
A Hősök Napját minden év utolsó vasárnapján tartják 
Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre 
vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy „nemzetünk 
hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon 
kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni”. 
Másfél évvel az első világháború kitörése után felmerült a 
szervezett formában történő tisztelgés. Akkor, amikor egyre 
sűrűbben érkeztek haza a hősi halálról, eltűnésről szóló 
értesítések. Azt is kezdeményezték, hogy minden település 
kőemléket állítson, az elesettek nevével. 
1917-es VIII-as törvény írta elő: őrizze 
meg a késő utókor hálás kegyelettel azok 
áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak 
a veszélyben forgó haza védelmében. 
Minden község, város, anyagi erejének 
megfelelő, méltó emléken örökítse 
meg mindazok nevét, akik lakói közül 
a hazáért életüket áldozták fel. 1924-
ben már a „Hősök emlékünnepé”-ről 
rendelkezett törvény. Ebben írták elő, 
hogy a háború hősi halottjaira szervezett 
megemlékezést tartsanak május utolsó 
vasárnapján. A második világháborúban 
újabb nevekkel szaporodott a hősök 
sora. Egy 1942. április 25-én kelt rendeletben az ünnepet 
kiterjesztették az 1938. után elesettekre is. Kimondta: 1938 óta 
új hősök áldozták életüket a hazáért, emléküket ugyanolyan 
kegyelettel kell őrizni, mint a korábban elesettekét. 1945-ben 
még országszerte megtartották a hősök napját, de szerényebb 
keretek között és már nem számított nemzeti ünnepnek. Az 
új hatalomnak nem volt ínyére a megemlékezés, hiszen 
azokról a honvédekről szólt, akik jórészt a szovjet hadsereg 
ellen harcolva estek el. Közel ötven évig csak titokban lehetett 

gyertyát gyújtani értük, aztán 1989 májusában ismét tarthattak 
nyilvános megemlékezést.

Tápiógyörgyéről az első világháborúban kb. 1200 katona 
harcolt a frontok véráztatta terein. A hősi halottak száma 
147 fő. A hadirokkantak, hadiárvák együttes száma 180 fő. 
A 2. világháborúban 1000-nél több hadköteles vett részt 
Tápiógyörgyéről. A katona halottak száma 68 fő, legalább is 
ennyi név olvasható a hősök emlékművén. Számuk ennél 
több lehet, sajnos azonban nem készült pontos kimutatás 

időben az elhunytak nevéről.
A háború könyörtelen mindennapjairól 

ma is sokan őriznek személyes emléket. 
Az idősebbek féltve őrzik hozzátartozóik 
frontról küldött leveleit, a megsárgult 
fényképeket, katonaládákat, melyek 
sokszor az utolsó emlékeket jelentik a 
háborús áldozatokról. Emlékük megőr-
zése nekünk is feladatunk, május utolsó 
vasárnapján őértük tisztelgünk.

Mészáros (Kázmér) János tápiógyör-
gyei lakosként vett részt a háborúban, az 
orosz fronton teljesített évekig szolgálatot. 
Szabadidejében fotósorozatot készített, 
azon örökített meg háborús napjait. A 

fényképek hazakerültek, ő azonban életét vesztette. A háború 
utolsó szakaszában, felismerve annak értelmetlenségét, 
már magyarországi területen életét mentve szökni próbált, 
ennek esett áldozatul. A fényképen balról a második személy 
őt ábrázolja, még valahol a távoli orosz harcmezőkön 
(„Pecsoránál”) két bajtársa temetésén. Akkor még nem 
tudhatta, hogy a szörnyű végzetet ő sem kerülheti el.

Németh Csaba

Hősök napi megemlékezés

Fa luújság
T á p i ó g y ö r g y e
XX. évfolyam 2. szám A község közéleti lapja 2011. május

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és Kedves családját
2011. május 29-én tartandó

Hősök napi megemlékezésre
a templomkertbe
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9:30 Ünnepi megemlékezés
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Önkormányzati tájékoztató
2011. március 21-én volt megtartva a Falugyűlés, ahol 

meghívottként Kovács Ferenc a Tápiómenti Települések 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat elnöke és 
Kovács Norbert a Tápiómenti Területfejlesztési Társulat 
munkaszervezet vezetője vett részt. Számos érdekes és 
megfontolandó kérdés merült fel a lakosság részéről a 
csatornázással kapcsolatban, sok mindenre kaptunk választ 
és maradtak nyitott kérdések is. A legfontosabb kérdés talán 
az volt, hogy mikor lesz csatorna?  Megszületett a döntés, az 
Európai Unió is támogatja a csatornázási projektet!

2011. április 11-i ülésén a Képviselő-testület elfogadta 
a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az önkormányzati 
rendeletet 544.770 eFt bevételi főösszeggel, és 543.064 
eFt kiadási főösszeggel. A könyvvizsgáló megállapította, 
hogy a beszámoló a vonatkozó jogszabályi előírások 
figyelembevételével lett összeállítva. A könyvvizsgáló a 
jelentését korlátozó záradékkal látta el, melynek alapja a 
GAMESZ aktív és passzív átfutó elszámolásai, valamint a 
szállító állománya tekintetében a pénzügyi kimutatásokban 
szereplő adatok megfelelősége. Megállapította, hogy a 
korábbi évekhez viszonyítva alacsony volt a beruházási szint 
2010. évben, ez mindössze 5 mFt. 

A képviselő-testület 2011. április 11-i ülésén hozott 
döntései:
- A Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása, 
melyben megállapították, hogy Tápiógyörgye közbiztonsága 
jónak mondható.
- Pályázat benyújtása a tornaterem felújítására. A bruttó meg-
valósítás költsége 24.750 eFt, mely összegből támogatásként 
19.800 eFt-ot igényel az önkormányzat, és 4.950 eFt önerő 
biztosítását vállalta.
- A 081/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú erdőből történt 
fakitermelés mennyiségének utólagos meghatározására, 
szakértőt kíván igénybe venni az önkormányzat.
- Az önkormányzat együttműködési megállapodást kíván kötni 
a MÁV Zrt-vel a tápiógyörgyei vasútállomás üzemeltetési 
feladatainak ellátására. Ez annyit jelentene a jövőre nézve, 
hogy a MÁV felújítja az állomás épületét, az önkormányzat 
feladata lesz a további üzemeltetés, melynek költségeit a MÁV 
megtéríti.
- A jászboldogházi önkormányzat megkereste önkormányza-
tunkat az oktatási intézmények társulás formában történő 
átszervezésével kapcsolatban. Három település oktatási 
intézményeit érintené a társulás, ez a forma többlet bevételt 
jelenthetne az önkormányzatoknak. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a Polgármestert, hogy megbeszéléseket folytas-
son az oktatási intézmények működtetésére létrehozandó 
társulással kapcsolatban.
- Pályázati kiírás lett közzétéve a Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szolgálat vezetői munkakör betöltésére. A pályázatot 2011. 
június 3-án 12 óráig lehet benyújtani postai úton. Jelenleg 
nincs kinevezett vezetője az intézménynek, Benedek Tamás 
megbízással látja el a teendőket 2011. június 30-ig.
- Kállai Andrea védőnő magánéleti problémák miatt felmondott, 
munkaviszonyát megszüntette. Jelenleg Németh Anna nyugal-
mazott védőnő látja el a teendőket a településen. A védőnői 
állás betöltésére pályázati kiírás lett közzétéve.
- A vízmű víztározó medencéjére és a kiszolgáló épület 
lapostető felújítására árajánlatok lettek bekérve, melyek 
elfogadásra kerültek. A beruházás összértéke 3 mFt.  
- A jelenleg szennyvízleürítő helyként funkcionáló terület 
engedélyezési eljárása folyamatban van, és előírta a Közép-
Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség az önkormányzatnak a terület környezeti 
állapotának felmérését. A felmérést az ÖKOPLAN ’97 
Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1.250 
eFt+ÁFA összegért végzi el.
- A márciusi Faluújságban megjelent, hogy a Képviselő-
testület úgy határozott, hogy  dr. Borsodi-Nagy Erzsébet 
Ágnes részére térítésmentesen átadja a 2. számú háziorvosi 
körzet praxisjogát. A Doktornő később nem kívánt élni ezzel 
a lehetőséggel, visszalépett az átvételtől. Dr. Jánosik György 
háziorvos kérte, hogy részére legyen átadva a praxisjog 
térítésmentesen.  Döntés ezen az ülésen nem született.
- A Községi Művelődési Ház önkormányzati intézmény, és így 
vezető kinevezése szükséges. Egyelőre pályázati kiírást nem 
kívánunk közzé tenni a vezetői tisztség betöltésére, mivel az 
állami finanszírozás megvonásra került, az intézmény további 
gazdaságos működtetését át kell gondolni. A képviselő-
testület Móricz József részére a vezetői feladatok ellátására 
2011. június 30-ig megbízást adott.
- Pályázat lett benyújtva a Művelődési Ház berendezési 
tárgyainak gyarapítására. Itt nem nagy összegű támogatást 
várhatunk, de ha csak százezer forintot sikerül is nyerni, már 
az is sokat jelent. Az önkormányzatnak ehhez a pályázathoz 
önrészt nem kell biztosítania.
- Az ÖKÖVÍZ Kft-vel 2011. április 1-től 2012. január 31-ig  a 
közszolgáltatási szerződés megkötésre került. Az önkormány-
zat továbbra is keresi azt a lehetőséget, mellyel a lakosság 
szemétszállítási díjból adódó kiadásait csökkenteni lehetne.

A képviselő-testület 2011. április 18-i ülésén hozott 
döntései:

A Képviselő-testület megvitatta dr. Jánosik György háziorvos 
kérelmét, mely a háziorvosi praxisjog térítésmentes átadására 
vonatkozott, és egyhangú, névszerinti szavazással az átadás 
mellett döntött. Ez annyit jelent, hogy a továbbiakban az 
Egészségbiztosítási Pénztártól érkező finanszírozást nem az 
önkormányzat, hanem a praxisjog tulajdonosa, dr. Jánosik 
György fogja kapni, és ebből kell működtetnie a praxist. Ez 
az összeg kb. 11 millió forint évente.  Az önkormányzat 
kötelezettsége a jövőben az épület karbantartásáról történő 
gondoskodás, valamint a megfelelő orvosi ellátás felügyelete 
oly módon, hogy hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy ki lássa 
el a körzetben a háziorvosi feladatokat. Dr. Jánosik György 
kérte, hogy úgy, mint Jászboldogházán, a továbbiakban az 
önkormányzatunk is járuljon hozzá az utazási költségéhez 150 
eFt-al havonta. Hosszas vitát követően, 3 nemleges és 4 igen 
szavazattal a Képviselő-testület a támogatás mellett döntött.

Belvízvédekezés
3,7 mFt-ot kapott az önkormányzat vis maior támogatásként. 

Azt az összeget kaptuk meg, ami eddig lett elköltve 
belvízvédekezéssel kapcsolatos teendőkre. 

Jelenleg beadott vis maior támogatási kérelmünk van az 
utakban esett károk helyreállítási munkáinak fedezésére. 
Sajnos le van szorítva, hogy milyen helyreállítási munkálatokat 
támogatnak, így pl. az utak helyreállítását igen, de a 
vízhálózatra és épületekben esett károk helyreállítását már 
nem támogatják. Most csak bizakodni tudunk, hogy kapunk 
támogatást.

Önkormányzati konyha 
A helyi Pszichiátriai Betegek Otthonában működő konyha 

Pest Megyei Önkormányzat kifizetetlen számlái miatt leállt.  
Az otthon lakóinak és a Szivárvány Idősek Otthon lakóinak 
az étkeztetését  2011. március 12-től  folyamatosan az 
önkormányzati konyha biztosítja, előreláthatóan május 22-ig.

Varró István 
polgármester
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Közel egy évvel a pályázat Brüsszelbe küldése után 
megszületett az évek óta várt döntés: a Magyar Kormány 
után immáron az Európai Unió is támogatásáról biztosította 
a Tápió-vidék 20 településének csatornázási projektjét!

Az Európai Bizottság 22. magyarországi nagy 
projektként, 2011. április 14-én elfogadta a “Tápió menti 
regió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” című 
nagyprojektet.

Emlékeztetőül az előzmények: a Tápió-vidék települései 
(Bénye, Farmos, Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Kóka, Mende, 
Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, 
Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápió-
szele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újszilvás, Úri) mintegy 
10 évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy a térség csatornázását 
közösen kívánják megoldani. A húsz településen több, mint 
27.000 háztartásban, közel 80.000 embert érintő beruházás 
során kiépül a csatornahálózat településeken, ezenkívül 5 
szennyvíztisztító telep és egy komposztáló telep létesül.

A cél elérése érdekében a települések együttműködési 
megállapodást kötöttek és 2008-ban víziközmű társulatot 
hoztak létre a beruházás finanszírozásához szükséges önerő 
előteremtése érdekében.

A magyar kormány 2010. január 27-i ülésén döntött a 
térséget érintő szennyvízberuházás „Tápió-menti régió 
szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” pályázati 
dokumentációjának elfogadásáról. Ezt követően 2010 
februárjában aláírásra került a Támogatási Szerződés 
a magyar féllel és a JASPERS jóváhagyó igazolásának 
kiadását követően 2010. április 30-án kerülhetett ki a pályázati 
dokumentáció Brüsszelbe. A projektet az Európai Bizottság 
2010. május 5-i dátummal fogadta be.

Az Európai Bizottság több körben tett fel pontosító 
kérdéseket, melyeket az előkészítést végző Tápiómenti 
Területfejlesztési Társulás munkaszervezete és tanácsadói 
megválaszolták. A válaszokat a Bizottság maradéktalanul 
elfogadta.

2011 februárjában Czerván György államtitkár úr személye-
sen egyeztetett a projektről az Unió illetékeseivel Brüsszelben. 
Ekkor megtudtuk, hogy jól előkészítettnek, átgondoltnak érzik 
a projektet, nem számíthatunk újabb kérdésekre, a Bizottság 
támogató nyilatkozata néhány héten belül megérkezik.

Ezt követően az Európai Bizottság 2011. április 14-i 
ülésén döntött a Tápió Projekt jóváhagyásáról. Változtatás 
nélkül jóváhagyva a beruházás műszaki tartalmát és tervezett 
költségvetését, közel maximális támogatási rátáját! 

A támogatási szerződés ünnepélyes aláírására 2011. 
május 10-én 11.00 órakor került sor a nagykátai művelődési 
házban. Az eseményen részt vett Czerván György a 
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára és Petykó Zoltán 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, aláírásával 
megerősítve a projekt támogatását. Czerván György, mint a 
térség országgyűlési képviselője, régóta figyelemmel kíséri a 
projekt alakulását. Mind az államtitkár, mind pedig az elnök 
úr méltatta a projekt előkészítésébe fektetett sok munkát 
és kitartást, valamint a projekt vezetését, hogy sikerült 
támogatásig eljuttatni a beruházást. Gratuláltak és sok sikert 
kívántak a projekt lebonyolításához, biztosítva ahhoz további 
támogatásukat.

Mindezt megelőzve a Társulás munkaszervezete tájékoztató 
előadást tartott a projekt előkészítéséről, helyzetéről. 
Kovács Norbert projektigazgató a kezdetekig visszatekintve 
bemutatta a projekt előkészítés nehézségeit, az állandóan 
változó pályázati környezetet, a rengeteg tervet, tanulmányt, 
engedélyt, szakmai anyagot, melyet el kellett készíteni ahhoz, 
hogy eljuthasson idáig a projekt. Ismertette az előttünk álló 
feladatokat, szükséges lépéseket, melyek ahhoz kellenek, hogy 
biztonságosan le tudjuk bonyolítani a projektet. A továbbiakban 
a projekt műszaki tartalmáról a tervező, az előkészítés 
folyamatáról a projekt általános technikai tanácsadója, dr. 
Réczey Gusztáv tartott rövid ismertetőt. A tájékoztatóra, 
illetve az ünnepélyes aláírásra meghívást kaptak az érintet 
települések polgármesterei, jegyzői, képviselő testületi tagjai, 
akik éltek is a meghívással.

A projekt összköltsége nettó 31,2 MRD Ft. Az Európai 
Unió és a magyar kormány közel 90 millió euróval támogatja 
a projektet. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása után 
a kivitelezési munkálatok azonnal megindulhatnak minden 
településen, egy időben.

Örülünk, hogy a hosszú ideig parkoló pályára állított 
projektet sikerült összefogni, újra építeni és maradéktalanul 
elfogadtatni. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 
elnökségének, irányítása és szervezése nyomán a Társulási 
Tanács olyan döntéseket hozhatott, mely alapján elindulhat a 
térség legnagyobb és talán legrégebb óta várt beruházása.

A települések az előkészítésbe rengeteg energiát és munkát 
fektettek nem csak település vezetői, polgármesteri, képviselő 
testületi, hanem lakossági szinten is, hiszen a lakosság 
támogatása nélkül nem tarthatna itt a projekt. Nagyon fontos, 
hogy aki eddig nem gondoskodott megtakarításairól az még 
megteheti. Ennek formájáról hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

Az önrész előteremtése mellett arra is készülnünk kell, hogy 
a munkálatok - a szükséges mértékű - felfordulással is járnak 
majd! A munkagépek és a kiásott árkok időleges akadályt 
fognak jelenteni a közlekedésben, ezért mindannyiunk részéről 
türelemre és megértésre lesz szükség a munkavégzések 
idején! A részletekről a későbbiekben részletesen tájékoztatni 
fogjuk Önöket.

Minden tápiógyörgyei ingatlantulajdonosnak köszönjük 
az eddigiekben nyújtott támogatását! A jövőben is 
számítunk Önökre, hogy közösen valósítsuk meg 
településünk egyik legnagyobb közmű beruházását!

Brüsszeli igen a térségi csatornahálózatra

Varró István 
polgármester

Kocsi János 
Társulási Tanács elnök

Kovács Norbert
projekt igazgató
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A háziorvosi II. körzet működtetéséről

Önkormányzati hírek

Áprilisban fontos döntést hozott a képviselőtestületünk. 
Egy tervezett és egy rendkívüli testületi ülésen határozott 
a II. háziorvosi körzet működtetéséről. A megszületett 
rendelkezés szerint 2011. júliustól a körzetben Dr. 
Jánosik György látja el a háziorvosi teendőket. A döntés 
nem volt egyszerű és lényegében a végleges határozat 
meghozatalához - januártól áprilisig több ülés szükségeltetett.  
Hogy teljes képet kapjuk, ismernünk kell az előzményeket.

2011. januárban a képviselőtestület határozatban döntött 
arról, hogy a pályázatot, annak egyetlen indulója - dr. 
Jánosik György nyerte meg. A háziorvosi körzetet a testület, 
elsődlegesen közalkalmazotti formában szerette volna 
üzemeltetni, a Doktor Úr azonban jelezte, hogy vállalkozás 
keretében szeretné a feladatait ellátni. 

Ekkor a praxis jogának átadásáról még nem volt szó, mert 
az üzemeltető vállalkozásban két praxis nem lehet. Itt tudni 
kell, hogy dr. Jánosik György Jászboldogházán is háziorvos 
és az ottani praxisjog már az ő vállalkozásáé. A háziorvosi 
ellátásra -januárban- készült szerződést dr. Jánosik György 
azonban nem írta alá, mert jelezte, hogy mégis igényt tartana 
a praxisra is. Ugyanis az egészségbiztosítási szerv, csak akkor 
finanszírozza a körzetet, ha a működtető rendelkezik a körzet 
praxisjogával. Ugyanakkor a praxisjogot csak személyre lehet 
átruházni. Mivel Jánosik Úr, mint magánszemély már egy 
praxist birtokol, így a körzet üzemeltetésre szerződni kívánó 
Kft. – másik leendő orvos tagjának, Borsodi doktornőnek 
kívánta átadni a jogot, a képviselőtestület. Ezt februárban, 
határozatban meg is tette. Így a testület, a II. körzet praxisjogát 
(amely évekkel ezelőtt Csernus doktortól került visszavételre), 
térítés nélkül átengedte dr. Borsodi-Nagy Erzsébet részére. 
Ekkor úgy tűnt, hogy a Bliszt-Air Kft. a györgyei és a boldogházi 
praxist is megszerzi. Mindkét községben dr. Jánosik György látja 
el a háziorvosi feladatokat, napi 4-4 órában és ügyeletet nem 
vállalt volna. Időközben a háziorvosi szolgálat finanszírozását 
biztosító Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) jelezte, 
hogy a finanszírozást csak akkor biztosítja a körzet részére, 
ha az orvosi teendőket az (a működtetésre szerződött) orvos 
végzi személyesen, aki a praxis jogával is rendelkezik. Így 
csak az lehet a háziorvos, aki a praxissal is rendelkezik. Mivel 
Borsodi doktornő nem kívánja a körzetet működtetni (csak 
Jánosik Úr helyettesítését látná el), így az általa megkapott 
praxisjog, számára szükségtelen, hiszen ezáltal a körzet 
megnyugtató működtetése még nem került volna megoldásra. 

Így jutottunk el március végéhez, amikor dr. Jánosik György 
írásban kérte, hogy az önkormányzat térítésmentesen adja 
át az ő részére a praxis jogát, hogy vállalkozási formában 
2011. június 1-jétől megkezdhesse a körzet működtetését. Ez 
esetben Jászboldogházát elhagyja és a Tápiógyörgye lesz a 
fő körzete.

Ezért az április 11-ei testületi ülés előtt jelezte, hogy az OEP 
finanszírozáson túl havi 150.000 Ft költségtérítéssel vállalja el 
az általa januárban elnyert körzet háziorvosi feladatait.  A Doktor 
Úr a költségtérítést az OEP által folyósított támogatáson felül, 
az Önkormányzattól kérte, főlegesen az utazási költségeinek 
megtérítése okán. Így április elején községünk abban a 
helyzetben volt, hogy végleges háziorvosi szerződéssel nem 
rendelkezett. Ugyanakkor a helyettesítéssel betöltött körzet 
finanszírozására az OEP valamennyivel kevesebb támogatást 
biztosított immár több hónapja.  

Mivel Borsodi-Nagy Erzsébet a praxist ténylegesen át sem 
vette, így az átadásról szóló határozat visszavonásra került. 
A képviselőtestület - az ülés közben - telefonon felhívatta a 
Jegyző Asszonnyal Jánosik Györgyöt, hogy a 150.000 Ft 
költségtérítés mennyire befolyásolja a háziorvosi feladatok 
ellátását. A Doktor Úr telefonon közölte, amennyiben nem 
kapja meg ezt az összeget, úgy nem vállalja a tápiógyörgyei 
II. körzet ellátását.

E helyzetet mérlegelve a testület szavazott. A szavazás 
eredményt nem hozott, így 2011.04.18-ára rendkívüli ülés 
elrendeléséről döntöttek.

Ezen az ülésen a képviselők 4-3 arányban megszavazták, 
hogy a II. háziorvosi körzetet dr. Jánosik György vállalkozói 
formában, a praxisjog térítésmentes átengedésével, havi 
150.000 Ft-os költségtérítéssel üzemeltesse. Így várhatóan 
júliustól végleges háziorvosi minőségben találkozhatunk a 
Doktor Úrral.

A döntés hosszú ideig tartott. Számos tisztázandó és 
folyamatában felmerülő probléma nehezítette a végső 
határozat megszületését. A Polgármester Úr több ülésen 
is felvetette, a pályázat ismételt kiírását és az eljárás újbóli 
lefolytatását. De ezen indítványok a képviselőtestület nagyobb 
hányadában nem nyertek támogatást. 

A cikkben tájékoztató jelleggel kívántam összefoglalni azokat 
a történéseket, amelyek a döntés meghozatalához vezettek. 
Ebben segítségemre voltak a képviselőtestületi ülések 
jegyzőkönyvei, illetve az üléseken való személyes részvétel. 
A jegyzőkönyvek mindenki számára elérhetőek a községi 
könyvtárban és Tápiógyörgye honlapján. Továbbá itt ragadnám 
meg az alkalmat arra, hogy buzdítsak minden közügyek iránt 
érdeklődő lakost arra, hogy amennyiben alkalma van, bátran 
látogassa a képviselőtestület nyitott üléseit. Hiszen sok fontos 
és érdekes dolgot tudhatunk meg elsőkézből ezen a fórumon. 
A tájékozódás egyértelműen hitelesebb, mint mondjuk a 
valaki által “hallott” dolgok szájról-szájra történő átadása. 
Ráadásul a nemcsak általunk, de főleg érettünk megválasztott 
képviselőink, így támogatólag érezhetik érdeklődő figyelmünk, 
jótékony hatását.

Molnár Zsolt

Köszönet
Köszönjük egy helyi politikai csoport  tagjainak, 

hogy az Ady Endre úti játszóteret és annak környeze-
tét kitakarították, rendbe tették!  

Varró István
polgármester

Köszönet
Iskolánk szülői közössége támogatói jegyek vásár-

lásával segített bennünket. A segítőkész szülők 77.000 
Ft-ot gyűjtöttek össze, melyet közösségünk eszközvásár-
lásra fordít. 

Szívből köszönünk minden jótékony felajánlást, segít-
séget!

az iskola nevelőtestülete



MÁJUS 5. oldal

Községi Önkormányzat Községi Gondozási Központ - 
Tápiógyörgye 

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

pályázatot hirdet
Községi Gondozási Központ  

 
ápolónő 

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:
Teljes körű ápolási teendők. Ápolási feladatok ellátása, 
gyógyszerkezelés, adminisztrációs és dokumentációs 
feladatok végzése. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, ápoló szakképesítés, OKJ 54-es ápoló 
képesítés, 

Ápolásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
Nagyfokú teherbíró képesség. Elhivatottság. Működési 
nyilvántartási kártya. Büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Emelt szintű szakképesítés, OKJ-s ápoló /felnőtt szakápoló 
szakképesíés/ ápoló diploma. A településen lakó legyen. , 
Elvárt kompetenciák: 
Határozottság, rátermettség, tolerancia, csapatmunka, jó 
kommunikációs készség, ápolt megjelenés, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítvány másolat(-ok), nyilatkozat arról, hogy a pályázat 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jana 
Zoltán nyújt, a 53/383-025 -os 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: 927/5/2011. , valamint a munkakör 
megnevezését: ápolónő. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 20. 

Álláshirdetés

Ezennel szeretnénk felhívni  a lakosok figyelmét, 
miszerint térségünk településein a Kistérségi 
Gondozási Központ, akár annak vezetőjének 
nevével, csalók élnek vissza! Idős személyeket 
keresnek fel azzal a céllal, hogy pénzt csaljanak ki 
belőlük, vagy kifigyelik a lehetséges helyeket, ahol 
azt tarthatják. Különböző indokokat találnak ki, 
amelyekkel felkereshetik Önöket (pl. jelzőrendszeres 
készülék ellenőrzése, egészségi állapotuk felmérése 
stb.)

Mivel az Intézmény részéről minden esetben 
telefonos egyeztetést követően keressük fel 
ellátottjainkat (fényképes, hivatalos pecséttel 
ellátott igazolvánnyal rendelkező szeméyek), ezért 
javasoljuk, váratlanul megjelenő személyeket NE 
engedjenek be otthonaikba!  Amennyiben nem biztos 
valaki a telefonos megkereső személyében, akkor az 
alábbi telefonszámon érdeklődjön Intézményünknél: 
29 / 440-304. 

Szécsiné Fazekas Márta
intézményvezető

Felhívás
Kedves tápiógyörgyei nemzettestvéreink!

Engedjék meg, hogy ezzel a megszólítással köszöntsem 
önöket, titeket, abból az örömteli alkalomból, hogy immáron 
hivatalosan is megalakult a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom   tápiógyörgyei helyi szervezete. Természetesen, 
mint nemzeti parlamenti part, az országos politikánkat fogjuk 
képviselni helyi szinten is, és mint országosan, Tápiógyörgyén 
is a  magyar nemzeti érdekek hiteles képviselete, védelme 
kötelez minket. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy 
méltón tudjuk segíteni településünk közösségét. Ezúton 
várjuk szimpatizánsaink jelentkezését is. Tevékenykedésünk 
alapjának szánjuk az alábbi idézetet:

 „Ez az én országom nem adom el nektek, és kegyelem sincs 
annak akit megvettek, nincsen alku, mi nem kötünk üzletet, 
nem adom a jövőm, nem adom a földemet” 

Szebb jövőt!

 Elérhetőségünk:   Farkas Gyula elnök
   farkas.gyula@jobbik.hu    

  +36205232344
  www.jobbik.hu www.barikad.hu

Adjon az Isten!

Önkormányzati hírek / Közélet
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„Az utolsó jászkun táltos”
120 éve született, 40 éve halt meg Kiss József - tanár, író, festőművész

Helytörténet

A helytörténész objektíven kell, 
hogy szemlélje a múltat „hivatalból”. 
A többnyire az évfordulók megszabta 
válogatási gyakorlatát – amennyiben 
függetleníteni tudta magát az aktuális 
hatalom elvárásaitól- az adott személy 
vagy esemény jelentősége határozza 
meg. Túl a „szakma” íratlan  válogatási 
elvein, minden helytörténészben van  
szubjektivitás, mellyel a feldolgozott 
témát vagy életrajzot kezeli. Számomra 
mindig jó érzés, ha egykoron volt 
kollégát, kiemelkedő életművet produ-
kált pedagógust lehet méltatni.  Ezen 
kívül évek óta keresem, kutatom azokat 
az életpályákat, melyek részben a 
Tápió mentén, részben a szomszédos 
Jászságban alkottak maradandót. 
Amikor számba vettem a magunk 
mögött hagyott 2010. év restanciáját, 
ekkor vettem észre, hogy nem történt 
megemlékezés a fenti „feltételeknek” 
maximálisan megfelelő Kiss Józsefről.

„Példaszerűen ötvöződik e kiváló 
tanárember életében mindaz, amely 
kívánatos e pályához, s amely 
tulajdonságokkal bírván, Kiss József 
vidékünk neveléstörténetének kiemelke-
dő személyisége lett” – írta e sorokat 
az ugyancsak pedagógusból lett  literá-
tor, volt megyei múzeumigazgató, 
Bihari József. Az 1890. február 25-én 
Kishegyesen, ősi jászkun határőrző 
családból született Kiss József így vall 
gyermek-és ifjú éveiről önéletrajzában:

„Elődeim-nagyapáim módos emberek 
voltak. Az én apám szegény ember 
volt. Tisztviselő, aki a tanítói fizetésből 
tartotta el egyre szaporodó családját… A 
család megélt belőle, de arra már nem 
futotta, hogy gyermekeit iskoláztassa. 
Így lettem én 10 éves koromban 

Szabadkán koldus diák. Jó emberek 
házához jártam ebédre… Négy év után 
olyan iskolába írattak be, ahol ismét nem 
kellett fizetni értem. A Kiskunfélegyházi 
Állami Tanítóképzőbe kerültem ingyenes 
diáknak. Innét a második osztályba, 
Temesvárba helyeztek át. Itt kaptam 
tanítói oklevelet (1908). Jeles oklevéllel 
a kezemben indultam az életem útjára.

Hogy eddigi német nyelvtudásomat 
gazdagítsam, német községbe jelent-
keztem tanítónak… Így lettem én 
Temesgyarmat község első magyar 
tanítója…”

A tanító úr 1910-ben nősült meg. 
Felesége ugyancsak pedagógus volt. 
Így írt ezekről az évekről: „…Műveltsége 
megejtett engem, s boldog voltam, ha 
otthonunkban esténként a zongorához 
ült. A zenei világ szépsége fogott 
bennünket körül, s ez volt az én családi 
életem lelkesítője hosszú évtizedeken 
át.”

Kiss Józsefet a tanításon kívül 
érdekelték a nemzetnevelés problémái 
is. Rendszeresen publikált a Néptanítók 
Lapjába, s vallomása szerint ennek 
köszönhette, hogy 1914. január 1-jén 
a Délvidékről áthelyezték az ország 
közepébe, Tápiógyörgye új állami 
iskolájába. „Egy lépéssel közelebb 
jutottam céljaimhoz. Pest közelébe 
kerültem. Közelebb a tudomány és a 
művészet centrumához. Ki is használtuk 
a lehetőséget. Sokat jártunk fel Pestre 
művelődni és szórakozni…”

A Lechner Lóránd (1883-1963) neves 
építőművész tervezte szecessziós, alpe-
si stílusú két tantermes iskoláját 1915-
ben avatták fel Tápiógyörgyén, melyre 
így emlékezett az iskola igazgatójának 
kinevezett Kiss József: „Modern, új iskolát 
kaptunk, s boldogan helyezkedtünk el 
benne…”  Az ifjú házaspár szolgálati 
lakása is az épületben volt. A gyerekek 
korábban az 1898-ban, a katolikus 
templom közelében levő öt osztályos 
elemi iskolába jártak. A közelben állott 
valamikor a falu 1782-ben avatott 
nádfedeles tanodája. 

A jó barát, Könnyü László (1914-1992) 
írta 1970-ben a Kiss Józsefet búcsúztató 
nekrológjában: „Tanulmányainak elvég-
zése után, mint tartalékos hadnagy 
vett részt az első világháborúban, ahol 
orosz hadifogságba került. Szibériába 
hurcolták, ahonnan Mandzsúrián, Japá-
non, Amerikán keresztül tért vissza 
hazájába. Ennek az útnak óriási élmény-
anyagát, tanulságait használta fel a 
magyar ifjúság nevelésében…

Kiss Józsefet megragadták az 

amerikai nevelési elvek, ugyanis 
fogságából másfél évig amerikai katonák 
őrizték a tábort. „A táborban működött 
egy pedagógus önképzőkör. Ennek 
érdekes gyűléseire amerikai tisztek is 
ellátogattak, s ott előadásokat tartottak 
az ő iskoláikról és nevelési rendszerükről. 
Sok hasznos újítást figyeltem meg ott és 
tettem magamévá…”

Amikor 1923-ban kiadták az új 
magyar iskolai tanterveket, Kiss József 
úgy érezte, hogy hasznosítani tudná 
tapasztalatait. „Az új tantervhez új 
szerszámok is kellenek. Új tankönyvek. 
Szibériai jegyzeteimet hazahoztam. 
Azoknak tételeit egyeztettem az új 
Tanterv szellemével, és rámutattam 
arra, milyen könyveket kellene a magyar 
gyerekek kezébe adnunk, hogy az 
itteni nevelés is közelebb kerüljön a 
való élethez…Eléggé terjedelmes lett a 
dolgozatom, s ezt beküldtem a Vallás 
és Közoktatási Minisztériumba. Fél év 
múlva kaptam rá választ. Eszerint a 
minisztérium tankönyvi osztálya engem 
bíz meg a tanyai és falusi iskolások 
tankönyveinek szerkesztésével és megí-
rásával…Öt könyvet írtam egy év alatt. 
Ezekből tanultak a tanyai és a falusi 
iskolások még 1945-ben is…”

Az elemi népiskola 1-6 évfolyamát 
oktató tanítók, szülők számára írta 
meg Tápiógyörgyén az „Új nevelő” 
c. dolgozatát, melyben a követendő 
módszertani eljárásokat a gyakorlatias 
nevelés szellemében mutatja be. Az 
amerikai Hopkins-féle elvet próbálta a 
magyar viszonyok között elterjeszteni. 
E modell szerint a gyerekek az emberi 
haladás korszakait is megismerve 
amolyan „életiskola” szellemében a 
tanulás mellett a kézművességben is 
jártasságot szereznek. 

„A klebesbergi kultuszminszteri éra, 
amely a tanyasi iskolák tömegének 
építésével fellendítette a magyar vidék 
oktatásügyét, s amely iskolák korszerű 
és életszerű működési tartalmat kap-
nak, a Kiss József által egy józan 
szemléleten alapuló ember, természet- 
és életközeli tanterv által…”- méltatja 
Kiss József jelentőségét Bihari József. 
A tanító úr másfél évtizedet töltött 
Tápiógyörgyén. A szakmai sikerek révén 
felfigyelt tevékenységére a Jászberényi 
Tanítóképző Intézet, s meghívta minta-
tanítónak. Kiss József az 1929-30-
as tanévet már Berényben kezdte. 
Csak a teljesség kedvéért: a négy 
tanerős györgyei iskola tantestülete 
Kissék távozásával felére csökkent. 
Az ott maradt Székely Ferenc lett az új 
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igazgató.  (Felesége Mihály Ida tanítónő.) 
A megüresedett tanítói állásokba Koch 
Máriát (Dr. Balázsovich Boldizsárné) és 
Pál Lászlót (1906-1974) vették fel.

A gróf Apponyi Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter hathatós tá-
mogatásával 1917-ben megnyílt jász-
berényi tanítóképző intézet sokáig a 
Kossuth úti egyemeletes népiskolában, 
az un. Morgóban működött. A képző 
mai épületét 1930-ban adták át, 
s ekkor lett a fővárosba helyezett 
Balázs Béla utódjaként Móczár Miklós 
az igazgató. Valószínűnek látszik, 
hogy neki tulajdonítható Kiss József 
meghívása. Állításomat két ténnyel 
tudnám alátámasztani: Móczár a 
kiskunfélegyházi tanítóképzőből – ahol 
korábban Kiss József tanult – jött, s 
a munkáltató és cselekedtető tanítás 
megszállott híve volt. Igazgatósága 11 
éve alatt mintaszerű volt kapcsolata 
beosztott tanártársával.

Dr. Nagy József 2002-ben elhangzott 
előadásában a tanítóképző történetének 
ezen korszakáról a következőket 
mondta: „Móczár Miklós tudományos 
igényessége mellett a munkáltató és 
cselekedtető tanítás híve volt. Ebben 
a törekvésében a tanári kar többsége 
egyöntetűen támogatta, s a jászberényi 
taneszköz- és szertárfejlesztés országos 
hírűvé vált…. a tanári kar jó része is 
végzett tudományos munkát, nőtt a 
publikációk száma. 1935 és 1940 között 
a tanárok és a gyakorlóiskolai tanítók a 
város egyleteiben 300, a 19 külterületi 
iskolában pedig 370 ismeretterjesztő 
előadást tartottak…”

Kiss József munkásságának igazi 
kiteljesedése Jászberényben követ-
kezett be. Az öt nyelven beszélő pe-
dagógus nagy tekintélyre tett szert. 
Rendszeresen publikált a hazai és a 
külföldi szaksajtóban. Cikkei, novellái, 
versei jelentek meg irodalmi, pedagógiai 
és helyi lapokban. Ilyenkor többnyire a 
Kiskún József írói álnevet használta. 
Levelezője volt a Belgiumban megjelenő 
Új Utakon c. európai pedagógiai 
folyóiratnak. Országos terjesztésre ke-
rült 1941-ben „A népiskolai tantárgyak 
tanítási vázlatkeretei” c. módszertani 
munkája. „A jászkunok födje –  szülőföld-
ismertetés a III. osztály számára” c. 
tankönyvét a Jászkunság településeinek 
iskoláiban használták tankönyv gyanánt.

Említést tettem már a jó barátnak 
számító Könnyű Lászlóról. A Tamásiban 
– ahol ma könyvtár viseli a nevét –
született tanító két tanévet tanárként 
a nagykátai polgári iskolában töltött, 
majd áthelyezését kérte Jászberénybe. 
Ő is rendszeresen publikáló: verseket 
író, novellákat szerző tanárember volt, 
hasonlóan Kiss Józsefhez. Könnyű 

László így emlékezett tanártársa berényi 
éveire: „A világháború után a Jászberényi 
Tanítóképző Intézet gyakorló iskolai 
tanárának nevezték ki. Ettől kezdve a 
jászkun történelem krónikásává lett. A 
Jász Múzeumnak néprajzi festményeket 
készített. Jászsági történeteiből gyakran 
olvasott fel a budapesti, vagy a kassai 
rádió. Velem együtt szerkesztette a 
Magyar Bokréta évkönyvet. Együtt 
dolgoztunk a Jászsági Tollforgatók és 
az Ugar c. folyóirat megalapításában. 
Együtt adtunk elő a rádióban, a Gárdonyi 
Társaságban, Jászberényben, stb….”

Kiss József és Könnyű László közös 
szerkesztésében megjelent antológia 
első kötetét 1941-ben készítette Pesti 
Péter nyomdája. A szerkesztők 3-3 művel 
vettek részt a 116 oldalas kötetben, 
melyben 60 pedagógus alkotása kapott 
helyet. A második kötetet az ugyancsak 
berényi Kovács-nyomda kivitelezte

„A jászsági nyomdák krónikája” írta az 
antológiáról: „…a tollforgatók átszűrték 
magukon mindazt, amit ez a kemény 
és mindenkit megpróbáló korszak 
gerjesztett az emberi lelkekben. Ez pedig 
a tükröztetés minőségétől csaknem 
függetlenül érték, maradandó hagyaték. 
Hogy a tanítók, a pedagógusok 
érzésvilága összecsendült ezeknek az 
alkotásoknak a lapjain akkor is, ha olyan 
sokféle volt.”

Az 1941. december 1-jén indult Ugar 
c. folyóiratot méltató szócikk a fenti 
kötetből a következőket állítja: „…az 
alapítók igyekeztek olyan folyóiratot 
teremteni, amely sokoldalúan mutatja 
be a Jászságot s benne Jászberényt… 
A jászsági értelmiség alkalmasnak és 
hajlandónak mutatkozott arra, hogy 
önmagát megmutassa, és részt vállaljon 
a háborús évek ellentmondásainak 
feloldásából nemcsak tollal, hanem 
ecsettel és művészi eszközökkel is…”

Az 1944 szeptemberéig megjelenő 
lapban rendszeresen jelentek meg Kiss 
József írásai, rajzai.

A jászberényi időszak hangulata, 
pedagógusi hitvallása tükröződik 
önéletrajzában:

„Akik pedagógusok, azok tudják, 
hogy a mai iskolákban a legfőbb a 
szemléltetés, ezzel egyvonalban a 
cselekedtetés. Az jászberényi képzővel 
mi csak meztelen falakat kaptunk az 
államtól. Nekünk kellett – művészi 
kezekkel – a falakat telepingálnunk 
szemléltető képekkel. A szertárakat – a 
növendékek munkájának bevonásával 
– eszközökkel ellátnunk. E téren 
maradandó alkotást végzett a tanári 
testület minden tagja. Akik az 1944-
ben bekövetkezett rombolás előtt ezt az 
intézetet látták, elmondhatják, hogy a 
jászberényi képző egy páratlan tanügyi 

múzeum volt. S ebben a munkában 
feküdt benne az én munkám is, amelyet 
15 éven át ingyen és bérmentve 
végeztem…” 

1945 után nagy változás következett 
be Kiss József életében. Tökéletes 
orosz tudása miatt Jászberény város 
vezetése fontos állást ajánlott fel neki. 
Volt azonban egy feltétel: be kellett 
volna lépnie a kommunista pártba. Kiss 
József visszautasította az ajánlatot. 
Ekkor irredentizmus vádjával perbe 
fogták, s 3 évet töltött a szegedi 
Csillag-börtönben. Kiszabadulása után 
állását elvesztette, évekig festéssel 
próbálta fenntartani magát. Amikor a 
diktatúra szorítása enyhült, a hatalom 
nagy kegyesen egy tanyai tanítói állás 
betöltését engedélyezte számára. 
A koncepciós és embertelen eljárás 
miatti megpróbáltatásba halt bele Kiss 
József felesége. Nagyobbik lánya 
Lengyelországba ment férjhez, míg fia 
1956-ban Németországba menekült

Az egyedül maradt apa 79 éves 
korában fiához költözött . Boldog egy 
évet töltött új otthonában: beutazhatta 
Németországot, Ausztriát, Jugoszláviát. 
Régi barátjának, Könnyű Lászlónak 
még cikket küldött az Amerikai Magyar 
Szemlébe. A körutazás után nem sokkal 
agyvérzés érte, és Ernő fia karjai között 
halt meg életének 80. évében.

Az Amerikai Magyar Élet c. 
folyóiratban Dr. Könnyű László „Az utolsó 
jászkun táltos” címmel írt nekrológot: 
„Személyes sorsa és családjának sorsa 
sikoltja széjjel egy szép magyar család 
tragédiáját. Ha egyszer valaki megírja a 
magyarság szétszóratásának történetét, 
az aranybetűkkel fogja felvésni nevét az 
utolsó jászkun táltosnak.”

                                                                                             
Basa László
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Összedőlt a napközi régi épülete
Községünk történelmének ápolása, múltunk megőrzésének 

egyik feladata a településen található épített örökség óvása 
és annak nyilvántartása. A szobrok és középületek mellett, 
néhány gazdasági jellegű és magáncélból emelt épület is 
ebbe a csoportba tartozik. Közöttük sajnos kevés az építészeti 
szemmel is igazán értékesnek tűnő alkotás, többnyire átlagos, 
jellegtelen művekről van szó, melyeknek inkább funkciója az, 
ami az utókor megőrzése számára értékesnek tűnhet. 

A közelmúlt szomorú eseményei közé tartozik a napközi 
régi épületének elvesztése, ami bár külsejét tekintve nem 
hagyhatott maradandó nyomot emlékezetünkben, annál 
inkább az egykor benne működő intézmény.

Az általános iskola 1960-ban szervezett először délutáni 
napközis foglalkozást a diákok tanulmányi munkájának 
segítése és a dolgozó szülők gyermekfelügyeleti szerepének 
könnyítése, átvállalása céljából. Kezdetben mintegy 20-
25 tanuló jutott így tanulószobai felügyelet alá az iskola 
helységeiben. A munka a lecke kikérdezéséből és némi 
korrepetálásból állt. Az első napközi otthonos költségvetési 
keretet az 1961-62-es tanévre kapta a tápiógyörgyei iskola. 
1963-ban a községi tanács a megnövekedett igényeket 

figyelembe véve, napközi céljára átengedte az eredetileg orvosi 
lakásnak megvásárolt házas ingatlant a Bercsényi utcában. Az 
épületet ezt követően átalakították, a négy nagyobb helyiségből 
két nagyobb termet, valamint melegítőkonyhát nyertek, a 
melléképület helyiségeiben szolgálati lakásokat alakítottak ki. 
A legszükségesebb bútorokat rövid időn belül megvásárolták. 
Így indult meg az élet 1961 őszén két alsótagozatos csoporttal. 
A régi épülethez 1979. nyarán egy újabb emeletes szárnyat 
építettek, mely további két termet adott a napközi számára. 
Ettől kezdve négy csoport működött az épületegyüttesben. 

A Bercsényi úti ingatlanban 1963-1990 között működött 
a napközi. A közel három évtized alatt számos pedagógus 
tanított termeiben, többen a régi tanárgeneráció tagjai közül 
tevékenykedtek itt nyugdíjas éveikben. A mai 30 évesek talán 
az utolsók lehetnek, akiket még ez épület falai között tanítottak 
és neveltek olyan egykori, kiválóságok, mint Molnár Lászlóné 
Mária tanárnő vagy Miskolczi István tanár.

A rendszerváltozást követően a napközi az iskolába költözött. 
A korábban szolgálati lakásként funkcionáló melléképület 
helységeit az önkormányzat kiadható albérletként üzemeltette 
tovább, a főépület két szárnya azonban üresen maradt, 
termei többnyire raktárként funkcionáltak. Az elmúlt években 
tervek születtek jobb hasznosításáról, többször felmerült 
kisebb vállalkozások ideköltözése, vagy újabb önkormányzati 
bérlakások kialakítása. A tervek sajnos nem valósultak 
meg, miközben az időjárás és a szándékos rongálások 
következtében az épület állagromlása rohamos tempót vett. 
Az időközben életveszélyessé vált régi szárny bontására végül 
az önkormányzat kérvényt adott be, ám ennek teljesítését a 
sors másképp rendelte. Az új épületrész ma is dacol az idővel, 
a régi azonban végleg feladta életét.  A legutóbbi csapadékos 
időjárást már nem bírták a gyenge vályogfalak, az egykori 
napközi ez év februárban összedőlt.

Németh Csaba

Az Észak-Magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége azzal a 
kéréssel fordult Tápiógyörgye Község 
Önkormányzatához, hogy segítse a 
2. világháború időszakában malenkij 
robotra hurcolt áldozatok felkutatását. 
Az egyesület, ÉMNÖSZ, a Pest Me-
gyei Német Önkormányzattal és a 
Magyarországi Németek Pécs-Baranyai 
Nemzetiségi Körével együttműködve 
2008-ban kezdte el a málenkij robottal 
kapcsolatos kutatást. A kutatás első 
része egy könyvkiadással zárult. A 
„Málenkij robot” című kötetet minden 
német önkormányzat térítésmentesen 
vehette át az ÉMNÖSZ-től. Több tele-
pülésre ellátogatott Dr. Havasi János és 
levetítette filmjét a 2009. évi Dombaszi 
és Luganszki kegyeleti útról. 2010-ben 
Pest megye 5 településén mutatták 
be Walterné Müller Judit kiállítását a 
málenkij robotról. 

Az ÉMNÖSZ jelen célja feltárni a 
Szovjetunióba elhurcolt civil lakosság 
mementóit. Ezalatt értik az elhurcoltak 
emlékére állított emléktáblákat, emlék-
műveket, az elhurcoltak személyes 
tárgyait, amelyek a munkatáborban ve-
lük voltak vagy ott készítették őket, a 
túlélő személyek visszaemlékezéseit, 
kutatásokat, publikációkat és szakdolgo-
zatokat a témában, fennmaradt áldozati 
névsorokat. 

Az ÉMNÖSZ-nek kérését a Faluújság 
szerkesztősége szeretné a település la-
kosságának továbbítani. Amennyiben 
a fenti témakörben információval ren-
delkeznek, vagy bármi módon segíteni 
tudnak, kérjük, forduljanak szerkesztő-
ségünkhöz személyesen vagy a 06 
30/483-45-97-es telefonszámon. 

A Tápiógyörgyéről málenkij robotra 
hurcolt személyek sorsáról a Györgyei 
kalendárium 1998. évi, valamint a 

Faluújság 2007. decemberi számában 
olvashatunk hosszab-rövidebb tanul-
mányt. Az előbbi írás az Izsold-féle ház 
pincéjében, 1945-ben összegyűjtött 
tápiógyörgyei férfiak sorsáról, míg az 
utóbbi Csányi István életéről emlékezik 
meg. Örvendetes dolog lenne az akkor 
felkutatott emlékeket kiegészíteni és 
a meghurcoltak tiszteletére, más tele-
pülések mintájára nálunk is méltó 
megemlékezést szervezni. 

A Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társa-
ság szívesen felvállalja a szervezést, 
ennek érdekében az 56-os emléktábla 
állítás mintájára, a helyi civil szervezetek 
összefogását kezdeményezi.

Németh Csaba

Málenkij robot
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Az oktatási intézmények társulási működéséről
Áprilisban a képviselő testület felhatalmazása alapján, 

előzetes megbeszélések folytak a jászboldogházi és 
jászalsószentgyörgyi polgármesterrel és jegyzővel az oktatási 
intézmények társulási formában történő működtetésével 
kapcsolatban. Felmerült annak az eshetősége, hogy közsé-
günk iskolája és óvodája belépne Jászboldogháza és 
Jászalsószentgyörgy oktatási intézményeinek társulásába.

2007-ben Jászalsószentgyörgy és Jászboldogháza közsé-
gek önkormányzatai úgy döntöttek, hogy intézményfenntartó 
társulást hoznak létre a célból, hogy óvodáikat, iskoláikat bizto-
sabb anyagi keretek között tudják fenntartani és működtetni.

E tervek megértése és a téma érzékenysége okán felkerestük 
Tarnai Mihály urat (a vonatkozó társulás igazgatóját), hogy pár 
kérdésben tájékozódjunk a felmerült lehetőség hatásairól és 
az eddigi tapasztalataikról.

M.Zs.: Tisztelt Igazgató Úr! Pár szóban bemutatná, hogy 
milyen előnyökkel jár az oktatási intézmények társulási 
formában történő működtetése?

T.M.: A legfontosabb előny, hogy több pénzt lehet bevonni a 
társulásban működtetett közintézmények fenntartásába. Immár 
több éves tendencia, hogy a központi költségvetés jobban 
támogatja azokat az intézményeket, amelyek társulásban 
működnek. A képlet nagyon egyszerű. A közoktatásnál 
maradva (amely kötelező önkormányzati feladat). Minden 
önkormányzat működtetheti önállóan is a közintézményeit, 
ha van rá lehetősége, azaz van rá elég pénze. A kisebb 
településeknek azonban ez egyre problémásabb, hisz az állami 
normatíva lassan már csak a költségek felét fedezi, így a másik 
felét az önkormányzatoknak kell kipótolnia. Ez egyre bajosabb 
a mai gazdasági helyzetben, hisz az önkormányzatoknak 
egyre kevesebb a saját bevételük (szja-ból, iparűzési 
adóból,…).  Ezért keresik az önkormányzatok azokat a plusz 
bevételi forrásokat, amelyekkel biztonságosabban tudják 
működtetni iskoláikat, óvodáikat. A lényeg: a társulással 
több állami normatívát lehet lehívni, így az önkormányzatnak 
kevesebb pénzzel kell a működést kipótolnia. Szó sincs 
arról, hogy olyan sokat hozna ez a „konyhára”. Vagy arról, 
hogy az intézményekben hatalmas fejlesztésekben lehessen 
gondolkodni, csupán arról van szó, hogy ne maradjon le 
valaki. Hogy a települések tartani tudják azt a szintet, amit a 
korábbi években – hangsúlyozom: takarékos működtetéssel – 
üzemeltetni lehetett.

További előnye még ennek a fenntartási formának a 
különböző pályázatokon való részvételnél jelentkezik. Idén 
is vannak olyan nemzeti forrású kiírt pályázatok, amelyeken 
pl. csak társulások által fenntartott intézmények vehetnek 
részt, illetve az uniós finanszírozású pályázatoknál mindenhol 
többletpontot jelen ez a fenntartási forma.

M.Zs.: A tagintézmények gazdálkodását mennyire 
befolyásolja a gesztor (a feladati felhatalmazott össze-
fogó intézmény)? Ki készíti el egy-egy tagintézmény 
költségvetését? Hogyan történik a többletforrás felosz-
tása?

T.M.: Először a kérdés második részére válaszolnék, és 
úgy könnyebben értelmezhető az első is. A tagintézmény 
költségvetését - mely az egész intézmény költségvetésének 
része – a tagintézmény-vezető állítja össze. A költségvetés 
elkészítése számos egyeztetés eredménye, amelybe a 
tagintézmény önkormányzatának komoly beleszólása van, 
hiszen az továbbra is fenntartó, még ha társulási formában 
működteti is az intézményét. Feltételezi az ember, hogy a helyi 
önkormányzat idáig is takarékos, racionális működést követelt 
meg az általa egyedül fenntartott intézménytől. Ez az elvárás 

továbbra is fennáll minden önkormányzattal szemben, amely 
a társulásban részt vesz. De fennáll a tagintézmények felé és 
összességében pedig az egész intézmény felé is. A gesztor 
intézmény költségvetési befolyása a tagok tekintetében a 
koordinálásban a legszámottevőbb. 

A kérdés harmadik részét tekintve: a tervek szerint az 
újonnan belépő tagok (Tápiógyörgye, Szászberek?) által 
hozott többletbevétel, gyermeklétszám arányos felosztása 
történne meg a társulás tagjai között. Ez tűnik egy olyan 
számítási formának, ahol az eredményeket tekintve a társulás 
minden tagja (önkormányzata) jól járhat. Hiszen ezt az egészet 
föl lehet fogni egyszerűen úgy is, hogy ez egy olyan üzlet, ahol 
mindenki jól jár. Nem is működhet ez másképp, sőt nem is 
jöhet más elv alapján létre, pontosabban nem bővülhet. 

M.Zs.:A pedagógusok munkáját mennyire érinti a 
társulás létrejötte? Lehetnek-e utazási kötelezettségek 
1-1 község között? Az „áttanítás” jellemző-e? Szűnhetnek 
meg állások az miatt, hogy egyes szakok, vagy a tanítók 
között a társulásban „többlet” míg másokból hiány fordul 
elő?

T.M.: Általánosságban megközelítve: mivel biztosabban 
tud működni az intézmény, biztosabb a munkahely is. Hogy 
az egyének számára lehet-e következménye annak, hogy 
egy iskola társulási formában lesz tovább működtetve? 
Minimális. De csak abba kell belegondolni, hogy ha az 
iskoláját egyedül fenntartó önkormányzat is egyre kevesebb 
pénzt tud az iskola mellé tenni, úgy elkerülhetetlenek lesznek 
azok az intézkedések, amelyek pl. pedagógus álláshelyek 
megszüntetéséhez vezetnek. Sőt! Nem is annyira messzebbre 
nézve….bár nem ismerem az Önök településének születési 
statisztikáját arról, hogy az elmúlt 6 évben hány gyermek 
született, de ha az országostól eltérő a tendencia, akkor nincs 
baj. Ha nem, félő, hogy az Önök óvodájában és iskolájában 
is egyre kevesebb lesz a gyermek. Ebből sajnos következik, 
hogy évek múlva kevesebb pedagógusra lesz szükség. Ennek 
okát lehet boncolgatni, de jelenleg – remélem rövid távon – 
ez most tény. Én inkább ebben látom a nagyobb veszélyt a 
pedagógusok foglalkoztatása szempontjából, nem pedig 
abban, hogy esetlegesen jelen esetben megszűnhet 1-1 
álláshely, a társulás miatt. De még egyszer hangsúlyozom: ez 
nem törvényszerű, illetve a tárgyalások függvénye.

Jelenlegi működésünkben van „áttanítás”: jászalsószent-
györgyi szaktanárok járnak át heti 11 órában Jászboldogházára. 
Olyan órákat tartva, amelyekhez a jászboldogházi tantestü-
letben nem volt szakos tanár. Így ott is 100%-os lett a 
szakos ellátottság, illetve a ’szentgyörgyi tanároknak is 
biztosabb lett az óraszámuk. A pedagógusok utaztatását a 
jászalsószentgyörgyi önkormányzat végzi.

M.Zs.: Ha egyes évfolyamok esetében kevés a gyermek-
létszám, akkor hogyan alakulhat a gyermekek oktatása? 
Lehet, hogy utazniuk kell egy másik tagintézménybe? 
Az Önök társulásában jelenleg utaznak-e a gyerekek az 
iskolák között?

T.M.:Visszatérve az elejére: ez az intézményfenntartó 
társulás még nem arról szól, hogy térségben gondolkodva 
létrehozzunk egy teljes egészében központosított intézményt, 
amelyben már napirenden van a gyermekek utaztatása stb. 
Jelenleg semmi indokoltsága nincs a gyermekek utaztatásának. 
Amíg van elegendő gyermek, addig ez időszerűtlen. Ez a 
gyakorlat azokon a településeken működik, ahol már nincs 
elegendő gyermek pl. a felső tagozat működtetéséhez, vagy - 
ne adj Isten! - már az alsó tagozaton is kevés a tanulói létszám. 
Viszont ez nem társulás függő. Jelenlegi körülmények között, 
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nincs tervezve gyermekek utaztatása. A mostani társulásban 
sincs utaztatás a tagintézményből a székhelyintézménybe. 
Immár 4. tanévünket csináljuk ebben a felállásban, és a 
jászboldogházi gyermek továbbra is a község iskolájába jár, 
nem sokat észrevéve abból, hogy mi is változott meg 2007. 
szeptemberétől.

M.Zs.: Több év tapasztalata után milyennek minősítené 
az eddigi társulásbeli működésüket?

T.M.: Jónak. Persze ezt lehet árnyalni. Általában nem 
jókedvéből társul az ember vagy pl. két település, hanem 
feltehetően azért, hogy jobban járjon, jelen esetben kicsit 
könnyebben boldoguljon (vagy éppen még boldoguljon) 
az önkormányzat az iskolája fenntartásában. De ha már ez 

van, akkor ebből jót kell kihozni mindkét fél számára, mert 
csak ebben az esetben tud működni a rendszer. A fenntartó 
önkormányzatok részéről azért tudott ez jól működni, mert 
az egyéni érdekek a bölcs megegyezések mentén tudtak 
érvényesülni, és mindkét félnek célja volt, hogy mindenki 
megtalálja a számítását. A tagintézmények részére pedig 
garancia volt az a gyakorlatban is alkalmazott elv, hogy 
szakmailag, szervezetileg függetlenek, tehát csak annyira 
szólunk bele egymás életébe, amennyire a minimális 
összehangolás miatt szükséges. 

M.Zs.: Köszönöm a beszélgetést!
Molnár Zsolt

Lassan végéhez közeledik a 
tavalyi évben a jászberényi MACI 
Alapítvánnyal közösen megnyert esély-
egyenlőségi pályázatunk.

A TÁMOP 3.4.2 „Az együttnevelés 
kiterjesztése a sajátos nevelési igényű 
gyerekek esélyteremtése érdekében” 
program résztvevői a Maci Alapítvány 
mellett a Kastélykert Óvoda és a 
Kazinczy Ferenc Ált. Iskola és AMI.

Mint arról már beszámoltunk, a 
pályázat keretében intézményeink 
pedagógusainak lehetősége nyílt 
szakmai továbbképzéseken részt 
venni, szülőtalálkozókat szerveztünk, 
szakmai előadásokat hallgattunk, kon-
zultációkon vettünk részt. Iskolánk 
felsős tanulói szemléletformáló trénin-
gen vehettek részt, majd ellátogattak 
a Maci Oviba is. Közben igen komoly 
szakmai műhelymunka folyt a háttérben 
- Alapító Okirat, Pedagógiai Program 
módosítása, egyéni fejlesztési- és átve-
zetési tervek készítése sok-sok órában. 
Mindez természetesen a sajátos 
nevelési igényű tanulóink, társaik és 
a szüleik érdekeit szem előtt tartva,s 
számukra a legjobb lehetőségeket 
biztosítva.

Amikor tavaly szeptember 25-én a 
nyitó rendezvényen megismerkedtünk 
jászberényi kollégáinkkal, a tágra nyílt 
szemű kis ovisokkal, iskolásokkal 
és hálás tekintetű szüleikkel, nem 
gondoltuk, hogy ilyen gyorsan a 
pályázat végéhez érünk. De nincs 
is vége, hiszen ez egy hosszú 
távú kapcsolat kezdete, szakmai 
együttműködési megállapodást kötöt-
tünk a következő néhány évre.

S hogy mit nyert vele a györgyei 
óvodai, iskolai közösség?
- 23 pedagógus / óvónők, tanítók, taná-
rok / szakmai továbbképzésen vehetett 
részt,
- egy kollégánk informatikai képzést 
tarthatott,
- óvodánk több mint fél millió forint 

értékű fejlesztő játékkal,
- iskolánk közel 800 000 Ft értékű 
informatikai eszközzel gazdagodott,
- közel 110 diák attitűdformáló tréningen 
vehetett részt. 

S ezek mellett a legfontosabb: az 
emberi, erkölcsi nyereség, ami ember-
társaink elfogadásában, s emberi 
kapcsolataink minőségi változásában 
fedezhető fel.

2011. május 13-án Jászberényben 
zárjuk a pályázatot sport- és kultu-
rális programokkal, kiállítással, közös 
emlékeink felidézésével, intézménye-
inkből közel 100 fő részvételével.

Szeretném a pályázatírásban és az 
eddigi közös munkában sok feladatot 
vállaló kollégáimnak megköszönni 
az önzetlen, kitartó munkát - Kiss 
Gabriella, Szabó Erika, Vágány 
Antalné, Tóth Lászlóné Anika, 
Vadkerti Mária, Kristály Gáborné 
személyében. Intézményvezetőinknek 
a támogatását, valamint Tápiógyörgye 
Község Önkormányzatának, Polgár-
mester Úrnak, s a Pénzügyi Iroda 
dolgozóinak jó szándékú segítségét!

Pintér Irén

A TÁMOP pályázatról

Immár negyedik alkalommal került 
megrendezésre iskolánkban a kistérségi 
alsós szövegértési verseny. Idén 10 csapat 
versenyzett. Tápiószele, Kóka, Tóalmás, 
Újszilvás, Tápiógyörgye delegált  iskolánként 
két-két csapatot. A verseny témája : Az erdők 
nemzetközi éve.

A tudás mellett találékonyság, kreativitás 
jellemezte a megoldásokat. A zsűrit a részt 
vevő iskolák egy-egy pedagógusa alkotta.

A több mint két óra szorgos munka a 
következő eredményt hozta:

I.  KÓKA   „Ibolya”, II. TÁPIÓGYÖRGYE 
„Nárcisz”, III. ÚJSZILVÁS .”Vadrózsa”  
nevű csapata.

Amíg a zsűri a feladatlapokat javította, 
addig a versenyzők kézműves, kreatív 
fejlesztő játékokkal töltötték az időt.

Köszönjük a támogatást Tápiógyörgye 
Község Önkormányzatának, a Jász-
Sütőház Kft-nek, a Patkós Stúdiónak, 
valamint kollégáinknak az önzetlen együtt-
működést.

Gratulálunk a győzteseknek!

A verseny szervezői: Pintér Irén, Szabó 
Erika, Vágány Antalné

Kistérségi alsós
szövegértési verseny

A györgyei győztesek

Hámori Zsóka

Gulya-csók

Idekinn új lett a csuklyája
felvértezve pusztának arca
vonásait, égi hulláma
játszza angyalok diadala.
 
néha szél mozgatja kurjantva
fel és le, húzza gémes kútját
búban, néha könnyét mutatva
kulacsába gyűjtve a gulyás.
 
Dalolgat tőle, mint jó bortól,
víg dalt, elfeledve a múltat,
lángoló, tüze, édes csóktól
a toronyba harangot húzat.
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Iskolánk áprilisban és májusban három versenyen és 
egy emlékfutáson képviseltette magát. Részt vettünk 
kettő labdarúgó kupán Farmoson, egy atlétika versenyen  
Nagykőrösön és a Holokauszt emlékfutáson Szolnokon. A 
versenyekről elmondhatjuk, hogy nagyon szépen szerepeltünk, 
és büszkék lehetünk sportolóinkra.

Április 7-én Farmos rendezte meg az iskolák közötti 
nagypályás bajnokság első fordulóját. Tápiógyörgye mellett 
Szentmártonkáta és Farmos küzdött a továbbjutásért. A 
néhány kilátogató lelkes néző nagyon jó iramú izgalmas 
mérkőzéseket láthatott, ahol Tápiógyörgye két győzelemmel 
tovább jutott a következő fordulóra. Helyszíne ugyancsak 
Farmos volt, Tápiógyörgye, Göd, Kistarcsa és Nagykáta 
részvételével. Fiaink mindhárom mérkőzésükön keményen 
küzdöttek, de sajnos fejet hajtottunk erősebb ellenfeleink 
előtt. Így a negyedik helyen végezve búcsúztunk a megyei 
versenytől.

Játékosok: Ábrók Álmos, Bató Dominic, Bágyi Csaba, Bágyi 
József, Czifra Tamás, Holcznecht Tamás, Jakab Antal, Kiss 
Ákos, Kökény Krisztián, Mező Áron, Nagy Ede, Szabó Csaba, 
Varró Bence, Varró Zoltán, Veres Dániel

Felkészítő tanár:Varga Ádám
Április végén Szolnokra utaztunk a Holokauszt emlékfutás-

ra.18 lelkes futó képviselte iskolánkat 4. osztálytól 8.-ig. 
A gyerekeknek a Szapáry utcán kellett futniuk. A futás után 
mindenki kapott egy emléklapot. Örültünk, hogy meghívást 
kaptunk egy ilyen szép eseményre.

Május 5-én, a Wesselényi Miklósról elnevezett atlétika 
versenyen vettünk részt Nagykőrösön. Három iskola tanulóival 
kellett megküzdenünk. Helyből távolugrás, 3000 méteres 
síkfutás és 30 méteres síkfutás várt a versenyzőkre. Diákjaink 
lelkesen küzdöttek és három érmet sikerült szereznünk. 
Lencsés Alexandra ezüstérmet szerzett 3000 méteren, Kökény 
Krisztián ugyancsak ezüstérmes lett helyből távolugrásban, 
és Varró Zoltán aranyérmet szerzett 3000 méteren. Külön 
dicséret illeti Varró Lászlót, aki tőle három évvel idősebbekkel 
versenyzett, és a középmezőnyben végzett.

Versenyzők: Ábrók Álmos, Csavar Adrienn, Feka Norbert, 
Horváth Barbara, Ilku Márk, Kamuti Harmat, Kondor Noémi, 
Kónyár Enikő, Kökény Krisztián,Kökény Norbert, Lesták Fanni, 
Megyes Péter, Nagy Ede, Nagy Roland, Nagy Zsombor, Petró 
Nikolett, Szakadáti Vivien, Szarvas Rebeka, Varga Adrienn, 
Varró Bence, Varró László, Varró Zoltán, Végh Alexandra

Felkészítő tanár: Varga Ádám    
 

Varga Ádám

Iskolai sporthírek

Ki mit tud?
Március 20-án iskolánk 8.a osztálya a kistérségi versenyen, 

Nagykátán lépett fel a farsangi bulin bemutatott fergeteges 
rock and roll táncával. Nagyszerű előadásuknak ott is sikere 
volt, mert I. helyezést értek el. 

A rendezvény hagyománya, hogy a kategóriák győzteseit 
egy gálaműsorra is meghívják. Március 27-én itt is felléptek, 
és újból elvarázsolták a közönséget.

A napokban kapták a felkérést, hogy május 29-én, 
Nagykátán a nemzetközi gyermeknapon lépjenek fel ismét. 
Reméljük, ott is sok-sok tapsot kapnak! Megérdemlik!

Szavalóverseny
Április 7-én tartottuk hagyományos szavalóversenyünket 

a felső tagozaton. Sok szép verset hallhatott a könyvtár 
hangulatos környezetében megjelent közönség.

A zsűri 2 korcsoportban hirdette ki a győzteseket. Jutalmuk 
egy oklevél és egy-egy szép könyv volt.
5-6. osztály:
1. helyezett: Kamuti Harmat 6. osztály, Szarvas Rebeka 6. 
osztály
2. helyezett: Siroki Orsolya 5.b osztály
3. helyezett: Lesták Fanni 6. osztály

7-8. osztály:
1. helyezett: Kiss Ákos 7.b osztály
2. helyezett: Bozóki Gabriella 8.b osztály
3. helyezett: Tóth Beáta 7.b osztály
Gratulálunk minden versenyzőnek és győztesnek egyaránt,  
további szép sikereket kívánunk nekik!

Körzeti szavalóverseny
A költészet napján, április 11-én rendezték meg Nagykátán 

a körzeti szavalóversenyt. Iskolánkat helyi versenyünk 
győztesei, Kamuti Harmat, Szarvas Rebeka és Kiss Ákos 
képviselték.

Az erős mezőnyben mindannyian helytálltak, és méltóképpen 
képviselték iskolánkat. A versenyben kiemelkedő eredményt 
ért el Kamuti Harmat, aki I. helyezett lett. 

Ő képviseli térségünket május 27-én Budapesten a megyei 
szavalóversenyen.

Bízunk benne, hogy ott is felfigyelnek rá, és kívánunk neki 
sok sikert!

Menkóné Kácsor Ilona
munkaközösség-vezető

Iskolai hírek

Várhatóan JÚNIUS 10-től frissen szedett:
- meggy (érdi, debreceni)
- cseresznye (germersdorfi)

megrendelhető: 
- 06-70-312-3475 és 06-53-383-375 telefonszámokon!
- Személyesen: Kodály Z. u. 17. szám alatt az esti órák-
ban!

5 kg-tól házhoz szállítjuk!     

   Józsa László

Meggy és cseresznye kapható
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A Kastélykert Óvoda élete
A Kastélykert Óvoda mai arculatát 2007-ben szerezte. Ezzel 

a külső és belső felszereltséggel kiemelkedő helyet foglal el 
a térség hasonló oktatási-nevelési intézményei között. Persze 
a megfelelő eszközök csak segítséget nyújtanak. Hozzájuk 
kiváló pedagógiai felkészültség és nevelői csoport szükséges. 
Sokakban, ha ezt a szót hallják: óvoda, még a 15-20 évvel 
ezelőtti óvoda képe és óvodai élet jelenik meg. Pedig az 
utóbbi években/évtizedben, mint minden más területen, az 
oktatásban is folyamatos változások, újítások történtek. Ezért 
kértem meg a Kastélykert Óvoda vezetőjét, Tóthné Erős 
Zinaidát, hogy válaszoljon néhány kérdésemre, mutassa be 
községünk eme fontos intézményét.

Milyen összetétellel (gyermek- és pedagóguslétszámmal) 
működik az óvoda?

Intézményünk 150 férőhelyes, jelenleg 131 gyermek jár 
ide, 5 korcsoportban (ebből 5 fő két környékbeli településről). 
Van két kiscsoport, egy középső, egy nagy és egy részben 
osztott nagy-középső. Ebből az utóbb említett két csoportból 
fog 31 gyermek szeptembertől iskolába járni. A gyerekekkel 
összesen 13 fő foglalkozik. Öt dajka és nyolc óvónő.

Országos probléma, hogy évről évre egyre kevesebb 
gyermek születik. Hogyan látszik/ mutatkozik ez itt? 
Milyen a gyermeklétszám, annak összetétele?

Ha az elmúlt 20-25 évet veszsük figyelembe, akkor ahhoz 
képest kb. 2/3-ára csökkent a gyermeklétszám. Viszont az 
elmúlt években a születettek száma nem változott. Minden 
évben 30-35 fő között van Tápiógyörgyén. Erről minden évben 
listát kapunk a védőnőtől, így pontosan tudjuk, hogy mire 
számíthatunk. Ez a szám olvasható ki abból is, hogy most 31 
gyermek iratkozott ki óvodánkból az iskolába. Az intézményi 
összlétszám sem változott az elmúlt években. A 150 férőhelyre 
általában 120-130 gyermek van beíratva.

Azonban tudni kell azt, hogy az óvoda 5 éves korig nem 
kötelező. A szülő dönti el, hogy beíratja-e gyermekét. Manapság 
nem jellemző, hogy ezt ne tennék meg. Minden évben max. 
1-2 ilyen család van csak. A védőnő és az önkormányzat 
segítségével tudjuk, hogy mely családokban vannak óvodás 
korú gyermekek. Ha még nem iratkoztak be (mert nem tudtak 
a határidőről, vagy nem figyelték ezt az információt), akkor 
levélben vagy személyesen megkeressük, és a gyermek 
beíratására ösztönözzük őket. Így is biztosítva azt, hogy az 
intézmény a közel maximális létszámmal működjön.

Hogyan vázolható fel röviden egy mai állami/ önkor-
mányzati óvoda költségvetése? A pénzügyi megszorítások 
mellet milyen lehetősége van az intézménynek arra, 
hogy akár anyagiakban akár egyebekben segítse saját 
működését?

Minden gyermek után állami normatíva jár, s ezt még 
az önkormányzatnak kell egészítenie. Ebből biztosítjuk a 
gyermekek számára a tárgyi, és nem utolsó sorban a nevelői 
feltételeket. Ez az összeg a nagyon takarékos gazdálkodás 
mellett lesz  elegendő a működéshez. Jelenleg nem nagyon 
van lehetőségünk arra, hogy pályázatok útján jussunk vala-
milyen többletforráshoz, mert ezekhez szinte kivétel nélkül 
szükséges az önrész. De amit lehet, megtesszük. Jelenleg egy 
TÁMOP-os pályázat megvalósítása van folyamatban. (TÁMOP 
= Társadalmi Megújulás Operatív Program. Olyan támogatási 
rendszer, melyet az Európai Unio 2007-2013-as programjaihoz, 
illetve a II. Nemzeti Fejlesztési Terv céljaihoz illeszkedően 
hoztak létre. – a szerk.) Erre van lehetőségünk, mivel ezeket 
a pályázatokat kifejezetten azért hozták létre, hogy segítse 

az intézményeket, cégeket, dolgozókat a továbbképzés és 
fejlesztés területein. A program megvalósulásáról a községi 
honlapon a Kastélykert Óvoda oldalán képeket láthatnak. Ez 
a pályázat Az együttnevelés kiterjesztése a sajátos nevelési 
igényű gyermekek esélyteremtése érdekében címet viseli. 
Nem véletlen, hogy ezt választottuk. Az iskolában már régóta 
színvonalas fejlesztő munka folyik a sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelése érdekében. Ez a pályázat az e területen 
régen megkezdett munkánkat segíti mindkét intézményben, 
így egyfajta folytonosság alakul ki ezen a területen is a két 
intézmény oktatási/nevelési folyamatai között.

Mutassa be röviden az óvodai nevelőmunka felépítését, 
sajátosságait, az intézmény céljait!

Az óvodánk külső-belső felépítése, kialakítottsága, tárgyi 
felszereltsége maximálisan korszerű és modern. Ami a 
mai óvodai neveléshez szükséges, amire a szülőknek és 
gyermekeiknek szükségük van, az itt biztosított a számukra.

Az óvodában a gyerekek meghatározott napirend szerint 
élnek Az igényekhez igazítva reggel fél 6-tól vagyunk nyitva. 
Minden reggel 8-ra kell beérkezni a gyerekeknek. A reggeli 
után, délelőtt, közös foglalkozásokat tartanak az óvónők a 
csoportjaikban. Ezek részben kötelezőek részben kötetlenek 
a gyermekek számára, de igyekszünk minden gyermeket 
képességeikhez mérten tevékenységhez juttatni. Főleg, mert 
a szülők is akkor nyugodtak, ha azt látják, hogy gyermekük 
részt vesz a közösségi munkákban, az alkotása kinn van a 
falon, asztalon. Ezeket a foglalkozásokat a pedagógusok 
témakörök (foglalkozási ágak) szerint osztják fel, persze 
mindent csak játékosan és komplex módon (testnevelés, ének-
zene, vizuális nevelés, irodalom, környezet stb.). Így lassan és 
fokozatosan az iskolai létre és első sorban az életre készítik fel 
őket. Ebéd után délutáni pihenő, majd lehetőség szerint udvari 
tevékenységek, játék következik délután fél 5-ig.

Igyekszem a nevelői gardát is úgy alakítani, hogy a 
lehető legfelkészültebb, szakmailag és emberileg is odaadó 
óvónőkből és dajkákból álljon. Ehhez a szükséges szakmai 
segítséget, továbbképzéseket biztosítjuk a számukra. Jelenleg 
minden dolgozónk rendelkezik a munkakörének megfelelő 
iskolai végzettséggel. Elsődleges fontosságú az, hogyan 
bánik a gyermekekkel, a szülőkkel, milyen problémamegoldó 
képességekkel rendelkezik. Mennyire elhivatott, mennyire 
szereti a gyerekeket, és mennyire fogadja el a gyermekekben 
a másságot.

Hogyan helyezkedik el a Kastélykert Óvoda a környék 
hasonló intézményei között? Milyen kapcsolatban állnak 
ezekkel az óvodákkal?

A kistérségben kapcsolatban állunk az összes településsel. 
Korábban több lehetőség volt arra, hogy meglátogassuk egy-
más intézményeit. Foglalkozásokat látogassunk, tapasztalatot 
cseréljünk segítsük egymás munkáját a folyamatos fejlődés 
érdekében.

Jelenleg a környező településekkel (Tápiószele, Farmos, 
Újszilvás, Abony, Tápiószőlős, Tápiógyörgye) egy évről évre 
megrendezett óvodák közötti művészeti fesztivált indítottunk 
el. Ezzel is erősítve az együttműködést.

Szerencsére úgy tapasztalom, hogy az érdeklődés óvodánk 
iránt nem csökkent. Szívesen kérdeznek az itt folyó munkáról, a 
megszerzett tapasztalatainkról. Nyitottak vagyunk az újítások, 
új módszerek felé, így örülök, ha kapcsolataink e téren is jól 
működnek.

Füle Zsuzsanna
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Óvodánk mindennapjaiban fontos helyet kap a népi kultúra 
ápolása. A természetes műveltséget alapozza, sajátos színt 
ad, életérzést formál, melyhez a ma és a holnap nagyszerűen 
kapcsolható. A hagyományokban annyi derű, jókedv van 
amellyel érdemes a gyermekeket megismertetni. 

Virágvasárnap, vagy ahogy Európa-szerte nevezik, „pálmák 
vasárnapja” egy héttel előzi meg húsvétot. Ezen a napon a 
kereszténység Jeruzsálembe vonuló Jézusra emlékezik, akit 
pálmaágakkal köszöntenek. 

Az elmúlt évek óvodai hagyományait folytatva, a palóc 
lányokhoz hasonlóan virágvasárnapi népszokást elevenítettük 
fel. Egy szalmabábut menyecskeruhába öltöztetve és énekelve 
végigvonultunk a falun a Tápió-hídhoz. A hídnál engedélyt 
kérve a „Hidas mestertől” (Köszönet Varga Istvánnak) a 
szalmabábot levetkőztetve vízbe dobtuk, népi mondókák, 
dalok, játékok kíséretében. Így próbáltuk elűzni a telet és a 
betegséget. Visszafelé jövet egy másik húsvéti hagyományt 
elevenítettünk fel, a „zöldág járást, vagy más néven villőzést”. 
A gyermekek „villőággal” a kezükben énekelve tértek vissza 
az óvodába. Ezzel a szalagokkal feldíszített zöldággal 
köszöntöttük a tavaszt. 

Tavaszi néphagyományaink közé tartozik a húsvéti hétfői 
locsolkodás is. 

Húsvéti locsolkodás helyszínének a Falumúzeum udvarát 
választottuk. Az óvodapedagógusok népi ruhába öltözve a 
locsolkodás szokásait elevenítették fel. Az énekszóval érkező 
locsolkodókat, akik a vödörben hideg kútvizet hoztak, a 
megterített asztal, kalács, „bor” és az elengedhetetlen húsvéti 
tojás várta. A tojások írókázással voltak díszíve, az „igazi” 
fonott kalács a kemencébe sült. 

A locsolkodás néphagyományával való ismerkedés mellett 
az óvodás gyermekek és vendégek a kemencében sült 

kalács különös finomságát tapasztalhatták meg, amelynek 
elkészítése a Theisz családnak köszönhető. (Hozzávalókat 
köszönjük az óvoda konyhájának és a Polgármester Úrnak.)

A gyermekek élményeit meghallgatva azonban a délelőtt 
legszenzációsabb eseménye az volt, hogy húsvéti nyulat és 
bárányt simogathattak. (Köszönjük Varró Józsefnek.)

Később az óvoda udvarára visszatérve a „húsvéti nyuszi 
által” elrejtett édességeket, meglepetéseket kereshették meg 
óvodásaink. (Köszönjük a szülők támogatását.)

Reméljük egy életre szóló élményeket nyújthattunk 
óvodásainknak a húsvét jegyében. 

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodapedagógus

Tavaszi néphagyományaink

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 
óvodánkban óvodai beíratás lesz.

Sok szeretettel várjuk, azokat az 
óvodáskorú gyermekeket, akik a 3. 
életévüket betöltötték, 2011. szeptem-
berétől töltik be a 2,5 életévüket.

Felvételt hirdetünk továbbá a tan-
köteles korú gyermekeknek, aki a 
2011/2012-es nevelési évben az 5. élet-
évüket betöltik és a Közoktatási Törvény 
szerint tankötelessé válnak. 

Amennyiben a szülő nem tesz eleget a 
tanköteles korú gyermeke beíratásának, 
abban az esetben az óvoda vezetőjének 
bejelentést kell tennie a lakóhely szerinti 
illetékes jegyzőhöz, aki eljárást indít az 
ügyben. 

Óvodai beíratás

Időpontja: 2011. május 30-tól június 3-ig. 
Naponta: de. 800 órától – 1500 óráig
Helye: KASTÉLYKERT ÓVODA, 2767 
Tápiógyörgye, Táncsics M. u.5.
Tel/FAX.: 06-53-383-099
E-mail: ovoda.gyorgye@freemail.hu

A beiratkozás ügyében kérem, keres-
sék Tóthné Erős Zinaida óvodavezetőt .

Beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok: a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, a szülő személyi igazolványa, 
lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, 
a gyermek TAJ száma, a gyermek oltási 
kiskönyve, akik ideköltöztek, azok az 
előző lakóhelyen lévő védőnőtől hozzák 
el gyermekük egészségügyi törzslapját.

A más településről ideköltözött gyer-
mekek esetében a gyermekvédelmi 
támogatásról szóló határozatot, amit 
más településen (tehát amit nem Tápió-
györgyén állítottak ki) hozza magával, 
mert a határozat nélkül, étkezési térítési 
díjat kell fizetni a gyermek után. 

Sok szeretettel várjuk leendő óvodása-
inkat, a tápiógyörgyei Kastélykert Óvo-
dába!

Tisztelettel:    Tóthné Erős Zinaida
óvodavezető 

Óvodai beíratás
A magyarság dicsőséges és fájdalmas 

eseményekben bővelkedő történelme 
számos alkalmat ad az ünneplésre, 
megemlékezésre. Most a közelgő Hősök 
Napja előtt emlékezzünk az 1104 évvel 
ezelőtt a Pozsony mellett megvívott csata 
hőseire is. Mi is történt 907-ben?

A honfoglalás után 11 évvel százezer főre 
becsült német-frank sereg támadta meg a 
Kárpát- medencében frissen megtelepedett 
magyarságot.

A Pozsonytól délre lezajlott háromnapos 
véres küzdelemben 907 július 5. és 7. között 
a magyarok fényes győzelmet arattak. Nagy 
árat fizettek a győzelemért, a csatában a sok 
áldozat mellett elesett Árpád fejeledelem és 
három fia, Tarhos, Üllő és Jutas is.

A nyugati seregeket megsemmisítő csata 
után, melyről minden korabeli krónika 
beszámol, jó 100 évig ellenséges idegen 
katona nem tette lábát a Kárpát-medencébe. 
Számos történész ezt a győzelmet tekinti a 
magyar honfoglalás befejezésének.

Józsa László

Elfelejtett évforduló
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2011. április 4-én a Torockó Baráti Társaság nagymegyeri 
és torockói vendégeket fogadott Tápiógyörgyén. Nagyme-
gyerből a Csemadok helyi alapszervezete, Torockóról az 
önkéntes tűzoltó egyesület tagjai érkeztek községünkbe. A 
találkozás célja a civil szervezetek közötti hatékony együttmű-
ködés megbeszélése, valamint a tápióbicskei hagyományőrző 
rendezvény megtekintése volt.

A nap folyamán, délelőtt falunézés, lovaskocsikázás 
szerepelt a programban, majd délben kerekasztal megbeszélés 
következett a Művelődési Ház nagytermében. A civil 
szervezetek tevékenységének bemutatása után, a jövőben 
közösen megvalósítható programok jelentették a fő témát. 
A résztvevők elsősorban kulturális területen látnak esélyt a 
közös együttműködésre, de minden olyan kezdeményezést 
támogatnak, mely a magyar nyelv és identitás megőrzését 
szolgálja határon innen és túl. A közeljövő együttműködését 
szolgálhatja az Ignácz Rózsa erdélyi írónő tiszteletére 
Torockóra tervezett emléktábla állítás. A magyarországi 
körökben kevésbé ismert írónő nevéhez fűződik a „Torockói 
gyász” című alkotás, mely a Rákóczi-szabadságharc helyi 
eseményeit dolgozza fel regényesített formában. 

A civil szervezetek képviselői mellett a meghívott vendég 
Ilonka Zoltán tápiógyörgyei iskolaigazgató is felszólalt. 
Beszédében jelezte, hogy a jövőben több kezdeményező lépést 
szeretne tenni mind Nagymegyer, mind Torockó irányába, hogy 
az ottani magyar tannyelvű iskolákkal szorosabb kapcsolatot 
alakítson ki. A magyar állam rendelkezéseinek köszönhetően 
számos pályázati lehetőség nyílik iskoláskorú fiatalok határon 
túli kirándulásának szervezése céljából, kár lenne ezeket a 
programokat ezentúl elhalasztani. 

Az ebédet követően a három társaság Tápióbicskére 
látogatott, ahol előbb a faluközpontban helyezte el koszorúját 
Színi Sebő Alajos honvédtiszt emlékművén. A 48-as 
honvédtiszt csallóközi Csiliznyáradon van eltemetve, mely 

község Tápióbicskével ápol testvértelepülési kapcsolatot. 
Jókai Mór 19. századi regényíró róla mintázta Baradlay Richárd 
huszárkapitányt a „Kőszívű ember fiai” című regényének hős 
katonáját.

A Tápióbicske és Nagykáta között található fahíd a Tápió-
patak felett ível át, környezetében zajlott 1849. április 4-én az 
emlékezetes ütközet. A hagyományőrző rendezvény a 49-es 
emlékműnél koszorúzási ünnepséggel vette kezdetét, ahol 
vendégekkel egyetemben a györgyeiek is aktívan kivették 
részüket. A csoportkép az előbbi szobor környezetében 
készült, azzal a nemzeti színű zászlóval, melyet Tápiógyörgye 
község adományozott 2009-ben a Csemadok Nagymegyeri 
Szervezetének. 

Németh Csaba

Nagymegyeri és torockói küldöttek a tápióbicskei 
csatában

2011. április 13-án Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes látogatott 
Jászboldogházára, hogy eleget te-
gyen egykori teológustársa Csergő 
Ervin helyi plébános meghívásának. 
A házigazdák a dévai szerzetest nagy 
szeretettel fogadták, akinek tiszte-
letére több százan gyűltek össze a 
helyi sportcsarnokban. A boldogházi 
hívek mellett, számos környékbeli tele-
pülésről, így Tápiógyörgyéről is többen 
érkeztek a helyszínre, hogy részesei 
lehessenek a nem mindennapi talál-
kozásnak. 

Böjte Csaba 1992-ben kezdte 
meg gyermekmentő munkáját, 
majd 2002-ben hozta létre a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványt, melynek 
keretében ma már közel kétezer sze-
génysorsú, szociális problémákkal 
küzdő fiatalkorút nevelnek Erdély 
szerte. A nem mindennapi feladat ellá-
tásában számos segítője akad, ám így 
is rendkívül nagy munka nehezedik 
a vállára. Az intézményhálózat fenn-
tartása mellett, sok-sok meghívást 

igyekszik teljesíteni, mely a Kárpát-
medencei és a világ magyarsága felől 
érkezik hozzá. 

A jászboldogházi találkozás alkal-
mával előbb lelkigyakorlaton vehettek 
részt a megjelentek, majd Csergő 
Ervin és Kovács Attila plébánosok 
segédkezésével szentmisét mutatott 
be a dévai szerzetes. A hívek adomá-
nyát a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
javára ajánlották fel a szervezők. 

A tápiógyörgyei római katolikus 
egyházközösség, valamint a Torockó 
Baráti Társaság részéről az elmúlt 
években kezdeményező lépések szü-
lettek Böjte Csaba Tápiógyörgyére 
történő meghívására. Sajnos ez idáig 
nem jártunk sikerrel, ebbéli törek-
véseinket azonban a jövőben is 
folytatni szeretnénk. 

Németh Csaba

A Torockó Baráti Társaság 2011. au-
gusztus 11-14. között autóbuszos kirándu-
lást szervez a Felvidékre. A kirándulás 
célja Szlovákia magyarlakta területeinek 
meglátogatása, az ott élő magyar közösségek 
történelmének, kultúrájának és mindennapos 
megmaradási küzdelmének megismerése. 
Az utazás során számos történelmi neve-
zetesség és természeti látnivaló mellett az 
országrészek magyarságának kulturális és 
oktatási intézményeit tervezzük megláto-
gatni. A négy naposra tervezett utazás költ-
sége (autóbuszbérlés, szállás, napi kétszeri 
étkezés) előreláthatólag 25 ezer forint/fő 
összeg körül várható. 

A kirándulásra jelentkezni az újság 
megjelenésétől kezdve Németh Csabánál 
személyesen és a 0630/483-45-97-es tele-
fonszámon (a délutáni és esti órákban) lehet. 
A kirándulók számára megbeszélést tartunk 
2011. június 7-én (kedd) este 18 órakor, a 
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Batthyány úti székházában. A helyszínen 
teljes útvonal- és programtervet biztosítunk 
minden érdeklődő számára.

Németh Csaba

Böjte Csabával találkoztunkFelvidéki kirándulás
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2011. április 30-án rendezték meg Nagymegyerben a 
Kárpát-medencei Megyer települések 2. találkozóját, melyre 
községünk önkormányzata is meghívót kapott. A kulturális 
programra kilenc Kárpát-medencei település küldöttségét 
várták, melyek a honfoglaláskori Megyer törzsről kapták 
nevüket. Tápiógyörgye a mai határ területén belül létezett 
középkori Megyer települések jogutódjaként vehetett 
részt a nevezetes találkozón. Községünket Szabó Tünde 
alpolgármester, Ilonka Zoltán iskolaigazgató, Juhász Attila 
tanár és Németh Csaba a Torockó Baráti Társaság elnöke 
képviselte. 

A program 10 órakor „Nagymegyer másik arca” 
fotókiállítással vette kezdetét, ahol a város amatőr fényképészei 
mutatták be művészi értéket képviselő alkotásaikat. A 
kiállítás után kerekasztal beszélgetésre került sor, ahol 
a megjelent önkormányzati küldöttségek bemutatkozása 
mellett, a Megyer települések kulturális együttműködését 
tartalmazó szándéknyilatkozat aláírására került sor. Az ebédet 
követően Árpád fejedelem szobrának megkoszorúzása 
következett, ahol a helybéli cserkészek mellett a Balatonfüredi 
Fúvószenekar fellépése színesítette az ünnepséget. Végül 
a délutáni órákban tavaszköszöntő, húsvétváró kézműves 
foglalkozásokon készült munkák kiállításának megnyitója, 
májusfaállítás, valamint a Kis Megyer és az Apró Megyer 
Gyermek Néptánccsoportok fellépése zárta a tájház udvarán 
a műsort. 

A tápiógyörgyei küldöttség kiutazásának másik, nem rejtett 
célja az iskolai vezetők találkozójának megszervezése volt. 
Ilonka Zoltán iskolaigazgató a tápiógyörgyei és nagymegyeri

iskolák közötti diákkapcsolatok, csereüdültetések, szakmai 
tapasztalatcserék kialakításának céljából kezdeményezte 
a megismerkedést, lehetőséget ajánlva a határon átnyúló 
magyar-magyar kapcsolatok további kibővítésére. 

Németh Csaba

Megyer települések küldöttei Néveri Sándor polgármesterrel 
(középen) és Varga László Csemadok elnökkel (jobbra). 

Megyer települések találkozója

Március végén a Faluvédő Egyesület 
megtartotta „szokásos” szemétszedő 
akcióját, amelyben idén segítségünkre 
voltak a Nyugdíjas Klub tagjai, valamint 
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
tanárai és diákjai. Idén is sikerült jelentős 
mennyiségű szemetet begyűjtenünk, ez-
zel is szebbé téve lakókörnyezetünket. 
Segítségüket ezúton is szeretném még 
egyszer megköszönni. 

Településünkön csökkent a bűnesetek 
száma. Itt szeretném megragadni 
a lehetőséget arra, hogy felhívjam 
mindenki figyelmét néhány dologra. 
Kérek mindenkit, hogy még rövid időre 
se hagyják nyitva a kapukat, valamint, 
hogy értékeiket, értékesebb eszközeiket 
ne hagyják szem előtt. Házaló árusokat 
(ha ilyesmit tapasztalnak, kérem, hogy 
azonnal hívják a Faluvédő Egyesületet, 
vagy Farkas Róbert körzeti megbízottat) 
semmilyen esetben sem engedjenek be 
a lakásba, de még kapun belülre sem. 
Valamint arra kérek mindenkit, hogy 
kerékpárját minden esetben zárja le. 
És a temetőben se hagyják értékeiket 
felügyelet nélkül. 

Szeretnék megkérni mindenkit arra, 
hogy szereljék fel kerékpárjukat a köte-
lező tartozékokkal (kettő darab működő 

fék, első és hátsó lámpa, 2 darab 
fényvisszaverő prizma, csengő), valamint, 
hogy lakott területen kívül használják 
a zöld mellényt. Ezek a dolgok a bírság 
összegéhez képest elenyésző összegbe 
kerülnek, és adott esetben akár életet is 
menthetnek.

Felhívnám mindenki figyelmét, hogy a 
Tápión és mellékvizein csak engedéllyel 
(a természetvédelmi területen még azzal 
sem) lehet horgászni. Itt is csak ismételni 
tudom magam, hogy az engedély 
töredékébe kerül az esetlegesen kiszabott 
bírságnak, amellyel a halőrök „díjazzák” 
az engedély nélküli horgászatot.

Szeretném kérni Tápiógyörgye lakos-
ságát, hogy amennyiben bármilyen szo-
katlan, furcsa dolgot észlelnek, azonnal 
jelezzék felénk.

Elérhetőségeink:
Tóth Árpád elnök

(tel.: 06-20-375-9023;),
Kondor Zsolt szolgálatvezető

(tel.: 06-70-312-3476;)
Farkas Róbert körzeti megbízott:

(tel.:06-70-967-7734;)

                                        Tóth Árpád
Egyesületi elnök

A Faluvédő Egyesület hírei
A Tápiógyörgyei Torockó Baráti 
Társaság tisztelettel meghívja a 

község lakosságát a

Trianoni békeszerződés 
91. évfordulójának 
alkalmából rendezett 

fáklyás/gyertyás 
megemlékezésre

2011. június 4-én 21 órakor 
a Millenniumi emlékműhöz. 

A program felvonulással 
folytatódik, 

mely a torockói kopjafánál 
fejeződik be. 

Mindenkit kérünk, hogy gyertyát/
fáklyát hozzon magával.

Németh Csaba

Meghívó
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Zenekarunk az első negyed évet főként visszavonult 
felkészüléssel és gyakorlással töltötte. Több nagyobb 
lélegzetű és könnyedebb darabbal bővítettük repertoárunkat, 
hogy mindig szolgálhassunk újdonsággal közönségünk 
számára. Többek között tettük ezt azért is, mert jelentkeztünk 
a Balatonföldvári Térzene Fesztiválra, mely június 29. és július 
2. között kerül megrendezésre. Itt több nevesebb zenekar és 
együttes vesz részt, s szeretnénk méltó módon bemutatkozni.

Év elején a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 
vezetőségének több tagja is lemondását jelezte. Így februárban 
tartott közgyűléseinken új vezetőséget választottunk. Eme hét 
fős gárdában több fiatal zenész is szerepet vállalt, ami nagy 
öröm számunkra, hisz ez is egyesületünk és zenekarunk 
összetartozását és együttműködését erősíti. 

Első fontos fellépésünk, megmozdulásunk május 1-jén volt. 
A Csipet-csapat és a nagyzenekar hajnali 5 órakor indult el 
teherautókon, hogy zenével, vidám indulókkal ébressze a falu 
apraját és nagyját. Délután a Strandkert területén megtartott 
majálison léptünk fel. Itt, a tavaly nyárra összeállt, Retro 
zenekar ismét megmutatta, hogy sokévnyi kihagyás után is 
lehet jót és jól zenélni. Szorgos szombat esti gyakorlásaik 
gyümölcse volt az a koncerttel egybekötött néhány nap, melyet 
május 6-8-ig, a Torockószentgyörgyi Falunap alkalmából, 
testvértelepülésünkön töltöttek el. Szabó Tünde így mesélt 
erről a pár napról:

„A tavalyi évben, mikor a zeneoktatás 40 éves jubileumát 
ünnepeltük falunkban, még nem gondoltam volna, hogy 
az a lelkesedés, amely összehozta a Retro zenekar tagjait, 
nemcsak arra az egy ünnepi alkalomra szól, hanem tovább 
kitart. Olyannyira, hogy most arról számolhatok be: nem is 
álltunk meg egészen Torockóig, és május második hétvégéjét 
ott töltöttük elsősorban zenéléssel. A Torockószentgyörgyi 
Falunapra kaptunk meghívást, hogy színesítsük egy kicsit 
a programot. Pénteken délután érkeztünk, és néhány 
lelkes tagunk már aznap délután megörvendeztette az őket 
vendégül látó ház tagjait és szállóvendégeit néhány indulóval. 
Szombaton délelőtt Torockón adtuk elő műsorunkat, majd 
átmentünk Torockószentgyörgyre. A györgyei főzőcsapat már 
bőszen kavargatta a falunapra készülő étkeket, s a felszálló 
finom illatok kellemes gasztronómiai élményekkel kecsegtettek 
bennünket. Sajnos az időjárás nem kedvezett az eseménynek: 
hideg, esős, szeles idő volt szombaton. Ennek ellenére a 
közeli Művelődési Házban összegyűlt a falu apraja-nagyja, 
hiszen a falunapon a helyi óvodások, iskolások, néptáncosok, 
versmondók, énekesek és a torockói zenekar is bemutatkozott.

A délutáni műsorokat a mi zenekarunk fellépése zárta. 
Magyaros (és egyéb „retrósabb”) indulóinkkal nagy sikert 
arattunk, és (bár ebben a „györgyei különítmény” keze is benne 
volt) vissza is tapsoltak bennünket. Szombaton este a közös 
vacsoránál már a soron következő fellépést is megtárgyaltuk, 
amely 14-én, szombaton délután lesz Farmoson. Vasárnap 
délelőtt, indulás előtt még egy rövid térzenével köszöntük meg 
torockói barátainknak ezt a szép hétvégét. Indulóinkat és a 
Székely Himnuszt annak a kőbe helyezett emléktáblának a 
tövénél játszottuk, amely a tápiógyörgyei és torockói barátság 
20 éves fennállására készült. Azt hiszem ennek a barátságnak 
most sikerült még több hívet szerezni, hiszen ezen a hétvégén 
olyan emberek is eljutottak Torockóra, akik még sosem jártak 
ott.”

Füle Zsuzsanna

Zenekari hírek

 

Köszönetnyilvánítás:
 

Németh Sándorné szeretne köszönetet mondani mindazoknak, 
akik az Ifjúsági Zenekar karácsonyi koncertjén, kisunokája 
gyógykezelésére adakoztak, és akik azóta is akár pénzbeli 
támogatással vagy a műanyag flakonok és kupakok 
gyűjtésével segítik.

Torockó főterén a Retro-Úttörő Zenkar

FALUNAP
2011. július 23-án, szombaton a Faluház előtti téren

Program: 16 órakor Györgyey Zsuzsanna keramikus iparművész kiállítása
a Faluház nagytermében

19 órától: Szolnoki Tibor operett énekes
Zsadon Andrea operett énekes

Somló Tamás énekes
James Band

utcabál hajnal 3 óráig, zenél: Megyes László
Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Vacsorajegyek a Polgármesteri Hivatalban, Batu Andreánál kaphatók.
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A Nyugdíjas Klub háza táján ez évben igen mozgalmas 
az élet. Ezekről csak röviden, pár mondatban szeretnék 
tájékoztatást adni.

Ebben az évben ez idáig már több mint négy községben 
voltunk vendégszerepelni. Aranyosak voltak, mindenütt 
lelkesen és szeretettel fogadtak bennünket. Ezt kellett-
illett nekünk is viszonozni május 13-án, amikor öt község 
nyugdíjas klub tagjait láttuk vendégül. Készséggel fogadták 
meghívásunkat. Az összejövetelt a Faluházban tartottuk, ahol 
130 nyugdíjasnak iparkodtunk jó hangulatot teremteni.

Ezzel bizony sok előkészületi munka is volt, melyet a 
györgyei Nyugdíjas Klub tagjai szépen, zökkenőmentesen 
megoldottak. Ezért a vezetőség nevében mindenkinek 
megköszönöm fáradhatatlan odaadó munkáját.

Megköszönöm továbbá a vállalkozók segítségét 
felajánlásaikat, melyet a tombolához tudtunk felhasználni.
Itt köszönjük felajánlását: Molnár Lászlóné Hédikének 
(Totózó), Nagybányai Edinának (100-as bolt), Bulyáki Máriának 
(Zöldségbolt), Ildi vegyesbolt (Ady Endre út), Perjési Istvánné 

Andika (Virágbolt), Békeffy Pálné (gyógyszerész), Mészáros 
István (kertész), Aro üzlet (Varró László), Varró István (Panzió)
Másnap május 14-én a Tápiószelei Nemzetközi Nyugdíjas 
Klubok Találkozójára voltunk hivatalosak, ahol a külföldiekkel 
együtt 40 község szerepelt. Községünket és a mi nyugdíjas 
klubunkat a kis énekkar képviselte, melynek tagjai Nagy 
Istvánné Margitka, Madari Józsefné Erzsike, Szűcs Jánosné 
Incike, és Jantik Istvánné képviselte, kiket Szpluvák Istvánné 
Erzsike kísért hegedűvel. Fellépésük nagyon jól sikerült 
büszkék voltunk rájuk, csak így tovább.

Május 21-én Farmoson tesszük tiszteletünket és lépünk fel 
a Rózsa fesztiválon. 

Nem szeretném kihagyni, hogy május 1-jén mi is hozzáadtuk 
magunkat az ünnep hangulatához. Délelőtt koszorúztunk, majd 
kint a strandkertben kicsi májfát állítottunk, bográcsoztunk, 
palacsintát sütöttünk a saját szórakoztatásunkra. Jól éreztük 
magunkat!

Sinka Istvánné
nyugdíjas

Nyugdíjas Klub hírei

A Magyarország síkvidéki részein máig fennmaradt 
szikes tavak igazi európai kuriózumok, hiszen kialakulásuk 
alapvető feltétele az a kontinentális, már-már félsivatagi 
jellegű éghajlat, amely Európa más, csapadékosabb 
részeire nem jellemző. A szélfújta mélyedésekben, vagy 
egykori folyómedrekben létrejövő időszakos vízállások olyan 
külön-leges élővilággal rendelkeznek, amellyel legközelebb 
csak a Kelet-Európai-síkság déli területein, Ukrajnában és 
Oroszországban találkozhatunk. Ez is jól mutatja, hogy a 
Kárpát-medence füves pusztái, ligetekkel szabdalt rónaságai 
annak az eurázsiai sztyepzónának 
a legnyugatibb képviselői, melyen 
elődeink ezeregyszáz éve eljutottak 
Európa szívébe.

A szikes tavak élete igazi rejtély, 
hiszen a szántók között megbújó 
laposok évekig szárazon állnak, 
felszínüket benövi a növényzet, 
majd egy csapadékosabb idő-
szak beköszöntével rövid idő alatt 
megtelnek vízzel. A tavaszi víz-
borítás azonban igazi pünkösdi 
királyság, a nyári forróság hamar ki-
szárítja a szikes medreket, ami után 
csak a megrepedezett, sziksótól 
fehérlő csupasz agyagfelszín marad vissza. Mindezek ellenére 
(vagy éppen emiatt) a gyorsan felmelegedő, különleges 
összetételű víz, illetve a tópart kopár, sós fövenye növény- és 
állatritkaságok tucatjait tartja életben.

Tápiógyörgye határa mindig is bővelkedett szikes tavakban. 
Erről először Fényes Elek, a 19. század neves földrajztudósa 
írt, aki 1851-ben mintegy félszáz szikes tavat számlált meg 
községünk határában. A tavak sokféle módon szolgálták a 
régmúlt korok emberét, akik nem csak megtűrték, de a táj 
elválaszthatatlan részének is tekintették a szikes tavakat: 
a mélyebbeket itatásra használták, sokukban halásztak, a 
vékonyszálú, sziki nád pedig kiváló tetőfedő anyag volt.. Sajnos 
a később beköszöntő nagyüzemi mezőgazdaság – amely 
éppúgy jelentette a világégés előtti majorsági nagybirtokot, 
mint az azt követő termelőszövetkezeti rendszert – már nem 
tűrte meg az akkor már értéktelennek vélt szikes tavak világát. 
A gombamód szaporodó belvízcsatornák sorra csapolták le a 

szikes laposokat, melynek eredményeként számuk az eredeti 
töredékére zsugorodott. Sajnos Tápiógyörgye határában is 
hasonló a helyzet, hiszen manapság alig féltucatnyi szikes 
tavat tartunk nyilván. Ezek azonban annál értékesebbek!

A falutól északra, a szélső házaktól alig 500 méterre találjuk 
az egyik legjobb állapotban fennmaradt szikes tavat, melyet 
Vámos-széknek, illetve alakja után Kerek-széknek is neveznek. 
Az elmúlt év özönvízszerű esőzéseinek köszönhetően 
még most, a lassan beköszöntő aszályos időszakban is víz 
borítja mintegy 10 hektáron, amely páratlan madárvilág kia-

lakulását tette lehetővé. Számos 
védett és fokozottan madárfaj 
jelent meg a területen, melyek 
közül több költésbe is kezdett. 
A leglátványosabb talán annak 
a bütykös hattyú párnak a jelen-
léte, melynek közel két méter 
átmérőjű fészkét már messziről 
észrevehetjük. A réceféléket képvi-
seli a ritkának számító cigány-, 
kontyos és kendermagos réce, míg 
a gyakoribb tőkés, barát, kana-
las és böjti récéből több pár is 
fészkel. Igazi különlegesség, hogy 
a mind a négy hazánkban költő 

vöcsökfaj (búbos, feketenyakú, vörösnyakú és kis vöcsök), 
illetve mind a három szerkőfaj (fattyú, kormos és fehérszárnyú 
szerkő) megfigyelhető volt a tavon. A parti zónában bíbicek és 
piroslábú cankók vertek tanyát, míg a sekély vízben gázolva 
mindig lehet látni néhány nagy kócsagot és szürke gémet. 
Egy hűvös reggelen akár 2-300 vadmadár is a távcsövünk elé 
kerülhet.

Mind minden szikes tó, így a tápiógyörgyei Vámos-szék 
is országos jelentőségű védett természeti területnek számít, 
erre figyelmeztet bennünket a tópartra kihelyezett ovális, 
fehér színű hatósági tábla. Így arra kérünk minden érdeklődő 
látogatót, hogy a szikes tó különleges madarait csak messziről 
figyelje, a fészkelési időszak végéig a tó partjára lehetőleg 
senki ne sétáljon le. Köszönjük!

Vidra Tamás
tájegységvezető

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A szikes tavak különleges világa - ritka madarak a Vámos-széken
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A 40 milliméter átmérőjű fehér műanyag labda továbbra is 
vadul táncol a zöld asztalon. Zajlik a bajnokság, és egyéni 
versenyeken is öregbítjük Tápiógyörgye hírnevét. Mindjárt 
kezdésnek egy örömteli eredmény, melyre jogosan lehetünk 
büszkék. Az egyesület játékosai kimagasló eredményeket 
értek el a XIII. Bujtás József Országos Vasutas Asztalitenisz 
Emlékversenyen, ahol Mohácsi Sára felnőtt női egyéni 
kategóriában első helyezést, Baliczky András és Varga 
István felnőtt férfi egyéni kategóriában harmadik helyezést 
ért el.

A lapzárta előtti utolsó fordulóban, a tápiógyörgyei 
tornateremben április 30-án óriási csaták zajlottak, mivel az NB 
III-as csapatunknak eséje volt a bentmaradás bebiztosítására 
a szezon végéhez közeledve, a megyei csapatunknak pedig 
a nagyon hasonló erőszínvonalat képviselő ellenfelével 
kellett megmérkőznie. A tét a Megye I-es osztályozóra való 
kvalifikáció. Az erre a napra kiírt mérkőzések különlegességét 
jelezte, hogy az ellenfél mindkét esetben Vecsés csapata 
volt. Ezen a napon hasonló erőt képviselő játékosok alkották 
a csapatokat, valamint a tét súlya is nagy hatással volt a 
találkozóra. Mind a 4 csapat a pillanatnyi lehetőségekhez 
mérten, a várható legjobb összeállításban lépett pályára. Óriási 

csaták és a végletekig megfeszített  hangulat jellemezte a 
mérkőzéseket. Összességében mi örülhettünk jobban, hiszen 
a TASK I. győzni (11:7) tudott, a TASK II. pedig döntetlent (9:9) 
tudott kiharcolni.

A szép eredmények után nem vittük túlzásba a pihenést, 
mert rögtön másnap jött is május 1., és mi korán kezdve a 
napot, egy asztalitenisz versenyt rendeztünk az általános 
iskolás gyerekeknek, és a felnőtt amatőr pingpongozni 
vágyóknak. Egész délelőtt a pingpong ütők csattogásától volt 
hangos a tornaterem. Az utolsó meccsek délután 12:30-kor 
fejeződtek be. 

A csapatunk képviseltette magát a május 1-jei főzőversenyen 
is, ahol sajnos a pingpong megrendezése miatt megcsúszva 
- az amúgy fenséges - babgulyás nem  készült el időre, ezért 
nem került elbírálásra, de ebben az esetben az ízek elnyomták 
bennünk a versenyszellemet. Köszönjük a szakácsnak, 
Kondor Zsoltnak a babgulyást és mindenki másnak, aki 
bármilyen formában segített a TASK csapatának.

Az eredmények:
Általános Iskolás Kategória:
1. Szabó Csaba, 2. Megyes Péter, 3. Csontos Viktor és 
Kökény Norbert 
Felnőtt Amatőr Kategória:
1. Lakatos József, 2. Márton József, 3. Kondor Zsolt és 
Móricz József

Gratulálunk a verseny győzteseinek és a helyezetteknek! 
   

Mohácsi Bence

A megye II-es  labdarúgó bajnokságban a  küzdelem az 
utolsó harmadához érkezett.  Örömmel jelenthetjük ki, hogy az 
U19-es és felnőtt csapatunk is a legfényesebb érmekért van  
versenyben. 

A bajnokság tavaszi folytatása  előtt arról számolhattam be, 
hogy a felnőtt és az utánpótlás csapatunknak is jól sikerült a téli 
felkészülés, valamint a felnőtt csapat  játékoskeretét sikerült 
úgy megerősíteni, hogy  ne csak a tavaszi szezonban legyünk 
eredményesek, hanem ha sikerül,  egy osztállyal feljebb is 
álljuk meg a helyünket. 

Örömmel jelenthető ki, hogy a bajnokság ez idáig a terve-
ink szerint alakult.  Az U19-es csapatunk 7 győzelmet  és 1 
vereséget ért el, harmadik helyezettként három ponttal  van 
lemaradva az első helyezettől,  míg felnőtt csapatunk vala-
mennyi tavaszi mérkőzését (8 forduló) megnyerve maga-
biztosan vezeti a bajnokságot és a hátralévő 4 mérkőzésen 
már csak egyetlen pontot kell szerezni, hogy biztossá váljon a 
bajnokság megnyerése.

A tavasz kiemelt feladatai között szerepel az edzőpálya 
villanyvilágítási és a pálya bekerítési munkálatainak a megkez-

dése, amelyet terveink szerint (a módosított kivitelezési és 
a finanszírozási terv jóváhagyását követően) május végén 
június első napjaiban tudunk elkezdeni. 

A fiatalabb utánpótlás csapataink is rendszeresen szere-
pelnek a korosztályos bajnokságokban, biztosítva ezzel a 
futballt kedvelő fiatalok versenyeztetését és nem utolsó sorban  
megteremtve ezzel azt a lehetőséget, hogy minél több hazai 
sportoló jusson el a saját felnőtt vagy magasabb osztályban 
játszó csapatokba. 

Reményeim szerint a következő alkalommal, már részletes 
programmal számolhatok be a megye I/B-be feljutott csapatunk 
őszi programjáról ill. pálya rekonstrukciónk állásáról.

Kérem kedves Szurkolóinkat, hogy a hátra lévő mérkő-
zéseinken minél többen buzdítsuk csapatainkat és próbáljuk 
a törzsszurkolói támogatói kört bővíteni, amivel a jövőben is 
eredményessé tehetjük szereplésünket.  

Tisztelettel: Hajnal József

Kedves szurkolóink

TASK hírek

CIPŐJAVÍTÁST VÁLLALOK!

Nagy András

Tápiógyörgye, Mónus Illés út 8.

Tel.: (53) 383-180



MÁJUS 19. oldalHírdetések

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 kormányzat 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, formanyomtatványt 
szükséges előterjeszteni,
- segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumen-
tumok ellenőrzésében.
A Kormányablakban többek között
- ügyfélkaput létesíthet,
- egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
- családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
- egyszerűsített honosítási kérelmet terjeszthet elő,
- tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási 
díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,  
- informálódhat az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati tudnivalókról,   
- megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és 
térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

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

Viszontlátásra a Kormányablakban!

Az idejében felismert mellda-
ganat gyógyítható!

A Tápiógyörgyén lakó, 45-65 év közötti as-
szonyok, akik utolsó mammográfiás vizs-

gálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót 
kapnak

mammográfiás szűrővizsgálatra.

A vizsgálat helye:
Flór Ferenc Kórház

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: 06-28/507-126

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, 
vegyen részt Ön is a mammográfiás 

szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Az Önkormányzat a vizsgálatra történő elju-
táshoz a buszt térítésmentesen biztosítja:

2011. június 6-án hétfőn és június 7-én ked-
den.

Az utazásra jelentkezni lehet:
Németh Anna helyettes védőnőnél az alábbi 

telefonszámokon:
06 70 338-1402 és 06 53 383-133

Vagy személyesen a Védőnői Szolgálat 
rendelőjében!

A lehetőség adott!
Éljenek vele!

2011. június 2-8.

TŰZOLTÓ-FŐZŐVERSENY
/ nem tűzoltót kell főzni /

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete
szervezésében

2011. július 9-én (szombaton) 

A rendezvény helyszíne: A községi strand területén
Program:

- 10 órától csapatok érkezése, regisztrációja
- 1030 órakor megnyitó, főzés kezdete
- 11 órától folyamatosan a verseny értékelése 3 tagú zsűri által,
- 15 órakor eredményhirdetés
- 1530 -tól zenés mulatság

A verseny időtartama alatt élő zene és büfé üzemel.
A zenét szolgáltatja: Herendi Ákos
A részvevő csapatok számára biztosítjuk:

- Tűzrevaló fát, padot, asztalt 

Nevezési díj: 3.000Ft/csapat, melyet a helyszínen kell fizetni! 

A „fazék tartalmát” a csapatok határozzák meg, a főzés hozott „anyagból” 
történik, a csapatok biztosítják az alapanyagot.
Kérem, hogy a részvételi szándékot, valamint a csapat létszámát 2011. június 
1-ig jelezni szíveskedjenek részemre:

Sinka Gábor 
egyesületi elnök

E-mail: tgyote@freemail.hu
Tel. szám: +36-06-20-362-5472  
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A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete
fennállásának 111. évfordulóját

 a Hősök Napi rendezvényhez kapcsolódóan, valamint a 
nemzetközi gyermeknappal

egybekötött rendezvény keretében kívánja megünnepelni.
A rendezvény időpontja:

2011. május 29.
(vasárnap) 

A rendezvény programja:
•	 8,30 órakor:  Ünnepi szentmise
•	 9,30 órakor: Hősök Napi megemlékezés a templomkertben; 

  Emlékezés a elhunyt tűzoltókra;
•	 13 órától:  Gyermekprogramok az általános iskola udvarán; bemutatók 

  - tűzoltók technikai bemutatója, tűzoltójárművek megtekintése 
  - rendőrség munkájának bemutatása, 
  - mentőkutyákkal bemutató, 
  - mentősök életmentési bemutatója,

•	 15 órától  Eszményi Viktória és Heilig Gábor 60 perces műsora
•	 16 órától  - rajzverseny gyermekeknek, téma: a tűzoltósághoz kapcsolódóan, 

   - vetélkedők 
   - általános iskola tánccsoportjának bemutatója

Képek a Majálisról

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre!


