
Ismét sporttörténelmet írhatott a 
tápiógyörgyei futballcsapat, mely 2011. 
május 22-én Pécel együttesét hazai 
pályán legyőzve szerezte meg a Pest 
megyei II. osztály B csoportjának első 
helyezését. A bajnoknak járó érmeket 
és okleveleket a serleggel együtt Benkő 
Tamás a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Pest megyei elnöke adta át a mérkőzést 
követően. A díjátadás után hajnalig 
tartó ünneplés vette kezdetét, ahol a 
játékosok és szurkolók közösen éltették 
a bajnokcsapatot. 

Az újabb aranyérem fontos epizód a 
tápiógyörgyei futballcsapat életében, 
melynek eléréséhez nem mindig ve-
zetett könnyű út. A helyi futball fele-
melkedése 1996-ban kezdődött, 
amikor Tápiógyörgye labdarúgó csa-
pata a nagykátai körzeti labdarúgó 
bajnokságban elért eredményével 
felkerült a Pest megyei II. osztályba. 
Ezt követően 1999/2000-es idényben 
sikerült megnyerni a megyei másod-, 
majd a 2003/2004-es évadban a me-
gyei első osztályt is. A győzelmeknek 
köszönhetően a csapat két évig 
az NB III-ban játszott, mely epizód 
kétségtelenül a tápiógyörgyei futball 
legkiemelkedőbb eseményének szá-
mít. Sajnos a pénztelenség nagy úr, 
melynek köszönhetően a klub irányítói 

nem vállalhatták tovább a magasabb 
osztályt, ezért visszasorolásukat kérték 
a Pest megyei másod osztályba. Erről 
a szintről kellett újra kezdeni a munkát, 
hogy annak beérést követően újabb 
sikereket lehessen felmutatni a hűséges 
szurkolóknak. Egy híres olimpiai spor-
tolónk mondása hűen jellemzi a györgyei 

csapat teljesítményét, mely szerint nem 
azok a legnagyobb győztesek, akiknek 
mindig minden sikerül, hanem azok, 
akik az elbukás után is talpra tudnak 
állni. 

A futballcsapat vezetőségével készí-
tett bővebb riportunkat a 18. oldalon 
olvashatják. 

Újra bajnok lett a Györgye!

Fa luújság
T á p i ó g y ö r g y e
XX. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2011. július

Tápiógyörgye Község Önkormányzata szeretettel vár minden érdeklődőt

2011. július 23-án tartandó

Falunapi rendezvényre
A részletes programot a Faluújság hátoldalán olvashatják.

MEGHÍVÓ

A bajnokcsapat tagjai. Álló sor (balról): Eszes György, Némedi Tivadar, Komlós Miklós, Mis-
kolczi Márton, Szepes Richárd, Bódi Péter, Kiss András, Varró Zsolt (háttérben), Boros Zol-
tán, Faragó Csaba, Csernus Csaba, Farkas János, Móricz Viktor, Dulcz Csaba, Viola Kálmán 
(edző), Molnár László (klubvezető). Guggolnak (balról): Árva Barnabás, Szinok Tamás, Varga 
Ádám, Katona István, Nagy Zoltán, Merse Ferenc, Kovács Szabolcs, Eszes Béla. Hiányoznak a 
képről: Laki Sándor, Balogh Gergő, Matúz Zoltán, Csató János, Gál László

Németh Csaba
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Önkormányzati tájékoztató
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testü-

lete 2011. május 16-i ülésén hozott  döntései:
- A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának 
elfogadása. A beszámolóból kitűnt, hogy a településen az 
életvitelt érintő problémákkal kapcsolatban igen nagy szám-
ban, 121 esetben keresték meg a szolgálatot. Társulási szinten 
ez a szám a múlt évben 243 volt. 
- Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos beszámoló 
is elfogadásra került. A beszámoló tartalmazza többek 
között az önkormányzat által folyósított, családok részére 
nyújtott támogatásokat; 2010. évben 391 gyermek részesült 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, óvodáztatási 
támogatást 4 család kapott, kiegészítő gyermekvédelmi támo-
gatásra 1 fő volt jogosult. 
- Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény működéséről szóló beszámoló elfogadásra 
került.
- A Tápiógyörgye, Budai Nagy Antal utca 2. szám alatti ingat-
lan tulajdonjogát a tulajdonosok az önkormányzat részére 
térítésmentesen átadták. A tulajdonjog átadását követően az 
önkormányzat vállalta az életveszélyessé vált épület lebon-
tását. A tulajdonosok képviseletében Kmegy Györgyné sz. 
Péter Mária Magdolna kezdeményezte és bonyolította az áta-
dást. Köszönjük valamennyi tulajdonosoknak, hogy ezúton 
járultak hozzá az önkormányzati vagyon gyarapításához!
- Meghosszabbításra került 2011. november 30-ig  Sipos 
József ebrendész megbízását a község közigazgatási határain 
belül a közterületen felügyelet nélkül szabadon talált ebek, 
valamint veszélyes állatok befogására. A szolgáltatásért az ön-
kormányzat 50.000 Ft +ÁFA/hó összeget fizet. 2011. február 
15. és május 5. közötti időszakban a befogott ebek száma 31, 
a lakóháztól elszállított ebek száma 7, lakossági kérése, saját 
tulajdonú elszállított ebek száma 11, elszállított állattetemet 
(kutya, macska) száma 7, elszállított borjútetemek száma 5 
volt. Szóbeli figyelmeztetés állattartás végett a lakosság felé 
21 volt, írásos figyelmeztetés pedig 2 esetben volt.
- A MÁV Zrt-vel kötött szerződés alapján az önkormányzat 
vállalja a településen 2011. december 31-ig felújított állomás 
épületének és környezetének teljeskörű üzemeltetési felada-
tainak ellátását - takarítását, karbantartását és rendben tartá-
sát, 2012. január 1-től kezdődően.
- Döntött a Képviselő-testület, hogy 2011. augusztus 1-től 
kezdődően a helyi oktatási intézmények, a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
a Kastélykert Óvoda a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza 
Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz  csatlakozva, 
a Társulás fenntartásában működnek. A Társulásban törté-
nő működtetést úgy az óvoda, mint az iskola vezetése, a 
pedagógusok támogatták. Mindezek ellenére számos ne-
gatív visszhang érkezett a társulással kapcsolatban, de ezek 
nem hivatalosan, ilyen-olyan forrásból érkeztek el az önkor-
mányzathoz. A közös fenntartással plusz 8 millió forintot 
kapunk, miközben nem veszítjük el az intézmény szakmai 
önállóságát. A Képviselő-testület döntése értelmében a plusz 
támogatás 50 %-át a két intézmény, az oktatás szakmai 
színvonalának emelésére fordíthatja létszámarányosan. Az 
iskola esetében ez a délutáni foglalkozásokat érinti elsősorban, 
a tömegsport és a zeneoktatás tárgyában. A Képviselő-testület 
felkérte az iskola igazgatóját, hogy a délutáni foglalkozások 
ne keresztezzék egymást, a gyerekek részt tudjanak venni a 
sportfoglalkozásokon és a zenei képzéseken is. Felkéri a pe-
dagógusokat, hogy segítsék elő minél több kisgyermek zenei 

képzését. 
- 2010 tavaszán az önkormányzat csatlakozva a jász-
berényi Maci Alapítványhoz, közösen elnyert TÁ-
MOP-3.4.2-09/2-2010-0006 azonosító számú pályázat kere-
tében 13 mFt-ot. Ebben a pályázatban úgy vett részt az 
önkormányzat, hogy erről nem született Képviselő-testületi 
határozat. A szerződésben vállalt feladatot teljesítenie kell az 
önkormányzatnak, a számlákat fizetni kell, amit majd később 
támogatásként vissza fogunk kapni. A Képviselő-testület dön-
tött 3 mFt összeg letéti számláról történő igénybevételéről a 
számlák kifizetéséhez.
- A Képviselő-testület dicséretben részesítette a Tápiógyörgyei 
Községi Sportkör által működtetett futballcsapatot az elért 
eredményének elismeréseként.

A Képviselő-testület 2011. június 14-i ülésén hozott dön-
tései:
- Elfogadásra került a Kastélykert Óvoda működéséről szóló 
beszámoló, valamint az óvoda 2010/2011-es nevelési évről 
szóló beszámolója.
- A vízdíj megállapításáról szóló 11/2010. (XII.20.) rendelet felül-
vizsgálatra került, a vízdíj mértéke a II. félévre vonatkozóan 
nem került módosításra.
- A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulat szervezetében a helyi lakosok képviseletét ellátó 
küldöttek közül Sárközi Lajos és Jakab József lemondott, he-
lyettük Bálint Attila és Gergely Tibor került megválasztásra.
- Az önkormányzat 2010. évben végzett erdőkitermelés, illetve 
erdőgondozási tevékenység elszámolásával kapcsolatban 
ügyészségi felülvizsgálatot kezdeményezett.
- A Képviselő-testület a GAMESZ vezetői állásra beérkezett 
pályázatok véleményezésére a törvény által előírt 3 fős 
bizottságot hozott létre. A bizottság tagjai: Szabó Tünde, Józsa 
László és Gergely Tibor. 
- A  védőnői állás betöltésére április hónapban közzétett  kiírás-
ra pályázat nem érkezett, így újabb pályázati kiírást tett közzé 
a Képviselő-testület. A pályázat benyújtásának határideje 
2011. július 31. 
- A Községi Művelődési Ház vezetői feladatainak ellátásával 
továbbra is Móricz József kulturális menedzser került meg-
bízásra, 2011. július 1-től 2011. december 31-ig terjedő idő-
szakra.
- A Képviselő-testület az interneten található egyes honlapokon 
megjelent, az önkormányzat intézményének rossz hírét keltő 
írástól elhatárolja magát, az írásban foglaltakat rágalomnak 
minősíti és visszautasítja.



A Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésén hozott 
dön-tései:
- A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítása el-
fogadásra került, egyben felkéri az intézmény igazgatóját a 
program egyes pontjainak átdolgozására, kerüljön kiemelésre 
a kötelességtudat, a hagyományok őrzése, az identitástudat.
- 2011. évi költségvetési rendelet módosítása, mely elsősorban 
az önkormányzati konyha emelt összegű bevételét és 
kiadásait tartalmazza a Pszichiátriai Betegek Otthonának, 
illetve a Szi-várvány Idősek Otthona részére történő ebéd 
biztosítása folytán.
- A Képviselő-testület az érvényes rulír hitelkereten felül 6  mill-
ió forint összegű hitelt kíván igénybe venni 2011. december 
31-ig történő visszafizetéssel. 
- Az önkormányzat vagyonának biztosításával a Generali Biz-
tosító Rt. került megbízásra. 
- Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal akadálymente-
sítésére pályázati támogatásként 15 mFt-ot nyert. A beru-
házás megvalósításához a közbeszerzési törvény alapján, 
nyilvánosság biztosításával (honlapon történő közzététellel)  
minimum 3 db árajánlat beszerzését határozta meg a 
Képviselő-testület.
- A községi temető felújítására 13,3 mFt összegű támogatást 
nyert el az önkormányzat. A képviselő-testület megbízta a 
polgármestert, hogy a szükségessé váló pályázati tartalom 
módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. Erre azért van szükség, mert a pályázatba kerültek olyan 
elemek, melyeknek megvalósítása nem indokolt, illetve nem 
kapcsolható szorosan a temető működtetéséhez, és ezzel 

ellentétben maradtak ki szükséges, elvégzendő munkák. A 
beruházás bonyolításához a közbeszerzési törvény alapján, 
nyilvánosság biztosításával (honlapon történő közzététellel)  
minimum 3 db árajánlat beszerzését határozta meg a Kép-
viselő-testület.
- A községi strand felújítására benyújtott pályázat megvaló-
sításával kapcsolatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
mielőtt a beruházással kapcsolatban döntéseket hozna, 
kerüljön megtekintésre a jászboldogházi strand, a mű-
ködtetésével kapcsolatban információkat kell beszerezni, 
és az ott szerzett tapasztalatok alapján legyen döntés a ké-
sőbbiek folyamán. Készüljön kimutatás a strand és  tábor 
kiadási, bevételi összegeire vonatkozóan, az elmúlt 5 évre 
visszamenően.
- A Képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a GAMESZ 
vezetői állásra kiírt pályázat elbírálásáról, és 1 tartózkodás 
mellett 6 igen szavazattal Bíró Adrienn tápiógyörgyei lakost 
nevezte ki az intézmény élére 2011. július 1-től kezdődően.

A GAMESZ a jelentősen lecsökkentett munkavállalói 
létszám és a csökkentett munkaórák ellenére is, próbálja fela-
datait elvégezni. A parlagfű irtása, a gyomkaszálás az ellopott 
eszközök, és a szűk költségvetés ellenére is folyamatosan 
halad. 

Kérem a lakosságot, hogy akinek észrevétele van, vagy 
esetleg valahol nem sikerült a gaz mentesítése, jelezze felénk. 
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a magánterületeken, illet-
ve az ingatlan előtti területeken a tulajdonosnak kötelessége 
elvégezni a gyommentesítést! 
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Varró István 
polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a

Polgármesteri 
Hivatalban,

költözés miatt
igazgatási szünet lesz

2011. július 25-től augusztus 5-ig.

A Polgármesteri Hivatal épülete pályá-
zaton elnyert támogatással akadály-
mentesítésre kerül, a felújítási mun-
kálatok alatt a hivatal a Deák Ferenc u. 
6. szám alatti önkormányzati lakásba fog 
átköltözni.

A felújítás várhatóan 2011. október 30-ig  
tart.

Szíves megértésüket köszönjük.

Molnár Anikó
jegyző

TájékoztatásKözségi Önkormányzat Községi 
Gondozási Központ Tápiógyörgye

a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

§ alapján pályázatot hirdet a

Községi Gondozási Központ 
felnőtt gondozó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2767. Tápiógyörgye, 
Szentháromság tér 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
felnőtt gondozó 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés, szociális 
gondozó és szervező, ennek 
hiányában szociális gondozó és ápoló, 
- gondozói területen - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
képesítést igazoló okiratok hiteles 
másolata.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának 
határideje:
2011. július 26. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Jana Zoltán nyújt, 
a 53/383-025 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Községi 
Önkormányzat Községi Gondozási 
Központ Tápiógyörgye címére történő 
megküldésével (2767. Tápiógyörgye, 
Szentháromság tér 6.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 927/7/2011. , valamint a 
munkakör megnevezését: felnőtt 
gondozó. 
A pályázat elbírálásának határideje:
2011. július 29. 
A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a www.tapiogyorgye.hu 
honlapon szerezhet. 

Álláshirdetés
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Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat  
védőnő 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2767. Tápiógyörgye, Béke út 4. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról és az iskola egészségügyi 
ellátáshoz tartozó jogszabályban meghatározott feladatok 
ellátása Tápiógyörgye község közigazgatási területén, a 
49/2004. ESZCSM rendelet alapján. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
Főiskola, Védőnői diploma, 
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai és személyes önéletrajzot, végzettséget, szakképzett-

séget igazoló iratok hiteles másolatát, 30 napnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázat 
anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró 
István polgármester nyújt, a 53/383-001 és Molnár Anikó jegy-
ző 53/383-111 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Tápiógyörgye Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével 
(2767. Tápiógyörgye, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 927/6/2011., valamint a munkakör megnevezését: 
védőnő. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Tápiógyörgye Községi Önkormányzat képvi-
selő-testülete bírálja el. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 5. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
NKI (Nemzeti Közigazgatási Intézet) honlapja
Faluújság 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Szolgálati lakást szükség esetén tud az önkormányzat 
biztosítani. 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő 
és Gyermekjóléti Társulás                         

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Tápiógyörgye 
családgondozó 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
Családsegítő Szolgálat által ellátandó feladatok elvégzése. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, 
ECDL 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 
másolata 
Részletes szakmai önéletrajz 
Kézzel írott motivációs levél 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 25. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vassné 
Tóth Katalin nyújt, a 53/380-028 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Tápiószele Székhelyű Közös 
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás címére 
történő megküldésével (2766 Tápiószele, Széchenyi út 
22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: H-38/2011. , valamint a munkakör 
megnevezését: családgondozó. 
Személyesen: Vassné Tóth Katalin, Pest megye, 2766 
Tápiószele, Széchenyi út 22.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követően az intézmény vezetője 
dönt a pályázó személyéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 30. 

Vassné Tóth Katalin



A Faluújság júliusi számával, harmadik alkalommal 
jelenik meg a szerkesztőbizottság márciusi kinevezése óta. 
Talán az idő rövidsége miatt, korai még értékelni ez utóbbi 
testület munkáját, ám az elmúlt hónapok bővelkedő kritikái 
– olykor pozitív, máskor negatív tartalomban – szükségessé 
teszik némely dolgok pontos tisztázását.

Elöljáróban kötelességemnek tartom megjegyezni, 
hogy a Faluújság a település közéleti lapja, ebből kifolyólag 
olvasótábora is zömmel a helyi lakosságból tevődik össze. 
Véleményüket, észrevételeiket a szerkesztőbizottság részéről 
tisztelettel olvassuk és hallgatjuk meg, lehetőségeink szerint 
igyekszünk kielégítő módon válaszolni kérdéseikre. 

Az elmúlt számok legfőbb kritikáit az alábbi mondatokban 
próbálom összegezni, és tömören az olvasó szeme elé 
tárni: Miért nincs több kép a Faluújságban? Miért nem 
szerepelnek nagyobb méretben a meghívók? Miért maradnak 
ki némely írások a legfrissebb számból? Mi szükség van a 
helytörténeti cikkekre? Miért nem jelent meg azonnal egy 
korábban leadott helytörténeti írás? Miért nem tájékoztatnak 
bővebben a csatornaügyről? Miért veszi el a csatornaügy az 
egész harmadik oldalt? Miért nem írnak a természetvédők 
gyakrabban? Szerepelhetnek-e fizetett hirdetések a hátsó 
borítólapon? Miért foglalnak el a hirdetések fontos helyeket? 
Miért nincs több apróhirdetés az újságban? Miért nem 
tájékoztatnak közérdekű információkról többet? Miért a 
Faluújságban szerepelnek a közérdekű információk? Miért 
tájékoztatnak a testvértelepülési kapcsolatokról oly sokszor? 
Miért nem tájékoztatnak bővebben egy-egy testvértelepülési 
találkozóról? Miért kell az évfordulókra megemlékezni? Miért 
foglalnak el az iskolai ügyek három oldalt? Miért nem lehet 
többet írni az iskoláról? Miért nem szerepel minden leadott 
fénykép az újságban? Miért kell annyi fénykép? Miért csak 
öt szám jelenik meg évente? Miért nincs több színes oldal az 
újságban?

Nos, a felsorolásból talán leszűrhető, hogy lehetetlen 
minden igényt állandó jelleggel kielégíteni. Ahogyan mi 
emberek különbözőek vagyunk, úgy igényeink is más-más 
célterületre összpontosítanak újságolvasási szokásainkban. 
Más nekem és más neked a fontos mondhatnánk egymásnak, 
ha együtt szerkesztenénk az újságot. Ráadásul néhány 
technikai korlát is gátat szab határtalan kívánságainknak, 
melyet szükség szerint kénytelenek vagyunk figyelembe 
venni, és annak megfelelően cselekedni.

A Faluújság önkormányzati lap, mely évente öt 
alkalommal jelenik meg, s erre a tulajdonos évi 480 ezer 
Ft összeget biztosít, mely nagyságrendekkel kevesebb a 
korábbi évek gyakorlatával szemben. A technikai/informatikai 
szerkesztés, más néven tördelés újonnan házilag, 
részben társadalmi munkában történik, ezzel jelentősen 
csökkentve a vállalkozónak kifizetett összeget. Hála Katona 
Krisztián vállalkozásának, megtudtuk, hogy az újság ISSN 

nyilvántartási szám beszerzése esetén, csak 5 %-os ÁFA 
megfizetésére köteles, ezzel is jelentős összeget takarítva 
meg. A nyomdaköltség, 20 oldalas újság esetén, színes 
borítóval, 1500 példányban így is 87 ezer Ft-jába kerül minden 
egyes alkalommal az önkormányzatnak, s akkor még nem 
beszéltünk a kihordás költségeiről. A fizetett hirdetésekből 
származó bevétel nagyjából ez utóbbi tételt tudja csak 
fedezni. A szoros költségvetés tehát nem teszi lehetővé, 
legfeljebb néhány alkalommal, hogy az újság oldalszámát 
további lapokkal növeljük, pláne nem színes oldalakkal. 
Így a korábban előforduló 24-28 oldalas terejedelmet csök-
kentve, a 20 oldalt igyekszünk tartani, tömörebb betű 
elhelyezéssel. Technikailag további nehézséget jelent az 
is, hogy az oldalszámok mindig csak néggyel növelhetők, 
sem kevesebbel, sem többel, s nagyjából ennek arányában 
növekszik a kiadási költség is. A szerkesztőbizottságnak ezért 
rangsorolni kell a cikkeket, tartalmi, időszerűségi, terjedelmi 
és más egyéb szempontok alapján is. A fentiekből kifolyólag 
olykor bizony megesik, hogy némely írás nem szerepelhet 
a legfrissebb számban, kárpótlásul csak a következő alka-
lommal tudjuk megjelentetni. Így volt ez régen és így van 
ez ma is, amióta a község közéleti lapja létezik. A márciusi 
számból egy helytörténeti tanulmány, a májusiból öt írás 
maradt ki, közülük egy iskolai, egy nyugdíjazási szabályokat 
érintő, egy rendőrségi felhívás, egy hulladékszállítási tájé-
koztató, valamint egy fizetett hirdetés. Ha mindezeket beszer-
kesztettük volna, akkor mindkét újságban nagyjából másfél/
kettő további oldalt telítünk, de két súlyos kérdést kapunk, 
mivel töltsük ki a fennmaradó két/két és fél üres oldalt, illetve 
hogyan gazdálkodjuk ki az ebből következő megnövelt ter-
heket? Ezért nem tudjuk biztosan garantálni, minden írás 
azonnali megjelenését a soron következő lapszámban. Az itt 
bemutatott nehézségek elfogadásához, megértésüket kérjük, 
lehetőségeink szerint ezek függvényében igyekszünk az 
önök igényeit kielégíteni. A pontos és megelőző egyeztetések 
ebben csak segíthetnek, megkeresésüket ez ügyben mindig 
örömmel és jó szándékkal vesszük. 

A fenti részleteket csak tájékoztató jelleggel szerettem 
volna közölni az olvasókkal, így tartom helyesnek, korrekt 
módon reagálni az észrevételekre. Egyéb megközelítésből a 
Faluújság szerkesztőbizottsága az őt kinevező önkormányzat 
képviselőtestületének irányába tartozik beszámolási kötele-
zettséggel, ennek igyekszik feltétlenül megfelelni. Az önök 
tájékoztatása, kérdései, észrevételei azonban segíthetik 
munkánkat, ezért is van szükség az olvasó és szerkesztő 
közötti rendszeres kommunikációra. Ezt bármikor megtehetik, 
szívesen vesszük megkeresésüket, személyesen (Füle 
Zsuzsanna, Józsa László, Molnár Zsolt, Móricz József 
és Németh Csaba), telefonon (0630/483-45-97), illetve 
e-mailben: faluujsag@freemail.hu. 

Németh Csaba

JÚLIUS 5. OLDAL

A főszerkesztő válaszol

Önkormányzati hírek / Közélet

Komposztálható hulladéktípus szállítási 
napok (péntek):
Július 1, 15, 29, augusztus 12, 26, szeptem-
ber 9, 23, október 7, 21, november 4

Újrahasznosítható hulladéktípus (kedd):
Július 12, augusztus 9, szeptember 13, ok-
tóber 11, november 8, december 13

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről



Gyászjelentésének mottója így szólt: 
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem 
szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem 
feledjük el.”

S, hogy ez mennyire így van, arra 
bizonyság ez a györgyei Szent Anna-i 
kiállítás, amely ezt a tiszteletet, szere-
tetet intonálja, - azt a szándékot bi-
zonyítja, hogy méltóképpen ápoljuk 
emlékét, értékeljük művészi tevékeny-
ségét, - bemutatjuk művészi alkotásait, 
azok időtállóságát, - hozzáférhetővé 
tesszük egy alkotói periódus opuszait 
az egyetemes magyar kultúra, ipar-
művészet, a művészetet szerető közön-
ség részére, a névadó falu vezetői, 
lakosai ünnepi rendezvényének rangját, 
értékét emelendő.

Megérdemli művészi teljesítménye 
a megbecsülésnek, tisztelgésnek ezt 
a formáját, mert műveiben az ősember 
hiedelemvilága, a mágia varázsa és 
a görögség mediterrán belső vilá-ga, 

harmóniája, az antik kultúra hagyomá-
nya találkozik a modern ember lényeg-
látásával, felszabadultságával, derűjé-
vel, - a nagyvárosok elidegenedett 
mechanizmusaival, az új technikai bra-
vúrokkal állítja szembe organikus ter-
mészeti világát, történelmi ismereteit, a 
történelem szeretetét, - más művészeti 
ágakban való jártasságát, a művészetbe 
vetett rendületlen hitét.

Györgyey Zsuzsa keramikus ipar-
művész hagyományos eljárással, egyé-
niségének megőrzésével formázta, min-
tázta tálait, mesefiguráit, madonnáit, 
kedvelt alakzatait, bibliai jeleneteit, 
erőteljes formaritmussal kifejezett 
kompozícióit, az ember konstruáló 
képességeit, építészeti leleményeit 
megtestesítő sok-sok kupolás orosz 
templomsorozatát, amelyen éreznünk 
kell, hogy a világképét személyes termé-
szeti élmények és az elmúlt évezredek 
kultúrájának etikai – emberi teljessége 
irányította, formálta.

Kagylóformái, virágai, növényei, sze-
cessziós motívumai, díszítő elemei 
állandó metamorfózisban vannak; - 
anya-gi – természeti – gondolati – for-
mai változásban.

Alapmodellje az anyaggal, természet-
tel, történelemmel küzdő ember, - akinek 
mindez: anyag, természet, művészet 
egyben létközege.

Alkotói metodikájában, magatartásá-
ban belső vívódásokon túl, - benne 
rejlik a természetet járó, fürkésző ember 
kíváncsisága, alkotóvágya, harmóniája. 

A keramikus az alkotás folyamatában 
megismeri, a kész műben megismerteti 
immár nemcsak anyagát, az anyagnak, a 
samottnak, a máznak, vegyi anyagoknak 
belső szerkezetét, törvényszerűségeit, 

az égetés nehéz folyamatát, annak vég-
telen emberformáló művészi jelentés-
lehetőségeit és az emberi törvényekkel 
való elemi kapcsolatát is.

Itt szeretném kiemelni mintázott tála-
inak plasztikai jeleit, erőteljes stilizálás-
sal formált samottjainak motívumait, 
mert úgy érzem, hogy szikár, részlete-
ket nélkülöző formák a feltörő szenve-
dély romantikus áramlását fegyelmezik, a 
valőrös felületek, hamvas finom átmene-
tek, bársonyosan élő díszítőelemek 
pedig a kerámia hagyomány legjobb, 
legszebb eredményeit ötvözik az alkotó 
ízlésével, színvilágával. 

Engem Györgyey Zsuzsa alkotásainak 
művészi hitelessége győz meg arról, 
hogy ez a magatartás, művészi szán-
dék, teljesítmény nem paradoxon 
hajszolás, hanem része a modern 
művészet egyfajta igazságszolgáltató 
funkciójának, mely a dolgok jelentőségét 
nem a konvenció alapján méri, hanem 
teret ad a világ gyermekies, kötetlen 
átélésének és bemutatásának, - ami 
végső soron a szabadság egyik formája 
éa szolgálata.

Szecessziós kerámiai, gyöngyös 
ikonszemű képei, gazdagon díszített 
madonnái, a györgyei faluház bejára-
tánál a falba épített fehérmázas samott 
konstruktív alkotása és így itt együtt a 
györgyei Szent Anna-i ünnepi tisztelgő 
kiállítás anyaga nekem Vergilius örökér-
vényű mondását elevenítik fel: az élette-
len dolgoknak is vannak könnyei – „Sunt 
lacrimae rerum” 

Bihari József
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Györgyey Zsuzsa kerámia kiállítása elé

Közélet, kultúra

Június harmadik hétvégéjén kedves vendégei voltak közsé-
günknek. Tápiógyörgyén tartotta baráti gyűlését a Birck Edit 
irodalomtörténész elnök-asszony által vezetett Magyar Irodal-
mi Hagyományápolók Országos Egyesülete.

Györgye nem feledhető emlékeket hagyott e tudós csoport 
tagjaiban, amikor két évvel ezelőtt sikeresen és méltó szak-
maisággal szervezett ünnepi zárónapokat az országos 
Kazinczy túra résztvevőinek. Azóta sok-sok elismerő szót és 
élménymentő anekdotát hintettek szét rólunk azon emberek 
között, akik irodalmunk valahai nagyjainak emlékét ápolják 
ott, ahol ők életük során maradandó emléket hagytak, s 
ahol általuk valaha szép magyar szavakba öltözött érzés és 
gondolat. 

Tisztességgel és büszkeséggel tudhatjuk, hogy mi is irodalmi 
emlékhely vagyunk – Kazinczy által. Szellemét nemcsak az 
iskolánk névadójaként őrizzük, de immár a Tájház kertjében 
elültetett és táblával megjelölt körtefa-csemete is megidézheti 

emlékét. Kedvenc fája volt a körtefa, amely – ha gondozzák 
– sokáig dacol az idővel. Reméljük, a mi Kazinczy-körtefánk 
is sok évtizedig hirdetheti azt, hogy a magyar felvilágosodás 
és a klasszicista művelődéseszmény szellemi vezéralakja oly 
sok kellemes napot töltött községünkben a XIX. század első 
évtizedeiben. A györgyei körtefa alá Érsemjénből, Kazinczy 
szülőhelyéről kaptunk földet. Kegyelettel álljunk előtte!

Az egyesület tagjai körében őszinte tisztelettel köszöntöttük 
Kispálné dr. Lucza Ilonát, a kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeum és 
Szülőház igazgató asszonyát abból az alkalomból, hogy az 
általa gondozott intézmény immár második alkalommal nyerte 
el „AZ ÉV MÚZEUMA - 2011” kitüntető címet. Örömmel adom 
át a hírt, hogy ez a csodálatos múzeum, a megújult szülőház 
és lélekemelő környezete kitüntető szeretettel várja a györgyei 
látogatókat.

Nagy Zoltán   

Kazinczy emlékfa



JÚLIUS 7. OLDALKözélet, kultúra

A világsajtó, rádiók, televíziók vezető 
helyen számoltak be a legeurópaibb 
közéleti polgár, politikus, a Páneurópai 
gondolat nagy alakjának – Habsburg 
Ottónak halálról.

98 éves korában érte a halál Német-
országban, pöckingi otthonában. Politi-
kusok, történészek már életében méltat-
ták történelmi szerepét, jelentőségét, 
emberi nagyságát, mindazt az elévül-
hetetlen munkát, szervező tevékenysé-
get, amelyet az öreg Európa meg-
mentéséért, egységesítéséért, a népek 
közötti megértésért tett. 

Nekünk magyaroknak felmenői, csá-
szárok, királyok, főhercegek hoszszú 
évszázadokon át alapvetően meghatá-
rozták történelmünk alakulását. Ezért 
éreztük mi Tápiógyörgyén 1992. május 
4-én történelminek látogatását, amikor 
is György fiával - elfogadva a falu meg-
hívását -  egy délutánt a falu és a 
környék vezetőinek, a község lakóinak 
társaságában együtt töltöttünk. 

Felejthetetlen marad templomi, 
iskolai, falumúzeumi érdeklődése, köz-
vetlensége és mindenki számára 
megható volt a trónörökös virágkoszo-
rújának elhelyezése az első, második 
világháború hősi halottainak emlék-
művén. A faluház nagytermében rendkí-
vülien összeszedetten szólt több 
évtizedes Európai Parlament-i munká-
járól, az unió keleti bővítéséért kifejtett 
tevékenységéről, a páneurópai piknik-
ről, Németország egyesítéséről, az 
európai nemzetek függetlenségéről, a 
demokratikus államrend kialakításának 
nehézségeiről. Megkülönböztetett fi-
gyelmet fordított a kistelepülések, a 
falvak s benne a magyar mezőgazda-
ság fontosságára, a mezőgazdasági 
termények nélkülözhetetlenségére. Kie-
melte a múlt megbecsülésének, hagyo-
mányainak tiszteletét, fontosságát, - 
dicsérve a falumúzeumban látottakat. 

Mindannyian, akik részesei lehettünk 
ennek a májusi programnak, - most 
meghatottan, nagy-nagy tisztelettel, 
őszinte nagyrabecsüléssel gondolunk 
és búcsúzunk részvéttel Dr. Habsburg 
Ottó Elnök Úrtól és őrizzük emlékét 
az ide mellékelt gondolataival és a 
györgyei látogatását megidéző fotóval.
     
     

Bihari József

Dr. Habsburg Ottó emlékezete

Habsburg György, Dr. Habsburg Ottó, Bihari József, Józsa László a tápiógyör-
gyei művelődési ház tanácskozó termében



Június 5-én, hajnali négy órakor elindultunk Olaszországba.
Mindenki nagyon izgatottan várta, hogy odaérjünk Rivarolóba. 
14 óra utazás után végre meg is érkeztünk. Mindenkit szeretettel 
vártak a családok a szakadó esőben. Hétfőn az egész napot 
az iskolában töltöttük, ahol, jókat játszottunk. Bemutattuk a 
dunántúli ugrós táncot, amivel arra a napra készültünk. Az 
iskolában töltött nap után sikerült megismerkednünk az olasz 
gyerekekkel. 

Kedden és szerdán kirándulni voltunk. Kedden Mantovában 
gyönyörködhettünk, szerdán Veronában nézhettük meg Júlia 

házát és az arénát. Ellátogattunk a Garda-tóhoz is. Búcsúestét 
rendeztek nekünk az olasz családok, ahol finom pizzát ettünk 
és jókat nevetgéltünk. 

Csütörtökön ellátogattunk Casalmaggiorébe, ahol egy szép 
bizsumúzeumot néztünk meg, később ékszereket is készít-
hettünk magunknak. Ebéd után szomorúan elbúcsúztunk 
vendéglátóinktól. Hazafelé megálltunk Velencében, ami 
mindnyájunknak nagyon tetszett. Sötétben indultunk haza Ma-
gyarországra. Reggel 8 óra után érkeztünk, szüleink örömére. 

Nagyon jól éreztük magunkat a kiránduláson azért is, mert 
szép tájakat, városokat láthattunk, de különösen azért, mert 
megismerkedhettünk az olasz családok mindennapi életével 
és új barátságokat köthettünk a gyerekekkel. Alig várjuk, 
hogy mi is vendégül láthassuk őket, és újra találkozhassunk 
a barátainkkal. 

Köszönjük szépen Jutka néninek és Kati néninek, hogy 
megszervezték ezt a csodálatos olaszországi kirándulást, és a 
sofőröknek is, Seres Sándornak és Tóth Józsefnek. 

Petrovics Kinga, Tóth Beáta és Kiss Ákos
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Györgyei gyerekek a torockói iskolapadokban
Iskolánk 13 felső tagozatos tanulója és 3 tanára május 

utolsó napjaiban hivatalos küldöttségként látogatott testvér-
településünkre Torockóba.

A négy nap alatt minden érdekes dolgot meg akartunk 
nézni, amit vendéglátónk nyújtani tud. Már hajnali 3 órakor 
indultunk, így az oda úton kis kerülővel megnézhettük a Bi-
hari – hegység egyik gyöngyszemét, a Medvebarlangot. A 
gyönyörű táj, az aranyos folyó zúgása, imbolygó függőhídjai, 
(Megyes Peti szerint hintának pont jó) elfelejtették a hosszú 
utazás fáradalmait. Rövid fogadtatás után kiéhezve vetettük 
magunkat a vacsorára, ami vendégváró szokás szerint csorba 
leves és töltött káposzta. Király Mária és lánya Melinda végig 
kényeztetett bennünket szakácstudományukkal mesésen 
fűszerezve a helyi ételeket. 

Másnap reggel együtt gyülekeztünk az iskola udvarán 
vendéglátóinkkal. Amikor másodszor is kirepült a foci az 
útra, Szabó Csaba örök érvényű megállapítást tett: „ezek 
pont olyanok mint mi vagyunk”. Évfolyamonként megláto-
gattak gyerekeink egy – egy tanórát, ahol a tananyag he-
lyett beszélgetés alakult ki. Volt közülünk olyan, aki mély 
benyomást tett a torockói fiúkra: „ilyen szíp leány az egísz 
kocerájban nincs”.

Nem látta Torockót, aki felülről nem látta. Fő attrakciónak 
számít minden idelátogatónak a Székelykő megmászása. 
Alaposan elfáradva mi is felküzdöttük magunkat a híres 
hegyre, ahonnan kinézhettük délutáni túránk célját, Torockó-
szentgyörgyön a várromot. Este több magyarországi testvér-
iskola bemutatkozó műsorát láthattuk. Lévai Lizi és Nagy 
Mónika zeneiskolánk hírnevét öregbítették, mini koncertjüknek 
nagy sikere volt.

Kicsit könnyebb napnak ígérkezett a következő. Kezdésnek 
végigjártuk a Tordai hasadékot. Ezután Marosvásárhelyen Kán-
tor István tanár úr, aki helyben okítja diákjait a történelemre, 
tartott egy rendkívüli töri órát a város főterén. Hazafelé úton 
nem hagyhattuk ki Kolozsváron Mátyás király lovas szobrát 
és szülőházát, valamint a Kolozsvári-testvérek világhírű al-
kotását, a Sárkányölő Szent Györgyöt is megnéztük. Még egy 
utolsó séta Kőrösfőn a piacsoron, Nagyvárad történelmi vá-
rosrészén, s máris elszaladt a pár nap. 

Köszönet e kirándulásért a két iskola vezetőinek, Torockó és 
Tápiógyörgye Képviselőtestületeinek és polgármestereinek.

Gál Lajos

Olaszországban jártunk

A Faluújság szerkesztőbizottsága elnézést kérünk, 
hogy a májusi számban a Nyugdíj Klub által kül-
dött írásban tévesen jelentettük meg a cikk írójának 
nevét, melyet helyesbítünk Suba Istvánnéra. 
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Tavaszi versenyek az iskola alsó tagozatán
Hagyományokhoz ragaszkodva versenyek sorozatán 

mutathatták meg a gyerekek, hogy mit tudnak. Április-má-
jus hónapban az iskola tanulói egymással és a térségben 
is versenyezhettek. A helyi megmérettetésekre az osztály-
közösségek 3-3 főt küldhettek.

A győztesek névsorát kicsit megkésve ismertetjük meg a 
kedves olvasókkal, mert az előző számból kimaradt ez a cikk.
Rajz: 1-2. évf.: 1. Marton Julianna 2.b, 2. Angyal Sándor   
2.b, 3. Fodor Barnabás 1.b, 3-4. évf. 1. Faragó Luca 4.b, 2. 
Gabella Zsuzsanna 4.b, 3. Farkas Tibor 4.b
Matematika: 2.éfv.: 1. Angyal Sándor 2.b, 2. Farkas Dávid      
2.b, 3. Jordanov Bence 2.a, 3.évf.: 1. Kamuti Levente 3.a, 2. 
Miskolczi Alexandra 3.a, 3. Petró Krisztián 3.b, 4.évf.: 1. Pi-
kács Gergő 4.b, 2. Kovács Richárd 4.b, 3. Farkas Rebeka 4.a
Szépírás: 1.évf.: 1. Dömők Gréta 1.a, 2. Bugyi Patrícia 1.b, 3. 
Moravszki Gréta 1.a, 2.évf.: 1. Gazsi Zoltán 2.a, 2. Kisignácz 
Tamra 2.a, 3. Klement Martin 2.b, 3.évf.: 1. Miskolczi Alexan-
dra 3.a, 2. Molnár Milán 3.a, 3. Kiss Flóra 3.b, 4.évf.: 1. Faragó 
Luca  4.b, 2. Végső Viktória 4.a, 3. Laczkó Klaudia   4.b
Helyesírás: 2.évf.: 1. Gere Henriett 2.a, 1. Lótos Bence         
2.a, 2. Jordanov Bence 2.a, 3. évf.: 1. Kovács Alexandra 3.a, 
2. Kiss Flóra 3.b, 3. Miskolczi Alexandra 3.a, 4.évf.: 1. Laczkó 
Klaudia 4.b, 2. Farkas Rebeka 4.a, 3. Farkas Tibor 4.b
Olvasás: 2.évf.: 1. Lovas Viktória 2.b, 2. Gere Henriett     2.a, 
3. Gazsi Zoltán 2.a, 3.évf.: 1. Kovács Alexandra  3.a, 1. 
Miskolczi Alexandra 3.a, 2. Kiss Flóra 3.b, 3. Kamuti Levente 
3.a, 4.évf.: 1. Jablonkay Péter 4.b, 2. Farkas Rebeka 4.a, 3. 
Laczkó Klaudia 4.b

A Költészet Napját méltón ünnepeltük a könyvtárban vers-
mondóink szavalataival. Népes közönség élvezte az előadók 
színvonalas műsorát.
1-2.évf.: 1. Ohnsorge Nóra 1.a, 2. Megyes Martin 1.a, 3. 
Gere Henriett 2.a, 3. Kamuti Kende 1.b, 3-4.évf.: 1. Kamuti 

Levente 3.a, 2. Laczkó Klaudia 4.b, 3. Farkas Rebeka 4.a, 3. 
Kiss Flóra  3.b

A focipályán rendeztük meg a mezei futóversenyt egy 
napfényes, meleg májusi napon. Sokan jöttek el szurkolni a 
gyerekeknek. 
1. évfolyam, lányok: 1. Kovács Kinga 1.a, 2. Dömők Gréta 
1.a, 3. Ohnsorge Nóra 1.a, fiúk: 1. Megyes Martin 1.a, 2. Kiss 
Dániel 1.a, 3. Csavar Krisztofer 1.b
2. évfolyam, lányok: 1. Gere Henriett 2.a, 2. Csomay Fanni 
2.a, 3. Hugyik Erika 2.a, fiúk: 1. Pikács Ábrahám 2.a, 2. Végh 
Krisztián 2.a, 3. Klement Martin 2.b
3. évfolyam, lányok: 1. Halmai Barbara 3.a, 2. Lengyel Szilvia 
3.a, 3. Kondor Bianka 3.b, fiúk: 1. Molnár Milán 3.a, 2. Farkas 
István 3.a, 3. Csomay Attila 3.b
4. évfolyam, lányok: 1. Tóth Boglárka 4.a, 2. Faragó Luca 4.b,  
3. Végső Viktória 4.a, fiúk: 1. Végh István 4.a, 2. Farkas Tibor 
4.b, 3. Sivák Veréb Sándor 4.a

A kistérségben is lehetőségünk volt a vetélkedésre. Az 
elődöntőt Tápiószelén rendezték meg.  Innen több tanulónk 
jutott be  Kókára  - a középdöntőbe
3. évfolyamból: Miskolczi Alexandra 3.a – nyelvtan, Lengyel 
Szilvia 3.a – szövegértés, Kalucza Vivien 3.b – szövegértés
Kamuti Levente 3.a – matematika, Bozóki Boldizsár 3.a 
– környezetismeret, 4. évfolyamból: Laczkó Klaudia 4.b 
– nyelvtan, Farkas Tibor 4.b – szövegértés tantárgyakból 
képviselték iskolánkat.

A döntőben is jól teljesítettek, de dobogós helyet 
MISKOLCZI ALRXANDRA szerzett, aki NYELVTAN tantárgy-
ból ELSŐ lett. BÜSZKÉK VAGYUNK RÁ!

Minden győztesnek GRATULÁLUNK!
Az alsós munkaközösség nevében: Izsold Dénesné

A tápiógyörgyei Kastélykert Óvodában már évek óta 
hagyományos keretek között megrendezésre kerül a nagy-
csoportosok évzáró- és ballagási műsora. Ebből az alkalomból 
a ballagó gyermekekhez más településről is érkeznek vendé-
gek, hiszen ez a nagycsoportosok életében nagy eseménynek 
számít. Az ünnepségeket gondos szervezés és izgalmakkal 
teli várakozás előzte meg. A műsorok előtt projektoros kivetí-
tőről fotókat nézhettek a kedves vendégek a Kastélykert Óvo-
da gyermekeinek mindennapi életéből. 

Az idén két nagycsoport búcsúzott el óvodánktól, a „Rigó-
csőr király” c. mesejelenettel és a gyermeklakodalmas ha-
gyományőrző műsorral. A búcsúzók nagy sikert arattak műso-
raikkal, amit életkoruknak és képességeiknek megfelelően 
adtak elő. 

A ballagó gyermekek ezen a napon búcsúztak el óvodájuktól, 
óvodástársaiktól és az itt dolgozóktól. Vállukra egy ballagó 
tarisznyát akasztottunk, ballagási dalok éneklésével járták 
körbe óvodánk épületét, így emlékezve az itt töltött óvodás 
évekre. 

Az évzáró- és ballagó műsor alkalmából emléklapok átadá-
sára is sor került. Az óvoda vezetője ezúton köszönte meg a 
szülők munkáját, amellyel hozzájárultak azt óvoda színvonalas 

működéséhez, gyermekeik örömteli óvodai életéhez. 
Intézményünkben már hagyomány, hogy a ballagó nagy-

csoportos gyermekek még egy közös kiránduláson vesznek 
részt, óvónénieikkel, és csoporttársaikkal. Ezekről, a kirándu-
lásokról felejthetetlen élményekkel térnek haza.

Vadkerti Mária 
óvodapedagógus

„Kedves óvodám...”
(Így búcsúznak a nagycsoportosok)
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Tanévzáró és ballagás az iskolában
2011. június 18-án, szombaton 17 órakor a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolában megtartották a tanévzáró és ballagási 
ünnepséget. A programot tápiógyörgyei zeneiskola Csipet-
Csapatának fellépése és a Diákszínjátszókör műsora színesí-
tette. A megjelentek számára Ilonka Zoltán iskolaigazgató 
mondott ünnepi beszédet, melyet újságunk hasábján az olva-
sókkal közlünk. (szerkesztői megjegyzés)

Kedves Diákok, Polgármester Úr, Plébános Úr, 
Kedves Szülök, Kollégák!

Hemingway szavaival köszöntök mindenkit

„Nem tudom mit rejt a sorsod, 
mosolyt hoz-e  vagy könnyeket.
Tanuld hát feledni a rosszat 
S őrizd meg a boldog perceket.”

Megint egy évvége egy ballagás. Tegnap nyitottuk meg a 
2010/2011-es tanévet, ma meg bezárjuk. Csak nekem tűnik ez 
túl gyorsnak? Esetleg más is így van ezzel? Érzéki csalódás 
ez a gyorsaság?

S mellette itt van a reális valóság. Megint itt van az évzáró és 
ballagás napja, a nagybetűs nyári szünet kezdete. Nagy utat 
tettünk meg a tanév kezdete óta még ha rövidnek is tűnik az 
eltelt idő, és most elérkezett a számadás, a bizonyítványosztás 
ideje ami egész éves munkánkat mérlegre teszi. Nemcsak a 
tanulók munkája tükröződik ezen bizonyítványokban, hanem a 
szülők és a pedagógusok munkája is. Igen kedves Szülők Önök 
is megkapják jelképesen a bizonyítványt, mert gyermekük 
bizonyítványának értékeiben, jegyeiben az Önök munkája is 
tükröződik. Tükröződik a törődés is és a nem törődés is. A 
gondoskodás is és a nem gondoskodás is, a kontroll is és a 
kontroll nélküliség is. A következetesség és a következetlenség 
is. Ki-ki mikor nézi ezt a bizonyítványt, gondoljon majd ezekre 
a szavakra, és kérdezze meg önmagától, mennyire van a 
jegyekben az én szülői tevékenységem.

De nem csak a szülők hanem a kollégák is megkapják a 
jelképes bizonyítványukat, mert a jegyekben tükröződik az ő 
munkájuk is. Mennyire tükrözi az adott jegy azt a tudást, ami a 
diákban van? Megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy a 
szülőkkel szoros kapcsolatban segítsünk a gyermekek oktató-
nevelő munkáját, és megtettünk- e mindent, hogy a gyermek 
képességeiből a lehető legtöbbet kihozzuk. Nekünk tanároknak 
is figyelembe kell venni ezeket a kérdéseket. Kedves Szülők, 
kollégáim nevében is ígérhetem, továbbra is azon leszünk, 
azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennük 
rejtőző értékeket- nyesegetve a vadhajtásokat- minél nagyobb 
sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre.

Törekednünk kell arra, hogy az oktatásban nevelésben 
részt vevő hármas, a pedagógus, a szülő és a tanuló az utóbbi 
érdekében keressen minden lehetőséget, ami segíti a gyermek 
minél magasabb szintű fejlődését. 

Kérem Önöket, keressük és találjuk meg egymást minden-
nap. A tanítási időszak 184 napja rendelkezésünkre áll. Éljünk 
vele. 

Kedves búcsúzó 8. osztályosok, kedves ünneplő közönség.
Ünnep ez a mai nap mégis meghatódottak vagyunk, ti is 

én is. Nehéz belegondolni abba, hogy az a nyolc év, amit az 
iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ér.

Minden teremhez, tanárhoz, diáktársaitokhoz számtalan 
élmény, emlék fűződik. Az itt töltött évek az a sok esemény, 
emlék összekötnek minket. Ezek már a múlté lesznek, múlté 

válnak. Életetek fontos állomásához értetek. Elszálltak a 
gyermekévek, kamaszokká válltatok. Pedig emlékezzetek, 
nem is olyan régen volt, hogy szüleitek kezét szorongatva 
izgatottan toporogtatok az első iskolai napon, hogy vajon mi 
vár most ránk. Hát bizony az első bátortalan betűformálástól 
eljutni a Pitagorász tételig emberpróbáló időszak volt. Néha 
kudarccal, néha sikerélménnyel tarkított utakon. Ezen az úton 
igyekeztünk mi pedagógusok tudásunk legjavát nyújtva irányí-
tani szárnypróbálgatásaitokat.

Egy tapasztalt kolléga mondta. Látni tanítsd meg a 
tanítványod! – a gyerekek gyorsan tanulnak. Aztán már 
csak kérdezned kell tőlük. Mit láttatok? Valóban úgy érzem, 
hogy igaza volt, mert az a mienk igazán, amit nehezen 
értünk, amit fel kell fedeznünk, aminek az összefüggéseit fel 
kell ismernünk. – Eddig ez az iskola jelentette számotokra a 
teljes világot, a felkészülést a felnőtt életre, mert mindaz, ami 
veletek itt történt cél és értelem szerint való. Feladatunknak 
éreztük, hogy segítsünk benneteket a személyiség, a jellem 
kifejlesztésében. Még akkor is, amikor ti az óvó-intő-szigorú 
szót kemény szívvel elutasítottátok, nem látva meg, hogy 
a tanár ezzel jót akar nektek. Adjunk hálát ezért a sorsnak, 
hogy egybe gyűjtött bennünket, e nyolc esztendőre egymás 
útitársául rendelt bennünket, diáknak a tanárt, tanárnak 
a diákot. Örüljünk azért annak is, hogy itt emberséges, 
szeretetteljes kötődés kapcsolta a tanárt a diákjához, diákot a 
tanárához, amelyben bár nem mindig a megbocsátás, belátás 
kerekedett felül, de igyekeztünk mi is, szüleitek is a lehető 
legjobbat, legtöbbet kihozni belőletek.

Az emberiség legfontosabb ismereteit tantárgyakban kínál-
tuk fel néktek. A jó tanár mint a hegyi vezető aki legjobban 
ismeri az utat, de maga is újra meg újra végig járja-, mi is 
veletek voltunk ezeken a tanulási utakon. Számunkra az egyik 
legtalányosabb kérdés mindig, hogy egymásra talál-e a diák 
és a tanár gondolkodása, személyisége.

Nem volt könnyű dolgunk! Boldogok leszünk, ha magatokkal 
viszitek a tanulás és tudás tiszteletét és méltóságát, és 
képesek lesztek megérteni az alma mater üzenetét. 

Útravalóul II. János Pál pápa kedvenc szólását ajánlom 
mindenki figyelmébe, amelyet a fiataloknak mondott mindig.

NE FÉLJETEK!!! Első hallásra nem különös mondás. De 
ha belegondolunk, mindenre irányt mutat. Ne féljetek meg-
kapálni a földet, ha gyomos. Ne féljetek kitakarítani otthon, 
ha rendetlenség van; ne féljetek dolgozni, ha pénzre van 
szükségetek. Ne féljetek tanulni sem, ha jó jegyet szeretnétek. 
Ne féljetek semmitől, semmilyen feladattól, ami elé az élet 
állít benneteket. Ezeket nektek kell megoldani, nem oldja 
meg helyettetek senki. És ha nem féltek, nem marad el a 
jutalom sem, hiszen elégedettek lesztek életetekkel. Ez kell a 
boldogsághoz: a megelégedettség a boldogság alapja, csak 
így válhattok boldog emberekké.

Kedves Búcsúzó Diákok!
A tanári szemek sokat látnak, messzire tekintenek. Mint 

jó tükörben, bennetek vannak gyengeségeink, hibáink, 
mulasztásaink, vétkeink. De mi tudjuk és hisszük a ti nagyra 
hivatottságotokat is. És mi látjuk közöttetek azokat is, akik 
jóságban, erkölcsben, lelki nemességben, hitben majd 
megelőznek bennünket.

Fogadjátok el Goethe szavait:
„Tetteidnek tudjál örülni, más tetteit tudd megbecsülni, főként 
ne gyűlölj egy embert se, s a többit hagyd az Úristenre!

Kívánjuk, hogy boldoguljatok! Minden jót kívánok Nektek!
Ilonka Zoltán iskolaigazgató



Lassan tíz éve már, hogy a zeneiskola Bartók Béla 
Zeneiskolává vált. Aztán nem is olyan régen úgy 
döntött az önkormányzat, hogy összevonja két oktatási 
intézményünket, így jött létre a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Persze a 
Petőfi utcai kihelyezett tagozatot ma is zeneiskolának hívjuk, 
de azokban, akik szorosan kötődnek ezen intézményhez, 
van egy kis hiányérzet. Minden oktatási intézmény léte 
elsősorban a gyermeklétszámtól függ. Amikor én voltam 
általános iskolás, a kb. 340 diákból mintegy 100 tanult 
valamilyen hangszeren. Ma kb. 270 gyerek jár a györgyei 
általános iskolába s ebből mindössze 50-en zeneiskolába.

Ha vizsgálódunk egy kicsit e téren, arra jöhetünk rá, hogy 
nem sok községnek van ilyen művészeti múltja, a térségben 
pedig egyetlen egynek sem. Manapság, amikor egyre 
fontosabbnak tartják a hagyományok ápolását, az értékek 
megőrzését, el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen 
jövőt szeretnénk zeneiskolánknak. Hiszen ilyen drasztikus 
gyermeklétszám csökkenés mellett már nem sokáig lehet 
megtartani azt a színvonalat, amelyért az elmúlt 40 év alatt 
küzdöttek a györgyén oktató zenepedagógusok. Mindez 
azért is fontos, mert augusztustól társulási formában fog 
működni az általános iskola, és kérdéses milyen szerepet 
fognak szánni a zenei oktatásnak.

Éppen ezért több kérdés is felmerült bennem e 
témával kapcsolatosan. Hol tart most a zenei oktatás és 
művészeti nevelés Tápiógyörgyén? Hogyan vélekedik 
erről településünk és oktatási intézményünk vezetője? 
Mik a terveik? Hogyan próbálnak, akarnak-e tenni valamit 
annak érdekében, hogy újból több általános iskolai tanuló 
akarjon zeneiskolás és később zenekaros lenni? Ezekkel 
a kérdéseimmel kerestem meg Varró István polgármestert 
Toperczer Tibor volt zeneiskola igazgatót és Ilonka Zoltán 
iskolaigazgatót.

Mindhárman egyetértettek abban, hogy zeneiskolánk 
és zenekarunk fontos tényezője Tápiógyörgyének. Nem 
egy pár éve elkezdett programról van itt szó, hanem egy 
negyvenegy éve jól működő intézményről, hagyományról.

Sajnos egyre több területen érezhető a gyerekek és 
szüleik érdektelensége. Könnyen és gyorsan feladják a 
megkezdett munkát, ha akadályba ütköznek, épp ezért 
nemcsak tanulóinkat, hanem a szüleiket is ösztönözni kell. 
Hiszen az első siker után már minden sokkal könnyebb. Több 
helyről hallottam azt, hogy a gyermek már eleve túlterhelt, 
amikor az óvodából a kötöttebb iskolába kerül. Rengeteg 
mindenre kell odafigyelnie, így ha még zeneiskolába is kell 
járnia (legalább hetente 3 alkalommal), az már túl sok lenne 
számára. Ilyen feltevések előtt mindig értetlenül álltam, 
hiszen ha végig nézzük az iskolában a Büszkeségeink 
tablót, az ott látható gyerekek nagy része zeneiskolás volt. 
És ma is, régi zenekarosként azt látom, hogy a zeneiskolás 
és később zenekaros diákokat nem zavarja a tanulásban 
ez a plusz tevékenység, ezzel együtt is általános iskolánk 
legjobb tanulói közé tartoznak.

Persze ez csak az érem egyik oldala. A legtöbb esetben 
nagy visszatartó erőnek számít az, hogy mára tandíj 
ellenében tud működni ez az oktatási forma. Természetesen 
a tanulmányi átlagtól függően változik ez az összeg, 
de manapság sok háztartásban a félévi 5000-10000 Ft 
kifizetése nehézséget jelent. Még akkor is, ha tudják, 
hogy cserébe színvonalas zenei képzést, jó minőségű 
hangszereket kapnak a gyerekek. Épp ezért a képviselő-
testület körében szóba jött az, hogy ha kell, csökkentik 
valamennyivel a tandíjat. Emellett az óvodások és alsó 

tagozatosok számára hangversenyeket szerveznek, és 
Ilonka Zoltán úgy nyilatkozott, hogy minden segítséget 
megadnak – ő és az általános iskola tanárai – ahhoz, hogy 
a diákok zenei képzésben is részesüljenek, lázasan fognak 
munkálkodni az évnyitón és a tanév első napjaiban azon, 
hogy minél többen iratkozzanak be a zeneiskolába. Sőt, a 
társulási forma keretében is lehetőségeket keresnek arra, 
hogy Jászboldogháza és Jászalsószentgyörgy diákjai is 
járhassanak a györgyei zeneiskolába, ezzel is növelve a 
növendék létszámot. Ez érdekes felvetés, hiszen Toperzcer 
Tibor mindig büszkén nyilatkozott arról, hogy zenekarunk 
csak györgyei fiatalokból áll.

A györgyei zenei oktatáshoz szorosan hozzátartozik 
a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar. Fent említett 
vezetőink egyet értettek abban is, hogy a zenekar nemcsak 
művészeti értékként, hanem közösségmegtartó erejével 
is magas poszton áll a község közéletében. Ráadásul a 
minősítések, a fesztiválokon való részvétel, a versenyek 
segítségével hírnevet is szerzett az elmúlt években úgy 
önmaga, mint a község számára. Ez a csoport viszont nem 
létezhet a zeneiskola nélkül. Egyet kell értenem Varró István 
azon gondolataival, mely szerint ez a tevékenység györgye 
legnagyobb kulturális bázisa. Bármivel is próbálkoztak 
településünkön, nem tudták felülmúlni a zeneiskolát, a 
zenekart. Mára a sok községi vagy egyéb rendezvény, 
ünnepség elengedhetetlen résztvevői a zeneiskola amatőr 
zenészei.

2009 telén több zenész és zeneiskolai tanár féltette a 
zeneoktatást. Arról tanácskozott az akkori képviselő testület, 
hogy a Petőfi utcai épületből az általános iskola épületébe 
kerül a zeneiskola, és ezzel a lépéssel kérdésessé vált 
volna a zenei oktatás minősége (mivel az iskola épülete 
átalakítások nélkül nem lett volna alkalmas zenei képzésre). 
Szerencsére ez nem jött létre. Egyrészt a zenészek 
szoros összetartásának köszönhetően, másrészt mert az 
önkormányzat is átértékelte véleményét: a hagyományt, 
az összetartást és a kultúra megtartását az anyagiak fölé 
helyezte. Mára pedig a polgármester is egyértelműen 
elutasítja ezt a lehetőséget.

Tehát úgy tűnik, minden akarat és jó szándék megvan 
ahhoz, hogy bővüljön a zeneiskolai tanulók létszáma, csak a 
diákok és szüleik döntése szükséges. Kívánom és ajánlom 
nekik, hogy ne hagyják ki ezt a lehetőséget, amely életre 
szóló élményt jelenthet majd számukra.

A riportokat készítette, és a cikket összeállította: 
Füle Zsuzsanna
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Tápiógyörgyei zenei oktatás napjainkban



Egyesületünk idén ünnepelte 111 éves fennállását, mely-
nek  alkalmából vezetőségünk úgy döntött, hogy  egy ko-
rábbi nyertes LEADER  pályázat keretein belül tartunk meg-
emlékezést. A  program a május utolsó hétvégéjén tartandó 
hősök napi megemlékezésre, majd az azt követő gyereknapi 
rendezvényre épült. 

Vasárnap délelőtt az ünnepi szentmise után, a templom-
kertben megtartott községi rendezvény keretében, egyenru-
hában, csapatzászlóval tisztelegtünk a világháborúk hősi 
áldozatai előtt. Ezt  követte az egyesület történetéről való 
megemlékezés,  ahol beszédet mondott Varró István polgár-
mester. 

A program gyereknapi része 13 órakor kezdődött az általá-
nos iskola udvarán és a Szentháromság téren. A rendezvény-
re kilátogató személyeknek ehetősége volt tűzoltó-, rendőr-
ségi-, és mentőgépjárművek megtekintésére, kipróbálására.  
A gyerekek használhatták a KRESZ-ügyességi pályát, a té-
rítésmentesen igénybe vehető ugráló-várat, bemutathatták 
kreativitásukat a kézműves foglalkozásokon. Nagy sikert 
aratott a mentőkutyás bemutató, a színpadon pedig Heilig 
Gábor és Eszményi Viktória gyerekműsora szórakoztatta a 
közönséget. 

A délután talán leglátványosabb része a műszaki mentési 
bemutató volt, ahol egy gépjármű baleset szimulációja volt 
látható, a közönség tagjai betekintést nyerhettek  a mentő-
szervek munkájába, majd végezetül egy felgyújtott gépjármű 
oltását volt láthatták. 

Az egyesületünk nevében szeretném megköszönni mind-
azoknak a munkáját,  akik a rendezvény lebonyolításában,  
segítségünkre voltak:

Nagykáta Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 
Nagykátai Rendőrkapitányság, Tápiószelei Mentőállomás, 
Jászberényi Mentőkutyás Egyesület, Pándi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület, Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Tápió-
györgyei Községi Önkormányzat, Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógu-
sai, Kastélykert Óvoda dolgozói.

Köszönöm mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájá-
rultak a rendezvény sikerességéhez!

Sinka Gábor
egyesületi elnök
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111 éves a helyi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete

A múlt évi látogatásukat követően, meghívást kaptunk 
testvértelepülésünk, Wünnewil-Flamatt önkéntes tűzoltóitól, 
hogy látogassunk el hozzájuk, ismerkedjünk meg az ottani 
tűzoltók munkájával, eszközeikkel

Az utazásra  június 1. és 5. között került sor, melyen  a Tűz-
oltó Egyesület vezetősége vett részt, tolmácsként Józsa Pé-
ter segített a kommunikációban, amit külön köszönünk neki! 

Megérezésünkkor szívélyes fogadtatásban volt részünk, 
elszállásolásunkról és a programokról a helyi tűzoltók gon-
doskodtak. A kint eltöltött idő alatt sok „meglepetés program-
ban”  volt részünk, amit előzetesen titokban tartottak, ez csak 
még érdekesebbé tette a kint tartózkodást, hiszen mindig iz-
galommal vártuk, hogy mit „találtak” ki számunkra.

Módunk volt  találkozni a falu vezetőivel, megismerhettük 
a település infrastruktúráját, és időnként elcsodálkoztunk, 

hogy milyen egyszerűen oldják meg a mindennapi felada-
taikat. Nem volt sok szabadidőnk, mert vendéglátóink sűrű 
programot állítottak össze;  kirándulás a hegyekbe, városné-
zés, lövészet a községi lőtéren, grillparti a tűzoltószertárban, 
a helyi Vízmű megtekintése és utolsó este Daniel Brunner úr 
- a svájci Tápiógyörgye Baráti Társaság vezetője -  rendezett 
kertjében tiszteletünkre egy fogadást, amelyen a helyi képvi-
selők is részt vettek. 

Megismerkedhettünk a svájci tűzoltók szakmai és technikai 
eszközeivel,  látogatást tettünk Bernben egy hivatásos tűzol-
tó laktanyában, ami Svájcban az egyik legnagyobbnak szá-
mít, majd Düdingenben egy központi önkéntes tűzoltóságot 
néztük meg,  és természetesen megtekintettük a Wünnewill 
és a Flamatt települések tűzoltószertárait is.

Összességében a svájci tűzoltók munkája is ugyanaz, mint 
a miénk, csak jobbak a munka körülményeik, technikailag is 
jobban fel vannak szerelve. 

A településeken az önkormányzatnak kell fenntartani ön-
kéntes tűzoltóságot, hivatásos állomány csak a nagyvárosok-
ban van. A szervezeti felépítése a tűzoltóságnak teljesen más 
mint nálunk, de szakmai szemmel  sokkal jobb és ésszerűbb, 
csak remélni tudjuk, hogy  egyszer Magyarországon  is vala-
mi hasonlót sikerül létrehozni. 

Nagyon jó és baráti kapcsolatot sikerült létrehoznunk a 
Wünnewill-Flamatt település tűzoltóival,  amit a későbbiek 
során is szeretnénk fenntartani. 

Külön köszönöm a svájci programok szervezésében és 
bonyolításában részt vett barátainknak a segítő támogatá-
sát:  Marianne Kormann, Andreas Freiburghaus, Roland Kor-
mann, Sigi Felder, Ivo Hayoz, akik sokat tettek azért, hogy 
eredményes és sikeres legyen a kint tartózkodásunk!

Sinka Gábor
egyesületi elnök

Györgyei tűzoltók Svájcban



A Tápiógyörgyei római katolikus egyház és a Torockó Baráti 
Társaság szervezésében három faluból, Tápiógyörgyéről, 
Újszilvásról és Tápiószőlősről közel 50 fővel indultak 
zarándokok június közepén a csíksomlyói búcsúba. A 
katolikus rendezvény az erdélyi magyarság legnagyobb 
ünnepének számít, melyet minden év pünkösdjén, a 
csíksomlyói hegy oldalában szabadtéri szentmise keretében 
tartanak meg. A környék lakóin kívül sokan érkeznek a 
történelmi Magyarország utódállamaiból, de gyakran látni 
tengeren túlról, Amerikából vagy Ausztráliából érkezett 
magyar csoportokat is.

A három falu lakói külön táblát készítettek Tápiógyörgye, 
Újszilvás, Tápiószőlős felirattal, hogy Csíksomlyón az 
autóbuszból kiszállva, ezeket kézben fogva induljanak a 
meredek kaptatóra. A hömpölygő tömegben megesett, hogy 
némelyek lemaradtak, de megérte a fáradtságot, a látvány 
ugyanis mindenki számára felemelő volt. A csapadékos 
időjárás ellenére idén is százezrek vonultak a helyszínre, nem 
törődve az esővel, széllel és az olykor meglehetősen hideg 
levegővel. Családok ezrei, népviseletbe öltözött helybéliek, 
hagyományőrző csoportok, és a világ számtalan tájáról 
érkezett cserkészek között foglaltak helyet a györgyeiek, 
közösen mondva az imát, majd hallgatva a szentbeszédet. 
A szentmise végén együtt énekelte a hegyoldal a magyar, 
majd székely himnuszt, ezzel fejezve ki a földkerekség 
magyarságának teljes összetartozását. A búcsú napját 
végül Szentegyházán fejezte be a társaság, ahol a 150 tagú 
gyerekkórus nagyszerű koncertje adott felejthetetlen élményt 
minden kiutazó számára.

Pünkösd másnapján Gyimesbükkre látogattak a Tápió-
vidékiek, ahol a történelmi Magyarország legkeletibb 
vasútállomásán, tízezrek jelenlétében fogadták a Budapestről 
érkező különvonatot. Az ezer éves határ mentén ismét 

óriási ünnepség kerekedett, ahol székelyek, csángók és 
anyaországi magyarok emlékeztek közös történelmünkre. 
A magyar nemzeti színek mellett, számtalan székely zászló 
között olykor feltűnt egy tábla Tápiógyörgye felirattal, hirdetve 
jelenlétünket az egybetartozás kifejező szándékával. 
Nagyszerű érzés volt kezet fogni azokkal a györgyeiekkel, 
akik külön utat választva utaztak a helyszínre, hogy a mai 
határoktól 400 km-rel keletre együtt ünnepelhessenek falubéli 
barátaikkal. Aki ott volt és átélhette ezeket a pillanatokat, 
biztosan nem bánta meg a hosszú és fárasztó utazást. 
Verhette az eső, fújhatta a szél, csodálatos élményben volt 
része, lélekben és hitben egészen biztosan megerősödve tért 
haza újra otthonába. 

Németh Csaba

JÚLIUS 13. OLDALKözélet, kultúra

Györgyei zarándoklat a csíksomlyói búcsúba

A csíksomlyói búcsú tápiógyörgyei zarándokainak egyik 
hölgy tagja, egy Wass Albert idézet megjelentetését kérte a 
szerkesztőségtől. Az erdélyi író, költő soraival szeretné az 
emlékekben feleleveníteni a kirándulás értékátadó üzenetét.
(szerkesztőség)

„Nap fiai, magyarok, áldjon meg benneteket az Úr és 
őrizzen meg benneteket! Fordítsa az Úr az Ő orcáját tifelétek 
és adjon tinéktek tudást, erőt, győzedelmet és hatalmat 
a gonoszság fölött! Szeressétek egymást, hogy méltók 
legyetek az Úr szeretetére! Segítsétek egymást és az Úr is 
megsegít benneteket... védelmezzétek egymást és az Úr is 
megvédelmez benneteket... ne féljetek, magyarok... és ne 
csüggedjetek... mert veletek van az Úr... aki megerősít... 
megsegít... és igazságának jobbjával támogat benneteket... 
minden küzdelmetekben... - Bízzatok Őbenne... s istentudó 
hitetek... hegyeket mozdít... országot szabadít... Magyar... 
országot... Isten országát... az Ő dicsőségére... istentudó 
magyarok... jövendőjére...

A hagyaték megmarad, mert Istentől való, s ezáltal elpusz-
títhatatlan! Bízzatok, magyarok! A rabság és szenvedés 
napjai megszámláltatva. A szabadság hajnala dereng. 
Vigyázzátok a mustármagvakat!”

Idézet Csíksomlyó zarándokaihoz FÉK-KARI KFT.
Már 10 éve a lakosság szolgálatában

Szolgáltatásaink:
- Autós, motoros bolt
- Fék-, kuplungtárcsa felújítás
- Cipő, tska, focilabda, ruha javíttatás
- Ruha és szőnyeg tisztíttatás
- Óra javíttatás, elemcsere
- Kerti-, barkácsgép javítás, karbantartás
- Pneumatikus és hidraulikus gépek javítása
- Szalagfűrészlap gyártás, élezés
- Fűrészlánc élezés
- Kés, olló köszörülés, kulcsmásolás
- Szakember közvetítés
- Kismotor, robogó javíttatás
- Kertépítés, kert karbantartás
- Új és használt kertigépek forgalmazása
- Autó-, épületüveg fóliázás
- Elektromos kerékpár és rokkantkocsi javíttatás
- Riasztóberendezések szerelése, karbantartása
Továbbra is a lakosság szolgálatában!

Kecskés Károly “MINDENES”
Tápiógyörgye, Ady Endre utca 78.

Tel.: 06 53 583 504, 06 20 935 4812
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A Pokoltanyai Lovas Egyesület
Pokoltanya haldokló település Tápió-

györgye határában. Egykor virágzó élet 
folyt a tanyaközpontban, mára néhány 
roskadozó épületet leszámítva, alig ta-
lálunk valamit a régmúlt emlékeiből. A 
Dóra család talán az egyedüli, amely 
dacolva az idővel, fejébe vette, hogy 
újra életet varázsol a romok közé. Te-
vékenységük példaértékűnek számít, 
mindenképpen támogatandó, amit 
a fiatalság nevelése és az élővilág 
megismertetése érdekében tesznek 
mindennapi gondos munkájukkal. A 
család életéről és a Pokoltanyai Lovas 
Egyesület működéséről, a jövőbeli 
tervekről Dóra Mariannt kérdeztük 
szerkesztőségünk részéről. 

Mikor és honnan költözött a Dóra 
család Pokoltanyára? Kitől jött az 
ötlet?

Pokoltanyával 1991 decemberében 
ismerkedtünk meg. Egy újszászi, tá-
voli rokon hívta fel rá a figyelmünket 
egy szombati napon és mi akkor rög-
tön idejöttünk megnézni. Anyukám 
meglátta a „csipkerózsika kastélyt” 
és azonnal beleszeretett. 1992 janu-
árjában vettük meg és kezdtünk rajta 
dolgozni, ami azóta is tart. Az életünk 
lett, mindenféle szempontból. Pesti 
családi házunkat eladtuk és végleg le-
költöztünk 1998-ban.

Hogyan kezdődött az állatfarm ki-
építése? Milyen állataitok vannak je-
lenleg? 

Az állatok szeretete velem született 
79-ben, és mindig az volt a vágyam, 
hogy jó sok állat vegyen körül. Ami-kor 
Pokolba költöztünk kezdett megva-
lósulni az álom, bár csak kisebb álla-
tokkal, mint nyulak, kutyák, birkák. 
Aztán egyre többen lettek, elkezdtük 
kiépíteni a farmot. Most már van kengu-
runk, mosómacik, dámszarvas, emuk, 
struccok, rengeteg teknős, rókák, egy 
magyar szürkemarha és a kisállatok. 

Régóta foglalkozol lovaglással? 
Mikor kezdődött a lovasoktatás nála-
tok? Kik járnak hozzátok elsősorban 
lovagolni? 

Lovagolni 11 évesen kezdtem Zagy-
varékason, nem túl jó indítással, ugya-
nis az első órán leestem. Nagyon 
megijedtem, és akkor megfogadtam, 
hogy soha többet nem ülök lóra... Már 
másnap kint voltam a lovardában. Ez 
egy „fertőzés”volt nálam, ami azóta is 
tart. Imádom őket, innen is jött az ötlet, 
hogy a mostani fiatalokat tanítsuk, ne-
veljük a ló szeretetére. 2003-ban vettük 
meg az első három lovunkat, ami azó-
ta kilencre emelkedett. A lovaglás egy 
gyönyörű sport és ezt egyre többen 
felismerik. Így az egészen pi-ciktől, 

3-3,5 éves gyerekektől a 40-45 éves 
apukák-anyukákon át a 71 éves 
bácsikáig bezáróan mindenki meg-
fordul nálunk. A szakmában jó nevünk 
van és ennek híre megy. Visszajárnak 
lovagolni Debrecenből, Kaposvárról, 
Budapestről.

Vannak segítőid? Hányan végzitek 
ezt a munkát?

Mérész Gabi 18 éve van nálunk, ő 
már teljes értékű családtag. Más segít-
ség nem nagyon van, leszámítva a lo-
vaglós lányokat, akik a hátasok körül 
sok munkát megcsinálnak.

Működik a faluturizmus? Lehet itt 
szállást, étkezést is rendelni?

A nyári lovas tábor működik, és 
idén bevezettem a kéthetente meg-
rendezésre kerülő „lovasnapot”, ahol a 
gyerekek egész nap itt vannak, kapnak 
ebédet, korlátlanul lovagolhatnak, 
mindent megtanulnak a lovakról, a 
velük való bánásmódról, körmölünk, 
trágyázunk, sörényt fonunk, etetünk, 
szóval ilyenkor picit ők is lovas gaz-
dák lesznek. Édesanyám tragikus ha-
lála mindent megváltoztatott, szálló 
vendégeket már nem fogadok, nincs rá 
időm. De egyre több csoportunk van, 
lovas kocsi számra érkeznek, ezért 
szeretnék sokat fejleszteni, hogy szí-
vesen térjenek hozzánk vissza.

Mikor került bírósági bejegyzésre 
a Pokoltanyai Lovas Egyesület? 
Milyen célokat fogalmaztatok meg 
működésével kapcsolatban? Jelen-
leg hány tagja van az egyesületnek?

Egyesületünk 2007-ben lett beje-
gyezve, célunk mindenképpen a fiata-
lok tanítása, e szép sport hirdetése 
és megszerettetése az emberekkel. 

Most jutottunk el oda, hogy két kiváló 
tanítványom versenyzésbe kezd, saját 
kiképzésű lovainkon. 2011. 07.08-
án megyünk Budapestre a Nemzeti 
Lovardába vizsgázni, és ha sikerül, 
az abonyi versenyen már indulunk 10-
én! A lányok jó eredményeiben bízva 
viszik tovább a jó hírét Pokoltanyának 
és Tápiógyörgyének egyaránt.

Az állatfarm és a lovak eltartása 
nyilván nem kevés pénzbe kerül. Mi-
lyen forrásokból tudjátok mindezt 
finanszírozni? Vannak külső támo-
gatók?

Külső támogatóink nincsenek, csak 
a vendégek által befolyt pénzt forgatjuk 
vissza, pont ezért haladuk ilyen lassan.

Milyen fejlesztési terveitek vannak 
a jövőre vonatkoztatva? Van-e 
valami elképzelésetek a tornyos 
épülettel kapcsolatban, melyben va-
laha kocsma és üzlet működött?

Ötletem rengeteg van, tele va-
gyok tervekkel, szeretnék mindent 
megvalósítani, amit anyukámmal elter-
veztünk anno. Most elindítottunk egy 
pályázatot, lovas turisztikai fejlesztésre, 
ha sikerül egy szép fedeles lovardában 
lovagolhatnak a lovasaink.  Pokoltanya 
történelméhez hozzá tartozik a tornyos 
épülete, elképzelhetetlen a táj nélküle. 
Így egy agroturisztikai pályázat bea-
dásával, amit a polgármesterünk hoz-
záértő munkájának köszönhetünk, 
próbáljuk megmenteni a pusztulástól a 
„légyszarost”.

A riportot készítette: Németh Csaba



A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál hagyományainkhoz híven az 
idén is megrendezésre került a játékhét június 27. és július 
01. között, melynek programjaihoz a Művelődési Ház és a 
Blaskovich János Általános Iskola adott otthont. Az odaláto-
gató gyermekek szabadjára engedve fantáziájukat kedvükre 
alkothattak a különböző kézműves területeken: gyöngyfűzés, 
festés, rajzolás, decupage, virágkötészet. A kreatív foglal-
kozásokkal párhuzamosan folyamatosan zajlottak a sport- és 
ügyességi játékok: tollaslabdázás, asztaliteniszezés, csapa-
tjátékok, labdajátékok. 

Tápiógyörgyéről naponta 14 gyermek vett részt, akiket az 
önkormányzat busza szállított.

Már az első napon több, mint 50 gyermek érdeklődött a 
foglalkozások iránt. Az általunk felkínált programok mellett 
tízóraival és üdítőitallal is tudtunk szolgálni.   

Kedden délelőtt az OMSZ helyi egységének és az önkén-
tes tűzoltóknak a munkájával ismerkedhettünk. Délután a 
Nagykátai Rendőrkapitányság által szervezett kerékpáros 
ügyességi versenyen vehettek részt a bátrabbak.

Szerda délelőtt ifj. Terék József és Szívós István tartot-
tak zenei délelőttöt az iskola aulájában. Népi hangszereket 
mutattak be, és közös éneklésre invitálták a jelenlévőket. 
Délután a jászberényi Állat- és Növénykertbe látogattunk, 
ahol többek között részt vehettünk a pingvinek és a kenguruk 
látványetetésén.

Csütörtökön rajzversenyt hirdettünk. Erre összesen 45 
képpel pályáztak a versenyzők. Ivanicsné Zsíros Katalin 
tanítónő origami foglalkozást vezetett. Valamint Magyar And-
rás tápióbicskei lakos csuhéfonásra tanította a gyerekeket.

Pénteken tartottuk a „Ki Mit Tud?” vetélkedőt, ahol nagyon 
változatos műsorszámokkal szórakoztattak minket a fellépők.

A résztvevők számából (napi 60-100 fő), a gyermekek és a 
szülők visszajelzéseiből úgy ítéljük meg, hogy nagyon sike-
res volt a programunk. Ez különösen abban nyilvánult meg, 

hogy sokan rövidnek tartották az egy hetet. Nem ígérhetjük, 
hogy jövőre hosszabb lesz (bár, nem lehetetlen), de az biz-
tos, hogy ezt a hagyománysorozatunkat ápolni és fejleszteni 
szeretnénk, előtérbe helyezve a minőségi szempontokat. 

Sikereinkhez jelentősen hozzájárultak a következő 
nagylelkű támogatóink:

Tápiógyörgye Község Önkormányzata, Reál Élelmiszer 
Kisáruház, Kiss-Malom Kft, Patkós Stúdió, Bálint Attila, Bu-
jáki Mária, Perjesiné Dudás Andrea, Községi Gondozási 
Központ, Panni Ital-Vegyes Diszkont, Pro Familia Med. Bt., 
Vaprezsán Melinda Gyöngyi, Ildi-93 Ker. Bt.

Nekik ezúton mondunk köszönetet adományaikért. Kívá-
nunk számukra nagyon jó egészséget, és további sok sikert 
a munkájukhoz! 

Vassné Tóth Katalin
Intézményvezető
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Zenekari hírek
A zenekar idén is, mint minden évben, elindult nyaralni, 

melyet most egy fesztiválhoz igazítottunk. Ebben az évben 
Balatonföldváron töltöttünk el öt napot. Itt minden nyáron 
megrendezik a négy napos Balatonföldvári Térzene Fesz-
tivált, ahol mindig sok fúvószenekar és big band lép fel. 
Lehetőségünk nyílt más zenekarokkal megismerkedni és 
fölvenni a kapcsolatot, barátságot kötni. Reméljük, ezt majd 
tudjuk kamatoztatni. Örömünkre mi is játszhattunk az egyik 
napon. Nem hazudtoltuk meg magunkat, és a hangulatot 
sikeresen megteremtettük a rossz idő ellenére is, ugyanis 
sajnos végig esős és szeles időt fogtunk ki. Természetesen 
a bátrabbak azért megmártóztak a hideg vízben, és este 
is kihagyhatatlan volt megnézni a Balaton vizén szikrázó 
fényeket. Szinte biztos, hogy mindenki nagyon jól érezte 
magát, és élményekkel gazdagon tért haza. Jövőre ugyanitt, 
ugyanekkor?J

A szolfézs terem tavalyi kifestése és kisebb zeneiskolai 
eszközök rendbetétele után felbuzdulva idén nyáron is össze-
fogunk és kicsinosítjuk zeneiskolánk kinézetét.

Szeretnénk még barátságosabbá tenni a környezetet és 
élvezhetőbbé az ott töltött időt. Reméljük törekvésünk meg-
hozza gyümölcsét, és mindenki még szívesebben fog zenélni 
az iskolában.

Az idei év híres zeneszerzőnk, Liszt Ferenc éve. Szerte 

az országban tartanak koncerteket, rendezvényeket a tiszte-
letére. Mi is úgy éreztük, hogy egy méltán híres zenészről 
illendő megemlékezni. Így a Falunap előtti pénteken (július 
22.) a Szent Anna Templom előtt fogunk koncertet adni kora 
esti időpontban Liszt és a zene örömére. Szeretettel várunk 
minden kedves zeneszeretőt!

A Falunap elmaradhatatlan fellépőjeként újra a Faluház 
előtti színpadon játszunk egy órát, hogy megalapozzuk az 
esti hangulatot. Hallhatnak majd régi kedves és új, először 
közönség elé vitt darabaokat is. Érezzék jól magukat!

Füle Zsuzsanna

Játék-hét

 

Együtt a csapat



A Tápiógyörgyei Községi Sport Klub futballcsapata el-
ismerést érdemlően nyerte meg a 2010/2011. évi Pest 
megyei II. osztály labdarúgó bajnokság B csoportját. A 
csapat 24 mérkőzésen 65 pontot szerzett, mely 21 győ-
zelmet, 2 döntetlent és 1 vereséget foglal magában. A rú-
gott és kapott gólok aránya 88-12. Kiemelkedő győzelem 
az őszi idényben Tóalmás, tavasszal Tápióság csapata 
ellen született, mindkét mérkőzés 10-0 -ás Tápiógyörgyei 
bravúrral végződött. 

Az idei év sikereiről, az egyesület működési feltételeiről 
és a jövőbéli tervekről Hajnal József klub elnököt kérdeztük 
a vele készített riportunkban. 

Hogyan foglalnád össze az újabb aranyérem sike-
rének legfőbb okait? Melyek azok a területek, amelyeket 
feltétlenül érdemes kiemelni az egész évi munkából?

Erre a kérdésre nehéz röviden válaszolni, mert több 
összetevője is volt az aranyérem megszerzésének, de 
javaslom a jobb érthetőség kedvéért, vegyük sorba az ese-
ményeket, hogy milyen főbb állomásai voltak a sikernek. 

A 2008/09-es bajnokság során az események kedvezőt-
len alakulása miatt a csapat egyik fő szponzora egy idő után 
a tényleges támogatás helyett, csak hitegette csapatunkat, 
így a 2008/2009-es bajnokságra elképzelt tervünk pillanatok 
alatt összeomlott, a csapatunk nem tudott az akkor induló 
megye I/B-be fölkerülni. Ez a tény mérhetetlen csalódást és 
nagy bosszúságot jelentett számunkra, ami egy kijóza-nító 
hidegzuhannyal is felért, noha csak egy hajszállal marad-
tunk le a megye I/B-ről. 

A helyzet értékelése után más célunk nem lehetett, mint 
az, hogy a csapatot mielőbb a megye I/B-be kell juttatni, az 
utánpótlás játékosaink neveléséhez a korábbiakban meglévő 
jó feltételeket meg kell próbálni ismét megteremteni, minél 
több saját nevelésű játékos szerepeltetésére törekedni és 
a megváltozott anyagi lehetőségeinkhez kell igazítani a 
csapat erősítését, jövőjét.

A 2009/10-es bajnokság során a megfogalmazott elkép-
zeléseink gyenge pontjai határozottan felszínre kerültek, 
ugyanakkor egyre tisztábban láttuk, hogy a bajnoki siker 
eléréséhez minőségi, húzó játékosokat kell igazolni, amely-
hez jelentős szponzori hátteret is biztosítani kell.  A feladat 
adva volt, már „csak” meg kellett valósítani. Természetesen 
nem találtuk fel a csőben lyukat, de valamit leírni vagy 
kigondolni sokkal könnyebb, mint azt kézzel fogható forin-
tokká tenni.

Mondja a közhely „elsőként végy egy jó kapust”, de ami 
még ezt is megelőzte, szükségesnek láttuk az edzői poszton 
frissíteni. Korábbi edzőnk Józsa László szakmailag igazán 
magas színvonalon, nagy becsülettel végezte a munkáját, 
de úgy láttuk, hogy a csapat felrázásához feltétlenül új 
hang, új stílus, új módszer kell, ami nem biztos, hogy jobb, 
mint az előző, de mégis más. A sportban ez gyakran alkal-
mazott megoldás. Természetesen bíztunk abban, hogy 
Viola Kálmán, ahogy játékosként, úgy edzőként sem okoz 
csalódást. Fontos volt annak a bizonyos néhány húzó játé-
kosnak a leigazolása is, akik szinte azonnal erősségeivé 
váltak csapatunknak. 

Nem utolsó sorban fontos volt az a pozitív morális háttér, 
ami a csapatot körül vette, (és ez nem közhelynek szánom) 
az a sok-sok segítő kéz, a törzsszurkolói támogatás és az, 
hogy idegenben is szinte otthon voltunk olyan sok györgyei 
szurkoló kísérte el csapatunkat. 

Adva volt a háttér, az edzőnk hozzá tette a saját tudását, 

a játékosok vevők voltak rá, akarták a sikert és így kialakul-
hatott az jó közösség, ami a korábbi sikereknél is  jellemezte 
az öltözőt.

Milyen célokat fogalmaztak meg a vezetők az újabb 
idényre?

Az első és a legfontosabb, hogy a csapat működtetéséhez 
szükséges anyagi forrásokat továbbra is biztosítani tudjuk, 
ez mindennek az alapja. Az új idényben célunk nem le-het 
más, mint stabil jó csapatként futballozni, lehetőleg vala-
mennyi hazai mérkőzésünket nézőink szórakoztatására 
sikeresen teljesíteni, idegenből minél több pontot elhozni.  
Ezzel a teljesítménnyel az első nyolcban tudnánk végezni. 

Hogyan áll össze a csapat? Milyen igazolásokat ter-
veztek? Mennyiben tud segíteni az utánpótlás?

A csapatba jelentős igazolásokat nem tervezünk, mert az 
anyagi lehetőségeink korlátozottak. A csapatot 2011 feb-
ruárjában már úgy erősítettük meg, hogy a megye I/B-re új 
játékosokat lehetőleg már ne vagy csak egy-kettő személyt 
kelljen igazolni. Természetesen utánpótlásunk előtt a felnőtt 
csapat kapuja nyitva áll és örömmel látjuk, hogy vannak is, 
akik ott kopogtatnak, sőt már több alkalommal be is léptek 
az ajtón.  

Sokan azt mondják, hogy Viola Kálmánnak oroszlán-
része volt az idei év sikerében? Marad ő az edző?

Valóban Kálmán teli találat volt az edzői posztra. Az elvá-
rásainknak mindenben megfelelt, olyan csapatot sikerült 
neki összerakni - és most nem az éppen aktuális kezdőre 
gondolok -, amely a bajnokság valamennyi mérkőzésén 
nem csak eredményben, de morálisan is az ellenfelek fölé 
nőtt. Ezért más edzőben nem gondolkodunk, remélhetőleg 
még sok sikerben lesz közösen részünk. 

Hogy áll a pályarekonstrukció? Tervezik-e a meglehe-
tősen romos lelátó felújítását? Milyen fejlesztési elkép-
zelések vannak az infrastruktúrában?

A pályánk reményeink szerint az elkövetkező néhány 
hónapban jelentős átalakításon, modernizáción fog átesni. 
Pályázat útján sikerült az edző pálya teljes világítására és a 
teljes pálya bekerítésére közel 7,8 millió Ft nagyságrendben 
forrást nyerni. A kivitelezés megkezdését még nem tudtuk 
megkezdeni, mert a pályázat műszaki tervét  sajnos át 
kellett dolgozni, egy időközben kiderült hiányosság miatt. 
Ez a felmerült probléma és az ismételt műszaki tartalom 
megvalósítására vonatkozó engedélyeztetési eljárás 
elhúzódása hátráltatta a kivitelezési munkák megkezdését. 
Jelenleg a kivitelezés megkezdéséhez szükséges 
műszaki dokumentumok jóváhagyása megtörtént, 
a munkák finanszírozásának technikai megoldási 
lehetőségeit pontosítjuk, mert sajnos az elvégzendő 
munkák utófinanszírozottak, tehát az állam csak a munkák 
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Újra bajnok lett a Györgye!
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Lezárult a bajnoki idény és mindkét csapatunk eleget 
tett az elvárásoknak, sikerült elkerülnünk a kieső helyeket. 
Egész évben kiélezett csaták folytak és egy-egy bajnoki 
pont elvesztése csak hajszálon múlott. Az NB III-as csapatot 
az őszi fordulóban több sérülés is hátráltatta, de túljutva a 
nehézségeken, sokszor bravúros győzelmeket aratva sikerült a 
bent maradás reményét fenntartani, majd a tavaszi fordulókban 
a felmerülő kételyeket eloszlatva be is biztosítani. Külön öröm, 
hogy legnagyobb tehetségünk, Némedi Zalán az egész éves 
összesített erősorrend szerint a Közép-Magyarorszigi  Régió 
NB III-as bajnokságának második legeredményesebb játékosa 
lett. Ez a teljesítmény azért is nagy eredmény, mert az ország 
legnagyobb játékerőt képviselő régiójának bajnokságában 
szerepeltünk. Az erőeltolódás olyan méreteket öltött a 2010-
11-es szezonban, hogy a megyei bajnokságban is komplett 
NB III-as csapatok szerepeltek, az élmezőnyben pedig nem 
volt ritka az NB II-es szint sem. Az NB III-as bajnokságban 
pedig NB I-es szintű játékosok alkották néhány csapat 
gerincét. Ezt a helyzetet már a Szövetség is észrevette, és a 
régió átalakítása mellett döntött, így a következő szezonban 
már remélhetőleg igazságosabb rendszerben történik a régió 
felosztása.

Habár itt a nyár, szünetel a bajnokság, mi mégse pihenünk, 
leadtuk mindkét csapat nevezését, edzünk edzőmérkőzéseket 
játszunk, készülünk a következő szezonra, és az egyesület 
stabil anyagi hátterének megteremtése érdekébe pályázatokat 
írunk, melyek legtöbbször sikeresek, mint az idei első 

negyedévre kiírt NCA pályázat, amin 115,000 Ft-ot nyertünk 
működési költségekre.

Gratulálunk Tápiógyörgyei KSK-nak a bajnoki cím 
megszerzéséhez! Gratulálunk a Jánoshidai Asztalitenisz 
csapatnak az Észak Alföldi Régió NB III-as bajnoki címéhez, 
amelyben jelentős Tápiógyörgyei vonatkozás is van, mivel 
legjobb játékosuk Németh Miklós volt.

Mindenkinek további szép nyarat kíván a TASK!
Mohácsi Bence

elvégzése és azok sikeres átadása után fizet.
Milyen költségvetési forrásokból táplálkozik a györgyei 

futballcsapat? Van remény újabb szponzorokra?
A tápiógyörgyei futball működési költségeit az önkor-

mányzat finanszírozza, amely részben fedezi kiadásainkat. 
Természetesen tudjuk, hogy önkormányzatunk nehéz gazda-
sági helyzetében ez is óriási teljesítmény, amiért ez úton 
is köszönetet mondunk. A csapat teljes költségvetésének 
kb.55%-t magánszemélyek, törzsszurkolók, és a honlapun-
kon is megtalálható cégek, vállalkozások finanszírozzák. A 
leendő új szponzorok keresése, most már mindennapossá 
vált. Világosan látszik, hogy szponzori pénzek nélkül az 
elért eredmények nem tarthatók, ezt sajnos tetszik vagy 
nem tudomásul kell vennünk. Tápiógyörgyén jó néhány 
potenciálisan számba vehető cég és vállalkozás van, aki meg-
engedhetné magának a sport támogatását, de eddig nem 
tette, pedig velük, sokkal többen magunkénak érezhetnénk a 
csapat sikereit, boldogulását, tudva azt, hogy tettünk valami 
pluszt a közért, a falunkért és nem utolsósorban fiataljaink 
egészségének megőrzéséért, jellemük fejlődéséért.

Az elkövetkező szezon, a magasabb osztály követelmé-
nyei mennyivel emelik meg a kiadásokat?

Szerencsére az új sportpolitikai támogatásnak, kiadásaink 
csekély mértékben, csak az utazási költséggel emelkednek, 
így egy kicsit kevesebb gonddal vághatunk neki az új bajnok-
ságnak.

Sokan azt mondják, nem jó, ha a megyei szintű játé-
kosok anyagi juttatást kapnak szereplésükért. Lehet-e 
napjainkban, 2011-ben pénz nélkül focicsapatot sike-
resen működtetni?

Sajnos tudomásul kell venni, hogy napjainkban az ered-
mény orientált futballt, már a megye II-ben sem lehet  pénz 
nélkül csinálni, sem Tápiógyörgyén, sem az ország bármely 
megyéjében. Nyilván a nagyságrendek változóak, de maga 
a tény az tény marad.

A mennyiben a játékosok valamilyen formában a sikere-
sen megvívott mérkőzésekért és az utazási költségek el-
számolásaként nem kapnának térítést, Tápiógyörgyén 
csak megye III-as futball lenne. Viszont a jelenlegi mű-
ködési költségek döntő többsége a megye III-ban is 
felmerülne. Jelenleg a legkisebbektől a felnőttekig több 
mint 60 sportolónak van lehetősége a mozgásra, a sza-
badidő értelmes eltöltésére, a hosszan tartó egészség 
megalapozására, megóvására, így négy csapat rendszeres 
versenyeztetése a feladatunk, ami a megfelelő utánpótlás 
bázis működtetését is megköveteli. Ha a jelenlegi alap fel-
tételek nem állnának rendelkezésre,  úgy ez a sportolói lét-
szám kb. kétharmadával csökkenne, végül a futballunk az 
érdektelenségbe süllyedne, amire valóban kár lenne áldozni. 
A szponzorok (magán személyek, törzsszurkolóink, cégek, 
vállalkozások) felkutatása és bevonása a györgyei futball 
működtetésébe teszi lehetővé, hogy községünk futballja 
eredményes és hosszú távon is biztosítható legyen.

Ez úton is szeretném tisztelettel kérni azokat a személyeket, 
vállalkozásokat, akinek a községünk futballja nem közöm-
bös és lehetőségeik megengedik, hogy támogassák csapa-
tunkat, erre az életbe lépett új sporttörvény szélesebb kere-
tek között, államilag szabályozva is módot ad.

Köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit részletesebben 
szólhattam községünk futballjáról, mindennapi gondjainkról, 
terveinkről, remélve azt, hogy akik eddig is érdeklődtek a 
csapatunk szereplése felől, azok még teljesebb képet kap-
tak és akiknek futballunk eddig közömbös volt, talán egy ki-
csit támogatóbb véleményt formálnak rólunk és a györgyei 
sportra (futball, asztalitenisz) áldozott forintokat nem tekintik 
kútba dobott pénznek.

Bízom benne, hogy egy év múlva már a megye I/B-ben el-
töltött sikeres év után, ha nem is bajnokság megnyeréséről, 
de egy sikeres év eredményeiről számolhatok be. (Hajnal 
József)                          A riportot készítette: Németh Csaba

TASK hírek

Szűcs József, Vágó Péter, Varga István, Kovács Ferenc, Mol-
nár László, Mohácsi Bence, Némedi Zalán, Németh Sándor, 
Baliczky András
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Az előrehozott, illetve a csökkentett összegű előrehozott 
öregségi nyugdíjról

Amikor valaki a reá irányadó korhatárt megelőzően kíván 
nyugdíjba vonulni, azt előrehozott öregségi nyugdíjnak 
nevezzük. A jelenleg érvényben lévő szabályozások szerint, 
fokozatos átmenettel került bevezetésre a korhatár 62-ről 65 
évre történő felemelése. Az 1951 évet követően születettek 
esetében a konkrét születési évekhez, meghatározott életkor 
tartozik. Ezek az alábbiak:

Az 1952-es korosztály esetében a korhatár 62 év 183 
nap, az 1953-asoknál 63 év, 1954-hez 63 év 183 nap, 
1955-höz 64 év tartozik. 1956-ban születettek 64 év 183 
nap után, az 1957-ben és ezt követően születettek a 65. 
életévük betöltésekor vonulhatnak nyugállományba. Az 
előrehozott öregségi nyugdíj intézménye ezen életkorok 
elérése előtt teszi lehetővé, a nyugdíjba vonulást. Ennek 
a kedvezménynek az igénybevételéhez a meghatározott 
életkor elérése, az előírt szolgálati idő megszerzése és 
az szükségeltetik, hogy az ellátás kezdőnapján semmiféle 
biztosítási jogviszonyban (pl. munkaviszony) ne álljon. E 
jogviszonyokba kivételként nem tartozik bele az egyéni és a 
társas vállalkozó (bt,kft-tag).

2011-től a törvény, a kedvezményt igénylőknél úgynevezett 
„büntetést”, vagyis a nyugdíj összegének a csökkentését 
alkalmazza. Ugyanakkor a fokozatos bevezetés miatt bizo-
nyos esetekben még eltekint a csökkentéstől. Így csökkentés 
nélküli előrehozás lehetőségével az 1952-ben és 1953-ban 
született nők, továbbá az 1949-ben és 1950-ben született 
férfiak élhetnek. Az életkorra vonatkozó előírások szerint az 
előrehozott öregségi nyugdíj - az előzőekben említett- nők 
részére az 59. életév betöltésétől, a férfiak részére pedig a 
60. életév betöltésétől állapítható meg. De csak akkor, ha 
ebben az időpontban 40 év szolgálati idővel rendelkeznek.

Az előzőekben említett években születettek, ha legalább 
37 év szolgálati időt szereztek (de a 40 évet nem érték el), 
akkor csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra 
jogosultak. Fontos tudni, hogy a megállapított csökkentett 
összegű előrehozott öregségi nyugdíj összege nem vál-
tozik, ha a nyugdíjas betölti a reá irányadó öregségi nyug-
díjkorhatárt! 

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két 
évvel előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az az 1950. 
december 31-ét követően született férfi, valamint az az 
1958. december 31-ét követően született nő is, aki legalább 
37 év szolgálati időt szerzett és azon a napon, amelytől 
kezdődően a nyugellátást megállapítják biztosítással járó 

jogviszonyban nem áll. Viszont a megjelölt időszak után 
születettek esetében, a nyugellátás összegét már csakis 
csökkentéssel lehet megállapítani. 

A csökkentés mértéke függ az igénylő életkorától. Az 
irányadó nyugdíjkorhatárnál 1 évvel alacsonyabb életkort 
betöltött igénylő esetén, az ellátást annyiszor 0,3 százalékkal 
kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik a reá 
irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez. Ha az igénylő ennél 
korábban, maximum az irányadó nyugdíjkorhatár betöltését 
megelőzően 2 évvel igényli a nyugellátás megállapítását, 
akkor az öregségi nyugdíj összegét 3,6 százalékkal, továbbá 
annyiszor 0,4 százalékkal - összesen 8,4 százalékkal - kell 
csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik az irányadó 
nyugdíjkorhatárnál 1 évvel alacsonyabb életkor betöltésé-
hez. 

A fentieken túl előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az 
a legalább 37 év szolgálati idővel rendelkező, biztosítással 
járó jogviszonyban nem álló nő is, aki 1954-ben született 
és 60 éves és 183 napos életkort, az 1955-ben született és 
61 éves életévét, aki 1956-ban született és 61 éves és 183 
napos életkort, az 1957-ben született és 62 éves életévét 
és 1958-ban született és 62 éves és 183 napos életkort 
betöltötte. De előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a 
biztosítással járó jogviszonyban nem álló és legalább 42 év 
szolgálati idővel rendelkező férfi is, aki 1952-ben vagy 1953-
ban született és 60. életévét, illetve aki 1954-ben született 
és a 60. év és 183 napos életkort betöltötte. Az érintett 
korosztályok esetében az ismertetett csökkentés mértéke 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj összegének 8,4 
százalékát.

Az előrehozott nyugdíj egy fontos intézménye a jelenlegi 
nyugdíjrendszerünknek. Mivel korhatár előtti nyugdíjazást 
jelent, így a mindenkori kormányzatok jelentős figyelmet 
szánnak neki. Rendszeresen előtérbe kerül, (mint költség-
csökkentés) a megszűntetésének terve. Ugyanakkor, embe-
rek ezreit érinti, éppen ezért nem lehet egyik napról a másikra 
megszűntetni ezen nyugdíjbavonulási formát. Napjainkban 
rendszeresen hallani, hogy e nyugdíjtípus vonatkozásában 
jelentős változtatások készülnek. Éppen ezért a magam 
részéről ajánlom minden előrehozott nyugdíjra már jogosult, 
vagy még ez évben jogosulttá váló személynek, hogy éljen 
ezzel a lehetőséggel mielőbb, mivel az előrehozott nyugdíj, 
jövő évi igénybevételének lehetősége, jelenleg egyre kevés-
bé tűnik biztosnak.   Molnár Zsolt

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált 
ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok 
egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kor-
mányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam 
megteremtése felé.  

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Ceglédi Ügyfélszolgálata 

2700 Cegléd, Kossuth tér 7. (a Ceglédi Körzeti 
Földhivatalban)

Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-20.00-ig
A Kormányablak
- széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és 
melyik hatóságnál intézheti,
- felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, for-
manyomtatványt szükséges előterjeszteni,
- segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó 
dokumentumok ellenőrzésében.
A Kormányablakban többek között

- ügyfélkaput létesíthet,
- egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat 
intézhet,
- családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, 
családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támo-
gatás),
- egyszerűsített honosítási kérelmet terjeszthet elő,
- tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyer-
mekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kap-
csolatos ügyintézésről,  
- informálódhat az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati tudni-
valókról,   
- megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat 
és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és hely-
színeiről részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.
hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
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Sok nyugdíjban részesülőt és leg-
alább ugyanannyi nyugdíjra már jogo-
sult, csak az ellátást eleddig igénybe 
nem vevőt érint, a nyugdíj melletti mun-
kavégzésről szóló szabályozás.

Alapesetben tudnunk kell, hogy je-
lenleg a jogszabály nem tartalmaz 
olyan kitételt, hogy a nyugdíj mellett 
tilos volna munkát vállalni. Ahogyan 
olyan rendelkezés sincs, hogy az öreg-
ségi (nem a rokkantsági!!!) nyugdíjas 
a nyugdíját „elveszíti”, ha dolgozik. 
Hogy kicsit jobban megértsük a rendel-
kezéseket, próbáljuk meg tisztázni, 
hogy kik azok, akiket hátrányosan érint-
het, ha a nyugdíjuk mellett dolgoznak.

Az öregségi nyugdíjasok táborát, jel-
lemzően két fő csoportra oszthatjuk. 
A korhatár (jelenleg épp a 62 év) 
alatti és feletti nyugdíjasokra. Aki a 
62. életévét még nem érte el, de a 
nők az 59-et, férfiak a 60. életévüket 
követően jogosultak lehetnek úgyneve-
zett „előrehozott” öregségi nyugdíjra. 
Az ő esetükben - mivel a korhatár előtt 
igénylik a nyugdíjat-, ha az ellátás 
mellett keresőtevékenységet folytat-
nak, meghatározott összegű jövedelem 
megszerzése után a nyugdíj folyósítását 
szüneteltetni kell. Vagyis nem veszítik 
el a jogosultságukat és nem megszün-
tetik az ellátás folyósítását, hanem 
szüneteltetik. Ez nagy különbség,  

hiszen így a következő év január 
elsején a nyugellátás folyósítása 
automatikusan újra kezdődik. És a 
nyugdíjkifizetés, csak azon hónapot 
követő hó első napjától szünetel (adott 
év december 31-ig), amelyik hónapban 
eléri a kereseti felső korlátot. Az éves 
keretösszeg a tárgyév első napján ér-
vényes minimálbér összegének tizen-
nyolcszorosa, 2011-ben 78.000 forint x 
18 = 1.404.000 forint).

Ha a keretösszeg túllépésére 
decem-berben kerül sor, a decemberi 
nyugdíjat vissza kell fizetni. Azt is 
fontos tudni, hogy a keretösszeg 
nem arányosítandó. Vagyis annak 
is 1.404.000 Ft aki január elsejétől 
dolgozik a nyugdíj mellett és annak is 
a csak november 15-től. Tehát akár 1 
napra is ugyanakkora a keret, mint 
365-re. Az éves keretösszeg elérését 
– annak bekövetkezésétől számított 
15 napon belül – az érintett nyugdí-
jasnak – a folyósítási törzsszámra való 
hivatkozással be kell jelentenie a Nyug-
díjfolyósító Igazgatósághoz.

Ha a nyugdíjas betölti a reá erede-
tileg irányadó korhatárt (62 év), ak-
kortól a korlátozás megszűnik és bár-
mennyi a jövedelme, a nyugdíja nem 
kerül szüneteltetésre. Ugyancsak nem 
vonatkozik a korlátozás azon sze-
mélyekre, akiknek a nyugellátását 

2008. január 1-jét megelőző idő-
ponttól állapították meg. Ők – az 
öregségi nyugdíjkorhatárt már betöl-
tött nyugdíjasokhoz hasonlóan – korlá-
tozás nélkül folytathatnak keresőtevé-
kenységet.

Végezetül fontos tudnunk, hogy 
akárhány éves korban igényeljük az 
öregségi nyugdíjat, azon a napon, 
amelyiktől nyugdíjassá válunk. nem 
állhatunk munkaviszonyban. Még akkor 
is, ha mondjuk 66 (!) éves korban kíván-
juk a nyugdíjat igénybevenni.

Molnár Zsolt

A nyugdíj melletti munkavállalásról

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett 

édesanyánk

Sinka Lászlóné született 
Vágány Mária
(1944-2011)

Utolsó útjára elkísérték és sírjára 
elhelyezték a kegyelet virágait.

Gyászoló család.

Szociális ügyek
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Kiadó: Községi Önkormányzat. Felelős szerkesztő: Németh Csaba. Tervezte: Móricz József, Németh Csaba
Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180. Készült 1500 példányban.

Tápiógyörgye Község Önkormányzata szeretettel vár minden 
érdeklődőt

2011. július 23-án 
tartandó

Falunapi rendezvényre
A rendezvény programja:

Július 22. (péntek): 19:30-kor: A Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület szervezésé
     ben hangverseny a Szent Anna templom előtti téren,
     Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója
     alkalmából

Július 23. (szombat):
   13 órakor: Közös ebéd a meghívott vendégek részére
   14 órától: Kézművesek utcája és gyermekprogramok
   16 órakor: Györgyey Zsuzsa keramikus művész
     kiállításának megnyitója a Faluházban
   19 órától: A tápiógyörgyei Diákszínjátszókör műsora
   20 órától: Köszöntő
     „Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért verseny”
     eredményhirdetése
     A Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar műsora
   21:30-kor: Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor operett
     énekesek műsora
   22:30-tól: Somló Tamás énekes, az LGT Együttes tagjának
     műsora
     Tűzijáték
     Zenél a James Band Együttes
     Utcabál; zenét szolgáltat Megyes László
Július 24. (vasárnap):
   9:30-kor Szentmise

       Szent Anna napi búcsú a vásártéren

Vacsorajegy kapható a Polgármesteri Hivatalban, Batu Andreánál!

A vacsorajegy ára: 1500 Ft/fő

Vacsoramenü: Sertésszelet Budapest módra, Györgyei bundás csirke, rizs körettel, 
savanyúsággal


