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A 2010-es év kezdetén talán 

sokan elgondolkodtak azon, hogy 

vajon milyen lesz az év, hogyan 

alakítsuk, ha még egyáltalán lehet 

alakítani. Mindig meg kell gondolni, 

mi igazán a fontos az életünkben. 

Pénz, idő, egészség…? Nagy fordu-

lat lehet, ha azt keressük, ami va-

lódi szükségleteinket szolgálja. 

Felelősek vagyunk nemcsak az 

anyagi helyzetünkért, hanem em-

berségünk megőrzéséért is. Ha a 

helyzet romlik, az emberek idege-

sebbek, kevésbé fegyelmezik indu-

lataikat - ezt megtapasztalhattuk 

az elmúlt hónapokban. A munkanél-

küliség -  elszegényedés egyre 

nagyobb mértékben mutatkozik 

Tápiógyörgyén. Kezelése szinte 

lehetetlen. Az elszegényedés vele-

járója a víz-, gáz- és áramszolgál-

tatások szüneteltetése. A tél folya-

mán több, mint 60 családot segítet-

tünk tüzelővel, kezeltünk és felter-

jesztettünk nagyon sok krízis ké-

relmet, adtunk meleg ételt és élel-

miszert a rászorulóknak, osztottunk 

gyógyszercsekkeket. A jelenlegi 

helyzetből nem úgy tűnik, hogy 

mindez véletlen lenne, ez valami-

nek a következménye. A válság 

ugyanis már súlyosan legyengült 

állapotban találta az országot, a 

családokat. A jelenlegi kormány 

lepasszolta a felelősséget, oldja 

meg a problémát az önkormányzat. 

( persze saját erőből ) 

A 2010-es évi költségvetésünk-

ben ki kellett alakítanunk a felszí-

nen maradás stratégiáját, hisz nincs 

tartalékunk, de van hatalmas adós-

ságállományunk, és a fogyó gyer-

meklétszám miatt lesz üres cso-

portszoba az óvodában és üres tan-

termek az iskolában. Felelősség??? 

A takarékosság is elsősorban fele-

lősség, hiszen a felelőtlen költeke-

zés ellentéte. 

 

Döntéseinket ezen gondolatok 
ismeretében kellett meghoznunk: 

 

- Kértük a fejlesztési hiteleink 

törlesztésének átütemezését, 

- Az általános iskolában osz-

tályösszevonásokat tervezünk azon 

évfolyamoknál, ahol a két osztály 

létszáma együttesen nem éri el a 

30 főt, 

- Az óvodában a jelenlegi 6 

csoport helyett 5 csoport indítását 

tervezzük szeptembertől, az óvo-

da-bölcsödés csoport beindítása 

valószínű elmarad, nem számottevő 

az érdeklődés iránta és jelentős 

költségigénnyel bír, 

- A Gondozási Központnál 

ügyelni kell arra, hogy teljes kapa-

citással működjön, elsősorban 

györgyei gondozottakkal, de szük-

ség esetén környező települések 

lakóit is fogadja, 

- Változatlan mértékben támo-

gatjuk ez évben is a civilszerveze-

teket, a sportegyesületek segítsé-

gével szervezettebbé kívánjuk tenni 

az óvodás- és iskolás korú gyer-

mekek mozgás iránti igényét, szer-

vezzük számukra az úszásoktatást, 

- A településünk rendezettsége, 

tisztántartása és virágosítása érde-

kében nagyobb létszámban kívá-

nunk foglalkoztatni közmunkásokat, 

ez évben is összegyűjtjük a zöld-

hulladékot a házak elől az újságban 

meghirdetett időpontokban, 

- Tovább kívánjuk népszerűsí-

teni Tápiógyörgye idegenforgalmát, 

- A Vízmű telepen tovább foly-

tatjuk az épület felújításokat és a 

vízmérő órák cseréjét, 

-  F o l y a m a t b a n  v a n 

Tápiógyörgye Fásítási programjá-
nak az elkészítése, mely a lehető-

ségeink figyelembe vételével meg-

határozza több évre utcákra le-

bontva,  díszfák és díszcserjék ül-

tetését az utcakép és egyéb zöldfe-

lületetek rendezettsége tekinteté-

ben, 

- Terveztük Tápiógyörgye 

2010. évi községi rendezvényeit, 

melyről a tájékoztatás remélhetően 

minden lakoshoz eljutott. 

 

Tisztelt Györgyei lakosok! 
 

Amíg a gazdaságban nem látszik 

elmozdulás, nem létesülnek munka-

helyek, addig nem lesz változás. 

Pénzügyeinket tekintve a mélypon-

ton vagyunk. Az önállóság nagyon 

fontos abban, hogy ne törjön össze 

minket a válság. Ilyenkor mindenki 

elsősorban magára számíthat –  

illetve szűkebb környezetére: a 

családjára, a barátokra.  Az önálló-

ság azonban önérzetet is jelent. 

Éppen a nehéz időkben fontos, 

hogy legyünk öntudatosak, s felelős 

emberként utasítsuk vissza, ha akár 

gazdaságilag, akár politikailag ki 

akarnak használni. 

 

2010  a választások éve lesz 
Magyarországon! 

 
Mindenkit biztatok arra, hogy 

menjen el április 11-én szavazni. 

Szavazzon a legjobb belátása sze-

rint arra, akiben megbízik, akiről 

tudja, hogy értünk fog dolgozni és 

minket képvisel, nem pedig az önös 

érdekeit tekinti fontosnak. Lehet 

csendben, becsületesen is dolgozni 

és lehet hangzatosan nagyokat 

mondani, hazudozni, amelynek fele 

sem igaz. Gondolja át mindenki, 

hogyan jutottunk el a mai nyomo-

rúságunkhoz és mit szeretnénk a 

jövőben. 

 

Kezünkben a döntés, éljünk vele! 

 

Póczné Fehér Mária 
polgármester 

2 Tápiógyörgye 2010 március 

Tisztelt Olvasó! 
A Faluújságról röviden… 

 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a 

Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakok-

ban. Az Önkormányzat és a lakosság közötti párbeszéd  ezen for-

máját tartjuk még mindig a legnépszerűbbnek. Hitelt érdemlően 

írunk a múlt eseményeiről, adunk tájékoztatást a jelenről. Vállaljuk 

költségeit annak, hogy Önökhöz időben eljuttassuk azokat a mon-

dandóinkat, amelyekről Önöknek tudniuk kell. 

Kérem, hogy olvassák figyelemmel! 
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Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete ez évben két alka-
lommal ülésezett, és  az alábbi dönté-
seket hozta. 
 
2010. január 19. 
Az ülésen hozott határozatok: 
1/2010. (I.19.) 
A Képviselő-testület 2010. évre terve-
zett üléseinek időpontjait, és az ülések  
napirendi pontjait  tartalmazó munka-
tervének elfogadása. 
2/2010. (I.19.) 
Az Önkormányzat 2010. évi rendez-
vénytervének elfogadása. 
3/2010. (I.19.) 
Tápiógyörgye község 2010. évi Köz-
foglalkoztatási Tervének elfogadása..  
A Közfoglalkoztatási Terv tartalmazza 
a közcélú foglalkoztatás tervezett lét-
számát, valamint a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokat. 
4/2010. (I.19.) 
A köztisztviselők természetbeni jutta-
tását tartalmazó közszolgálati szabály-
zat jóváhagyása. 
5/2010. (I.19.)  
A 166/2009. (XII.08.) számú, pályázat 
benyújtására vonatkozó  képviselőtes-
tületi határozat visszavonása. A visz-
szavonást a tervezett beruházás költ-
ségeinek módosulása indokolta. 
6/2010. (I.19.) 
Pályázat benyújtása a Deák Ferenc 
utcában kialakítandó park beruházás 
megvalósítására. 
7/2010. (I.19.) 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megbí-
zása a kereskedelmi és vendéglátóhe-
lyek közterület használati díjával kap-
csolatos javaslattételre. 
8/2010. (I.19.) 
A 2009. évi Képviselő-testületi határo-
zatok értékelésének elfogadása.  
 
Rendeletek: 
1/2010. (I.20.) rendelet:  

A helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendje; 
melyben szabályozásra került a civil-
szervezetek részére nyújtott önkor-
mányzati támogatások kifizetésének, 
ill. a támogatott részéről történő elszá-
molás rendje. 
2/2010. (I.20.)rendelet:  
Az önkormányzat intézményeiben a 
gyerekek napközbeni, valamint a szo-
ciális alapellátások keretében biztosí-
tott szolgáltatások, valamint a vendég-
étkeztetés 2009. évi intézményi térítési 
díjainak megállapításáról szóló  
16/2009. (X.15.) rendelet módosítása.  
A rendeletmódosítást törvényi válto-
zás indokolta, mely a Gondozási Köz-
pont szolgáltatásait igénybevevőkre 
vonatkozik. A rendelet felülvizsgálata 
a 2010. évi költségvetés elfogadását 
követően, úgyszintén törvényi előírás 
alapján történik. 
 
2010. február 15. 
Az ülésen hozott határozatok: 
9/2010. (II.15.)  
A 2010. évi költségvetés végrehajtásá-
hoz kapcsolódó önkormányzati  fel-
adatok jóváhagyása. 
10/2010. (II.15.)  
Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság javaslatának jóváha-
gyása. 
A bizottság  a település környezetére 
vonatkozó feladatok ellátására tesz 
javaslatot. 
11/2010. (II.15.)  
Az Önkormányzat Éves Ellenőrzési 
Tervének meghatározása. A Terv az 
önkormányzat belső pénzügyi rend-
szerének ellenőrzését tartalmazza. 
12/2010. (II.15.)  
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény igazgatói állására pályázati ki-
írás. A kiírás közzétételét indokolja, 
hogy jelenleg mindkét intézmény ve-

zetői feladatait megbízott igazgatók 
látják el a törvény által engedélyezett 
egy éves időtartamra, mely ez év au-
gusztus elején lejár. Arra kell töreked-
ni, hogy a  szeptemberi tanévkezdésre 
betöltésre kerüljön az igazgatói állás. 
13/2010. (II.15.) 
2010. évi községi rendezvényterv jóvá-
hagyása, mely tartalmazza az önkor-
mányzat, az önkormányzat intézmé-
nyei, a helyi civilszervezetek által, 
valamint egyéb szervezett rendezvé-
nyek, kirándulások időpontjait és 
programjait. Az önkormányzat min-
den lakoshoz eljuttatott egy tájékozta-
tót,  mely tartalmaz-
za az eseménynaptárt. 
14/2010. (II.15.) 
Szivárvány Idősek Otthonával közcélú 
foglalkoztatásra kötött szerződés. Az 
Otthon közcélú dolgozót kíván foglal-
koztatni, melynek bonyolítására a 
törvény úgy ad lehetőséget, hogy az 
önkormányzaton közreműködésével 
történhet a támogatási összeg utalása. 
15/2010. (II.15.) 
Az önkormányzat kintlévőségeinek 
behajtására megállapodás kötése vég-
rehajtóval. Az önkormányzat közel 8 
millió forintos kintlévőségeinek - mely 
adó meg nem fizetéséből tevődik ösz-
sze -  behajtására kíván megbízást 
adni. 
16/2010. (II.15.) 
Kopjafa elhelyezéséhez terület kijelö-
lése. Az erdélyi Torockó testvértelepü-
léssel kialakult kapcsolat 20. évfordu-
lója alkalmából tartandó megemléke-
zés alkalmából emlékmű kerül elhe-
lyezésre a Tápió híd (nagyhíd) melletti 
háromszög területen. 
Rendelet: 
3/2010. (II.25.) rendelet:Az önkor-
mányzat 2010. évi költségvetéséről. 

 
Póczné Fehér Mária 

polgármester 

Önkormányzati hírek 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata az elmúlt évben 
hirdette meg először a „Szebb, virágosabb 
Tápiógyörgyéért” pályázatot, melyet ez évben már hagyo-
mányt ápolva újra meghirdetjük. 
 
Kik pályázhatnak? 
Minden olyan Tápiógyörgyén ingatlantulajdonnal rendel-
kező magánszemély, aki különös gondossággal ügyel csa-
ládi házának és udvarának rendben tartására, virágosításá-
ra, valamint az ingatlanhoz tartozó utcafront szépítésére. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges adatlap letölthető a 
www.tapiogyorgye.hu honlapról 2010. május 1-je után. 

A pályázatokat zárt borítékban személyesen vagy postai 
úton 2010. június 7-én 16 óráig kell benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatalba. 
A beadott pályázatok szakmai véleményezését és értékelé-
sét 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” 
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Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2010. február 15-i ülésén elfogadta a községi önkormányzat 
gazdálkodására vonatkozó éves költségvetést. A Rendelet 
teljes szövege mellékleteivel együtt az önkormányzat hon-
lapján elérhető, illetve a könyvtárban megtekinthető. A 
legfontosabb kiadási és bevételi összegek a következők: 
Az önkormányzat kiadási főösszege: 609.658.978.,-Ft 
 
  Az önkormányzat a 2010. évre vonatkozó bevételi főösz-
szegét 609.658.978- Ft-ban határozta meg. Az önkormány-
zat saját forrású bevételeinek összege 238.146.782,-Ft, 
egyéb bevételeink összege pedig 360.868.801.,-Ft. Ez év-
ben a forráshiány finanszírozására 10.643.395.,-Ft működé-
si hitel fölvételére lesz szükség. 
 
Az önkormányzat főbb kiadási tételei a következők: 
 
Polgármesteri Hivatal 160.821.030.,-Ft 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola 102.927.821.,- Ft 
Kastélykert Óvoda  39.344.271.,-Ft 
Bartók Béla  
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  12.702.459.,-Ft 
Gondozási Központ  45.189.077.,-Ft 
Háziorvosi Szolgálat  10.514.036.,-Ft 
Védőnői Szolgálat 3.553.200.,-Ft 
Művelődési Ház 5.375.523.,-Ft 
Községi Könyvtár 5.686.257.,-Ft 
Mezőőri szolgálat  4.899.554.,-Ft 
Önkormányzati étkeztetés   47.957.400.,-Ft 
GAMESZ 71.278.821.,-Ft 

Rendszeres pénzbeli szociális ellátások 51.214.876.,-Ft 
(mely saját forrásból  7.547.732.,-Ft  
állami támogatásból   43.667.144,-Ft  
tevődik össze)  

Működési pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre ösz-
szesen: 6.184.100.,-Ft. (E tétel a Polgármesteri Hivatal ki-
adásai közé került beépítésre). Tételesen az alábbi támoga-
tási összegekből tevődik össze: 
 
Civil szervezetek támogatása: 
 
Asztalitenisz sportegyesület:  400.000.,-Ft 
Faluvédő Egyesület:               400.000.,-Ft 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület:  640.000.,-Ft 
Sportegyesület:                     3.000.000.,-Ft  
fjú Fúvosokért Egyesület:      300.000.,-Ft 
Torockó Baráti Társaság:          80.000.,-Ft 
 
               Polgármesteri Keret:              110.000.,-Ft 
Tagdíjak, hozzájárulások:  
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács:   
 192.100.,-Ft  
Polgári Védelem – Nagykáta:  40.000.,-Ft 
Rendőrség Támogatása:  60.000.,-Ft 
Tájház Szövetség: 5.000.,-Ft  
Tápió – Hajta Vízgazdálkodási Társulás: 142.000.,-Ft 
Tápiómenti Területfejlesztési  
Társulás működése:   800.000.,-Ft 
 Vasutas települések Szövetsége: 15.000.,Ft 

 
Bakó Krisztián 

jegyző 

Tájékoztató a község 2010. évi költségvetésének fő mutatószámairól 

Polgármesteri értékelés a 2010-es önkormányzati költségvetésről, intézkedésekről 

Tápiógyörgye Községi Ön-
kormányzat 2010. évi költségve-
tésének elfogadásával a rend-
szerváltozás utáni eltelt időszak 
legkevésbé bíztató, nehezen 
tartható, alacsony mozgásteret 
biztosító költségvetését fogadtuk 
el. A múlt év novemberében el-
fogadott állami költségvetés 12,8 
millió forinttal kevesebb állami 
finanszírozást biztosít Tápió-
györgyének, mint tette azt 
2009-ben. Ennek oka többek 
között az, hogy 31 fővel csök-
kent a lakosság lélekszáma, a 
közművelődési és közgyűjtemé-
nyi feladatok (könyvtár) ellátását 
teljes egészében megvonták, 
csökkentették a zeneoktatás fi-
nanszírozását, csökkentek a 
szociális ellátás normatívái is.  

Ami a legszomorúbb, előre lát-
hatóan 2010 szeptemberében 12 
fővel kevesebb gyermek fog ta-
nulni az iskolában, mint ebben a 
tanévben és valószínű, hogy az 
óvodában is csökkenni fog a be-
íratott gyermeklétszám. 

 
Már a 2010-es év költségve-

tés irányelveinek elfogadásakor 
lépéseket tettünk a várható 
pénzügyi helyzet javítására, ezt 
a költségvetés tervezése során 
folytattuk. Tárgyalásokat foly-
tattunk azokkal a bankokkal a 
hiteleink átütemezésére, akik az 
előző évek fejlesztéseit megelő-
legezték. Jó néhány intézkedés 
történt az intézmények működé-
sét illetően az intézményveze-
tőkkel együttműködve. 

A praktikusnak látszó intéz-
mény összevonásokat forrás hi-
ányában ez évben nem végezzük 
el. 

Költségvetésünket csak fo-
lyamatos takarékoskodás mellett 
tudjuk betartani. Mindannyiunk 
közös érdeke, hogy a vagyon-
tárgyainknak jó gazdái legyünk, 
azokat a rendeltetésüknek meg-
felelően működtessük. Bízom 
abban, hogy előbb-utóbb lesznek 
ennek az országnak olyan veze-
tői, akik felelősséget éreznek a 
vidék megmaradásáért, a falusi 
iskolákért, óvodákért, könyvtára-
kért, a falvak népességmegtartá-
sáért! 
 

Póczné Fehér Mária 
polgármester 



március Tápiógyörgye 2010  5 

Tájékoztatom a község Tisztelt Lakóit, 
hogy a Köztársasági Elnök Úr az or-
szággyűlési képviselők 2010. évi vá-
lasztásának első fordulóját 2010 ápri-
lis 11. vasárnapra, míg a 2. fordulót 
2010. április 25. vasárnapra tűzte ki. A 
szavazás napján az ajánlószelvénnyel 
együtt kikézbesített választási értesítő-
ben leírt helyen lehet szavazni a vá-
lasztópolgárnak.  
 
Felhívom Tápiógyörgye Tisztelt lakó-
nak a figyelmét, hogy ez évtől a II. 
számú szavazókör a Vasúti Italbolt-
ból az Aréna Sport Klubba költözik!  
 
A választásra jogosult lakosok kizáró-
lag abban a szavazókörben szavazhat-
nak, ahová a választási értesítőjük szól. 
Az egy-egy szavazókörökhöz tartozó 
létszám egyenletesebb megosztása ér-
dekében az I. szavazókör - Kazinczy 
Általános Iskola és IV. szavazókör 
Bartók Béla Zeneiskola szavazókör 
határai módosításra kerültek. Az 

Arany János u., Szív u., Petőfi Sándor 
u., Hajnal u., Csillag u. átkerültek az 
általános iskolai szavazókörből a zene-
iskolai szavazókörbe. A Dózsa György 
u. és Deák Ferenc u. esetében a szava-
zók egy része szintén átkerült az általá-
nos iskolai szavazókörből a zeneiskolai 
szavazókörbe.  
Kérem, hogy mindenki figyelmesen 
tanulmányozza át a választási értesítő-
jét, mert szavazni csak abban a szava-
zókörben lehet,  ahová a választási érte-
sítő szól! Amennyiben a választópolgár 
nem a megfelelő szavazókörben kíván 
szavazni, a szavazatszámláló bizottság 
elnöke a megfelelő szavazókörbe irá-
nyítja.  
Az a választópolgár, aki a választás 
első vagy második fordulójában a sza-
vazás napján lakcímétől távol, más 
magyarországi településen kíván sza-
vazni, a lakcíme szerint illetékes Helyi 
Választási Iroda vezetőjétől igazolást 
kérhet. Igazolást személyesen vagy 
meghatalmazott útján az első fordulót 

megelőzően, legkésőbb április 09-én 
16.00 óráig lehet kérni.  
Szavazni csak érvényes személyi iga-
zolvánnyal, útlevéllel, valamint 2001. 
január 1-ét követően kiállított, kártya 
formátumú vezetői engedéllyel lehet. 
Községünkben a 3-as szavazókör - Fa-
luház került kijelölésre az igazolással 
szavazók és a csak település szintű be-
jelentkezéssel rendelkezők 
(hajléktalanok) számára.  
Mozgó urnát a szavazatszámláló bizott-
ságok szóbeli kérelemre nem visznek 
ki, a mozgó urna kérelmet írásban kell 
benyújtani, az erre a célra rendszeresí-
tett nyomtatványon.  
Az írásbeli kérelmet a szavazás napja 
előtt a Helyi Választási Iroda vezetőjé-
nek, a szavazás napján a szavazókör 
szerinti Szavazatszámláló Bizottság 
Elnökének kell eljuttatni. 
 

 
Bakó Krisztián 

jegyző 

Tisztelt Választópolgárok! 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola és Művészetoktatási Intézmény igazgatói 
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő.  
A vezetői megbízás időtartama határozott időre, 2010. 

08. 16. - 2015. 08. 15.-ig szól.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok:  
A részben önállóan gazdálkodó intézmény (önállóan 

működő költségvetési szerv) vezetése, munkáltatói jogok 
gyakorlása, oktatási feladatok ellátása. Illetmény és juttatá-
sok:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , 
valamint a végrehajtásra kidolgozott, ágazati kormányren-
delet előírásai az irányadók. Pályázati feltételek: Felsőfokú 
képesítés, szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, 
pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakör-
ben szerzett szakmai gyakorlat.  

A pályázónak ezen felül rendelkeznie kell intézményve-
zetői szakképzettséggel, vagy vállalnia kell ennek megszer-
zését az előírt időn belül.  

Nevelési -oktatási intézményben jelenleg is pedagógus 
munkakörben fennálló alkalmazása legyen.  

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, büntetlen 

előélet, magyar állampolgárság.  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német vagy angol 

nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, a köz-
ség területén való letelepedés vállalása.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai 
önéletrajz, részletes vezetői program, személyazonosító 
igazolvány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagá-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.  

A pályázatot három példányban személyesen vagy pos-
tai úton kell benyújtani.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 
31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Bakó Krisztián jegyző nyújt, a 06-53/383-111-es telefonszá-
mon.  

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályá-
zatnak a Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - 
Tápiógyörgye címére történő megküldésével (2767 
Tápiógyörgye, Szent István tér 1. ), vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatalban. A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. §-ban meg-
határozottak szerint. A pályázatok elbírálása a 30 napos 
véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-
testületi ülésen kerül sor. (2010. május 10.-én)  

Pályázati felhívás 
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Elhunyt 74 éves korában 

Györgyey Klára író, műfordító, 

kritikus, akinek három könyve 

jelent meg, s számtalan cik-

ke amerikai, izraeli és ma-

gyar újságokban, folyóirat-

okban. Több alkalommal lá-

togatott Györgyére, - leg-

utoljára akkor, amikor Mari 

lányának kiállítása nyílt a 

Faluházban. 

„ Alázattal tisztelgek a 

tehetség, jó ízlés, valódi 

szaktudás és maradandó 

művészi alkotások előtt: 

szinte szerelmetesen lelke-

sedem értük. Mikor viszont 

a modorosságot, félművelt-

séget, pózolást, 

giccseskedést ostorozom,  - 

szurkapiszkáló -  bírálata-

immal nem kis mértékben 

vagyok arrogáns ” , ezekkel 

a szavakkal vezette be 

„ Arrogáns alázattal ”  című 

könyvét, esszékötetét, amelyet 

a Széphalom Könyvműhely je-

lentetett meg, és Pomogáts Bé-

la az írószövetség akkori elnöke 

mutatta be Magyarországon a 

Balassi Könyvesboltban. A 

könyvben szereplő 29 írást tíz 

év terméséből, közel kétszáz 

tanulmányból válogatta a szer-

ző, aki évtizedek óta a Connec-

ticut állambeli Orange nevű fa-

lujában élt családjával. Munkás-

ságát barátja, Birnbaum Mari-

anna könyvbevezető tanulmá-

nyában így foglalta össze: 

„ Györgyey Klára nem emig-

ráns író, hanem magyar szár-

mazású kétnyelvű író, aki az 

irodalom ügyét szolgálja, hiszen 

nincs is többféle irodalom, csak 

egyféle van, és ez nem nemzeti, 

hanem oszthatatlan, akárcsak 

az emberiség ” . 

Sokat írt a magyar irodalom 

kinti megismertetéséért, annak 

gondjairól, nehézségeiről, kitar-

tóan harcolt azért, hogy Ameri-

kában megpróbálja elfogadtatni 

a sikeres magyar műveket. Hu-

szonkilenc magyar szerzőt for-

dított angolra, köztük Örkény 

Istvánt, Spíró Györgyöt, 

Szakonyi Károlyt. Ezzel szol-

gálta a legjobban a magyar kul-

túrát. Göncz Árpád egy színmű-

vét átültette angol nyelvre. 

Sokat foglalkozott szeretett 

írójával Beckettel és a huncut 

zsenibohóccal Ionescóval. Jól 

ismerte Molnár Ferenc életét, 

irodalmi tevékenységét, vi-

lágirodalmi rangját, helyét a 

drámairodalomban és rajon-

gott Határ Győzőért, akit a 

magyar nyelv és irodalom 

egyik legnagyobb XX. századi 

prófétájának tartott. 

Részt vett a nemzetközi iro-

dalmi életben, számos magyar 

és amerikai újság, folyóirat 

munkatársaként, szerkesztő-

jeként rendszeresen publikált. 

A Menekült Írók PEN Köz-

pontja amerikai csoportjának 

elnökeként államférfiakkal 

levelezett és egyidőben az 

irodalmi Nobel-díj jelölő bi-

zottságának tagja volt. 

Irodalmi tevékenységét, 

szervező munkáját, közéleti 

fáradozását az amerikai Nem-

zeti Művészeti Alap fordítói 

nagydíjával, magyarországi te-

vékenységét 1992-ben Ady 

éremmel, 1993-ban a Magyar 

Köztársasági Érdemrend Kiske-

resztjével ismerték el. 

Január 18-án az Orange-i 

Holy Infant Római Katolikus 

templomban búcsúztatták csa-

ládjának tagjai, barátai, tisztelői, 

magyar szervezetek képviselői, 

majd hamvait egy későbbi idő-

pontban hazai földben helyezik 

örök nyugalomra. A Györgyey 

Család tagjának emlékét mi is 

kegyelettel őrizzük. 

 
Bihari József 

Szerelmetes szurkapiszka 
Györgyey Klára „arrogáns alázata” emlékére 
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A Don-kanyarban elesett magyar katonákra emlékeztünk 

A 2. világháború során a 
Don-kanyarban elesett ma-
gyar katonákra emlékeztünk 
meg Tápiógyörgyén 2010. 
január 10-én vasárnap. Az 
1943. január 12-13. között 
lezajlott ütközetet a 2. világ-
háború során a magyar had-
sereg által elszenvedett egyik 
legnagyobb vereségként tart-
ja számon a történelem. A 
200 ezer főt számláló 2. ma-
gyar hadsereg állományának 
nagy része elesett, megfa-
gyott vagy szovjet hadifogságba ke-
rült, ami sokak számára ugyancsak a 
pusztulást jelentette. Az ütközetben 
számos falunkbéli ember is részt vett, 
az elesettek nevét napjainkban a Hő-
sök szobrának feliratai között olvas-
hatjuk. 

 Az Önkormányzat Kulturális 
Bizottsága által szervezett program 
helyszíne a templomkert és az általá-
nos iskola konferencia terme volt. 
Örvendetes dolognak számított, hogy 
a télies időjárás ellenére a jelenlévők 
szép számmal gyűltek össze az emlék-
mű környezetében is. A megemléke-

zés díszletét a Nagykátai Honvédtüzér 
Hagyományőrző Egyesület csapatának 
tagjai szolgáltatták, akik a magyar 
katonák által a 2. világháborúban vi-
selt korhű egyenruhában és fegyver-
zettel jelentek meg. A műsor Lovas 
László középiskolás diák szavalatával 
vette kezdetét, majd Ladányi Richárd, 
Gál Balázs és Nyúzó Sándor a 
Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 
növendékei trombitával szólaltattak 
meg világháborús magyar katonadalo-
kat. A megemlékező beszédet az Ön-
kormányzat részéről Józsa László al-
polgármester tartotta meg. Végül a 

hagyományőrzők díszlövései 
közepette koszorúzással záró-
dott a kinti esemény. 
A hideg idő után jól esett a 
benti folytatás. A konferen-
ciateremben elsőként 
Sztegura Alex ifjú fúvós kla-
rinéton játszotta el a Him-
nuszt, majd Vincze Andrea 
nyolcadik osztályos tanulótól 
hallhattunk egy témához kötő-
dő verset. Tápiógyörgye 2. 
világháborús helytörténeti 
emlékeiről Farkas Noémi, 

Nagy Alexandra és Szarvas Bianka 
tartottak felolvasást. Végül az emléke-
zetes ütközetről és annak előzményei-
ről dr. Szabó József János hadtörté-
nész adott érdekes előadást. 

A magyar katonák 2. világháborús 
szerepéről sokáig az élő tanúk őrizték 
falunkban is a legtöbb emléket. Sajnos 
ma már kevesen lehetnek közöttünk 
azok, akik maguk is megjárták a tragi-
kus események helyszínét. Ezért is 
fontos, hogy a múltat tovább ápoljuk, 
együtt emlékezzünk az elesett hősök-
re. 

Németh Csaba 

Gábor Áron ágyúja 

Négy évtized után visszakerült Székelyföldre Gábor 
Áron által öntött rézágyúk egyetlen mai napig fennmaradt 
példánya. (Igaz egyenlőre ideiglenesen.) 

Gábor Áron (1814-1849) a székelyek legendás öntője, 
hetven ágyút gyártott azt követően, hogy a Puchner császá-
ri tábornok által megadásra szólított háromszékiek 1848. 
november 12-ei nagygyűlésén megtette híressé vált ígére-
tét: „Lészen ágyú!” 

A Bem József által tüzér őrnaggyá előléptetett forradal-
már első ágyúit a Magyarhermány melletti Bodvajon öntöt-
te, majd hármat Sepsiszentgyörgyön és 64-et 
Kézdivásárhelyen. 

A székelyek akkor Gábor Áronnak köszönhetően verték 
vissza a császári seregeket, a tüzértiszt végül a kökösi csa-
tában esett el. 

Az ágyú a Bukaresti Történelmi Múzeumból kerül most 
a nagy magyar nemzeti ünnep alkalmából, március 12-én 
Sepsiszentgyörgyre, ahol közszemlére teszik, majd az ün-
nepen Kézdivásárhelyen is bemutatják. 

Sok székely megfogja könnyezni az öreg rézágyút, a 
régi dicsőséget, de a kemény székely koponyákban ott fog 

dübörögni, hogy Erdély örökre Erdély marad! 
E rövid hírt követően az jut eszembe, hogy a szocialista 

párt térségi képviselőjelöltje elegánsan kijelenti „szereti 
Erdélyt”, pártja ehhez buzgón bólogat, választások előtt ők 
mindenkit szeretnek. 

Emlékeztetnem kell őket, hogy ama bizonyos december 
5-ét megelőzően mivel riogatták a jámbor magyar népet, 23 
millió román jön, leveszik a szegény magyar nyugdíjasok 
nyugdíját, majd szociális segélyt kell nekik adni, meg kint 
egyáltalán kik is ők? A ma Erdélyt „szerető” párt miért 
szólította fel  - persze személyes példát mutatva -  a magyar 
embereket, ne menjetek el szavazni, vagy szavazzatok 
nemmel. Miért tagadta meg minden ízében Gábor Áront? 
Most Ő is  kellene.   Indulatos szavak. Nagy hazugságok 
váltják ki belőlem. 

 
Békés befejezésként csak Gábor Áront idézném,  
„Lészen ágyú”! Itt az idő. 

 
Józsa László 

alpolgármester 



8 Tápiógyörgye 2010 március 

Iskolai hírek 

A  Zrínyi Ilona matekver-
senyről 
 
2010.febr.19-én iskolánk alsó-és felső 
tagozatos diákjai  közül 33-an  vettek 
részt a Zrínyi Ilona matekverseny me-
gyei fordulóján Cegléden.  
Szép eredményt értek el: 
3.osztályból: 

Laczkó Klaudia 3.b  
Kovács Richárd  3.b 

4.osztályból: 
Bozóki Anna 4.a 
Bálint Boglárka 4.a 
Farkasdi Dorina 4.b 
Juhász Csaba 4.a 

5.osztályból: 
Kamuti Harmat 5.b,  
Lesták Fanni 5.a  
Meleg  Sándor 5.a 

6.osztályból: 
Kiss Ákos 6.b,  
Petrovics Kinga 6.b 

7.osztályból: 
Vágó Ádám 7.a 
Herczegh Csenge 7.a  

8.osztályból: 
Énok-Nagy Mihály 8.b, 
Nagy Viktor 8.b,  
Kalacsi Balázs 8.a 

 
Az iskolából a legjobb eredményt 
KAMUTI HARMAT érte 
el.Gratulálunk! 
Lévai Györgyné    Pintér Irén 

Alsó tagozatosok  
sportdélutánja 

 
2010.febr.23-án délután évfolyamok közötti sportversenyt 
rendeztünk a tornateremben. 
Mindenki izgalommal várta,osztálya hogyan szerepel 
majd,milyen feladatok lesznek. 
 
A zenés bemelegítés után elkezdődött a küzdelem.Sor-és 
váltóversenyek követték egymást, 
szurkolótáboraik hangosan biztatták a csapatokat. 
A versenyt egy óriási kidobóval - ások a bések ellen - zár-
tuk.A versenyzők jutalma egy-egy szép alma volt,és egy 
kellemes délután. 
        
 Pintér Irén  Tóth Lászlóné 

1-2. osztály: 
 
1. Lengyel Szilvia 2. a 
2. Marton Julianna 1. b 
3. Molnár Milán 2. a 
 
 
3-4. osztály 
 
1. Faragó Luca 3. b 
2. Jónás Janka 3. b 
4. Jakab Noémi 4. a 

Alsós rajzverseny 
2010. március 3-án, a következő eredmények születtek: 

 
2010. 

január 12-én 
könyvtári  
vetélkedőt  
tartottunk  

 
3-4.osztályos  
gyerekeknek 

Ladányiné Szabó Erika 
Vargáné Nagy Éva 
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Intézményünk fontos feladatá-
nak tekinti a közvetlen partnereinkkel 
való kapcsolattartást. 

 
A szülői értekezleteken, foga-

dóórákon és a tavaszi nyílt napokon túl 
kétévente kérdőíves formában vélemé-
nyezhetik az iskolában folyó munkát. 
Ezeket értékelve világos képet kapunk 
arról, hogy mit tartanak pozitívumként 
számon, illetve milyen változásokat 
szeretnének tanulóink életében. 

A könnyebb összehasonlítás 
kedvéért azonos kérdések is szerepel-
nek az egymást követő kérdőíveken. 

A 2009-2010-es tanévben ki-
emelt feladatunk az összehasonlítás és 
az összegzés volt. Ebből gyűjtöttünk 
össze egy kis ízelítőt a kedves olvasó-
nak. 

A gyerekek véleményét kértük 
az iskolában folyó munkáról. Diákjaink 
több mint 70 %-a a következő válaszo-
kat adta 2007-ben és 2009-ben is: 
 
− Problémáimat meg tudom beszélni 

osztályfőnökömmel 

− Igazságosan osztályoznak a tanára-
im 

− Elégedett vagyok tanáraimmal 
− Tanáraim értékelik a jó tulajdonsá-

gaimat 
− Megértem, amit a tanáraim magya-

ráznak 
− Jól magyaráznak a tanáraink 
− Szeretem a tanáraim többségét 
− Jól érzem magam az osztályomban 
− Jó, hogy bevezették  
 a piros strigulát 
− Sok szakkör között választhatok 
− Örülök a kirándulásoknak 
− Jól tudom használni a tankönyvei-

met 
− Nem szeretek tanulni 
− Túl sok leckét kapok 
− Osztálytársaim nem segítenek 
− Szüleim nem segítenek a tanulás-

ban 
− Nem vehetek részt a rám vonatko-

zó döntésekben  
− Nehéz a házirendet betartani 
− A szülők pozitív változásként érté-

kelték: 
− Tiszta, gondos környezetünket 

− Iskolánk taneszközeit 
− Felszereltségünket 
− Gyengébb képességű tanulóink 

fejlesztése 
− Tehetséges tanulóink fejlesztése 
 
 Negatív irányú változás a szülők 
 szerint: 
− Rendre és fegyelemre nevelés 
− Szülők otthoni felelősségvállalása 
− Nyitottság 

A sok pozitívum mellett érzé-
kelhető, hogy a mai magyar iskolák 
egészére jellemző negatív változások 
hozzánk is begyűrűztek. Az erőszak, a 
durvaság, a trágár beszéd a mindennap-
ok része lett. 

A szülők többsége jól látja, 
hogy a pedagógusok a fegyelmi eszkö-
zök hiányában egyre tehetetlenebbek. 
Belátják, hogy joggal kérik a nevelők, 
és egyre sürgetőbben azt, hogy az isko-
lát körülvevő civil szférának is egyre 
nagyobb szerepet kellene vállalnia a 
helyzet javításának érdekében. Megha-
tározó az otthoni környezet, a család-
ban tanult erkölcsi normák már egy az 
óvodából az iskolába kerülő gyermek-
nél is döntőek. Fontos, hogy odafigyel-
jünk gyerekeinkre! Nincs nagyobb ve-
szély, mint egy kisiskoláskorban kont-
roll nélkül hagyott gyerek. 

Köszönjük a sok segítséget, 
amit a szülőktől kapunk. 
 
Tápiógyörgye, 2010. március 3. 
 

 Nagy Lászlóné 
 A Minőségbiztosítási  

Csoport vezetője 

 Az iskolai Minőségbiztosítási Csoport munkájáról 

Elsősök beíratása 
 

A 2010/2011-es tanévre a leendő osztályok beíratása 
2010. április 22-én ( csütörtökön ) 8-12 óráig és 14-16 óráig 

április 23-án ( pénteken ) 9-12 óráig. 
 

A beiratkozáshoz feltétlenül szükséges okiratok: 
- lakcímkártya, - tajkártya 

- születési anyakönyvi kivonat, - óvodai szakvélemény 
- nevelési tanácsadó szakvéleménye (szükség esetén) 

− diákigazolvány igényléséhez igazolványkép 550 Ft a diákigazolvány ára 
−  

A beíratott tanulók osztályba sorolása az iskola új vezetőjének, a feladata lesz.  
Kérem a szülők szíves megértését. 

Lévai Györgyné mb.ig. 
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Manapság a televízió megtalálható 
minden lakásban. Televíziót mindenki 
néz, nem is keveset, nem kétséges, 
hogy befolyással lehet gondolkodá-
sunkra, értékrendünkre és a világról 
alkotott képünkre. A televízió elterje-
dése számtalan vitát váltott ki a nézőre, 
de leginkább a gyermekekre gyakorolt 
hatását illetően. 

A televízió azért különleges, mert 
még a rádió hanggal, az újság, mese-
könyv állóképpel dolgozik, addig a 
televíziót hanggal és mozgóképpel, így 
ebben az esetben minden hihetőbbnek 
és meggyőzőbbnek tűnik, hiszen a sze-
münk előtt zajlik a „valóság” a képer-
nyőn. 

Az óvodások nem csak szüleiket 
utánozva néznek televíziót, hanem saj-
nos sokszor az egyéb játéktevékenység, 
mozgás, a szülővel való közös mesélés 
helyett is. Az óvodáskorban legna-
gyobb ütemben talán a képzelet fejlő-
dik, amelyhez a mesék világa nagy 
mértékben hozzájárul. De ugyanilyen 
fontos szerepe van a meséknek a gyer-
mekek anyanyelvi nevelésében, szépér-

zékének fejlesztésében. A személyiség-
fejlődés fontos eleme tehát a mese. 

Amikor az óvodába olyan gyerekek 
kerülnek be, akik „nem tudnak játsza-
ni”, „nem tudnak mesét hallgatni”, biz-
tosak lehetünk benne, hogy a háttérben 
a károsító tényezők között ott van a 
televízió. 

Ebben a korban védtelenek és se-
bezhetőek a televízió hatásaival szem-
ben, hiszen nem tudnak különbséget 
tenni a valóság és a média valósága 
között. A mai gyermek számára a mese 
nem az olvasott, vagy élőszóban előa-
dott mese, hanem a televízióban, DVD-
én látott rajzfilm, vagy mesefilm. Míg 
az olvasott mese fejleszti a gyermekek 
képzeletvilágát, hiszen el kell képzelni 
a hallottakat – gyakran varázslatos ese-
ményeket – a rajzfilm készen adja ne-
kik a történetet. Így a gyermek 
„ellustul”, hiszen a televízió testi és 
lelki értelemben is tétlenségre szoktatja 
őket. Ezen kívül nem fejlődik a hallás 
utáni szövegértésük, ami később prob-
lémákhoz vezethet az iskolában. 

Vizsgálatok szerint a minden nap 

mesét hallgató gyermek az iskolába 
lépés idejére egy – másfél évvel előz-
heti meg a mesét nem, vagy nem elég 
rendszeresen hallgató kortársait az 
anyanyelvi – és ezzel együtt a gondol-
kodásbeli – fejlődésben. 

Ne vegyük el tehát, hanem adjuk 
meg a kisgyermekkor belső képterem-
tési lehetőségét, a szabad játék és a 
mindennapos mesélés biztosításával. 
Bánjunk hát csínján a televízióval, ha 
tényleg jót akarunk a gyermekünknek. 

 
Végül egy programajánlat a kedves 

kisgyermekes szülőknek. 2010. szep-
temberéig látogatható Budapesten a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban Bene-
dek Elek születésének 150. évfordu-
lójára rendezett „Egyszer volt hol 
nem volt…” c. kiállítás. A magyar 
világirodalom mese- és mondavilága 
elevenedik meg a kiállításon. Közös 
olvasásra, mesehallgatásra, játékra vár-
ják a felnőtt és gyermeklátogatókat. 
 

Kisné Cselei Mária  
  óvodapedagógus 

Ó v o d a i  b e í r a t á s !  

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülő személyi igazolványa, 

lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (akik még nem voltak tápiógyörgyei lakosok),  
a gyermek TAJ száma, a gyermek oltási kiskönyve,  

akik ideköltöztek, azok az előző lakóhelyen lévő védőnőtől hozzák el gyermekük egészségügyi törzslapját.  
Sok szeretettel várjuk leendő óvodásainkat, a tápiógyörgyei Kastélykert Óvodába! 
 

Tisztelettel:                     
Lesták Péterné Vajon Ildikó helyettes óvodavezető 

Mese=televízió 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy óvodánk-
ban óvodai beíratás lesz. 

Sok szeretettel várjuk azokat az óvodáskorú 
gyermekeket, akik 3. életévüket betöltötték. Fel-
vételt hirdetünk továbbá a tanköteles korú gyer-
mekeknek, aki a 2010/2011-es nevelési évben az 
5. életévüket betöltik és a Közoktatási Törvény 
szerint tankötelessé válnak. 

Amennyiben a szülő nem tesz eleget a tankö-
teles korú gyermeke beíratásának, abban az eset-
ben az óvoda vezetőjének bejelentést kell tennie 
a lakóhely szerinti illetékes jegyzőhöz, aki eljá-
rást indít az ügyben. 

 

Óvodai beíratás időpontja:  
2010. május 3-tól – május 14-ig 

Naponta de. 800 órától – 1600 óráig.  
Helye: KASTÉLYKERT ÓVODA 

2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u.5. 
Tel/FAX: 06-53-383-099 

E-mail: ovoda.gyorgye@freemail.hu 
A beíratás ügyében kérem, keressék:  

Kristályné Farkas Ildikó óvodatitkárt. 
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Tájékoztatás a színházba járók részére: A Gondozási 
Központ Havi rendszerességgel szervez  a szolnoki és 
budapesti színházi előadásokra utat. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk,  figyeljék az intézmény hirdet-
ményeit. 
 
Különféle kirándulásokat és múzeum látogatáso-
kat szervezünk; nehezen közlekedő, esetleg 
kerekesszékes, valamint minden kedves nyugdíjas 
részére! 
 
A szociális étkezés   napi díja  380 Ft/fő/nap; igé-
nyelni a Gondozási Központban lehet. 
Továbbra is  tisztálkodási lehetőséget biztosít az 
intézmény  azon kedves tápiógyörgyei 

lakosoknak,  akiknek nincs fürdési lehetőségük ottho-
nukban. 
 
Mosatási lehetőséget is biztosít a Gondozási Köz-
pont, a tarifákkal kapcsolatban érdeklődni az intéz-
mény vezetőjénél lehet. 
 
A Gondozási Központban lehetőség van  NAPPA-
LI bent tartózkodásra, és háromszori étkezésre, 
melynek díja   816 Ft/fő/nap.   

 
 

Jana Zoltán 
intézményvezető 

A Gondozási Központ Hírei 

A Faluvédő Egyesület hírei 
Egyesületünk 2009. decemberében tartotta tisztújí-

tó közgyűlését. Az új vezetőség az alábbi személyek-
ből áll össze: Borsos József elnök, Pataki Márton tit-
kár/csoportvezető, Jánosi János parancsnok/
csoportvezető, Faragó Júlia gazdasági vezető, Bálint 
Zoltán Akciócsoport vezető, Bakó Mihály csoportve-
zető, Gergely Tibor csoportvezető, Simoncsik Roland 
csoportvezető, Tóth Árpád csoportvezető. 

A tisztújító közgyűlést követően, az előző vezető-
ség részéről átadásra kerültek egyesületünk dokumen-
tumai, tárgyi eszközei, valamint az egyesület pénz-
készlete. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Ladányi 
Mihálynak, egyesületünk leköszönt elnökének a 
több éves vezetői munkájáért, valamint egyesüle-
tünk tagjainak, az elmúlt és az idei évben végzett 
áldozatos munkájukért. 

Az elmúlt és az idei évben is sok munkát végzett 
egyesületünk a közbiztonság javítása érdekében. A 
napi szolgálat ellátása mellett kísértük a postásokat és 
biztosítottuk a települési rendezvényeket. 

2010. februárjában megújítottuk a postahivatallal 
az együttműködési megállapodásunkat, és új megálla-
podást kötöttünk a Nagykáta és Vidéke Takarékszö-
vetkezettel a nyugdíjak/segélyek zavartalan kifizetésé-
nek biztosítása, valamint a Takarékszövetkezet épüle-
tének éjszakai őrzése érdekében. 

Egyesületünk a 2008. évi személyi jövedelemadó 
1%-ból 115 ezer forintot kapott, melyet ezúton is sze-
retnénk megköszönni. Kérem Önöket, hogy ebben is 
az évben is segítsék munkákat azzal, hogy felajánlják 
adójuk 1 %-át egyesületünk részére. 

Egyesületünk adószáma: 18664397-1-13 
Egyesületünk működési feltételeinek biztosítása 

érdekében továbbra is pályázatokat nyújtunk be. 
2010. február hónapban egyesületünk tagjai közül 

4 fő vett részt Budapesten a Teve utcában megrende-
zett, a rendőrség által szervezett tájékoztató fórumon, 
melynek keretén belül megismerhették az új/hatályos 
kressz szabályokat. 

2010. január hónapban részt vettem a Kulturális 
Bizottsági ülésen, itt ismertették, hogy mely rendezvé-
nyeken kell részt vennünk, szolgálatot teljesítenünk. 

A polgármester asszony kérése volt, hogy a tavaszi 
„nagytakarítást”/szemétszedést szervezzük meg. Tájé-
koztatom Önöket, hogy a tavaszi szemétszedés 2010. 
március 20-án kerül megrendezésre egyesületünk 
szervezésében. A gyülekező 2010. március 20-án 
8:00-kor lesz a Tűzoltószertár előtt, ahova minden-
kit várunk egy forró (boros) teával. Ezt követően 
indulnak el a csoportok, szemetet szedni a település 
határán belül. 

Szeretném kérni Tápiógyörgye lakosságát, hogy 
amennyiben bármilyen szokatlan, furcsa dolgot észlel-
nek, jelezzék felénk. 

 
Elérhetőségeink:  
Boros József elnök (tel.: 06-70-338-5340), 
 
Jánosi János parancsnok (tel.: 06-30-429-8655) 
 
 

Borsos József 
Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesület 

elnök 
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Tisztelt Lakosság! 
Ezennel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 164/2008. (XII. 20.) 
FVM rendelet alapján 2010. január 1-jétől az ebek veszett-
ség oltását csak az új típusú Kisállat Egészségügyi Könyv-
be, ill. az európai uniós útlevélbe lehet dokumentálni, to-

vábbá 2010. január 1-jétől csak a Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal által kiadott hologramos matricával ellá-
tott oltási könyv az érvényes. 
 
Mindkettőt az állatorvos szolgáltatja az állattartóknak. 

VESZETTSÉG  ELLENI   
KÖTELEZŐ 

 

E B O L T Á S 
 

Ára ebenként:  3.500 Ft, 
 

mely tartalmazza a féreghajtást,  
új típusú oltási könyvet,  

igazolást, stb. 
 

Az oltás helye: 
 

Dr. Sztankovics Gyula  
állatorvos rendelője 

Tápiógyörgye, Táncsics M.u.9. 
 

Hívásra, házhoz megyek! 
 

Telefon: 06-70-2127-370,  383-664 

Tisztelt Lakosság! 
Veszettség oltás miatt  

2010. március 16-tól április 3-ig   
meghosszabbított nyitva tartással  

(H-P 9-12 14-19, Szombat 8-16)  
állunk rendelkezésükre.  

 A rendelő 2010. március 20-án és 24-én ZÁRVA tart.  
Az oltás díja: 3500 Ft/ eb. 

 
Egyéb szolgáltatások 

Sebészeti és szülészeti beavatkozások, 
belgyógyászati gyógykezelések, 
ambuláns és kórházi betegellátás, 

kötelező (veszettség) és egyéb védőoltások, 
állatgyógyszerek, gyógytápok,  

mikrochip beültetés, állatútlevél,  
diagnosztikai laborháttér, számítógépes nyilvántartás. 
Tel/fax: 06 53/383 411, Mobil: 06 30/ 517 57 33 

Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18. . 
Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos 

Változások az ebek veszettség oltásában 

T á j é k o z t a t á s 
 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy svájci testvérvárosunk, 
Wünnewil-Flamatt által az önkormányzat részére adomá-
nyozott 
 

felnőtt- és gyermekruhák 
 

választéka várja az érdeklődőket 
az általános iskola aulájában 

2010. március 20-án (szombaton)  
8 – 13 óráig, 

 
2010. március 21-én (vasárnap)     

8- 11 óráig. 
 

 Tápiógyörgye Községi Önkormányzat nevében: 
Póczné Fehér Mária polgármester 

Ahhoz, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-
a községünket gyarapítsa, kérjük;  

támogassa a helyi civilszervezeteket! 
 

Tápiógyörgyei Községi Sportkör 
18682702-1-13  

Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesület 
18664397-1-13  

Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesü-
lete  

18675737-1-13  
Tápiógyörgyei  

Ifjú Fúvósokért Egyesület 
18690572-1-13 
Tápiógyörgyei   

Asztalitenisz Sportegyesület 
18677375-1-13 

E BOLTÁS 
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Meghívó 

14.00-16.00  
Helyszín: Általános Iskola 

 
− Ünnepi megemlékező beszéd 

P ó c z n é  F e h é r  M á r i a 
Tápiógyörgye polgármesterasz-
szonya és Szőcs Ferenc Torockó 
polgármestere részéről. 

− Raffay Ernő történész előadása: 
az erdélyi magyarság történel-
mének bemutatása az 1989/90. 
évi rendszerváltozástól napjain-
kig.  

16.00-18.00  
Helyszín: Kopjafa avatás 

− Torockó és Tápiógyörgye közsé-
gek 1990. évi vezetőinek meg-
emlékező beszéde  

− A Torockói Néptanács által 
Tápiógyörgyének adományozott 
kopjafa felavatása 

− Torockói Kriza János Kulturális 

Egyesület Fúvószenekarának 
fellépése 

18.00-20.00  
Helyszín: Művelődési Ház  

 
− Fotó- és dokumentumkiállítás 

Torockó és Tápiógyörgye kapcsola-
tának jeles eseményeiről 

− Filmvetítés az első találkozások em-
lékeiről 

− Személyes emlékek bemutatása élő-
szóval 

 
A Torockó Baráti Társaság nevében:  

Németh Csaba 
 
 
 

A rendezvény finanszírozása a Nemzeti 
Civil Alapprogram pályázati  
támogatásából valósul meg. 

 
 

Tisztelettel meghívjuk Tápiógyörgye község polgárait  
 

a Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság által 
és az Önkormányzat támogatásával 

Tápiógyörgye és Torockó találkozása  

20. évfordulójának  

alkalmából rendezett emlékműsorra 

2010. március 27. (szombat) 
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Amikor ezen sorok íródnak 

már alig több mint kettő hét van 

hátra a tavaszi labdarúgó baj-

nokság kezdetéig, tehát a csa-

pataink felkészülése a célegye-

nesbe ért. 

Amikor a felnőtt és az után-

pótlás csapatok tavaszi szezonra 

történő felkészülését elkezdtük 

tervezni, egyértelmű célként 

fogalmaztuk meg, hogy felnőtt 

csapatunk játékos keretét meg 

kell erősíteni. Az utánpótlás 

csapatok őszi szereplésével 

elégedettek voltunk, ezért az 

U19 és az U13-as kereteknek 

„csak” a megfelelő felkészülést 

kellett biztosítani. 

A fentiek figyelembe vételé-

vel  nézzük  mi  tör tént 

2010.01.08-tól amikor is elkez-

dődött a felnőtt csapat, ill. egy 

héttel később az U19-es keret 

felkészülése. 

A felnőtt csapat a felkészülés 

során (időjárástól függően) heti 

3-4 edzést tartott, amíg az ifjú-

sági csapat heti kettő edzéssel 

készült a tavaszi feladatokra, 

majd sorban jöttek a felkészülési 

mérkőzések. 

Felnőtt csapat eddigi ered-

ményei:  

Tápiógyörgye – Jászapáti 

 5:3 

Tápiószele – Tápiógyörgye

 2:2 

Jászapáti – Tápiógyörgye

 7:2 

Tápiógyörgye – Nagykáta

 2:2  

Az U19-es csapat eddigi 

eredményei: Tóalmási Labdarú-

gó Tornán II. helyezést értünk 

el. 

  Újszilvás – Tápiógyörgye

 5:0 

A játékos keret megerősíté-

sével kapcsolatos tárgyalásokat 

már 2009 decemberében meg-

kezdtük. Már akkor biztossá 

vált, hogy  Kiss Andrást -

Tápiószeléről- le tudjuk igazol-

n i .  S z e r e t t ü n k  v o l n a 

Tápiószeléről még más játékost 

is (vissza) igazolni, de ez sajnos 

most nem sikerült. Az átigazolá-

si szezon végéig további kettő 

játékossal sikerült erősítenünk: 

Katona Istvánnal (Jánoshida) és 

Gál Lászlóval (Újszilvás). U19-

es csapatunkhoz is sikerült 4 

játékost igazolni Tápiószeléről.  

 

Figyelembe véve   egyesüle-

tünk anyagi helyzetét elmond-

hatjuk, hogy a játékos keret 

megerősítése igazán jól sikerült, 

különösen úgy, hogy az őszi fel-

nőtt keretünkből nem igazolt el 

senki. A  megerősített felnőtt 

csapatunk számára reális célki-

tűzésnek tartjuk, hogy a bajnok-

ság végén a negyedik-hatodik 

helyek egyikét szerezze meg. 

Ezzel sokkal több örömet sze-

rezve valamennyi futballt ked-

velő szurkolónknak. Labdarúgó 

csapataink sikeres szereplésé-

hez, egyesületünk működéséhez 

elengedhetetlenül szükséges a 

működést biztosító biztos anyagi 

háttér, amit a Tápiógyörgyei 

Önkormányzat 2010-re is lehe-

tővé tett.  

Figyelembe véve, hogy Ön-

kormányzatunk a 2010-es év 

során kevesebb bevételből gaz-

dálkodhat, ennek ellenére a 

2009-es támogatást tudták biz-

tosítani a Tápiógyörgyei Községi 

Sportklub működéséhez, lehető-

vé téve több mint 65 sportoló 

sportolásai lehetőségét,  amit 

ezúton is szeretnénk megkö-

szönni.  

Természetesen ezen sorok 

alkalmával szeretném azon 

törzsszurkolóink támogatását is 

megköszönni, akik az ősz folya-

mán nem csak beszéltek a csa-

pat jobb szerepléséről, de a le-

hetőségeikhez mérten anyagi-

lag  tettek is érte. Úgy gondo-

lom, hogy ez a mai világban nem 

csak  örömteli tény, sokkal in-

kább egy kis közösségért való 

tenni akarás mintájául is állítha-

tó.  

Még egyszer köszönjük tenni 

akaró törzs szurkolóinknak a 

támogatást és bízunk benne, 

hogy a tavaszi szezon-

ra  is  méltónak tartják csapa-

tunk támogatását. A sikeres és 

eredményes tavaszi  szezonban 

bízva, reméljük céljaink teljesül-

nek és sok győztes mérkőzés-

ben lesz részünk a bajnokság 

során. A bajnokság tervezett 

kezdési időpontja 2010 március 

14.-e.  

Hajnal József 

Kedves Szurkolóink  
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FELHÍVÁS 
 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Tápiógyörgyén 2010. második negyedévében az 
alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív 
gyűjtés rendje: 
 

2010. április 23. (péntek), 2010. május 21. 
(péntek) 

2010. június 18. (péntek) 
 
A fentieknek megfelelően, a zsákban kihelyezett mű-
anyag PET palackokat kérjük, szíveskedjenek a fenti 
időpontokban kihelyezni! 
Figyelem! Az adott begyűjtési napon Társaságunk 
házhoz menő szelektív gyűjtést végző kukásautója 
kizárólag a műanyag PET palack hulladékokat gyűjti 
be! 

„ÖKOVÍZ” Kft. 

Zöldhulladék szállítási napok: 
április 6 – 7-ig,  június 7 – 8-ig, 

augusztus 2 – 3-ig, október 4 – 5-ig, november 8 – 9-ig. 

A NATE HÍREI: 
A Nagycsaládosok Tápiógyörgyei Egyesülete megtartot-
ta közgyűlését. Ezúton tájékoztatom Tagjainkat és azo-
kat az 1-2 gyermekes szülőket is , akik szívesen részt 
vennének programjainkon, hogy március 15-ig legye-
nek olyan kedvesek az új tagsági nyilatkozatot aláírni 
és az erre az évre meghatározott 3.000,- Ft-os tagsági 
díjat befizetni. (Nebuló Baba Boltban) A közgyűlés 
döntése értelmében kezdeményezzük csatlakozásunkat 
a Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez, ezért a ha-
táridő betartása  nagyon fontos. Következő összejövete-
lünk április elején várható, ahol az éves eseményekkel 
kapcsolatos feladatok kiosztásán túl jelölő bizottságot 
kell választani az ez évi vezetőségválasztáshoz. Idő-
pontjáról tagjainkat értesítjük. 
Kérünk minden tagot és minden olyan adózó lakost, 
aki megteheti és szívesen segítené egyesületünk mun-
káját, hogy adóbevalláskor jusson eszébe  ez a szám: 

18669983-1-13 
Ha helyi civil szervezetet támogat akkor a helyi 

társadalmi és kulturális életet támogatja! 

Nebuló Baba-Mama Bizományi 
és Használt Ruházati  

üzlet nyílt  
a Béke út 20. szám alatt. 

 

Új és használt gyermek és felnőtt ruházat, cipő. 
Korlátozott mennyiségben bizományba átveszünk 
megkímélt, újszerű tiszta, vasalt szezonális divatos 

ruházatot, cipőt, babaváráshoz szükséges eszközöket. 
Szeretettel várjuk! 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 
2010. február 27-én megtartott évértékelő 
közgyűlésén elfogadta a 2009-ben végzett tevé-
kenység értékelését, valamint az éves költségveté-
si beszámolót az alábbiak szerint. 
2009 január 1-jén nyitókészlet:  1.301.864 Ft 
Bevételek: 
Önkormányzati támogatás:  500.000 Ft 
Magyar Tűzoltó Szövetség  
pályázati támogatása 600.000 Ft 
NCA pályázati támogatás  210.000 Ft  
SZJA 1%:  393.250 Ft 
Összesen:           3.005.114 Ft 
Kiadások: 
Közüzemi díjak 244.691 Ft 
Gépjárművek költségei 
Biztosítás 105.000 Ft 
Karbantartás, javítás  
költségei  206.380 Ft 
Üzemanyagköltség  
(gépjárművek, gépek)  160.625Ft 
Banki költségek    31.263 Ft 
Tűzoltó  
technikai eszközök beszerzése: 841.182 
Ft 
Irodaszer, emléklapok    55.912 Ft 
Egyéb költségek:  311.842 Ft 
Építőanyag  266.152 Ft 
Összesen:   2.223.047 Ft 

Sinka Gábor egyesületi elnök 
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Már jócskán benne vagyunk 

a tavaszi idényben, és folyama-

tosan szép eredményeket tud 

szállítani mindkét csapatunk. A 

megyei csapat megnyerte az 

őszi szezont, és a tavaszi négy 

fordulót 100%-os sikerrel ve-

retlenül teljesítette. A további-

akban is a bajnokság megnye-

rése a kitűzött cél.  

Az NB III-as csapatunk meg 

tudta javítani az őszi kezdést, 

és bravúros győzelemmel lepte 

meg a harmadik helyezett 

Pénzügyőr csapatát a tavasz 

első meccsén. A következő két 

fordulóban az első és a második 

helyezett ellen sajnos nem si-

került a bravúr, de a legutóbbi 

mérkőzésen kiütéses győze-

lemmel 13-5 arányban múlta 

felül az első számú csapatunk 

Gödöllő együttesét. A pontver-

seny jelenlegi állása szerint na-

gyon jó helyen fog végezni a 

TASK I., mire véget ér a 

2009/10-es bajnoki idény. 

December 28-án rendeztük 

meg, immár hagyományos 24 

órás éjszakai asztalitenisz ver-

senyünket. Ez volt a hatodik 

alkalom, mikor egy teljes napon 

át kifulladásig ütöttük a labdát. 

Idén is, mint eddig mindig, az 

egész ország területéről jöttek 

sport barátaink. Több mint 80 

nevező tette nagyszabásúvá és 

sikeressé rendezvényünket. Hat 

versenyszámot indítottunk: 

amatőr ifjúsági, amatőr felnőtt, 

igazolt férfi, igazolt női, páros 

és DC-csapat versenyszámok. 

2008. évi adó 1%-ból befolyt 

bevételünk 190.618Ft. Ezt az 

összeget versenyrendezésre és 

eszközvásárlásra fordítottuk. 

Köszönjük minden kedves fel-

ajánlónak, hogy támogatta 

egyesületünket. Várjuk továb-

biakban is felajánlásaikat.  

 

Név:TASK 

Adószám: 18677375-1-13 

Mohácsi Bence 

TASK HÍREK 

Szabad egy táncra? 
Új év, de töretlen lendület! 

Mondhatnánk a zenekarunkról. 
Még el sem hangzottak a karácso-
nyi hangverseny utolsó dallamai, 
amikor már új ötletek fogalmazód-
tak meg bennünk. A kérdés egy-
szerű: Szabad egy táncra? A vá-
lasz még könnyebb: Természete-
sen, de legyen inkább kettő! 

Zene és tánc sok szempontból 
elválaszthatatlanok. Ősidőktől 
fogva önkifejezésünk különleges 
lehetőségei. Kapcsolatok alakul-
nak, formálódnak tánc közben a 
muzsika hatására. Érzések szaba-
dulnak fel belőlünk, megkönnyeb-
bülünk vagy egyszerűen csak jobb 
kedvünk lesz tőle. 

Öt évvel ezelőtt nagy sikert 
aratott a fent olvasható címmel 
megrendezett zenés, táncos es-
tünk. Az akkori csapat azóta jócs-
kán kibővült, így a közönség tán-
cos ösztöneit nem kevés produkci-
óval szeretnénk előhívni. Lányok 

és fiúk egyaránt a parkett ördögei-
vé válnak, így az első műsorszám 
láttán valószínűleg mindenkinek a 
lábába beleáll a boogie, és ott is 
marad hajnalig. Az est során töb-
bek között felcsendülnek majd a 
hagyományos, klasszikusnak 
mondható tánczenék, de a fiata-
labb korosztály is könnyedén meg-
találja a neki való muzsikát. Mind-
ezt latin dallamok teszik még pi-
kánsabbá annak érdekében, hogy 
zene és tánc szinte minden formá-
ja jelen legyen ezen a napon. Így 
tehát nem kettő, hanem sokszor 
annyi zeneszámmal és nagy gond-
dal koreografált táncokkal szóra-
koztatjuk, és hívjuk a parkettre 
kedvenc közönségünket! 

 
A zenekar előadását követően a 

James Band húzza a talpalávalót, 
az előtérben pedig büfé üzemel 
hajnalig! 

Szeretettel  
várunk mindenkit 

 
 április 17-én 
(szombaton) 

 
 a tápiógyörgyei  
művelődési ház  
nagytermében! 

 

Táncoljunk együtt 
ezen  

a  
tavaszi napon! 

 

A rendezvény belépődíjas! 
 

Belépődíj:  500 Ft 
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Az első Föld napját egy amerikai egyetemista fiú kezdeményezte, 1970. április 22-én 25 
millió ember emelte fel a szavát a természetért.  

Mára több mint 125 ország környezetért aggódó polgárai, civilszervezetei álltak a moz-
galom mögé. 

Magyarországon 1990 óta rendezik meg a Föld napját. Mi itt Tápiógyörgyén az idén 
kapcsolódunk be ebbe a programba.  

Cél, hogy különféle akciókkal hívjuk fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. 
 

Tápiógyörgyei Föld napja! 
 

Időpontja: 

2010. április 24. (szombat) délelőtt 10 óra 
Helyszín: 

Strandkert 
 

Játékos programok a következő témákat ölelik fel: 
 

Hulladékgazdálkodás (ÖKOVÍZ Kft.) 
Természetvédelem Tápiógyörgyén  

(Vidra Tamás) 
Környezetvédelem a mezőgazdaságban (Kozma László) 

Csoportos vetélkedők apró ajándékokkal! 
 

Vigyázzunk Földünkre, jövőnkre! Cselekedjünk együtt! 
Kozma László 

A Föld napja 

Önkormányzati konyha ajánlata 
 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a  Tápiógyörgye Köz-
ségi Önkormányzat által működtetett konyha ajánlatát 
bővítette, 2010. március 1-től kétféle, „A” és „B”  menü-
ből választhat, aki az ebédet ott veszi igénybe. Az ebéd 
elvitele naponta 11,30 órától 13 óráig biztosított, az idő-
ponttól való esetenkénti eltéréssel kapcsolatban az élel-
mezésvezetővel kell egyeztetni.  

A felnőtt étkeztetés díja: 600 Ft/adag 
A szociális étkeztetést igénybevevők részére  

az étkeztetés díja: 380 Ft/adag 
Az ebédhez „harmadik fogásként” váltakozva biztosít a 
konyha az alábbi élelmiszerekből: gyümölcs, ostyaszelet, 
péksütemény, turó rudi, müzli szelet, piskóta szelet, stb. 
 
Az étkeztetés igénybevételével kapcsolatban érdeklődni 
lehet: 

Sáska Lídia élelmezésvezetőnél  
(telefonszám: 383-905).  

Póczné Fehér Mária 
polgármester 

Magánszemélyek  
kommunális adója 

 
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a magánszemélyek kommunális adójáról a 19/2009. 
(XII.18.) önkormányzati rendeletében rendelkezik. Az adó 
mértéke 7.500 Ft/év, mely összeg két egyenlő részletben 
március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizethető meg 
adópótlék-mentesen. 
 
Az az ingatlan tulajdonos, használó, aki az avar és kerti 
hulladék megsemmisítését bizonyítható módon, a házi kom-
posztálási technológiát betartva kezeli, a fizetendő kommu-
nális adóból 2.000 Ft/év összegű mentességet kap. A kom-
posztálás megvalósítása ellenőrzésre kerül. 
 
A komposztálást 2010. április 30-ig kell bejelenteni a 
Polgármesteri Hivatalban, Petényi Csaba műszaki főelő-
adónál vagy Varró Józsefné adóügyi főelőadónál. 
 

Bakó Krisztián 
     jegyző 
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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 ke-
zelések, TENS kezelés  
Időpont egyeztetés:   06-20/824-78-10  

Jana Zoltán 
Diplomás Gyógytornász 

2009. november 16-án lezárult a LEADER pályázatok 
7 jogcímének I. köre, 91 db pályázat érkezett a HAJT-
A Csapat Egyesülethez. A LEADER pályázatok eseté-
ben a meglévő forráshoz képest az igénylés mértéke 
87%. A kérelmek feldolgozása folyamatban van, a 
LEADER pályázatok hiánypótlási szakasza lassan 
befejeződik, és ezt követi a helyszíni szemle. A hely-
színi ellenőrzés célja a fejlesztés előtti tényszerű álla-
pot felmérése, melyet jegyzőkönyvben rögzítünk, és a 
helyszínen készült fényképekkel támasztjuk alá. 
2009. december 21-én az ÚMVP III. tengely falumeg-
újítás és falufejlesztés jogcím II. köre is lezárult, 7 db 
támogatási kérelem érkezett be a munkaszerveze-
tünkhöz. Ebben a jogcímben a túligénylés mértéke 
elérte a 45%-ot. A pályázatok feldolgozottsága még 
kezdeti szakaszban van, de hamarosan megkezdőd-
nek a hiánypótlások. 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy a LEADER 
II. kör a vonatkozó rendeletmódosítást következté-
ben, tervezetten 2010. szeptember 1-30. közötti idő-
szakban kerül újra megnyitásra. 
 

Az idén (március 4-7 között) ismét megrendezésre 
kerül, immár második alkalommal az Európai 
LEADER Expo, ahol bemutatkoznak az akciócsopor-
tok mellett a helyi vállalkozások, kézművesek, nép-
művészek, fellépnek különböző művészeti csoportok. 
Ezenkívül, lehetőség nyílik kipróbálni a régi mester-
ségeket, megkóstolni különböző helyi specialitásokat. 
A II. Európai LEADER Expo helyszíne a budapesti 
vásárváros. 

 
HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET  

Munkaszervezetének 
Ügyfélfogadási rendje 

 
Hétfő  800 – 1230    1300 – 1900 
Kedd  800 – 1230    1300 – 1700 
Szerda  800 – 1230    1300 – 1700 
Csütörtök 800 – 1230    1300 – 1700 

Péntek  800 – 1200 

 
Irodai elérhetőségek 

Postacím:  
2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. 

Telefon: 06-53-583-550 
Telefax: 06-53-383-010 

A HAJT-A Csapat Egyesület munkájáról 

GYÓGYTORNA MAGÁNRENDELŐ NYÍLT 
(Tápiógyörgye, Béke u. 4 -(Dr. Ördög György  rendelője) 
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A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 

pályázat útján jogosultságot szerzett az 

Új Magyarország Fejlesztési Terv  

keretein belüli hitelprogramok közvetítésére: 
 

Új Magyarország Mikrohitel 
 

Mikrovállalkozásának bővítésére, beruházások, tárgyi eszköz beszerzések 

vagy forgóeszköz finanszírozás céljából 10 millió forintig. 

Kamat: 7,854 %  (2010. március 31-ig) 
 

Új Magyarország Kis és Középvállalkozói Hitel 
 

Mikro-, kis- és középvállalkozásának bővítésére, beruházások, tárgyi eszköz 

beszerzések finanszírozás céljából 10-től 100 millió forintig 
 

Új Magyarország Forgóeszköz Hitel 
 

Mikro-, kis- és középvállalkozásának  

forgóeszköz finanszírozása céljából 1-től 200 millió forintig 
 

Ha a hitelhez szükséges fedezet csak részben áll rendelkezésére, 

igénybe veheti Hitelgarancia programunkat. 
 

További  

információért  

keressen  

bennünket személyesen bankfiókjainkban. 
www.nagykatatksz.hu 






