megszokott helyszín, a 
zeneiskola épülete lesz, a zeneoktatás pedig tagintézményi 
szinten fog megvalósulni. A tagintézmény élén intéz-
ményegység-vezető fog állni. Az új intézmény neve: Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény lesz.  

A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
mint önálló intézmény megszűnik, de ez a tanulók és a 
szülők számára a gyakorlatban semmiféle szolgáltatás-
csökkenéssel vagy egyéb érezhető változással nem jár 
majd. Az új, összevont intézmény ugyanis a Bartók Béla 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jogutódjaként min-
den tekintetben továbbviszi az eddig fennálló jogviszo-
nyokat, így pl. az ingó és ingatlanvagyont, a közalkalma-
zottak jogviszonyát, valamint a zeneoktatás már említett 
telephelyét. Jogutód tagintézményként várhatóan nem kell 
lefolytatni a zeneiskolai minősítést sem, így az alapfokú 
művészetoktatásra járó plusz normatíva sincsen veszély-
ben. 

Az összevonást költségtakarékossági indokok, vala-
mint az egységes intézménnyel megvalósuló egyszerűsí-
tett irányítás indokolta. 

Bakó Krisztián  jegyző 

Közoktatási intézmény átszer-
vezés az új tanév kezdetétől 

Tájékoztatás az iskolaigazgatói  
pályázat eredményéről 

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő testülete 
2010. február 15-i ülésén a Kazinczy Ferenc Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó 
iskolaigazgatói pályázatot írt ki. A pályázat kiírására két 
okból volt szükség. Lévai Györgyné megbízott igazgató 
megbízatása 2010. augusztus 15-el lejár. A másik indok, 
hogy a Képviselő-testület a közoktatási intézményátszerve-
zés keretében az alapfokú művészetoktatást az általános 
iskolán belül egy új,  összevont intézményben tervezi meg-
valósítani a következő tanév kezdetétől, az új intézménynek 
pedig új vezetőre van szüksége.  

A pályázat az előírásoknak megfelelő helyeken meghir-
detésre került, a meghallgatások lezajlottak, és az előírt vé-
leményező szervek megtették véleményüket. Az álláshelyre 
két pályázó adott be pályázatot. Adatvédelmi okokból kizá-
rólag a nyertes pályázó nevét írhatjuk le az újságunkba, aki 
nem más, mint a jászberényi Ilonka Zoltán okleveles tanító, 
technika szakos pedagógus, és okleveles közoktatás-vezető. 
A másik pályázó szintén a jászságból származott, azonban 
sajnos nem volt meg az előírt öt év közoktatásban eltöltött 
gyakorlata, illetve a pedagógus szakvizsgája, amely feltéte-
lek teljesítése a hatályos jogszabályok szerint elengedhetet-
lenek igazgatói megbízatás esetén. Ezért az ő pályázata el-
utasításra került.  

Ilonka Zoltán Urat a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem 
szavazattal választotta meg iskolaigazgatónak. A megbízatá-
sa 2010 augusztus 16-tól 2015. augusztus 15-ig szól. Az 
önkormányzat nevében gratulálunk neki, és kívánjuk, hogy 
az összevont intézmény vezetésével járó nehéz feladatokat 
oldja meg sikeresen!                        Bakó Krisztián jegyző 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata az elmúlt évben pályázat útján nyert VW Crafter típusú 9 személyes kis-
buszát 2010. június 1-től a környékbeli városokba, az alábbi beosztás szerint kívánja a lakosság rendelkezésére 
bocsátani: 

A jármű a Polgármesteri Hivatal elől indul, bejelentkezni a Gondozási Központban a 383-025-ös telefonszá-
mon lehet, minden nap reggel 8 órától – délután 16 óráig.  
A buszt igénybe lehet venni szakorvosi vizsgálatokra, kórházi látogatásra, személyes ügyek intézésére (nyugdíj, 
okmányirodai, földhivatali, APEH, rendőrségi, pénzintézeti stb. ügyek) valamint vásárlások bonyolítására.  
A buszt ezen beosztás szerint június-július hónapokban kísérleti jelleggel indítjuk, az igénybevétel alapján - ha 
szükséges – augusztusban a beosztást módosítjuk. ( Erről a Faluújság következő számában adunk tájékoztatást.) 

 
Póczné Fehér Mária 

Tisztelt tápiógyörgyei lakosok! 

Időpont    Indulás ideje    Hová   Térítési díj  
Hétfő délelőtt  8:30  Nagykáta       900,- 
 
Kedd délelőtt   8:30     Cegléd    1.100,- 
  délután 15:30  Abony       800,- 
  
Csütörtök délelőtt    8:30     Cegléd    1.100,- 
  délután  15:30     Abony       800,- 
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Parkoló kiépítése a vasútállomáson 
A Tura-Terv Mérnökiroda Kft. 

a Nemzeti Infrastuktúra Zrt. meg-
bízásából a budapesti elővárosi 
vasútvonalak megállóhelyei meg-
közelítésének fejlesztési, engedé-
lyezési terveit készíti. Előzetesen 
megküldtek az önkormányzatnak 
egy látvány- és egy részletes 
kiépítést tartalmazó tervet, amin 
jól látható, hogy  közel 24 gépjár-
mű parkolására, valamint kerék-
pártárolására lesz lehetőség. A 
Tervező részéről megtörtént a 
helyszíni bejárás és a pontos geo-
déziai felmérés, ami alapján ké-
szítették el a helyszínrajzvázlato-
kat. 

Az engedélyezési és tender-
terv részét képezi egy a tervezett 
parkoló területét felügyelő térfi-
gyelő rendszer kiépítése is, ami 
visszanézhető, nem igényel 24 
órás szolgálatot. A tender tervek 
készítésére várhatóan az ősz fo-
lyamán kerül sor, amikor is az 
önkormányzattal egyeztetni fog-
nak. 

A tervezett burkolatokat a 
projektben egységesen kezeli a 
tervező, a javasolt kialakítások az 
alábbiak: 

járdaburkolat: beton térkő, 
parkolók burkolata: beton tér-

kő (a parkolók helyét jelölő elvá-
lasztó vonal eltérő színű) 

közlekedési utak burkolata: 
aszfalt, 

buszmegállók, busztárolók bur-
kolata: bazalt beton. 

A Tervező megvizsgálja, hogy 
a tervezett létesítmények vízel-
vezetése megoldható-e az Ady 
Endre úton meglévő árokba kö-
téssel, vagy csak szikkasztással. 
A terv részét képezi még a közvi-
lágítás is, aminek az üzemeltetési 
költségét az önkormányzat fogja 
viselni. 

A tervezett létesítmények 
megvalósításának egyik alapfelté-
tele a pozitív nyilatkozat megté-
tele az önkormányzat részéről. A 
döntéshozatalban fontos szempont 
volt, hogy ezzel a beruházással 
nemcsak, hogy rendezett lesz a 
vasútállomás környéke, hanem a 
vasúti szolgáltatást igénybevevők 
megfelelő módon helyezhetik el a 
járműveiket  (gépkocsi, kerékpár), 
a térfigyelő kamera pedig fel-
ügyeli azok biztonságát és így 
talán sikerül az ott elkövetett 
bűncselekményeket is megakadá-
lyozni (gépjármű feltörés, kerék-
párok rongálása, eltulajdonítása). 

A  Képviselő-testület a 
32/2010. (IV.26.) számú határoza-
tában nyilatkozott, hogy a NIF Zrt. 
KÖZOP pályázat keretében meg-
tervezésre és megvalósításra ke-
rülő parkolók esetén az önkor-
mányzat vállalja 10 évig a parko-
lók fenntartását, üzemeltetését és 
az ezzel járó költségeket. Az üze-

meltetési szerződés megkötése a 
kivitelezés időszakában, várhatóan 
2011-ben lesz aktuális. 

 
Sajnos a vasúti fejlesztések (a 

peron kiépítése) nem képezik en-
nek a beruházásnak a részét. 

Tudjuk, hogy mindenki fel-
szisszen a fenti beruházást olvas-
va, hogy nem ez kellene először! 
Ezt mi is tudjuk, de jelenleg ezt a 
lehetőséget ajánlották fel az ön-
kormányzatnak, ennek megvalósí-
tására van lehetősége pályázati 
támogatással a  Nemzeti 
Infrastuktúra Zrt-nek. Nem mi 
pályázunk, mi a fenntartást, üze-
meltetést vállaljuk! 

Természetesen annak érdeké-
ben, hogy a vasúton történő köz-
lekedés mindenki számára megol-
dott legyen, ne kelljen 
Tápiószelére átmenni ahhoz, hogy 
felbírjanak szállni a vonatra, min-
dent megtettünk eddig is, és a 
jövőben is elsődleges feladatunk-
nak tartjuk. Számos levelet küld-
tünk már ez ügyben, és elég sok 
ígéretet is kaptunk, amik mint 
tapasztalható, nem valósultak 
meg. A legutóbbi ígéret évét már 
le sem merem írni, hiszen ennyi 
várakozás után, már tisztességte-
len lenne a hiú remény keltése. 

 
Póczné Fehér Mária 

polgármester 

Ilonka Zoltán általános iskolai ta-
nár, és közoktatás vezető vagyok. 

1955-ben Jászberényben születtem. 
Nős, két gyermekem van. Feleségem 
általános iskolai tanár, földrajz-
testnevelés szakos, Jászberényben, a 
Nagyboldogasszony Kéttannyelvű 
Katolikus Általános Iskolában tanít. 
Lányom középiskolai tanár, testnevelés 
szakos, szintén Jászberényben, a 
Terplán Zénó Műszaki Szakközépisko-
lában dolgozik. Fiam főiskolás Kecske-
méten, a GAMF-on tanul gépészmér-
nöknek. 

Tanulmányaimat Jászberényen vé-
geztem egészen a tanítóképzőig. A 
tanári oklevelemet technika szakon, 
Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán, a közoktatás vezetői diplo-
mámat pedig Budapesten, a Műszaki 
Egyetemen szereztem. 

Pedagógiai pályafutásomat 1984-
ben kezdtem Tápióságon, a Dr. Papp 
Károly Általános Iskolában, majd 1989-
től Jászberényben a Belvárosi Általános 
Iskolában folytattam. 6 évig voltam az 

iskola igazgatóhelyettese, több mint 12 
évig pedig az iskola sportcsarnokának 
a vezetője, a tanítás mellett. 

Több alkalommal készítettem fel a 
tanulókat technika megyei és országos 
versenyre. Legjobb eredményeink me-
gyei első, országos tizedik helyezés. 

Vallom, hogy a gyermekeknek a 
tanítási órákon kívül is minél többet 
meg kell ismerniük a körülöttük lévő 
világból. Ezért nagyon sok kirándulást, 
tábort szerveztem. 

Évtizedekig vándortáboroztattam, 
jelenleg pedig minden évben sítábort 
szervezek 100-120 fő részére. 

Kirándulásokat nemcsak a gyere-
keknek, hanem a kollégáknak is szer-
veztem. Ezek a tantestületi kirándulá-
sok jó színterei voltak a testület össze-
kovácsolódásának 

Több éven keresztül felelőse voltam 
az iskola nemzetközi kapcsolatainak: 
Németországban lévő Vechta testvéris-
kolai kapcsolatért, és egy Uniós tagsá-
gunkat erősítő Közép-Európai orszá-
gok városai / Magyarország Jászbe-
rény, Szlováka Pozsony és Tapolcsány, 
Horvátország Cakovec, Csehország 
Mikulov/ között létrejött sportkapcso-
latért, amely „Barátság kupa” néven 

kerül megrendezésre minden évben 
más, más országban. 

Rendszeresen rész vettem az évente 
megrendezésre kerülő alapítványi bál 
szervezésében és lebonyolításában. 

Osztályaimat minden évben szín-
házba vittem Budapestre, Egerbe, Szol-
nokra és Kecskemétre. 

Ebben az évben úgy döntöttem, 
megpróbálom a tápiógyörgyei általá-
nos iskolánál kamatoztatni eddig szer-
zett tapasztalataimat és tudásomat. 

Bízom benne, hogy az elvárásoknak 
meg tudok felelni. Olyan iskolát szeret-
nék a tantestület segítségével, a képvi-
selőtestület bizalmával megvalósítani, 
amelyben széles látókörű, rugalmas 
gondolkodó, tettéért felelős, nemzeti 
értékeire büszke, civilizált polgárrá 
válás alapjait tudjuk megteremteni a 
nyugodt és biztos jövő zálogaként 

Ezek a célok megvalósításához 
szükség van a tantestület kiegyensú-
lyozott igényes munkájára, képviselő 
testület támogatására, a szülőkkel való 
szoros kapcsolatra, és a szülők által 
kontrollált a világra kíváncsi, tisztalel-
kű diákokra. 
Jászberény, 2010. május 17. 

Ilonka Zoltán 

Bemutatkozás 
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Néhai Füles Lajos Plébános Úr 
kezdeményezését követően mára 
hagyománnyá vált 
Tápiógyörgyén május utolsó va-
sárnapján  - Hősök Napján -  e 
megemlékezés. Nagy szükség 
volt, és van erre az emlékezésre, 
hiszen a közelmúlt évtizedek ural-
kodó történelemszemlélete, törté-
nelemoktatása, a kommunista ide-
ológia mindent elkövetett, hogy a 
magyar katona becsületét, bátor-
ságát megkérdőjelezze. Szükség 
van rá, mert a magyar történelmet 
az egyetemes történelem folyama-
tába ágyazódva, de magyar nem-
zeti szemléletben kell értelmez-
nünk. Legalábbis én úgy vélem, 
ez így helyes. Ennek szellemében 
kell értékelni a magyar katona 
XIX-XX. századi szerepét is. Sza-
kítani kell azzal a belénk sulykolt 
dogmákkal, hazugságokkal, hogy 
szinte csak a szovjet katona vagy 
valamely náció partizánjai lehet-
tek a hősök, a bátrak. A magyar 
katona csak szerencsétlen áldozat. 

Keveset tettünk meg azért, 
hogy közismertté váljon a magyar 
honvédek, honvédtisztek bátorsá-
gát, hősiességét bizonyító esemé-
nyek végtelen sora. 

A közelgő emlékezés bevezeté-
seképpen had említsek néhányat. 

1849 augusztus 1-én a csíki 
Nyergestetőn Tuzsán János hon-
védőrnagy vezényletével kis lét-
számú székely (a legendák szerint 
200 fő, a valóságban kb. 1000 fő) 
próbálta megállítani az előrenyo-
muló 12.000 fős orosz hadsereget. 
Az oroszok áttörése csak árulás 
révén volt lehetséges. A 
Nyergestetőn ma kopjafák, ke-
resztek sokasága és egy emlékmű 
őrzi a hősök emlékét. Ez volt a 
székelyek Thermopilléje. Így is 
emlegetik. Sólyom László Köztár-
sasági Elnök Nyergestetőn elmon-
dott beszédéből idézek: „én is azt 
érzem most; jó magyarnak lenni 
itt a Nyergestetőn, a szabadság 
megszentelt földjén… vannak 
helyzetek mikor nem lehet tovább 
visszavonulni, amikor neki kell 

vetni a hátat egy sziklának, egy 
fenyőnek és szembe kell fordulni 
az ellenséggel.” 

1914. december 11-én 
Limanovánál az orosz csapatok 
áttörését a magyar huszárok állít-
ják meg. Lórol leszállva, hóban, 
csikorgó hidegben, közelharcban 
futamítják meg az ellenséget. Ez a 
csata volt a legendás magyar hu-
szárság történetének utolsó nagy 
csatája. A csata után a lengyelek a 
huszárok emlékére emlékművet 
állítottak. Murh Ottmár ezredes a 
soproni Nádasdy huszárok hősi 
halált halt parancsnoka emlékére 
mauzóleumot építettek. A sírfel-
irat önmagáért beszél: „1914. de-
cember 11-12-én ezredesurukkal 
együtt halt huszárok drága véré-
nek kemény öklének, szótlan ma-
gyar hűségének emlékére.” 

Megemlítem Szurmay Sándor 
tábornok nevét, kinek igen jelen-
tős szerepe volt a Limanovai csa-
tában. Őt 1919-ben a Károlyi kor-
mány börtönbe zárja. Az ok: meg-
védte a határokat ezzel  - 
Károlyiék szerint -  meghosszab-
bította a háborút. Ez hát az árulók 
logikája. Róluk sem szabad soha 
megfeledkezni. 

Kratochwill Károly német szár-
mazása ellenére izzig-vérig ma-
gyarként harcolta végig az I. vi-
lágháborút. Megjárta a galíciai, az 
olasz frontokat. 1918 végén ritka 
kivételként csapatát zárt katonai 
rendben vezeti haza Nagyvárad-
ra. Teszi ezt akkor, mikor az áruló 
Károlyi kormány és idült alkoho-
lista hadügyminisztere Lindner 
Béla szándékosan zülleszti a had-
sereget. 

Erdély védelmére megszervezi 
a Székely Hadosztályt. 1919 janu-
árjától április 16-ig sikeresen állja 
útját a bevonuló román csapatok-
nak. Károlyi, majd Kun Béla 
ellenforadalmárnak ítélik, nem 
támogatják, lehetetlen helyzetbe 
hozzák. 

Csapatával a románok és a vö-
rösök közé szorul. Április 16-án a 
románok előtt leteszi a fegyvert. A 

két világháború között visszavo-
nul az aktív katonai szolgálattól. 
A Hadtörténeti Múzeum igazga-
tója lesz. Számos kulturális, nem-
zeti egyesület munkájában vesz 
részt. 

Vezetője a Székely Hadosztály 
Egyesületnek, e minőségében a 
vészkorszakban zsidókat segít a 
menekülésben. 1946-ban Buda-
pesten hal meg. 

Vértes Vilmos százados 1944 
őszén a tordai csatában olyan ki-
emelkedő hősiességet tanúsított, 
amiért  - post mortem -   részére a 
legmagasabb katonai kitüntetést a 
Magyar Tiszti Arany Vitézségi 
Érmet adományozták. 

Indoklás: 
„1944 szeptember 5-én a tordai 

műutat Pusztacsánon gyors cso-
portjával öntevékenyen lerohanva 
egy román tábornokot és egy fő-
hadnagyot fontos hadműveleti 
iratokkal foglyul  ejtett, majd 
szeptember 7-én a szikla szoros-
ban visszaözönlő saját gyalogság 
és vonatrészeket megállítva önte-
vékenyen szervezett szakasszal a 
sziklákon tüzelő ellenségre táma-
dott és azt onnan kiverte. Szep-
tember 13-14-én Tordánál páncél-
törő ágyús ütegével igen erős el-
lenséges aknavető és tüzérségi 
tűzben 3 harckocsit, 1 sorozatve-
tőt és több nehézfegyvert kilőtt, 7 
harckocsit harcképtelenné tett. 
Szeptember 15-én a tordai hídfő-
ben utcai közelharcban szakasza 
élén hősi halált halt.” 

 
Emlékezzünk rájuk és a többi 

sok-sok honvédre, közkatonára, 
tisztekre, parancsnokokra. 

Egy szál virág, egy égő gyertya 
jelezze tiszteletünket, becsülésün-
ket. Hősök voltak, más kor, más 
hazafogalmával indultak a harc-
térre. Hittek a becsületben, hittek 
a hazában, hittek abban, hogy sze-
repük van a történelemben. 

 
 

Józsa László 
alpolgármester 

Gondolatok a Hősök Napi megemlékezés előtt… 
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Kirándulás Kárpátaljára! 
 

Az önkormányzat július 10. és 20. között négy napos  
történelmi emléktúrát szervez Kárpátaljára. 

Az út főbb állomásai: Ungvár, Munkács,  
Vereckei hágó, Keleti-Kárpátok. 

 
Érdeklődni lehet:  

Józsa László alpolgármesternél a 06-70-312-3475 telefonszámon.  

Palásti Ferenc vezérőrnagy 
Hősök napi megemlékezésünk ünnepi szónoka 

Köztársasági Elnöki Hivatal, katonai főosztályvezető, szárnysegéd 

SZEMÉLYI ADATOK  
Született: 1961.03.28-án, Cegléden. 
Családi állapot: Nős. Felesége Teréz a 
Károli Gáspár Református Egyetemen 
diplomázott szociális munkás szakon. 
Gyermekei: Attila politológus, az Eu-
rópai Unió elnökségét előkészítő koor-
dinációs iroda munkatársa. Szabina a 
Kecskeméti Kertészeti Főiskola hallga-
tója. 
VÉGZETTSÉG  
2004-2006 Szegedi Tudományegyetem 
– Szeged  
   Munkaügyi szaktanácsadó 
2000-2004 Pécsi Tudományegyetem – 
Pécs  
Okleveles humánszervező 
1994-1996 Államigazgatási Főiskola – 
Budapest  
Személyügyi szakigazgatás szervező 
1979-1983 Kossuth Lajos Katonai Főis-
kola – Szentendre  
Okleveles gépesített lövésztiszt, általá-
nos iskolai testnevelés szakos tanár 
SZAKMAI ÉLETÚT  
2008.-tól.    Köztársasági Elnöki Hiva-
tal - Budapest, Katonai főosztályvezető, 
a Köztársasági Elnök szárnysegédje 
2005-2008: Honvédelmi Minisztéri-
um– Budapest, Személyzeti főosztály-
vezető 
2005-ben Honvédelmi Minisztérium, 
Honvéd Vezérkar Budapest. Vezérkar-
főnök titkárságvezetője 
2000-2005 Honvédelmi Minisztérium, 
Honvéd Vezérkar – Budapest  
Vezérkar Főnök-helyettes titkára 
2000-ben Magyar Honvédség, Száraz-
földi Parancsnokság – Székesfehérvár  
Parancsnoki irodavezető 
1997-2000 Magyar Honvédség, 3. Gé-
pesített hadosztály parancsnokság – 

Cegléd  
Parancsnoki-iroda, irodavezető helyet-
tes, majd vezető 
1995-1997 Magyar Honvédség, 3. Gé-
pesített hadosztály parancsnokság – 
Cegléd  
Személyügyi főtiszt 
1990-1995 Magyar Honvédség 10. Tü-
zérdandár – Cegléd  
Személyügyi alosztályvezető 
1986-1990 Magyar Honvédség 10. Tü-
zérdandár – Cegléd  
Instruktor 
1983-1986 Gépesített lövész és Harcko-
csi Kiképző Központ – Kalocsa  
Kiképzőtiszt, majd instruktor 
TANFOLYAMOK, EGYÉB KÉPZETT-
SÉG  
2009 Kormányzati Szolgáltató és Kép-
zési Központ – BudapestKözigazgatási 
szakvizsga (kül- és biztonságpolitikai 
szakirány) 
2007 NATO Védelmi Akadémia - Ró-
ma NATO tábornoki tanfolyam  
1999 Belga Munkaügyi Minisztérium 
– Brüsszel EU munkajogi képzés 
1998 Szövetségi Közvetítő és Konzul-
tációs Szolgálat (FMSC-USA) – Torino  
Munkaügyi konfliktusmegelőző képzés 
1997 Nemzetközi Munkaügyi Szerve-
zet (ILO) – Torino Közvetítő és Döntő-
bírói képzés 
1992 Bolyai János Katonai Műszaki 
Főiskola – Budapest  
Személyügyi tanfolyam 
TAGSÁGI VISZONY  
2004-től Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium - bejegyzett közvetítő, 
1996-tól Munkaügyi Közvetítő és Dön-
tőbírói Szolgálat. 
NYELVISMERET  
Angol, felsőfok, "C"  

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK: 
Lengyel Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje 2009 – adományozó: Len-
gyel Köztársasági  
 
Hűség a Hazához Érdemrend Nagyke-
reszt 2009 –adományozó: Igazolt Ma-
gyar Szabadságharcos Világszövetség 
Újszilvás díszpolgára 2008 – adomá-
nyozó: Újszilvás Községi Önkormány-
zat 
 
Belga Koronarend Nagytisztje 2008– 
adományozó: Albert, Belga Király 
Mészáros Lázár díj 2007– adományo-
z ó :  H o n v é d e l m i  M i n i s z t e r  
I Osztályú Szolgálati Jel 2004– adomá-
nyozó:  Honvédelmi  Miniszter 
Tiszti Szolgálati Jel különböző foko-
zatai  1993, 2003, 2009  – Honvédelmi 
Miniszter 
Haza Szolgálatáért Érdemérem Bronz 
1987 – adományozó: Honvédelmi Mi-
niszter 
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Iskolai hírek 
Helyesírási verseny 

Ebben a tanévben is meg-
rendeztük a felső tagozatban 
a Simonyi Zsigmond helyes-
írási versenyt, amelyen az 
osztályok legjobb helyesírói 
vehettek részt. A feladatokat 
évfolyamonkénti bontásban 
k ö z p o n t i l a g  k a p t u k 
(egységes az egész ország-
ban). 

 
Elsőként egy tollbamon-

dást kellett megírniuk, majd 
egy feladatlap kitöltése kö-
vetkezett 45 percben. Ezek 
együttes értékelése után de-
rült ki, hogy kik iskolánk 
legjobbjai az idén. 

Eredmények: 

5. évfolyam 
1.Kamuti Harmat 5.b 
2.Moravszki Réka 5.a 
3.Lesták Fanni 5.a 

6. évfolyam 
1.Petrovics Kinga 6.b 
2.Jordanov Márton 6.a 
3.Tóth Beáta  6.b 

7. évfolyam 
1.Nagy Mónika 7.b 
2.Hegedűs Roland 7.b 
3.Herczegh Csenge 7.a 

8. évfolyam 
1.Nagy Viktor  8.b 
2.Dunai Valéria 8.b 
3.Kalacsi Balázs 8.a 
A győzteseknek szívből gratulá-
lunk! 
Szavalóverseny 

A Költészet napja alkal-

mából hagyományaink sze-
rint idén is megtartottuk 
felsős szavalóversenyünket. 
A rendezvénynek a könyvtár 
adott meghitt és méltó kör-
nyezetet, ahol a gyerekek 
társaik és a jelenlévő vendé-
gek előtt mondták el versei-
ket. Izgatottan várnak min-
den évben erre az esemény-
re, hiszen hetekig tartó ké-
szülődés előzi meg a ver-
senyt. Mi pedig örömmel 
segítünk a versek választásá-
ban, a tanulásában. Fontos-
nak tartjuk, hogy ebben a 
„rohanó világban” se vessze-
nek el a szép versek, és le-
gyenek mindig gyerekek, 
akik a kötelező iskolai tenni-

valókon túl vállalják a meg-
mérettetést.  Két korcsoport-
ban értékelte a zsűri a tanu-
lók előadását, és jutalmazta 
meg a legjobbakat egy-egy 
szép könyvvel és oklevéllel. 
Eredmények: 

5.- 6. évfolyam 
1 Lesták Fanni 5.a 
2.Kamuti Harmat 5.b 
3.Szarvas Rebeka 5.a 

7.- 8. évfolyam 
1.Farkas Noémi 8.a 
Vincze Andrea 8.b 
2.Vágó Brigitta 8.a 
Legjobbjainknak gratulálunk, 
büszkék vagyunk a szép 
teljesítményeitekre! 

Menkóné Kácsor Ilona 
munkaközösség-vezető 

Egy hétig Olaszországban jártunk iskolába… 
Rivarolo del Re ed Uniti lassan 

ugyanolyan szeretett településsé 
válik szemünkben, mint Dosolo.. 

Don Luigi Pisani,aki első perctől 
kezdve mindent megtett az olasz-
magyar kapcsolat erősítéséért, ezút-
tal is kitett magáért!Egy egész falu 
forgott körülöttünk,elhalmoztak 
bennünket szeretetükkel az Önkor-
mányzatnál, az Iskolában,az Orató-
riumban(a templom kertjében és 
parókiájában lévő foglalkoztató,a 
falu összes gyerekének.)Itt foglal-
koznak a bevándorló és őslakos  
gyerekekkel is ,segítik őket a beil-
leszkedésben ,tanulásban ,és az itt 
kialakított sportpályák, játszóterek 
és a bár nyitva áll mindenki előtt. 

A családok  is mindent megtettek 
a vendég gyerekekért .A gyerekek: 
Baranyi Nikoletta,Bozóki Im-
r e , F a r k a s  R e b e k a , H o r v á t h 
Márk,Jakab Boglárka, Jordanov Már-
ton, Kalacsi Balázs, Lesták Fanni, 
Mező Áron, Nagy Viktor,Petrovics 
Kinga ,Seres  Zsuzsanna ,Tóth 
Bea,Veres Dani,  kis tolmácsunk Sza-
bó Laura. Mindennap részesei vol-
tunk az iskolai munkának és a kirán-
dulásoknak.(Mantova,Cremona, 
Torrechiara) 

Ilyen boldog magyar csapatom 
még nem volt!A nap minden órájá-
ban boldogok voltak,folyamatosan 
nevetgéltek, játszottak, beszélgettek, 
barátkoztak.  

Élvezték a rájuk irányuló figyel-
met,szeretetet,mindazt ,amit az ola-
szok adni tudnak őszintén, váloga-
tás nélkül. 

Volt néhány csodálatos na-
punk,veszekedés,verekedés, félreér-
tések nélkül. Egyszerűen csak jó volt 
együtt lenni…. 

Egyik emlékezetes pillanatom az 
volt , amikor kosárlabda mérkőzést 
szervezve  mondtam nekik,hogy 
hová álljanak az olaszok és hová a 
magyarok. Keletkezett egy kis vita, 
mert a bevándorló gyerekek (szikh, 
afgán, arab, indiai, román) a magya-
rok csapatát szerették volna erősíte-
ni. Én megismételtem, hogy itt most 
ők az olaszokhoz tartoznak, mert 
nem tudjuk kinek dobni a labdát, 
még nem ismerjük egymást. A ro-
mán fiú viszont nem mozdult. Azt 
mondta - Én a magyarokkal va-
gyok,mert  én ROMÁN va-
gyok….Milyen jó volna, ha ezt min-
denki így érezné-gondoltam ma-
gamban…Reméljük,ezek a gyerekek 
már így fognak felnőni … 

Sokat tanulok tőlük én is, pedig 
nem először járok náluk… Fantaszti-
kus és tanítanivaló az életszeretetük, 
az örömre való képességük. Egy 
példa erre: Kedden Mantovában egy 
hajókiránduláson vettünk részt, kb. 
200 olasz gyerek és mi, 18-an. 

Egyszer csak egy híd alatt halad-
tunk el, mire az összes olasz gyerek 
a karját az égnek emelve kiabálni 
kezdett:ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
Aztán horgászokat láttak, ugyanez a 
hatás…Csak ekkor a horgászok is 
visszakiabáltak, nevettek, integettek. 
A mieink csak néztek. 

Nincsenek ehhez hozzászokva. 

Mi nem nagyon örülünk az apró 
dolgoknak, pedig jó lenne. 

Mi van velük?- kérdezték . Örül-
nek!-feleltem én. Mondanom sem 
kell, hogy a harmadik hídnál már ők 
is boldogan kiabáltak, ahogy a tor-
kukon kifért!!! A boldogság ragadós. 
Nagyon örülök , hogy ilyen tapasz-
talatokkal és sok –sok szeretettel 
eltelve jöttünk haza. 

Seres Zsuzsi így ír egyik olasz 
barátjának erről:” Én utolsó nap, 
mikor együtt voltunk, annyit sírtam, 
mint egész évben sem! Annyi ked-
vességet, odafigyelést és szeretetet 
kaptam tőletek, hogy én Olaszor-
szágba vissza akarok menni, mert a 
szívem nagyon visszahúz.” 

Tudom, hogy mindnyájan így 
gondolják, és ez nagy öröm nekem. 

Idézek egy olasz kislány fogal-
mazásából is, amit ajándékba kap-
tam az irodalom tanárától mielőtt 
eljöttünk:”Miután elteltek ezek a 
boldog napok, amiket velük tölthet-
tünk, azt kérdezem magamtól, HO-
GYAN FOGOK ÉLNI NÉLKÜLÜK? 
Már a gondolatra is könnybe lábad a 
szemem. De addig még van egy kis 
idő, és azt kellene kihasználni, örül-
ni kell annak, ami van.” 

Sokszor tanulnunk kellene a gye-
rekektől. 

 
Köszönjük Rivarolo! Köszönjük 
don Luigi! Köszönjük Francesco! 
 

Rékasi Tiborné 
Giuditta 
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Mesél a természet, akárhová né-
zünk, ha egy öreg odvas fára, ha az 
ágai között fészket rakott madárra, ha a 
madárfiókákat védelmező zöld levelek-
re a meleget adó napsugárra, amely 
szebbnél-szebb virágokat csal elő a 
talajból, mintha mindezt csak a mi örö-
münkre, életünk teljesebbé tételéért 
tenné. 

A gyermekkor egyik meghatározó 
élménye a természettel való találkozás, 
ezért a óvodai programunkban is jelen-
tős szerepet kap a természet megisme-
rése, megszerettetése. 

Márciusban a „Víz világnapjához” 
közeledve, játékaink megfigyeléseink, 
sétáink témáját a „vizitündér” keresése 
adja. Játékos tevékenységekben muta-
tunk rá, arra, hogy körülöttünk, környe-
zetünkben mindenütt jelen van, megta-
lálható létfontosságú elem. Különböző 
megjelenési formáival találkozunk: 
babafürdetéskor, akvárium tisztítása-
kor, virág öntözéskor, leveleken, fűszá-
lakon vízcsepp formájában, de találko-
zunk vele a tócsákban is. 

A szülők hozzájárulása tette lehető-
vé, hogy nemcsak közvetlen környeze-
tünkben, lakóhelyünkön ismerkedhet-

tünk a víz különböző megjelenési for-
máival, hanem lehetőségünk volt egy 
kirándulásra a farmosi Vízparti Élet 
Házába. Óvodásaink megcsodálhatták a 
Tápió-vidék élőhelyeit bemutató kiállí-
tást, a hatalmas akváriumokban az 
egyes élőhelyekre jellemző vízi állato-
kat. 

Megismerkedhettek a tiszta vizet 
veszélyeztető tényezőkkel valamint 
nyomon követhették a szennyvíz útját. 

A jeles napok közül a „Föld napja” 
az az ünnep, amely legrégebben, legel-
terjedtebben jelenik meg az óvodai 
nevelésben. Áprilisban a „Föld napjá-
hoz” kapcsolódó szabadidős tevékeny-
séget szerveztünk óvodásainknak. 

Az óvoda udvarán a tevékenységek 
széles választékát kínáltuk a gyerme-
keknek:  talajmintákat vizsgálhattak 
nagyítóval, „kincseket” gyűjthettek, 
rácsodálkozhattak a színek sokféleségé-
re, a levelek ezerféle alakjára, értelem 
és mozgásfejlesztő játékokban tehették 
próbára magukat. 

Májusban a „Madarak és fák” nap-
jához közeledve sétát tervezünk a 
„Fülemüle” tanösvényre, ahol a kör-
nyezetünkben előforduló madarakat 

csodálhatjuk képekben és életközeli 
helyzetben. 

Meséink, énekeink, játékaink növé-
nyekről, madarakról szólnak, 
„átváltozunk” madárrá, fává. 

Az óvodában is sokféle változatos 
eszköz áll a gyermekek rendelkezésére: 
Madárhangkészlet a madarak hangjá-
nak megismerésére, satírozó tábla, a 
madarak képi megjelenítéséhez, madár-
toll gyűjtemény, fakéreg-nyomat stb… 

A természet megismertetése és 
megszerettetése mellett programunkban 
fontos hangsúlyt kap a természetünk 
óvása is, megpróbáljuk a gyermekek 
figyelmét ráirányítani környezetünk 
fenntarthatóságára is, arra, hogy ebben 
milyen nagy szerepe van az embernek. 

 „ Aki szereti a szépet, az életet sze-
reti. Aki gyermekkorában megtanul 
látni… az sok-sok év múlva, ha rossz-
kedvűen vagy bánattal sújtottan jár az 
úton, meglátja a zöld fűben a sárga 
kankalin ragyogását, vagy a fecske 
röptének eleganciáját, és máris szebb-
nek látja a világot.”        /Hermann Alice/ 

 
Lesták Péterné Vajon Ildikó 

óvodapedagógus 

F e l h í v á s  
A Kastélykert Óvoda az óvodai beíratás után felvé-
telt hirdet 2010.05.31-től – 2010. 06. 04-ig, naponta: 
de. 800 órától – 1600 óráig azoknak a 2,5 éves korú 
gyermekeknek a részére, akik 2010. szeptemberétől 
töltik be a 2,5 életévüket és szobatiszták, akiknek 
mindkét szülője dolgozik (ezt hivatalos munkáltatói 
igazolással igazolni tudják), akiknek édesanyjuk 
dolgozik (hivatalos munkáltatói igazolás ebben az 
esetben is szükséges).   
A felvételről bizottság dönt, a döntésről a szülőt írás-
ban értesítjük.  

A beíratás helye: KASTÉLYKERT ÓVODA 
2767 Tápiógyörgye, Táncsics u.5. Tel/FAX.:06-53-383-099, 
E-mail: ovoda.gyorgye@freemail.hu  
A beiratkozás ügyében kérem, keressék: 
Lesták Péterné Vajon Ildikó mb. óvodavezető-helyettest,  
Illetve Kristályné Farkas Ildikó óvodatitkárt. 
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülő személyi 
igazolványa, munkáltatói igazolás, lakcímet igazoló hatósá-
gi bizonyítvány (akik még nem voltak tápiógyörgyei lako-
sok), a gyermek TAJ száma, a gyermek oltási kiskönyve.  
Sok szeretettel várjuk leendő 2,5 éves korú óvodásainkat, a 
tápiógyörgyei Kastélykert Óvodába! 
Tisztelettel: Lesták Péterné Vajon Ildikó mb óvodavezető-helyettes  

Zöld napok az óvodában 
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Immár hagyományos Majálist az intézmény az 
idén a strandkertben rendezte meg, egy nappal a köz-
ségi majális előtt! 

Az intézmény összes lakóját lovas kocsikkal,  a 
település utcáit bejárva  vittük ki a strandkertbe, ahol  
bográcsban főztük a marhapörköltet nokedlivel. Dél-
előtt folyamán az általános iskola  első osztályosai 
szavaltak anyák napi verseket, majd virággal köszön-
tötték az édesanyákat. 

Elektromos mopedekkel, bottal és gyalogszerrel 
bebarangoltuk a Bibic Tanösvény strand területén 
lévő szakaszát, az idősek nagy-nagy örömére. A dél-
előtt során még jókat beszélgettek, régi majálisról él-

ményeket meséltek az idősek. 
Az ebéd nagyon finom volt, elfogyasztása után 

közös éneklés következett,  majd lovas kocsival, a te-
lepülésen egy új kört téve jöttünk vissza az intéz-
ménybe. El lehet mondani,  szinte mindenki jól érezte 
magát,  kellemesen el is fáradtak. 

A mozgássérült, kerekes székes lakók részére  Var-
ró József rendelkezik akadálymentesített lovas kocsi-
val, mely nagyban megkönnyítette  a lakók szállítását. 
Külön köszönet érte. 

 
Jana Zoltán 

Gondozási Központ Vezetője 

Majális volt a Gondozási Központ lakóinak! 

Tájékoztatás  
szűrővizsgálatokról 

 
Ingyenes  

Hallásvizsgálat 
2010.  

Június  2-án 9.00-14.00 óráig 
Időpontot kérni  

a  383-025 számon lehet. 
Ingyenes ortopéd   

vizsgálat  
június közepén lesz,  

pontos időpontról külön  
plakátokon lehet  
majd tájékozódni. 

 
A vizsgálatok helye:  

Gondozási Központ 

Idősek Klubja 
 

A Gondozási Központ Idősek Klubja nappali ellátás keretében biztosítja: 
A szabadidő kulturált eltöltését közösségben (TV-nézés, társasjáték, olvasás, 

beszélgetés, közös ünnepek, kirándulások szervezése, ünnepi készülődés), étke-
zési lehetőség (reggeli, ebéd, vacsora) tisztálkodási, fürdési lehetőség, mosási 

lehetőség, segítségnyújtás „ügyes-bajos” ügyekben, vérnyomás, vércukormérés, 
súlyellenőrzés,  önszerveződő csoportok támogatása, részükre terem biztosítása. 

Nyomtatványok kitöltése után orvosi igazolás bemutatása után vehetők igénybe a 
szolgáltatások, melyek ingyenesek, csak az étkeztetésért kell fizetni. 

A szolgáltatásokat szakképzett gondozónők segítségével tudják igénybe venni az 
érdeklődők. 

 
A klub telephelye: Tápiógyörgye,  

Szentháromság tér 6., Telefonszáma: 06-53-383-025 
Nyitva tartása: Munkanapokon 8-16 óráig. 

A szociális étkezés  térítési díja: 380 Ft/fő/nap 
2010.május 1-től hétvégén is biztosított a szociális étkezés igénybevétele,  
csak az ebédért a Gondozási Központ adagoló konyhájában  lehet  jönni.  

Előre kell fizetni az ebédért.   Jana Zoltán 
Gondozási Központ Vezetője 

A tápiógyörgyei Községi Gondozási Központ  
(2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6.) felvételt hirdet 
 GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ ÁLLÁSHELY 

BETÖLTÉSÉRE 
 
Pályázati feltételek: 
Megfelelő végzettség: 37/2007 SZMM. Rendelet 
2. sz. melléklet szerint felnőtt szakápoló vagy 
szociális gondozó és szervező, ennek hiányában 
szociális gondozó és ápoló, 
Minimum 2 év szakmai gyakorlat. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
Képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 
Szakmai önéletrajz. 

Az állás betölthető: 2010. július  1-től, 3 hónap 
próbaidővel. 
 
Bérezés:  a közalkalmazottak jogállásról 
szoló1992. évi XXXIII. Tv. alapján. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 
10. 
A pályázat benyújtásának módja és helye:  
a pályázatot zárt borítékban, „pályázat ”  megje-
löléssel Jana Zoltán Intézményvezető  (2767 
Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6.) részére kell 
benyújtani. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban felvilágosítás 
kérhető az intézményvezetőtől személyesen, vagy 
a  06 (53) 383-025;  telefonszámokon. 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S  
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2005-ben tartottunk egy olyan 
koncertet, ahol az volt a szándékunk, 
hogy megmozgassuk a közönséget, és 
most 5 év után ismét feltettük azt a 
kérdést, amelyre legalább olyan izga-
tottan vártuk a választ, mint hajda-
nán egy elsőbálozós fiú mikor meg-
kérdezi a számára legszebb lánytól: - 
Szabad egy táncra? Csak reméltük, 
hogy az a bizonyos lakkcipő nem 
került oly mélyen a szekrénybe, hogy 
ne lehessen azt leporolni, és erre a 
kérdésre a válasz egy magabiztos 
igen legyen sokak részéről. 

 Hogy biztosra menjünk és meg-
mutassuk a közönségnek mit várunk 
tőle, mi magunk is táncra perdültünk 
rögtön 6 óra után egy pár perccel, 
megidézve az ötvenes évek rock n’ 
roll lázas világát a Hajlakk című film 
egyik betétdalával. A 2 órás koncert 
alatt mindenki találhatott kedvére 
való táncot, hiszen lehetett keringőz-
ni, szambázni, tangózni, diszkózni, 
de választhattak cha-cha-cha-t, 
charlestont, boogie-t vagy rock n’ 
rollt is a vállalkozó kedvűek, illetve a 
romantikus összebújós és a klasszi-
kus - kisebb „tömegeket” megmozga-
tó – vonatozós „figura” sem marad-
hatott el. 

Az aznapi műsorban felcsendül-
tek régen játszott örökzöldek, mint 
pl.: a Herkulesfürdői emlék, a Ke-
resztapa című film betétdala, a Blue 
tango, de természetesen újítottunk is 
így először hallhatták tőlünk ezen az 
áprilisi estén a Cha cha for band-et, a 
Brasil-t, a Samba di Janeiro-t és az 
este egyik legnagyobb durranását az 
In the navy-t. A Village People egyik 
legismertebb slágerét igencsak feltur-
bózta a zenekaros fiúk tánca, mely az 
eredeti videoklippet idézte meg. A 

srácok egy ideig jelmezben, majd 
felül semmiben pörgették fel a han-
gulatot és a saját készítésű zászlóikat.
(táncolt: Kollár Pál, Vágó Gábor, 
Miskolczi László, Varró Bálint, Varró 
Péter és Boda József.) 

Persze nemcsak a fiúk váltak a 
táncparkett ördögeivé, hanem a lá-
nyok is megmutatták hogyan lehet 
igazi fiesta hangulatot teremteni és 
szambázni Copacabana-n (Vincze 
Andrea, Bálint Tímea, Farkas Noémi, 
Varró Réka, Szarvas Bianka), hogyan 
lehet toll legyezővel majorettezni 
amúgy „Brasil”osan (Bodnár-Szabó 
Gabriella, György Sára, Lévai 
Elizabeth, Lévai Enikő, Vágó Kriszti, 
Tóth Kitty, Bozóki Gabriella, Füle 
Zsuzsi, Szabó Tünde) és azt is, hogy-
ha az embert már húzza a csúz, akkor 
a járókeretével ne a patikába, hanem 
a diszkóba menjen el, legalább egy 
éjszakára.(György Sára, Vágó Kriszti, 
Tóth Kitty, Holyevácz Nikolett, 
Bodnár-Szabó Gabriella, Lévai Enikő, 
Füle Zsuzsi, Szabó Tünde) A 
fellépőruhák egy részét Bodáné Ki-
rály Bernadett, másik részét pedig 
Bodnár-Szabó Gabriella varrta (ezért 
tudtunk egy hónapig csak állva enni, 
mert a konyhánk volt a varroda), s 
ezek a ruhák is jelentősen hozzájárul-
tak a táncok (és a lányok) látványá-
nak fokozásához. 

Persze a közönséget is dicséret 
illeti, hiszen mindig volt valaki, aki 
pörgött-forgott a zenekar előtt, úgy-
hogy arra a bizonyos kérdésre sokan 
feleltek igennel. Remélem máskor is 
lesz alkalmunk megtáncoltatni önö-
ket! A zenekar koncertje után az 5. 
születésnapját ünneplő James band 
húzta a talpalávalót, majd éjféltől 
igazi retro zenék csendültek fel és 

szórakoztatták a fáradhatatlan tánco-
sokat. 

A show persze megy tovább, és 
nekünk sincs túl sok időnk pihenni, 
hiszen mindjárt itt van május idusa 
(máj.15. szombat) és átugrunk 
Tápiószelére, ahol a Nemzetközi 
Nyugdíjas-találkozónak leszünk fellé-
pő vendégei immár sokadik alkalom-
mal. Június 12-én a helyi Tűzoltó 
Egyesület által szervezett főzőverse-
nyen fogunk zenélni (és reméljük 
enni is!), majd következik július 3., 
amely azt hiszem az idei év legna-
gyobb eseménye lesz a Bartók Béla 
Zeneiskola életében. 40 év telt el az-
óta, hogy először adott koncertet a 
Zeneiskola növendékeiből álló zene-
kar. Ezt a jubileumot szeretnénk egy 
nagyszabású koncerttel megünnepel-
ni, ahol fellépne a Csipet-csapat, az 
Ifjúsági Fúvószenekar és egy ún. 
„Retro-Úttörő Zenekar” azon volt 
zenészekből, akik annak idején még 
Mátyás Attila tanár úr vezénylete 
alatt fújták a magukét. Itt intéznék 
felhívást mindazon vállalkozó szelle-
mű régi zenészhez, akik a kezdetektől 
egészen 1990-ig tagjai voltak a zene-
karnak, hogyha szeretnének részt 
venni és zenélni ezen a napon jelent-
kezzenek! A retro zenekar következő 
próbája május 22-én délután 2 órakor 
lesz a Zeneiskolában, de zenélési 
szándékotokat jelezhetitek Bálint At-
tilánál is! („lelőhelye” Bálint cukrász-
da vagy iwiw) 

Tehát kedves zeneszerető közön-
ség a fenti dátumokat kérjük jegyez-
zék fel a naptárukba, és találkozzunk, 
akár Szelén, akár a főzőversenyen, 
akár július 3-án múltat idézni, bemu-
tatni a jelent és remélni a zenés jövőt! 

Szabó Tünde 

Zenekari hírek, felhívás 

 
A 2009-2010-es bajnoki idény végé-
hez közeledünk. Mindkét csapa-
tunk kiváló teljesítményt nyújtott, 
így az utolsó két forduló már nem 
okozhat különösebben kellemetlen 
meglepetést. NBIII-as csapatunk a 
legrosszabb esetben is a középme-
zőnyben végez, a hatodik, hetedik 
hely sorsa múlik az utolsó két mér-
kőzésen. A megyei csapatunk már 
mindenképpen továbbjutó, és az 

utolsó két fordulóban elég egy győ-
zelem is a bajnoki cím elhódításá-
hoz.  
Május 1-jén a tornateremben ren-
deztünk versenyt, melynek küzdel-
mei két kategóriában folytak. 
Az általános iskolás korcsoport 
végeredménye:Tóth Roland, Sas 
Ferenc, Sztrémi Kristóf, Csontos 
Viktor 
 

Az ifjúsági korcsoport végeredmé-
nye: 
Vágó Péter, Kovács Ferenc, Szűcs 
József, Tóth Roland 
Reggeltől késő délutánig mentek a 
küzdelmek. A résztvevők egy kel-
lemesen fárasztó asztalitenisz ma-
jálison érezhették jól magukat. 

 
Mohácsi Bence 

TASK HÍREK! 
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Kopjafaavatás Tápiógyörgyén 

Felhívás az 1956-os emléktábla készítésére 
Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc helytörténeti emlékeit megörö-
kítő márványtábla készítéséhez, civil 
összefogásra kér fel mindenkit a 
Torockó Baráti Társaság. 

Közismert tény, hogy 1956-ban a 
főváros mellett a vidéki települések 
sokaságában is forradalmi megmozdu-
lások zajlottak. Ahogyan Budapesten, 
úgy a falvakban és a városokban is 
tüntettek az emberek, hogy a kommu-
nizmussal szemben, demokráciát és  
szabad Magyarországot követeljenek. 
A helyi eseményeket számos települé-
sen szobrok és emlékművek örökítik 
meg a rendszerváltás óta eltelt idők-
ben. Ezekben a helységekben, a ma 
élők büszkén gondolnak elődeikre, 
akik egy világhatalom birodalmi törek-
véseivel szemben próbálták megtenni a 
lehetetlent. A forradalom emlékhelyei-
nek környezetében a lakosok minden 
év októberében a fővárosi mellett, a 
saját településük mozgalmát is felele-
venítik. Az emléktáblák alatt pedig 
nemzeti színű szalaggal átkötve a helyi 

körök, egyesületek és intézmények 
koszorúi jelzik a forradalom örökségé-
nek ápolását. 

Az 1956 őszén Tápiógyörgyén 
történtek közül leginkább a pesti lako-
soknak gyűjtött segélyadomány érde-
mel pozitív elismerést. A ma is álló 
Községháza udvarán, a lakosság áldo-
zatos szerepvállalásával összegyűjtött 
nagy mennyiségű élelmiszert id. Föl-
des József gépkocsivezető szállította 
fel a fővárosba. A jócskán megpakolt 
Csepel teherautónak négyszer kellett 
megtennie az akkor egyáltalán nem 
veszélytelen utat Budapest és 
Tápiógyörgye között. A segélyszállít-
mányt a Práter utcai iskolába majd a 
Szent István kórházba vitték, ahol a 
dolgozók osztották szét a betegek és 
rászorulók között. 

Az egyesület által meghirdetett 
civil összefogás lényege az lenne, 
hogy a falunkban történteket magunké-
nak érezve, a lakosság tartsa fontosnak 
1956 örökségének megőrzését. A ter-
vezett márványtábla az egykori gyűj-

tésnek állítana emléket, melyet 2010. 
október 23-án a községi ünnepségen 
lepleznénk le. A költségekhez az indu-
ló tőkét az egyesületek szolgáltatnák, 
akik közül többen jelezték már ez ügy-
ben anyagi támogatásukat. A fennma-
radó részt magánszemélyektől szeret-
nénk összegyűjteni, mely akcióhoz 
minden tápiógyörgyei polgár segítsé-
gét kérjük. Ha tervünk megvalósul, 
akkor a györgyei nép soha nem fogja 
feledni, hogy egykoron községünk 
lakói is hoztak áldozatot az ország 
függetlenségéért és a nemzet szabadsá-
gáért zajló küzdelemben. 
Tápiógyörgye központjában pedig 
márványtáblán olvashatjuk a lakosság 
forradalom iránti tiszteletét. 

Az adományokat elismervény 
ellenében befizetni Németh Csabánál 
és Sztankovics Lászlónénál lehet. To-
vábbi információ a 30/483-45-97-es 
telefonszámon kapható. 

 
Németh Csaba 

Tápiógyörgye és 
Torockó testvértelepü-
lések baráti kapcsolatá-
nak húsz éves évfordu-
lója alkalmából az Ön-
kormányzat és a 
Torockó Baráti Társa-
ság közös összefogás-
sal rendezett 2010. 
március 27-én emlék-
műsort. A megemléke-
zés a két közösség első 
találkozásának, vala-
mint az elmúlt két évti-
zed jeles eseményeinek 
állított emléket. 

 
A kapcsolat törté-

nelme 1989. decembe-
rében vette kezdetét, 
amikor a romániai 
rendszerváltozás forradalmi ese-
ményeinek hatására magyarorszá-
gi települések sokaságában moz-
dultak meg az emberek, hogy se-
gélyadományban részesítsék az 
Erdélyben élő magyarokat. Akkor 
karácsony környékén 

Tápiógyörgyén is sokan gondolták 
úgy, hogy tenni kell valamit a for-
radalmi helyzet veszélyeinek kitett 
honfitársakért. A hangosbemondó-
val meghirdetett gyűjtés nagy si-
kerrel járt, pár nap alatt teherautó-
nyi, nagyrészt élelmiszerekből álló 

rakományt hordott össze a 
györgyei lakosság. Örömteli 
módon községünk szom-
széd településén 
Tápiószelén is gyűjtést ren-
deztek, melynek eredmé-
nyeként a két falu adomá-
nyát együtt indították el az 
erdélyiek megsegítésére. A 
küldöttek bátorságának kö-
szönhető, hogy a segélyszál-
lítmányt nem a vöröskereszt 
központi gyűjtőhelyére, ha-
nem elhatározásuknak meg-
felelően egy magyarlakta 
településre juttatták el. Az 
első, nem kis veszélyekkel 
járó utazás során a Kolozs-
vár melletti Szamosfalvára 
jutott el a társaság, ahol a 
helyi református lelkész He-

gedűs József fogadta őket. Az ak-
koriban nagy szegénységben élő 
lakosok meghatódva vették át az 
adományt, a gyerekeknek kiosztott 
édességek korábban soha nem lá-
tott örömöt okoztak körükben. 
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A sikeren fel-
buzdulva mindkét 
községben úgy 
döntöttek, hogy 
újabb gyűjtést és 
segélyutat szervez-
nek az Erdélyben 
élők megsegítésére. 
A két falu küldöttei 
az 1990. januárjá-
ban rendezett má-
sodik kiutazás alkalmával jutottak 
el az Erdélyi Középhegység egyik 
rejtett völgyében megbúvó 
Torockóra. Az apró település szép-
ségei és az ott élő emberek kedves-
sége már akkor lenyűgözték a 
Tápió-vidékről érkezett követeket. 
Az első találkozásból aztán örök 
barátság született, melyet bizonyít 
az elmúlt húsz év eseményekben 
bővelkedő történelme. 
Tápiógyörgye és Torockó között 
1996-ban hivatalosan is 
testvértelepülési szerződés kötte-
tett, melynek ápolását az 1997-ben 
alakult Torockó Baráti Társaság 
vállalta fel. 

A megemlékezés szervezői 
igyekeztek a programot változatos-
sá, látványokban gazdaggá, és 
nemzeti értékekben mind tartalma-
sabbá tenni. A műsor a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola konferencia 
termében Demény Ágnes és Sza-
kács Leila torockói lányok irodalmi 
előadásával vette kezdetét, majd 
Szőcs Ferenc Torockó polgármeste-
re és Póczné Fehér Mária 
Tápiógyörgye polgármesterasszo-
nya köszöntőjében emlékezett meg 
a testvértelepülési kapcsolat ki-
emelkedő eseményeiről. Őket kö-
vette Raffay Ernő történész előadá-
sa, aki az 1989/90. évi rendszervál-
tozástól napjainkig elemezte az 
erdélyi magyarság helyzetét. 

A benti programot 
Tápiógyörgye közterületén rende-
zett kopjafaavató ünnepség követ-
te. A Tápió-híd, játszótér és a ma-
lom közötti háromszögben felállí-
tott, faragott emlékmű Simándi 
Attila torockói lakos keze munkáját 
dicséri, aki szabadidejét áldozva, és 
minden tudását beleadva igyeke-
zett megteremteni a két közösség 
örök barátságát jelképező szimbó-
lumot. A kopjafaállítás költségeit a 
Torockó Baráti Társaság pályázati 
nyereményéből finanszírozta. A 
környezet rendbetétele az Önkor-
mányzat és a Kiss Malom Kft anya-
gi és munkaerő támogatása mellett, 
a jó szándékú és segítő lakosság 

társadalmi munkájával valósult 
meg. Az avatást megelőzően Fe-
renc Gábor torockói unitárius lel-
kész, valamint Kelemen József és 
Józsa László egykori polgármeste-
rek mondtak megemlékező beszé-
det. A koszorúzás közben a 
Torockói Kriza János Kulturális 
Egyesület Fúvószenekara játszott 
indulókat, mely végül a Székely 
Himnusszal zárta a szabadtéri 
megemlékezést. 

A program a Művelődési Ház-

ban fotó- és doku-
mentumkiállítással 
folytatódott, mely-
nek tartalma 
Tápiógyörgye és 
Torockó baráti 
kapcsolatának jeles 
eseményeit igyeke-
zett képi és írott 
anyagban bemutat-
ni. A kiállítást film-

vetítés követte, ahol az érdeklődők 
a húsz évvel ezelőtti első találkozás 
emlékeit tekinthették meg. A jelen-
lévő egykori küldötteket 
Tápiógyörgye polgármesterasszo-
nya személyesen üdvözölte, egy 
emléklappal köszönve meg bátor 
tettüket. Név szerint 1989. decem-
berében, majd 1990. januárjában a 
következő személyek vettek részt a 
kiutazásban: Tápiószeléről Barna 
Ferenc, Csonka István, Faragó 
Zsolt, Földi László, Hatlaczki Illés, 
Kelemen Géza, Komjáti Sándor, 
Molnár János, Oldal István és 
Zahalka Béla, valamint 
Tápiógyörgyéről Balázs László, 
Földes József, Galbács Károly, Hor-
váth Zoltán, Józsa László, Molnár 
György, Molnár István, Pataki Már-
ton, Unyi József, Urbán István és 
Varró József részvételét illette kö-
szönet. 

A kulturális műsor bensőséges 
beszélgetéssel ért véget, ahol a je-
lenlévők mikrofonba mondhatták 
legkedvesebb emlékeiket. A napot 
végül vacsora zárta, ahol hajnalig 
nyílott lehetőség a barátság további 
elmélyítésére. 

A Duna Televíziónak köszön-
hetően az egész napos rendezvényt 
összefoglaló riportfilm a Gazdakör 
című műsorban volt látható 2010. 
április 1-jén. 

Végezetül a Tápiógyörgyei 
Torockó Baráti Társaság nevében 
itt szeretnék köszönetet mondani 
miden olyan személynek, aki támo-
gatásával segítette megvalósítani az 
évfordulós programot. Sokan vol-
tak és sokat segítettek társadalmi 
munkával a kopjafaállításnál és 
tereprendezésénél, a vendégek el-
szállásolásával és kiszolgálásával, a 
technikai eszközök működtetésé-
vel, az egykori küldöttek megkere-
sésével, üdítő, sör, bor és más ita-
lok felajánlásával, valamint szend-
vicsek és sütemények készítésével. 

Németh Csaba 

A rendezvény finanszírozása a 
Nemzeti Civil Alapprogram pályá-
zati támogatásából valósult meg. 
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A Torockó Baráti Társaság 2010. 
augusztus 11-15. között autóbuszos 
kirándulást szervez a Mura-vidékre, 
Őrvidékre és a Felvidékre. A kirándu-
lás célja Szlovénia, Ausztria és Szlo-
vákia magyarlakta területeinek meglá-
togatása, az ott élő magyar közösségek 
történelmének, kultúrájának és min-
dennapos megmaradási küzdelmének 
megismerése. A tervezett útvonal az 
említett országoknak leginkább a határ 
menti területeit foglalná magába, a 
szlovéniai Alsó-Lendva térségéből 
indulva, az ausztriai Kismartonon ke-
resztül, a szlovákiai Kassa környékéig 
bezárulva. Az utazás során számos 
történelmi nevezetesség és természeti 
látnivaló mellett az országrészek ma-
gyarságának kulturális és oktatási in-

tézményeit, érdekvédelmi szervezeteit 
és civil szervezeteit is tervezzük meg-
látogatni, őket esetleg könyvadomány-
ban részesíteni. Az öt naposra terve-
zett utazás költsége (autóbuszbérlés, 
szállás, napi kétszeri étkezés) előrelát-
hatólag 35-40 ezer forint/fő összeg 
körül várható. 

A kirándulásra jelentkezni az új-
ság megjelenésétől kezdve Németh 
Csabánál személyesen és a 0630/483-
45-97-es telefonszámon (a délutáni és 
esti órákban) lehet. Túljelentkezés 
esetén az érkezési sorrend alapján tu-
dunk személyeket felvenni. A kirándu-
lók számára megbeszélést tartunk 
2010. június 1-jén (kedd) este 18 
órakor, a Tápiógyörgyei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület Batthyány úti szék-

házában. A helyszínen teljes útvonal- 
és programtervet biztosítunk minden 
érdeklődő számára. 

Az egyesület örömmel venné, ha 
községünkből mind többen ismerhet-
nék meg a határainkon túl fekvő ma-
gyar kultúrterületeket, ennek vonzóvá 
tétele érdekében kezdeményez új 
irányba is körutazást indítani. A szer-
vezők nevében szeretnénk olyan egyé-
neket, családokat, baráti társaságokat 
is megszólítani, akiknek ez idáig még 
nem volt lehetősége vagy alkalma a 
történelmi Magyarország fent nevezett 
térségeibe ellátogatni. A most szerve-
zett utazás számukra kiváló alkalmat 
jelenthet a messzi magyar tájak és 
emberek megismeréséhez 

Németh Csaba 

Kirándulás a Mura-vidékre, Őrvidékre és a Felvidékre 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata és 
a Torockó Baráti Társaság  

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
 

a trianoni békeszerződés  
90. évfordulója alkalmából rendezett emlékműsorra  

2010. június 6-án (vasárnap)  
A program összeállítása: 

 
14.00-15.00.  Megemlékezés a Millenniumi szobornál 

 Póczné Fehér Mária  
 Tápiógyörgye polgármesterasszonyának köszöntő beszéde 
 Varga László a Csemadok Nagymegyeri Szervezete  
 elnökének megemlékező beszéde 
 Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar zenés előadása 

15.00-17.00.  Megemlékezés a Művelődési Házban 
 Duray Miklós szlovákiai magyar politikus, közíró  
 történelmi előadása  
 a trianoni békeszerződés következményeiről 
 Nagymegyeri kultúrcsoport fellépése:  
 Ifj. Bittera Zsuzsanna és Katona Katalin énekesek,  
 valamint Zakál Gyula versmondó részvételével 
 Cs. Szabó István színművész irodalmi felolvasó előadása 
 Kovács Attila plébános zenés előadása 
 
 Póczné Fehér Mária Németh Csaba 
 Tápiógyörgye község  Torockó Baráti Társaság 
 polgármestere  elnöke 
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Tisztelt Lakosság! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy 
Tápiógyörgye községben az első 
négy hónapban összesen 26 bűn-
cselekményt követtek el, míg a ta-
valyi év hasonló időszakában 38 
esemény történt. A korábbi évek-
hez hasonlóan idén is a vagyon 
elleni bűncselekmények alkotják a 
jelentős részét, ezek közül is a lo-
pás és betöréses lopás. 
 
Január hónapban 5 bűncselekmény 
történt. Rögtön az év elején egy 
kiemelt bűncselekmény, emberölés 
kísérlete miatt indult eljárás, mely 
családon belüli elkövetés volt. Ezen 
ügyben az eljárást a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság folytatja. 
Február hónapban négy bűncselek-
mény történt. Ebben a hónapban 
két esetben lopás, két esetben 
egyéb bűncselekmény miatt. 
Március hónap igazán 
„termékeny” volt, hiszen 13 bűn-
cselekményt követtek el. 
Több alkalommal jelentek meg a 
község területén olyan személyek, 
akik kifejezetten bűncselekmény 
elkövetése céljából érkeztek. Jelen-
tős részét nyugdíjas lakosság sérel-
mére igyekeztek elkövetni, több-
kevesebb sikerrel, ugyanis néhány 
esetben a csalás meghiúsult, így a 
leendő sértettet kár nem érte. 
Pénzhamisítás miatt indítottunk 
eljárást ismeretlen tettesek ellen, 

akik a község területén lévő üzle-
tekben használtak fel hamis bank-
jegyeket vásárlás, vagy játékgépe-
zés során. A gyors lakossági beje-
lentésnek köszönhetően, valamint 
a hatékony rendőri együttműkö-
désnek köszönhetően a már a Ceg-
lédi Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén járó elkövetők feltar-
tóztatásra kerültek és a rendőri 
ellenőrzés során több hamis bank-
jegy került lefoglalásra, majd az 
elkövetők őrizetbe vételére került 
sor. Ellenük az eljárás jelenleg is 
folyamatban van előzetes letartóz-
tatásuk mellett. 
Ebben a hónapban negatívumként 
értékeltük, hogy a lopások tárgya a 
lakások gázóráinak számlálójának 
megszerzésére irányult, összesen 
három esetben. Ezekben az ügyek-
ben az eljárás jelenleg is folyik. 
 
Április hónapban falubéli nyugdí-
jas sérelmére követtek el kiemelt 
rablás bűncselekményt ismeretlen 
személyek. A sértettet a saját laká-
sában az éjjeli órákban két elkövető 
meglepte, megtámadta, majd bán-
talmazta. A lakásban kutatást vé-
geztek, melynek során a lakásban 
tárolt készpénzt magukhoz véve 
távoztak. A sértett a bántalmazás 
során könnyű sérüléseket szenve-
dett. A súlyos bűncselekmények 
elkövetői rövid időn belül felderí-
tést nyertek, továbbá az a személy 
is, aki a tipp adásával, tanácsaival 

elősegítette a bűncselekmény kivi-
telezését. Az ügyben a Nagykátai 
Rendőrkapitányság folytatja az 
eljárást az elkövetők előzetes letar-
tóztatása mellett. 
Egy alkalommal eredményes felde-
rítést nyert a Tápiógyörgye játszó-
terét megrongáló személyek kiléte, 
melyben szintén az eljárás folya-
matban van ellenük. 
Két alkalommal történt lopás és 
egy alkalommal betörés a község 
területén, melyekben az eljárás je-
lenleg is folyamatban van. 
 
Egyben szeretném megköszönni 
magam és kollégáim nevében a sok 
lakossági bejelentést, mellyel segí-
tik munkánkat Tápiógyörgye köz-
biztonságának javítása érdekében, 
és kérem Önöket, hogy továbbra is 
éljenek a lehetőséggel a bűncselek-
mények megelőzése érdekében, 
hiszen ennél sokkal több is lehetne. 
 
Bejelentéseiket, észrevételeiket a 
112 (mobiltelefonról),  a 107 
(vonalas telefonról) segélykérő szá-
mokra, vagy az ingyenesen hívha-
tó 06-80-555-111 telefonszámra is 
megtehetik. Ez utóbbit akár név 
nélkül is! 
 
Figyelmüket és segítő együttműködé-
süket megköszönve! 

Bárándy Sándor r.alezredes 
őrsparancsok 

Rendőrségi hírek 

Tápiógyörgye Önkormányzatának Képviselő-testülete ez 
évben is megrendezi a hagyományos Falunapi rendezvénye-
it július utolsó hétvégéjén. Ekkor ünnepeljük falunk katoli-
kus temploma fennállásának 150. évfordulóját is, védő-
szentje – Szent Anna ünnepén. 
 
Tervezett programjaink: 
 
Július 23. péntek 
 17 óra   Borászati bemutató  
 (Seprődi József Dicsőszentmártoni borász) 
 20 óra   Lola – könnyűzenei koncertje, utána tánc 
Július 24. szombat 
 9:30 óra  Sétakocsikázás a faluban, lángos kóstolás, 
 múzeum látogatás 
 11 óra   Ünnepi szentmise, utána megemlékezés a 
 templomkertben 
 16 óraTápiómenti festők kiállításának megnyitása – 

 Faluház 
 Kézművesek utcája, gyermekprogramok 
 20 óra   Köszöntő 
 Fellépnek: -    Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 

Tápiógyörgyei Diákszínjátszó kőr 
Koós Réka – musical énekes 
Sramli Kings – énekegyüttes 

 Tűzijáték 
 Utcabál – hajnali 3-ig 
Július 25. vasárnap 
 Ünnepi szentmise 
 Búcsú – a vásártéren 
Asztalt foglalni és vacsora jegyet vásárolni 1500Ft-os áron 
július 1.-től a Polgármesteri Hivatalban Molnár Anikónál 
lehet. Póczné Fehér Mária 

Polgármester 

Falunapi előzetes 
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Akció! 
 

Az építkezés - legyen az felújítás vagy új ház építése – 
során sokszor problémát okoz a keletkező építési-
bontási hulladék elhelyezése. 
Az „ÖKOVÍZ” Kft. ennek megoldására egy akciót 
hirdet, mely keretén belül a ceglédi regionális hulla-
déklerakón 2010. május 15-től térítésmentesen he-
lyezhetőek el – mennyiségi korlátozás nélkül, a kö-
vetkező minőségi követelmények mellett – az alábbi 
hulladékok: 
beton 
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és szennyeződés-
mentes; 50 cm alatti befoglaló méretű; vasalásmentes 

tégla 
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és szennyeződés-
mentes  
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 
keveréke  
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és szennyeződés-
mentes; 50 cm alatti befoglaló méretű; vasalásmentes 
föld és kövek 
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és szennyeződés-
mentes 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális hul-
ladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplő 
hulladék fajtákat fogadja térítésmentesen!  
Az akció visszavonásig érvényes! 
Kevert építési és bontási hulladék továbbra is az 
érvényes lerakati díj ellenében helyezhető el a lera-
kón.                                                            „ÖKOVÍZ” Kft.  

Zöldhulladék szállítási napok: 
június 7 – 8-ig, augusztus 2 – 3-ig, október 4 – 5-ig, november 8 – 9-ig. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Társaságunk 2010. tavaszán lomtalaní-
tást és elektronikai hulladékgyűjtést 
szervez Tápiógyörgye községben a 
köztisztasági szolgáltatással ellátott 
területeken. 

Lomtalanítással kapcsolatos 
tudnivalók:  

Időpontja: 2010. június 1. 
 

Lom az a darabos háztartási hulladék, 
mely mérete miatt nem fér a közszol-
gáltatáshoz rendszeresített gyűjtő-
edénybe (kukába). (pl. berendezési tár-
gyak, bútorok, textíliák stb.)  

Teendő:  
Az elszállításra szánt lomot a megadott 
nap reggel 7 óráig az ingatlanok elé 
szíveskedjenek kihelyezni, mert a hul-
ladékgyűjtő gépjármű elhaladása ese-
tén a később kihelyezett lomot nem áll 
módunkban elszállítani! 
A közterületek tisztasága érdekében a 
szóródó anyagokat zsákban, dobozban 
szíveskedjenek kihelyezni!  
FONTOS:  
Társaságunk a lomtalanítás keretében 
az alábbi hulladékokat nem szállítja 
el: veszélyes hulladék (elektronikai 
hulladék, festékes doboz, állati tetem, 
gumiabroncs), fertőző és undorkeltő 

anyag, építési-bontási törmelék, kom-
munális vegyes hulladék, autó-és gép-
járműabroncs illetve alkatrészek, gáz-
tűzhely, kályha és egyéb nagyméretű 
fémtárgy, zöldhulladék. 
A lomtalanítási akció ideje alatt a rend-
szeres hulladékgyűjtő járat érkezési 
időpontja is eltérhet a megszokottól, ezért 
a kommunális hulladékot – az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően – reggel 7 óráig 
szíveskedjenek kihelyezni! 
Lomtalanítással kapcsolatosan érdek-
lődni a 30/598-2512-as telefonszámon 
lehet, ahol készséggel állunk Ügyfele-
ink rendelkezésére illetve a 
www.okoviz.hu honlapon! 

L o m t a l a n í t á s -  E l e k t r o n i k a i  h u l l a d é k g y ű j t é s  

Elektronikai hulladékgyűjtés-
sel kapcsolatos tudnivalók: 
 
Az „ÖKOVÍZ” Kft. az ELEKTRO-
Waste Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és 
az EKOFUTUR Kft.-vel együttműköd-
ve, elektronikai hulladék (e-hulladék) 
gyűjtést szervez Tápiógyörgyén, 
amely során a lakosság térítésmentesen 
leadhatja a háztartásában összegyűlt 
elektronikai hulladékát.  
Az e-hulladék alatt a háztartásokban, 
intézményekben, cégeknél elhasználó-
dott, leselejtezett elektromos berende-
zéseket értjük: pl. mosógép, hűtőgép, 
villanytűzhely, számítógép, monitor, 
mikrohullámú sütő, TV, lemezjátszó, 
videó, kávédaráló, hajszárító, elektro-
m o s  j á t é k o k ,  v i l á g í t ó t e s t e k , 
barkácsgépek, stb. 
 

Az e-hulladékok az élővilágra, az em-
beri egészségre fokozott veszélyt je-
lentenek, ezért különleges gyűjtést és 
kezelést igényelnek, így azok nem 
gyűjthetőek a háztartási vegyes hulla-
dékkal. 
FONTOS: Az elektronikai hulladék 
csak ép, összeszerelt állapotban gyűjt-
hető!  
 

Elektronikai hulladékgyűjtés 
ideje:  

2010. június 5., 8 00 – 16 00 óra 
között 

 
Elektronikai hulladékgyűjtés helye: 
Gamesz telep (Tápiógyörgye, Dózsa 
Gy. út 10.) 
Várjuk intézmények, cégek részvételét 
is! Kérésükre az átvevő engedélyei szá-

mának feltüntetésével igazolást állítunk 
ki az átadott berendezésekről, azok 
mennyiségéről. 
 
Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolato-
san érdeklődni a 72/551-044-es telefonszá-
mon lehet! 
 
Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje 
(PET palack): 
A második negyedévben az alábbiak 
szerint alakul a gyűjtés rendje: 

2010. május 21. (péntek) 
2010. június 18. (péntek) 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy vegye-
nek részt minél nagyobb létszámban a 
gyűjtési akcióban, mellyel környeze-
tünk tudatos védelméhez járulunk hoz-
zá!  
Együttműködő munkájukat köszönjük! 

„ÖKOVÍZ” Kft. 
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A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 
szervezésében 

2010. június 12-én (szombaton)  
 

A rendezvény helyszíne: 
 Tűzoltó Egyesület klubháza és az előtte lévő terület (Tápiógyörgye, Battyhány u. 9) 

 
Program: 

10 órától csapatok regisztációja 
12 órakor megnyitó, főzés kezdete 

14 órától folyamatosan a verseny értékelése 3 tagú zsűri által, 
17 órakor eredményhirdetés 

8 órától utcabál éjfélig 
 

A verseny alatt fellépnek: 
Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 

James Band zenekar 
Éneklő szakácsok (Monzinger Ferenc, Kolostyák Gyula, Drágán Lajos) 

Tűz’S Víz zenekar 
Sülysápi Nyugdíjas Hagyományőrző Pávakör 

Berzsényi András (Banderasz) 
 

A verseny időtartama alatt büfé, ugrálóvár és  kirakodóvásár lesz. 
 

A résztvevő csapatok számára biztosítjuk: 
Tűzrevaló fát, 
padot, asztalt, 

rossz idő esetére, fedett helyet a főzéshez (sátor). 
 

A rendezvényre a nevezési díj: 3.000Ft/csapat 
Nevezési díjat a helyszínen kell fizetni! 

 
A „fazék tartalmát” a csapatok határozzák meg, a főzés hozott „anyagból” történik, a csapatok 

biztosítják az alapanyagot. 
 

Kérem, hogy a részvételi szándékot, valamint a csapat létszámát 
 

 2010. június 7-ig jelezni szíveskedjenek részemre: 
 

Sinka Gábor E-mail:  tgyote@freemail.hu Tel. szám: +36-06-20-362-5472 

TŰZOLTÓ-FŐZŐVERSENY 
(nem tűzoltót kell főzni) 

A rendezvény Tápiógyörgye Önkormányzatának anyagi támogatásával kerül megrendezésre.  
A helyszínen lehetőség lesz étel vásárlásra. Ma Magyarországon népszerűek a különféle gasztronómiai feszti-
válok, ha tehetik látogassanak el a rendezvényünkre. 

Pné F.M. 
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Rendelési idő: 
 

Kedd:   18 - 20 óráig,  
Csütörtök:  18 – 20 óráig,  
Péntek:   15 – 17 óráig 

 
Kezelések:  

Gyógytorna  egyéni és csoportos, Meckenzie 
gyógytorna,  

frissítő  és gyógymasszázs,  
Fizikoterápiás kezelések,  

TENS kezelés  
 

Időpont egyeztetés:   06-20/824-78-10  
 
 

Jana Zoltán 
Diplomás Gyógytornász 

GYÓGYTORNA MAGÁN-
RENDELŐ NYÍLT 

 
(Tápiógyörgye, Béke u. 4. 

(Dr. Ördög György  rendelője) 

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik mély fájdalmunkkal együtt 

érezve elkísérték utolsó útjára szeretett 
férjemet, édesapát 

Varga László  
(1938 - 2010.) 

sírjára  
a megemlékezés virágát elhelyezték. 

Gyászoló Felesége és Családja 

Várhatóan 
 

JÚNIUS 10-től  
frissen szedett: 

meggy (érdi, debreceni) 
cseresznye (germersdorfi) 

 
július elejétől  

friss fogyasztásra, befőzésre 
szilva kapható! 

 
Megrendelhető:  

06-70-312-3475 és 06-53-383-375 
telefonszámokon! 

 
Személyesen:  

Kodály Z. u. 17. szám alatt az esti 
órákban! 

5 kg-tól házhoz szállítjuk!  
Józsa László 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata az elmúlt 
évben hirdette meg először a „Szebb, virágosabb 
Tápiógyörgyéért” pályázatot, mely ez évben már ha-
gyományt ápolva újra meghirdetésre került a márciu-
si Faluújságban. Ismételten közzé tesszük a felhívást, 
mivel a pályázatok benyújtására még a határidő nem 
telt le, így bárkinek lehetősége van a részvételre. 

Kik pályázhatnak? 
Minden olyan Tápiógyörgyén ingatlantulajdonnal 

rendelkező magánszemély, aki különös gondossággal 
ügyel családi házának és udvarának rendben tartásá-
ra, virágosítására, valamint az ingatlanhoz tartozó 
utcafront szépítésére. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap le-
tölthető a www.tapiogyorgye.hu honlapról. 

A pályázatokat zárt borítékban személyesen vagy 
postai úton 2010. június 7-án 16 óráig kell benyújtani 
a Polgármesteri Hivatalba. 

A beadott pályázatok szakmai véleményezését és 
értékelését a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság végzi. A pályázók helyszíni látogatása 2010. 
július 16-ig folyamatos a bizottság részéről. 

Eredményhirdetés és a díjak átadása 2010. július 
24-én a Falunapi rendezvényen lesz! 

Póczné Fehér Mária 

polgármester 

A „Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért” 

Köszönetnyilvánítás 
 

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 
akik mély fájdalmunkban együtt érezve 

kísérték utolsó útjára szeretett és felejthe-
tetlen férjet, édesapát, nagyapát 

Sinka László  
(1939 – 2010.) 

és sírjára elhelyezték a kegyelet virágait. 
Köszönettel: Gyászoló Család 

Köszönetnyilvánítás 
 
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 
akik mély fájdalmunkban együtt érezve 
kísérték utolsó útjára szeretett édesapá-
mat 

Dömők Sándor  
(1919-2009) 

és sírjára elhelyezték a kegyelet virágait. 
Köszönettel: Dömők István és Családja 



május Tápiógyörgye 2010  19 

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 

az alábbi hitel lehetőségeket ajánlja: 
A lakosság részére 

Kamattámogatott lakáscélú hitelek -  

új lakás/családi ház építésére vagy vásárlására  

és meglévő lakás korszerűsítésére. 

A vállalkozók részére 

Új Magyarország Hitelprogramok 
(A hitelfelvétel segítséget jelenthet a válság hatásainak  

leküzdésében és vállalkozásának további fejlesztésében.) 

Mikrohitel 

Kis és középvállalkozói hitel 

Forgóeszköz hitel 

Vállalkozásfejlesztési hitel 

A mezőgazdasági őstermelők/vállalkozók részére 

Csak a Takarékszövetkezeteknél!  

Termőföld vásárlásra kedvező kamatozású hitel  

(akár a forgalmi érték 70%-ig).  

A tőketörlesztéseket az ügyfél bevételeihez igazítjuk. 

Farmer-hitel – forgóeszköz vagy beruházási célú rulírozó hitel. 

Területalapú támogatást megelőlegező hitel 

Új Magyarország Agrárfejlesztési hitelprogram  -  

a mezőgazdaság versenyképességét és a piacok megőrzését  

támogató kedvező kamatozású hitel lehetőség. 

Keressen bennünket személyesen fiókjainkban! 

www.nagykatatksz.hu 






