
Megemlékezés a világháborúk hősi áldozatairól
Tápiógyörgyén az első és második világhá-

ború hősi áldozatainak listája a templomkerti 
emlékmű talapzatán olvasható. Ők azok, akik 
soha nem térhettek vissza falujukba, nem 
láthatták többé családjukat, nem ölelhették 
magukhoz szeretett hozzátartozóikat. Több-
ségük emlékét ma már csak a legidősebb ge-
neráció őrzi, számtalan házban, megsárgult 
fényképek és tábori levelezőlapok utalnak a 
család régen elvesztett tagjára. A fiatalabb 
generációk feladata az, hogy átvegyék nagy-
szüleik emlékét, a képeket felirattal ellátva, 
gondosan vigyázzák a család régmúlt törté-
netét. A község hősi áldozatai mindannyiunk 
közös halottai, nevük említése mindannyiunk 
őszinte tiszteletét érdemli. Személyes sorsuk 
feltárása a teljesség igényével ma már lehe-
tetlen, az egyéni helyzetek bemutatásával 
mégis sokat tehetünk a tiszteletteljes és mél-
tó emlékezésért.

Nagy Béla egyike volt a háború györgyei ál-
dozatainak, életének rövid felidézése legyen 
most a mementó az elesettekre való emlé-
kezésnél. A hős katona 1915. február 16-án 
született Újvidéken. Szülei Nagy István és Jó-
zsa Margit Tápiógyörgyén éltek. Az édesanya 
a férjét látogatta a szerb fronton, amikor meg-
született közös gyermekük. A fiú hat elemijét 
falunkban végezte, mellette édesapjának 
segített a családi gazdaságban. A jó fizikumú 
fiatalember élvezte a testmozgással járó fel-
adatokat, örömmel dolgozott a cséplőgépnél, 
vállalt külön munkát a nyári aratások alkalmá-
val. Elsőként 1938-ban hívták be katonának, 
két éves szolgálati idejét Budapesten töltöt-
te, tizedesi rendfokozatot szerezve a Margit 

Körúti Őrezredben. A leszereléskor felettesei 
marasztalták volna, hívták a csendőrégbe, 
sőt a kormányzói testőrségbe is, de ő a sza-
badabb életet választva visszatért szeretett 
falujába. 1941-ben feleségül vette Nagy An-
nát, házaséletét azonban nem sokáig élvez-
hette, mert hamarosan újabb behívót kapott 
a hadseregbe. 1942. nyarán neki is menni 
kellett a szovjet frontra, az indulás előtt fájón 
vett búcsút családjától. Utolsó levelét 1943 
január 10-i keltezéssel írta, benne árnyaltan 
jelezve, hogy a -40 C° ellenére sem fáznak. A 
doni áttörés után többé nem hallottak felőle, 
édesanyja parancsnokának feleségétől szer-

zett hallomást fiának állítólagos elestéről. A 
család soha nem kapott hivatalos értesítést 
a fiú haláláról, szülei titokban évekig remény-
kedtek csodás hazatéréséről. Felesége nem 
bírta feldolgozni férjének elvesztését, fiatalon 
halt meg, mély bánatba temetkezve. Testvé-
re Nagy Ernő a rendszerváltozást követően 
levéltárakban érdeklődött bátyja felől, mind-
össze annyit kiderítve, hogy eltűnt az 1943. 
január-februári harcokban. A hős katona sírja 
így ma is ismeretlen, csupán egy maroknyi 
föld emlékeztet rá, melyet néhány évvel ez-
előtt egy jó barát hozott a családnak a távoli 
harcmezők doni emlékművéről.

Akik soha nem tértek vissza
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Nagy Béla balról a község hősi halottja ismeretlen katonatársával.
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Önkormányzati tájékoztató
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a márciusi Faluújság 
megjelenése óta négyszer tartott ülést; 
március 22-én, március 26-án, április 16-
án és április 27-én. Az üléseken az alábbi 
témakörökben születtek döntések:

- A BM Katasztrófavédelmi Főigazgató 
utasításában rendelkezett az önkéntes 
tűzoltó egyesületek támogatásának, tűz-
oltó szakmai irányításának és felügyele-
tének katasztrófavédelmi feladatairól. A 
kiadott rendelkezés érinti a Tápiógyör-
gyei Önkéntes Tűzoltók Egyesületét, 
mivel szakképesítés, megfelelő védőfel-
szerelés, élet- és balesetbiztosítás nélkül 
tűzoltásban, műszaki mentésben nem 
vehetnek részt. Ezenkívül még számos 
előírásnak kell megfelelnie az Egyesü-
letnek, így például a katasztrófavéde-
lem által bevizsgált felszerelésekkel kell 
rendelkezniük, ezért a Németországban 
megvásárolt védőruhák nem felelnek 
meg, mivel nem itt lettek bevizsgálva. A 
ruhák azért kerültek külföldön beszerzés-
re, mivel ott olcsóbban lehetett megvásá-
rolni. Ezek a védőruhák vannak Német-
országban is használatban. Az egyesület 
tagjainak tanfolyamon kellene részt ven-
niük, az eszközeiket tűzvédelmi technikai 
felülvizsgálat alá kell vetniük. Ezenkívül 
még számos egyéb elvárásnak kell ele-
get tenni az egyesületnek ahhoz,  hogy 
továbbra is működhessenek, ami úgy az 
önkormányzatnak, mint a település lakói-
nak érdekét szolgálná. Ennek érdekében 
a Képviselő-testület 500 eFt összegű 
plusz támogatást különített el, ami az 
egyesület tagjainak tanfolyamon történő 
részvételi költségére, valamint az eszkö-
zök tűzvédelmi technikai felülvizsgálati 
díjára használható fel.

- A Községi Könyvtár és Művelődési 
Ház berendezéseinek gyarapítására pá-
lyázat került benyújtásra. Ez a pályázati 
kiírás minden évben megjelenik, minden 
évben benyújtjuk pályázatunkat, bízunk 
benne, hogy részesülünk támogatásban. 
Nem nagy összegről van szó, de a kicsi-
nek is örülnénk.

- Elfogadásra került az önkormányzat 
közérdekű adatok megismerésére irá-
nyuló igények teljesítésének rendjét rög-
zítő szabályzat. Ezek az adatok az ön-
kormányzattal kapcsolatban jelenhetnek 
meg, ha például egy lakos kikéri az ön-
kormányzat költségvetését. A közérdekű 
adatról készített másolatért fizetni kell, 
melynek díjtételeit a szabályzat 2. számú 
melléklete tartalmazza.

- Jogszabályi előírásnak eleget téve 
vitatta meg a Képviselő-testület az ön-
kormányzat közép- és hosszútávú 

vagyongazdálkodási tervét, amihez 
kapcsolódóan fontos előírás, hogy a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű vagyonról, rendeletet kell 
alkotni. Tápiógyörgyének nincs ilyen va-
gyona, de a közép- és hosszútávú va-
gyongazdálkodási tervét elfogadta.

- Határozatban született döntés arról, 
hogy a jogszabályi előírásnak megfelelő-
en,  nem csak a képviselőknek, hanem 
mindenkinek, aki az önkormányzatnál 
pénzügyi döntést hozhat, vagyonnyilat-
kozatot kell tennie. 

- A 2011. decemberi Faluújságban az 
önkormányzat közzé tette azon ingat-
lanainak listáját, melyeket értékesíteni 
kíván. Az érdeklődés csekély volt, öt kül-
területi, kisebb nagyságú ingatlanra ér-
kezett ajánlat, melynek adásvétele meg-
történt, a vételár kiegyenlítésre került. Az 
önkormányzat továbbra is várja az aján-
latokat az ingatlanokra.

- 2012. május 1. napjától a Tápiógyör-
gye I. számú háziorvosi körzetet a pra-
xisjogot megszerző  dr. Lázár Ferenc há-
ziorvos vállalkozásformában működteti, 
a működtetéshez a Képviselő-testület 
hozzájárult.

- 2012. március 26-án a Képviselő-tes-
tület közmeghallgatást tartott, melynek 
fontos témája volt a helyi közbiztonság 
helyzete, az önkormányzat 2012. évi 
költségvetése, a település működtetése. 
Számos hasznos és segítő szándékú 
észrevétel hangzott el a település érde-
kében.

- 2012. április 16-i ülésen számolt be a 
Nagykátai Rendőrkapitányság 2011. évi 
szakmai tevékenységéről a rendőrkapi-
tányság vezetőjének kinevezett Lajmer 
György r. alezredes úr, Bárándy Sándor 
a tápiószelei Rendőrőrs parancsnoka, 
valamint Farkas Róbert körzeti megbí-
zott. A beszámoló megvitatásának fontos 
részét képezte, hogy eredményt a rend-
őrség csak közös összefogással érhet el, 
nagyon nagy szükség van arra, hogy a 
lakosság közreműködjön a bűnmegelő-
zésben,  a bűnügyek eredményes feltá-
rásában, lezárásában. Jobban oda kell 
figyelni a közvetlen környezet eseménye-
ire, a gyanúsan felbukkanó idegenekre, 
a már szinte tolakodóan behízelkedő, kü-
lönféle kedvező ajánlatokkal bizalmunk-
ba férkőző személyekkel kapcsolatban. 
Érdeklődni kell, mielőtt bármiféle ügylet-
be bonyolódna bárki is, mert nem biztos, 
hogy az, ami pillanatnyilag talán anyagi 
megoldást jelent, az hosszútávon nem 
okozza a család vagy családok vesztét. 
A település lakóinak a közbiztonság hely-
zetének biztonságossá tétele érdekében 

össze kell fogni! Figyeljünk és segítsük a 
rendőrség munkáját, ezzel biztosítva sa-
ját biztonságérzetünket!

- A Képviselő-testületnek felsőbb jog-
szabályi utasítások miatt, döntést kel-
lett hoznia a helyi vízmű 2012. június 1. 
napjától történő közös működtetésével 
kapcsolatban. Úgy tartom helyesnek, ha 
az eddigi gyakorlattól eltérően ezt a ha-
tározatot közzéteszem. El kell még azt 
mondani, hogy ez a határozat nem egye-
zik meg a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás által megküldött határozati ja-
vaslattal, azt nem tartottuk településünk-
re nézve előnyösnek. Ez azt jelenti, hogy 
2013. január 1-jétől már az Önkormány-
zat nem üzemeltethet vízművet. A tulaj-
donunkat bérbe kell adni egy nagyobb 
szervezetnek, amely mostani utasítások 
szerint 150 ezer ingatlan bekötéses óriás 
szervezetté alakul. Hasonlóan a szemét-
szállításhoz, ez a tevékenység is kikerül 
az Önkormányzat irányítása alól.

„Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete  elhatározza, hogy

1.) az Önkormányzat, mint a szenny-
vízelvezetéssel és a szennyvíztisztí-
tással kapcsolatos ellátásért felelős, a 
kizárólagos tulajdonába kerülő, törzs-
vagyonát képező szennyvíz-közművek 
működtetése (üzemeltetése, fenntartá-
sa), a szennyvízkezelési szolgáltatás
teljesítésének érdekében bérleti-üzemel-
tetési szerződést köt 30 éves határozott 
időtartamra a “Tápió Menti Régió szenny-
vízelvezetése és szennyvíztisztítása” 
elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09- 2009-
0021 azonosító számú nagyprojekt által 
érintett 20 település (Bénye, Farmos, 
Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Kóka, Men-
de, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlő-
rinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, 
Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóal-
más, Újszilvás, Úri) önkormányzata és 
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 
kizárólagos, 100%-os tulajdonába kerülő 
és szennyvíz-szolgáltatás céljára, a ví-
zi-közművek működtetésére létrehozott 
KÁTA HIDRO Kft. (székhely: Nagykáta, 
Egreskátai út 27., cégjegyzékszáma: Cg. 
13-09-066449, adószáma: 10827026-2-
13) vagy jogutódja vízi-közmű szolgálta-
tóval. A KÁTA HIDRO Kft.-t 2012. május 
31-ig létrehozzák az érintett önkormány-
zatok.

2.) Az Önkormányzat, mint az ivóvízzel 
kapcsolatos ellátásért felelős a kizáró-
lagos tulajdonát, törzsvagyonát képező 
vízi-közmű működtetése (üzemeltetése, 
fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás tel-
jesítésének érdekében bérleti-üzemel-



tetést szerződést köt 30 éves határozott 
időtartamra az ivóvíz- és szennyvíz-szol-
gáltatás céljára, a vízi-közművek működ-
tetésére létrehozott KÁTA HIDRO Kft. 
(székhely: Nagykáta, Egreskátai út 27., 
cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-066449, 
adószáma: 10827026-2-13) vagy jog-
utódja vízi-közmű szolgáltatóval.

A KÁTA-HIDRO Kft., vagy jogutódja 
2012. július 1. napjától látja el a település 
ivóvízzel kapcsolatos teendőit a megfele-
lő feltételek fennállása esetén.

A részletes feltételek kidolgozására 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény, a víziközmű-szolgálta-
tásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, an-
nak végrehajtási rendeletei, valamint az 
Energia Központ Nonprofit Kft., mint Köz-
reműködő Szervezet, valamint a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító 
Hatóság, és a Magyar Energia Hivatal 
tájékoztatása alapján később kerül sor, 
melynek során figyelemmel kell lenni a 
korábbi víziközmű projektek esetleges 
projektfenntartási, illetve pénzügyi speci-
fikumaira.

Az 1.) és 2.) pontban elhatározottak ak-
kor valósulnak meg, ha a Nagykáta Város 
Önkormányzata által folyamatban lévő 
projektekhez felvett hitelek teljes egé-
szében elkülönítésre kerülnek a KÁTA-
HIDRO Kft-től.

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a részletes szerző-
déses feltételeket és tulajdonosi szerke-
zet kialakítását készítse elő.

- Elfogadásra került a Polgármesteri 
Hivatal, a Községi Könyvtár és Művelő-
dési Ház, a Gondozási Központ, valamint 
a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szolgálat 
alapító okiratának módosítása. Ezt indo-
kolta, hogy  valamennyi intézmény részé-

re külön adószámot kellett megkérni.
- Magántulajdonú belterületi ingatlant 

ajánlottak fel a tulajdonosok az önkor-
mányzat részére térítésmentesen, mely 
elfogadásra került. Természetesen ez 
költséget jelent most, de a későbbiek 
folyamán is, hiszen a csatornázási díjat 
ki kell fizetni. Valószínű, hogy a jövőben 
egyre többen keresik meg az önkormány-
zat hasonló szándékkal, mert az ingat-
lanok szinte eladhatatlanok, rendkívül 
alacsony a piaci értékük, a fenntartásuk 
gondot jelent a családoknak. 

- A múlt évi belvizes időszakban meg-
sérült utak helyreállítására, kátyúzására 
vis maior támogatást igényelt az önkor-
mányzat. A kátyúzás, az utak helyreállítá-
sa a napokban megkezdődött. Az utaknál 
kizárólag csak kátyúzást, a közlekedést 
nagymértékben nehezítő szakaszokat 
fogjuk javítani, utcákat, útszakaszokat 
nem fogunk aszfaltozni, mivel a csator-
názás során is sérülni fognak, így csak a 
pályázati támogatás műszaki tartalmának 
tudunk megfelelni.

- A Községi Gondozási Központ ve-
zetője, Jana Zoltán benyújtotta felmon-
dását, munkaviszonya közös megegye-
zéssel 2012. június 30. napjával szűnik 
meg. A felmondásában családi okokat 
jelölt meg. Az intézményvezetői állás be-
töltésére a pályázati kiírás közzétételre 
került, megtekinthető a KSZK honlapján, 
illetve az önkormányzat honlapján; www.
tapiogyorgye.hu. Több napvilágra jutott, 
félre magyarázott információval szem-
ben, nem kezdeményezte a polgármes-
ter a távozását. Ezen újság hasábjain is 
megköszönöm munkáját, és számítok 
képviselői tevékenységére a továbbiak-
ban is.

- A községi strand felújításához két ge-

neráltervezői árajánlat érkezett, egyiket 
a Kerex Uszodatechnika Kft, a másikat a 
H+F Építészmérnöki Iroda Kft. nyújtotta 
be. Az ajánlatokban szereplő költségek 
csökkentése érdekében mindkét aján-
lattevővel közösen megbeszéléseket 
folytattunk, az olyan megoldások mel-
lőzését kértük, melyek elhagyása nem 
befolyásolná a strand megfelelő működé-
sét. Újabb ajánlat a H+F Építészmérnöki 
Iroda Kft-től érkezett,  melynek összege 
bruttó 51.930.300 Ft, a Kerex Uszoda-
technika Kft. visszalépett az ajánlatté-
teltől.  A H+F Építészmérnöki Iroda Kft. 
egy olasz technológiával történő megol-
dás következtében tudta ezt az ajánlatát 
adni. A beruházás során két medence 
lenne vízforgató berendezéssel ellátva, 
valamint a berendezés üzemeltetéséhez 
szükséges gépházak kerülnének kiépí-
tésre.
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Varró István polgármester

2005. decemberében jelent meg elő-
ször egy pályázat, Falumegújítási-díj 
címmel.

Bizonyára sokan tudják, hogy abban 
az évben Tápiógyörgye község nyerte el 
ezt a neves rangot, majd európai ezüst 
diplomát szerzett. Ezt a díjat 2008-ban 
Kazár és 2010-ben Alsómocsolád kap-
ta meg. Ezért idén áprilisban Alsómo-
csolád adott helyszínt e jeles díjátadó 
ünnepségnek, melyre a már díjnyertes 
Tápiógyörgyét is meghívták. A két napos 
rendezvényen és a díjátadó ünnepsé-
gen 14 falu képviseltette magát. Minden 
falu a saját helyi termékeikkel kiállított 
egy-egy standot. Mi is színvonalas ter-
mékekkel képviseltük községünket. 
(Juhász és Bene Méhészet, Lakatos Ist-
ván, Györgye-Hús Kft., valamint a Kiss-

Malom Kft.). Ez a díjátadó rendezvény 
remek lehetőség volt arra, hogy egymás 
települését megismerhessük, egymás-
tól tapasztalatot, új ismeretséget és in-
formációt szerezzünk. Az idei falumeg-

újítási díjat szomszédos településünk, 
Újszilvás nyerte el. Gratulálunk nekik a 
győzelemhez és további sok sikert kívá-
nunk az Európai Uniós szerepléshez.

Falumegújítási 
díjátadó

Bíró Adrienn
GAMESZ vezető

Pályázati kiírás
Tápiógyörgye Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete (2767 Tápió-
györgye, Szent István tér 1.) pályáza-
tot hirdet a Gondozási Központ (2767 
Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6.) 
intézményvezetői álláshelyének be-
töltésére.
Varró István polgármester (telefon-
szám: 06/53-383-001/102 mellék)
dr. Papp Antal jegyző (telefonszám: 
06/53-383-001/104 mellék)
Részletes pályázati kiírás a www.
tapiogyorgye.hu valamint a KSZK ol-
dalon található.



Az elmúlt korok pedagógusaira több-
féle jelzőt is akasztott a kortárs és az 
emlékező közvélemény: ilyen volt a 
„nemzet napszámosa”, míg Gárdonyi 
után sokszor használtuk a „lámpás” 
megnevezést. Amíg a „napszámos”  
többnyire egy település önzetlen szol-
gálatát jelentette, a „lámpás” már egy 
minőségileg fejlettebb életszemlélet ki-
fejezője volt. Az én értelmezésemben a 
tanítás mellett nyújtott, egy nemzet kul-
turális életének fejlesztése érdekében 
végzett tudományos, publikációs tevé-
kenységet minősíteném a falu határain 
túlmutató, messzire világító lámpás-
nak. Ismerkedve a Tápió-vidék kultúr-
történetével, fenti állításom szemlél-
tetésére Tápiógyörgyén találtam szép 
példákat. (A tanítás mellett tudományos 
és ismeretterjesztő tevékenységet foly-
tató pedagógusok alakja szerencsére 
vidékünkön ma sem ritka.) Ilyen volt a 
Györgyén tanító Kiss József, a faluban 
született Miletz testvérpár: János és 
Márta, napjainkban Tápiógyörgyéhez 
ezernyi szállal kötődő Bihari József. 
(Kiss József élete és munkássága: „Az 
utolsó jászkun táltos”. ) Közülük most 
a 170 éve született Miletz János életé-
nek bemutatásával szeretnék ismétel-
ten emléket állítani egy rokonszenves 
életszemléletnek, a tanítói lámpásság 
maradandó értéket létrehozó sokolda-
lúságának.

Miletz János főreáliskolai tanár, tör-
ténész, régész, irodalomtörténész 
1841. szeptember 8-án született Tápió-
györgyén. Apja Miletz József, aki 1838-
1858 között kántortanítóként működött 
Györgyén. Édesanyja Belányi Magdol-

na, aki rokonságban volt a kecskeméti 
Katona Józseffel, a Bánk bán szerző-
jével. Iskoláit Szinnyei József szerint 
Kecskeméten, Jászberényben, Eger-
ben és Győrött végezte. Győrben mint 
pannonhalmi bencés növendék tanult. 
Kecskeméten Katona József öccsé-
nél, Katona Sándornál lakott. A Katona 
családtól számos, a drámaíró életére 
vonatkozó kéziratot, dokumentumot 
kapott, melyet a későbbiek során iroda-
lomtörténeti munkáiban dolgozott fel.

Dr. Hajnóczy Iván „Katona-emlékek 
Kecskeméten” c. tanulmánya megem-
líti, hogy származás alapján négy cso-
portra osztható a drámaíró kéziratos 
hagyatéka: a Miletz-féle gyűjtemény, a 
Hornyik-féle gyűjtemény, a Geday-féle 
iratok, a városi levéltár saját anyaga. 

A Miletz-féle gyűjtemény. Miletz Já-
nos az 1850-es években kecskeméti 
diák volt és a költő öccsénél, Katona 
Sándor takácsnál lakott. Itt a padlá-
son talált kéziratokat összegyűjtöt-
te és később kiadta „Katona József 
családja, élete és ismeretlen munkái” 
címen 1886-ban. A kéziratcsomót vá-
rosunk 1898-ban vette meg. Tartalma: 
id. Katona József nyolc levele fiához 
Pestre 1810-12-ből, az ő városi sáfári 
jegyzéke 1814-ből, jegyzéke fia pénz-
segélyeiről 1824-ből, két kérvénye az 
úriszékhez fia bitang-kassza-ügyében 
1832-33-ból, az ő kéziratában Kecs-
kemét történetének II. kötete és egyéb 
történelmi jegyzetek. Idegen kéziratok: 
Halász Bálint pesti ügyvéd bizonyít-
ványa a költőnek 1815-ből, múzeu-
mi könyvtárlátogatói bizonyítványa 
1820-ből. A költő ügyvédi pénznaplója 
1820-30-ból (idegen másolat), Gassich 
János városi jegyző jegyzéke a költő 
hivatalában talált pénzről 1830-ból, „A 
tündéralma” című színmű (idegen kéz-
irat és nem Katona műve)

Ezeknél becsesebbek itt a költő sa-
ját kézirata: „Jeruzsálem pusztulása” c. 
drámájának fogalmazványa (88 lap) és 
verses átdolgozásának két részlete (16 
lap),  „A rózsa” c. vígjátékának fogal-
mazványa (62 lap), a költő színészi kö-
telezvénye 1812-ből, Kisfaludy Károly 
„Ilka” c. színművének bírálata (20 lap), 
a Katona-családfa, a költő latin levele 
egy barátjához, házvételi kérvénye a 
városi tanácshoz 1829-ből, öt darab 
történeti és egyéb jegyezete s három 
könyvjegyzéke”

Miletz 1863 után már mint félegyházi 

tanár kereste fel újólag a kecskeméti 
Katona-házat. Arra emlékezett, hogy 
maradtak még írások a padláson levő 
ládában. A költő öccse, Katona Sándor 
azt mondta „már semmi sincs belőlük, 
gyújtónak és egyéb házi czélokra hasz-
nálták fel…” 

Miletz János tanári pályáját 22 éves 
korában, 1863-ban kezdte a kiskun-
félegyházi katolikus gimnáziumban. A 
félegyházi középiskolában hat évet töl-
tött, ahol 1867-ben tett „tanári vizsgála-
tot történelem- és földrajzból”.

A 200 éves Móra Ferenc Gimnázium 
pedagógiai programja 4. oldalán az is-
kola nagy tanár egyéniségeinek bemu-
tatása fejezetében olvasható:

„Miletz János –talán az első jeles 
helytörténeti kutató, kiemelkedő irodal-
mi munkásságot végző, régiséggyűjtő 
tanár, akinek gyűjteményéből kifejlőd-
hetett a mai Kiskun Múzeum.”  A múze-
um 1902-ben a gimnázium épületében 
nyert először elhelyezést, majd 1939-
ben került jelenlegi helyére, a Kiskun 
Kapitányság egykori székházába.

A dokumentumok szerint Miletz tanár 
úr igen értékes pénz-és éremgyűjte-
ményét adományozta a múzeumnak. 
Szalay Gyula 1904-ben jelentette meg 
a Miletz-féle gyűjtemény feldolgozását. 
A katalógus 45 oldalon sorolja fel az 
értékes numizmatikai adomány tétele-
it. A Móra Ferenc Gimnázium 1960-as 
emlékkönyve Miletz János feleségéről 
tesz említést, mint aki sokat tett a gyűj-
temény gyarapításáért. Miletz János 
családi életéről ezen kívül sajnos sem-
mit sem tudunk, s nem sejtjük, hogy a 
rendkívül megbecsült és sikeres peda-
gógus a városban eltöltött 6 év után mi-
ért keresett magának új állást.

A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum 
honlapján a következő található: „A 
Kiskun Múzeum bölcsője a Kiskunfél-
egyházi Algimnázium lelkes tanárának, 
Miletz Jánosnak köszönhető, hogy 
gyűjtő és ösztönző munkája révén lét-
rejött régiség gyűjtemény alapja. „

1870. november 1-jétől 1871 elejéig 
Versecen a városi reálgimnázium ta-
nára volt. 1871. április 9-től nyolc éven 
keresztül a temesvári állami főreálisko-
lában működött nyolc évig. 1879-ben 
került a fővárosba, ahol élete hátralévő 
részében tanított. Egy évig volt a II. ke-
rületi róm.kath. egyetemi főgimnázium 
tanára, majd 1880-tól nyugállományba 
vonulásáig a budai állami főreáliskola 
pedagógusa.

A szokványosnak mondható tanári 
pályát a dualizmus korának sajátos-
sága, a pedagógust az államhatalom 
szabályzata alapján a pályázat útján 
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Györgyei lámpások
170 éve született Miletz János
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történő álláselhelyezésének metódu-
sa határozta meg. A tanítás mellett 
végzett tudományos-publikációs tevé-
kenység kapcsolódik a tanári állás min-
denkori helyszínéhez így beszélhetünk 
félegyházi, temesvári, budapesti évek-
ről. Elmondhatjuk, hogy ezen művek 
témái részben kapcsolódtak lakhelye 
történelmi múltjához, tanulmányai kö-
zött voltak azonban tágabb körben ér-
telmezhető, össznemzeti érdeklődésre 
számot tartó könyvek és dolgozatok is.

Első írása Győrött a „Győri Történel-
mi és Régészeti Füzetek”-ben jelent 
meg 1863-ban: „Öregebb Bethlen Ist-
ván kiáltványa a hajdúkhoz” címmel. 
További tanulmányai a Pannonhalmi 
Régiségtár, illetve a Budapesten szer-
kesztett Archeológiai Értesítőben láttak 
napvilágot.

A kiskunfélegyházi hat év alatt a 
gimnázium értesítőjében dolgozta fel 
az iskola történetét, mely 1869-ben 
a „Jász-Kunság”-ban is megjelent. 
(Jászberényben 1868. január 5-én 
Bittermann Ede nyomdájában jelent 
meg a lap első száma.) Ezekben az 
években küldött cikkeket a „Kis Kun-
ság”-ba is. Az ország egyik legnépsze-
rűbb hetilapja volt ebben az időben a 
„Vasárnapi Újság”, melybe Katona Jó-
zsefről publikált tanulmányt.

Legtermékenyebb korszaka esett a 
temesvári évekre. Ezen időszakának 
első írása 1872-ben a „Temesi Lapok”-
ban látott napvilágot. A magyar történe-
lem különböző korszakaiból dél-erdélyi 
területet érintő történelmi, régészeti té-
májú tanulmányai rendszeresen voltak 
olvashatók ezekben az években.

Budapesten töltött évei alatt iskolai 
értesítőkben, illetve korábbi tanulói és 
tanári pályája állomáshelyeire –Kiskun-
félegyháza, Jászberény– küldött íráso-

kat. A „Közoktatás”, a „Fővárosi Lapok”, 
„Magyar Szalon”, „Jászberény és Vidé-
ke”, ”Félegyháza és Vidéke” megsár-
gult lappéldányai őrzik Miletz tanár úr 
írásait.

Az első önálló, saját neve alatt meg-
jelenő munkája Temesvárott jelent meg 
1875-ben a „Gizella első koronás ma-
gyar királyné élete” címmel. Ugyan-
csak ebben az évben nyomtatták ki 
Temesvárott a „Chronologiai adatok a 
magyar királyok tartózkodásáról” c. mű-
vét. Egy év múlva jelent meg a „Temes 
és Arad vármegyék történelmi és régé-
szeti emlékei” c.értekezése.

1877-ben különnyomat formájában 
látott napvilágot a „Temesvár hadászati 
jelentősége a legrégibb kortól Mátyás 
király haláláig” c. munkája. Hasonlóan 
különnyomat –vagyis korábban nyom-
tatásban megjelent mű kiemelése, új-
ranyomtatása– formájában gazdagítja 
kutatói tevékenységét a „Torontál vár-
megye történelmi és régészeti emlékei” 
c. műve.

Saját költségén adta ki Budapesten 
1882-ben a „Bem Délmagyarországi 
hadjárata” c. művét. Ebben megjelen-
tette Petőfinek egy korábban nem is-
mert levelét is.

1886-ban írta meg a „Katona József 
családja, élete és ismeretlen munkái” 
c., talán az összes publikációi közül a 
legnagyobb érdeklődést kiváltó munká-
ját. „Ebben a munkájában számos ada-
tot pontosított, életrajzi tényt módosított 
és e munkájával, adatainak közlésével 
a Katona-bibliográfia és -filológia egyik 
alapvető művét hozta létre” – írta róla 
Bihari József. A műről kritikát, mélta-
tást közölt a „Pesti Napló”, a „Vasárna-
pi Újság”, az „Egyetértés”, a „Fővárosi 
Lapok”, az „Ellenzék”, a „Nemzet”, a 
„Figyelő”. A mű előkészítése közben 
többször váltott levelet Arany Jánossal. 

1883-ban jelent meg Gyula Pál :”Ka-
tona József és Bánk bánja” c. könyve. 
Miletz 3 évvel később publikálta a 12 
éves kecskeméti piarista diákként meg-
szerzett gyűjteménye anyagát. A két 
kutató között a sajtó nyilvánosságának 
bevonásával zajlott egy amolyan plá-
gium-polémia, ahol Gyula Pál vádolta 
kortársát. A nagy számú korabeli saj-
tóvisszhang elsősorban ennek a konf-
liktusnak a lenyomata, s ennek ismer-
tetése szétfeszítené ezen tanulmány 
kereteit. 

Miletz János a Délmagyarországi 
Történelmi és Régész Társulat helyet-
tes titkáraként 1875 és 1879 között 
szerkesztette a Temesvárott megjelenő 
„Történelmi és Régészeti Értesítő”-t. 
Több írásában álnevet használt: Miletz 

Szilveszter, Tarnói, Tarnóczai Iván alatt 
rejtőzött.

„Történelmi, régészeti, irodalmi isme-
retei, széleskörű műveltsége alapján 
megbecsült tanárként tartották 1903. 
február 15-én bekövetkezett haláláig.
(…) élete végéig györgyeinek vallotta 
magát.” – írja róla Bihari tanár úr. An-
nak ellenére, hogy kétségbe vonnánk 
állítása hitelét, Miletz János sem újság-
cikkeiben, sem önálló műveiben nem 
dolgozott fel györgyei vagy Tápió-menti 
témát.

Basa László
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A györgyei „Szívgárdá”-ra emlékezve, 
Jancsó Imre plébános tiszteletére

Helytörténet

Jancsó Imre hatvani plébános, volt 
györgyei káplán minden györgyei meghí-
vásnak elegett tett, mert két ízben szol-
gált a faluban. Először Törőcsik József, 
majd Szolnoky János plébánossága 
idején. Mindkét szolgálatára nagy-nagy 
szeretettel gondolt vissza és több ízben 
idézte györgyei működését. Az l946. 
szeptember 1-jétől l947. június 1-jéig 
tartó papi szolgálatát „mézes hetei„-nek 
nevezte, mert Törőcsik József mellett 
szabadjára engedhette fiatalos lendüle-
tét, energiáját, elképzeléseit. Az öregúr 
engedte dolgozni. Tápiószelén szüle-
tett és magánbeszélgetései alkalmával 
Györgyét vallotta mindig magáénak. 
Szüleihez való nagy ragaszkodásán kí-
vül semmi nem kötötte Szeléhez.

A falu vallási megosztottsága a kur-
ta nemesi hagyományok továbbélése, 
a heterogén társadalmi összetétellel 
szemben Györgyét sokkal egységesebb-
nek, vallási hagyományokhoz ragasz-
kodóbbnak, anyagilag módosabbnak 
tartotta. Kezdő papi szolgálatát itt ebben 
a faluban olyan személyek támogatták, 
mint Dr. Balázsovich Boldizsár jegyző, 
Miskolczi András bíró, Kovács József 
igazgató-tanító, Borókai Kálmán kántor-
tanító, Bodrogi István tanító, Narancsik 
Lenke, Molnár Anna, Balázsovich Boldi-
zsárné tanítónők.

A második világháború borzalmaiból 
felocsudó falu közössége, a koalíciós 
politikai helyzetben bizakodó falu népe 
nagy megértéssel, támogató szándékkal 
fogadta Jancsó Imre káplán papi szolgá-
latát, a fiataloknak meg imponált kedves-
sége, közvetlensége, határozottsága. 

Ebben a gazdasági környezetben, 
szellemi közegben kezdett hozzá az if-

júság hitbuzgalmi tevékenységének uj-
jászervezéséhez, amelynek voltak előz-
ményei Tóth Péter  tápiógyörgyei, Bándi 
Tibor nagykátai káplánok tevékenysége, 
kezdeményezése alapján.

Megváltozott helyzetben kellett a 
„Szívgárdá” - t újjáéleszteni, a tevékeny-
séget megújitva elkezdeni. Ez olyan jól 
sikerült, hogy a györgyei Kalász, Kalot 
tevékenysége is nagy támogatottság 
mellett zavartalanul tudott működni mind-
addig, míg be nem tiltották. 

Jancsó Imre  lelkes híve, motorja, 
szervezője volt a györgyei Szívgárdának, 
annak a szervezetnek, amely jezsuita 
szerzetesek kezdeményezésére jött létre 
és működött 1920-tól 1948-ig. A Magyar 
Katolikus Lexikon szerint: „...a Jézus 
Szentséges Szívét tisztelő és Jézusért 
apostolkodni akaró 6-14 éves (az elemi, 
illetve a középiskolák alsó 4 osztályába 
járó ) katolikus fiúk és lányok szervezete, 
a Jézus Szíve Szövetség gyermek tago-
zata. - Célja a valláserkölcsi és hazafias 
nevelés elmélyítése, ezen belül a családi 
élet megszerettetése, a tekintélytisztelet 
fejlesztése, a munkára és a kötelesség-
teljesítésre nevelés. Szervezete a ko-
rabeli szokást követte, egy-egy iskolai 
osztály szívgárdistái szakaszt alkottak, 
élükön szakaszvezetővel. A szakaszok 
alkották a gárdacsapatot, ennek élén a 
felnőtt csapatvezető állt, akik részben 
hitoktatók, hitoktatónők, részben tanítók, 
tanítónők és szerzetesnők voltak. A Szív-
gárda a gyermekeket az iskolán kívüli 
időben foglalkoztatta.”

Jancsó Imre káplán munkáját, szívgár-
dista tevékenységét nagyban segítette 
Dömők Sándor teológus-hallgató, tanító, 
Narancsik Lenke tanítónő. Hetenként az 
iskolában, plébánián, kastélykertben fel-
szabadult légkörű valláserkölcsi foglalko-
zásokat, éneklést, játékot tartottak, felol-

vasással színesítették ezeket az önként 
vállalt foglalkozásokat és rendszeres 
kapcsolatot tartottak a szülőkkel. A fiatal 
káplán gondolt a kirándulásokra is, és a 
szellemi tevékenység mellett számtalan 
olyan feladatot adott, amelyet megtisztel-
tetésként szívesen végeztek el. A Szent-
sír melletti őrállás, betlehem építése, 
őrzése, a határban lévő keresztek rend-
betétele, virágosítása, beteg osztálytár-
sak látogatása, búcsúsok ünnepélyes 
fogadása, hősök szobrának virágosítá-
sa, szegények, koldusok számára gyűj-
tésben való aktív részvétel, elsőáldozók 
ünnepélyes fogadásában való közremű-
ködés. „A Szív” ifjúsági hitbuzgalmi újság 
minél nagyobb számban való terjesz-
tése a faluban. A gárda tevékenységét 
mindenki szívesen támogatta, - így nyílt 
lehetőség arra, hogy a györgyei Szív-
gárdának selyemzászlót sikerült avatnia 
1947. június 15-én, amikor is szorgalmas 
munkával megtanulták Benedek Elek: 
„Égigérő fa” című mesejátátékát, és kö-
zös munkájuk megkoronázásaként siker-
rel bemutatták. 

1992-ben Jancsó Imre szabadságá-
nak egy részét Györgyén töltve, vette a 
fáradtságot, és sziszifuszi munkával, na-
gyítók segítségével azonosította a sze-
replők neveit, és saját példányát nekem 
adta a 93-as kalendáriumban való köz-
lésre, ahol egyébként „györgyei emlékek” 
címmel megírta emlékeit. A gárdában 
való tevékenységét csak szóban mesélte 
el nekem abban bizakodva, hogy alka-
lomadtán ezekről majd írok. Most itt van 
az esemény hatvanötödik évfordulója s 
ezekkel a sorokkal és a szereplők teljes 
névsorával tisztelgek egyrészt Jancsó 
Imre egykori györgyei káplán felejthetet-
len tevékenysége előtt, másrészt meg 
azon györgyei lányok, fiúk emléke előtt 
akik már eltávoztak az élők sorából de 

 

Szívgárda “Égig érő fa” c. előadása és ünnepség 1947. június 15-én

Jancsó Imre ny. plébános Borókai Edó 
társaságában
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részesei voltak ennek a szép esemény-
nek. 

Dömők Sándor, Balázs Mária, Telek 
Borbála, Dömők János, Perlaki Sándor, 
Miskolczi Tamás, Szatmári János, Óvári 
László, Vágány László, Molnár János, 
Simon Sándor, Lázár Fernc, Farkas Jó-
zsef, Gáspár József, Fityka Béla, Molnár 
Ferenc, Dömők Gergely, Fityka Lász-
ló, Mezei Ferenc, Kocsis László, Tóth 
Mária, Nagy Gizella, Narancsik Lenke, 
Molnár Teréz, Nagy Ilona, Kőszegi Ilo-
na, Kiss Mária, Fehér Ilona, Molnár Er-
zsébet, Gáspár Erzsébet, Sinka Teréz, 
Kovács Margit, Vágány Mária, Varga 
Mária, Tóth Margit, Fityka Márta, Sinka 
Magdolna, Adamecz Anna, Petró Zsu-
zsanna, Sinka Gizella, Pál Teréz, Fehér 
Mária, Fehér Mária, Jancsó Imre, Lékó 
Margit, Nagy Teréz, Balázs Mária, Fehér 
Mária, Balázsovich Mária, Kulik Ilona, 
Barta Mária, Kiss Teréz, Mikhely Mária, 
Oláh Mária, Bajnóci Erzsébet, Pál Piros-
ka, Kiss Anna, Józsa Teréz, Bene Anna, 
Visnyei Mária, Fehér Mária, Józsa Gyu-
la, Mikhely István, Dömők József, Bai 
János, Dömők ...... Varró László, Varga 
István.

Jancsó Imre nyugalmazott hatvani 

plébános úrral Borókai Kálmán centená-
riumi ünnepségén találkoztam utoljára a 
györgyei könyvtárban. Ezekről beszél-
gettünk és ott is megígértem ezeket a 
sorokat, - nem gondolva arra, hogy a 
hatvanötödik évfordulónak kell elkövet-
keznie ahhoz, hogy ezen gondolatok 
megfogalmazódjanak. Lehetne arany-

misés üdvözlet, köszöntő is hisz, most 
tudtam meg,– Tápiószelén tartotta volna, 
ami végül is elmaradt.. Ami biztos, hogy 
Hatvanból elkerült Szolnokra,ott vállalt 
szolgálatot, ott is halt meg és ott vettek 
tőle  végső búcsút paptársai.

Bihari József

 

Változó 
faluközpont
Az elfelejtett kis köz

 
Tápiógyörgye régi térképeit elemezve 

szembetűnő, hogy a községnek több 
olyan utcája volt, amely ma már nem 
létezik, egy részüket beépítették, mások 
helyén köztereket, parkosított felületeket 
hoztak létre az elmúlt évtizedek 
folyamán. 

A most bemutatott fénykép a község 
központjában készült néhány évvel a 
második világháború után, megörökítve 
a falu egyik elfeledett utcáját, melyet 
a régiek csak „kis köznek” neveztek. 
A keskeny útszakasz a községházától 
egészen a régi iskola épületéig húzódott, 
kettéválasztva azt a zárt telektömböt, 
mely a település központi részét 
alkotta. A fotó készítője hozzávetőleges 
pontossággal a mai Termés szobor és 
a községháza között állt, készülékét a 
templom irányába fordítva örökítette meg 
számunkra Tápiógyörgye régi világát. 
A képen látható épületek közül egyik 
sem létezik ma már, ez teszi különösen 
értékessé a szemünk elé táruló látványt.

A fénykép jobb oldalán a községháza 
régi kerítése látható, alsó része téglából 
kirakva, felül függőleges lécezettel 
ellátva. A kerítés végén egy fehérre 
meszelt, nádtetős épület mutatkozik, 
melynek közismert lakóját a falu csak 
Gota néninek nevezte. A tulajdonos 
Fekete Gota, eredeti nevén Fécsi 
Gota volt, házának helyén 1970-től 

a tornaterem áll. Az épület mögött 
újabb deszkakerítés húzódik, mely 
után az alacsony lombozattól sajnos 
nehezen kivehető az egykori takaréktár 
homlokzata. Az épület, mely három 
ablakával a kis közre tekint, eredetileg 
a hitelszövetkezet otthona volt, majd 
1950-től a bővülő általános iskolai 
oktatás számára alakítottak ki benne 
tantermeket. 1973-ban ezt is lebontották, 
helyet adva a jelenlegi iskola legrégebbi 
emeletes szárnyának. Végül feltűnik az 
utcafront jobb oldalán az 1898-ban emelt 
régi iskola, mely 1988-ig adott helyt 
előbb az elemi, majd általános iskolai 
oktatásnak. Az erősen megroggyant, 
életveszélyessé vált alkotást 1991-ben 
lebontották, ma játszótér van a helyén 
az oktatási intézmény udvarán. Az 

utca másik oldalából sajnos nem sokat 
láthatunk. A kép bal oldalán Kácsor 
István egykori tulajdonos házának sarka 
látható. 

A kis köz 1970-ben szűnt meg létezni. 
Ekkorra már elbontották a mai Szent István 
tér parkjának helyén állt épülettömböt, 
mely üzletekből és lakóházakból állt. 
A tornaterem építésekor került sor a 
már régebben tervezett és eldöntött 
iskolai udvarbővítésre. Erre a célra a 
községi tanács átadta az iskola előtt a 
tanácsháza felé vezető utcát, miután a 
lakóházak megszűntével feleslegessé 
vált. A kis köz egykori helyét napjainkban 
fenyőfák sora mutatja a községháza és 
az általános iskola udvarán.

Németh Csaba
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Aranyos Zenekar
A Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvósze-

nekar április 28-án harmadjára kérte 
munkájának, tudásának szakmai mi-
nősítését. Nem kis feladat állt előtte, 
hiszen 2000-ben aranydiplomát kapott, 
és semmiképpen sem szerette volna 
alulteljesíteni akkori önmagát.

Mielőtt mesélnék ama napsütéses 
áprilisi napról, engedje meg a kedves 
olvasó, hogy egy kis szakmai magya-
rázattal szolgáljak a minősítés mene-
tének rendszeréről. A fúvószenekarok 
tehetségét jelenleg három kategóriában 
minősítik. Ezek közül a mi zenekarunk a 
szórakoztató (show) zene tartományát 
választotta azon egyszerű oknál fogva, 
hogy repertoárjának nagy százalékát 
ilyen jellegű zenedarabok teszik ki, s 
mert ez a kategória az abszolút erőssé-
ge. Ezen kívül minden kategóriának van 
4 nehézségi fokozata (A-D), amelyek 
közül a „C” – felső nehézségi fokozaton 
vállalta a megmérettetést. Természete-
sen a minősítést magas rangú szakmai 
szűri végezte, melynek az elnöke:

Dohos László volt, Liszt Ferenc-díjas 
karnagy, nyugalmazott főkarmester, a 
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szö-
vetség elnöke, aki Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje (polgári ta-
gozata) kitüntetésben is részesült.

A zsűri tagjai: Ella Attila, a Gödöllői 
Frederic Chopin Zeneiskola igazgatója; 
a Gödöllői Fúvószenekar alapítója, mű-
vészeti vezetője, karnagya; a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 
elnökségi tagja; és Sánta Ferenc, réz-
fúvós tanár, fúvós karnagy, a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola volt igazgatója, a Ma-
gyar Fúvószenei és Mazsorett Szövet-
ség tagja voltak.

Továbbá a meghívottak között volt Re-
gős Szabolcs az erzsébetvárosi zeneis-

kola tanára és zenekarvezetője; Drága 
László a bonyhádi zeneiskola tanára, 
és a Bonyhádi Ifjúsági Fúvószenekar 
karmestere; valamint Szabó Ferenc a 
nagykátai zeneiskola volt igazgatója és 
zenekarvezetője. Ott ültek a közönség 
soraiban Szótér Béla és Toperczerné 
Erdélyi Szilvia, zeneiskolánk tanárai, 
akik nélkül elképzelhetetlen lett volna a 
minősítő hangverseny.

Tehát a zenekar minden tagja tisz-
tában volt azzal, hogy fel kell kötnie a 
gatyát. Sokkal többet kell gyakorolnia, 
tudatosan készülnie. Természetesen 
kihagyhatatlanok voltak a próbák, ame-
lyek az utolsó hetekben sűrűsödtek; így 
már nemcsak péntekenként, hanem 
szombati estéken is muzsikától zengett 
a zeneiskola próbaterme.

Zsúfolásig telt a Művelődési Ház 
nagyterme, amikor a várva vár estén a 
zenekar tagjai felvonultak a színpadra:

Toperczer Tibor
Ábrók Álmos, Bálint Attila, Bálint Tímea, 
Bezzeg Zoltán, Boda József, Bodnár-
Szabó Gabriella, Farkas Noémi Kinga, 
Füle Judit, Füle Zsuzsanna, Gál Ba-
lázs, Gergely Zsuzsanna, György Sára, 
Hegedűs Roland, Holyevácz Nikolett, 
Ilku Krisztián, Kalacsi Balázs, Kamuti 
Harmat, Kollár Pál, Komlós Miklós, Ko-
vács László, Ladányi Richárd, Ladányi 
Tamás, Latinovics Gábor, Lengyel Vik-
tória, Lesták Fanni, Lévai Elizabeth, 
Lévai Enikő, Lovas László, Miskolczi 
László, Nagy Mónika, Nagy-Pál Dóra, 
Nagy Viktor, Petényi Sára, Pintér Petra, 
Sinka Gábor, Szabó Tünde, Szarvas Bi-
anka, Szarvas Rebeka, Szinok Richárd, 
Sztegura Alex, Tóth Gábor, Tóth Kitti, 
Vágó Bence, Vágó Gábor, Vágó Krisz-
tina, Varró Bálint, Varró Gábor, Varró 
Gergő, Varró Péter, Varró Réka, Vincze 
Sándor

Tanár úr nagy odafigyeléssel válasz-
totta ki és állította sorrendbe a műsor-
számokat. Elsőként a kiváló belga ze-
neszerző, Jan van der Roost Arsenal 
című darabja volt hallható, mely igazá-

ból a koncertfúvós kategóriába tartozik, 
mégis a lehető legjobb választásnak 
bizonyult. Főként nagyobb lélegzetű 
darabokból állt a műsor, mint például 
a neves holland zeneszerző, Jacob de 
Haan műve: a Dakota. Ez az öt tételből 
álló darab állította a legtöbb nehézséget 
a zenekar tagjai elé, de – nemcsak a 
magam nevében mondhatom – ezt sze-
rették a legjobban. Kiderült, hogy nem-
csak a zenekar volt ezzel így, hanem a 
közönség is. Mi sem bizonyítja ezt tö-
kéletesebben, minthogy az utolsó hang 
után a közönség állva tapsolt; és bizony 
többen voltak a színpadon, akik elérzé-
kenyültek eme extázis láttán. Az utolsó 
műsorszám méltó befejezése volt a mi-
nősítő programjának. John Williamsnek, 
a Star Wars zeneszerzőjének, gondola-
tai akár a zenekar tagjainak önvallomá-
sa is lehetne: „Amikor valaki fiatal, még 
elég nehéz megmondani róla, merre fog 
vezetni az élete. Amit annak idején én 
ismételtem magamnak, az az volt, hogy 
nem nagyon lehet nagyobb jutalom szá-
momra annál, mint a zenei pályán való 
elindulás, és nem számít, mennyi áldo-
zatot kell hozni érte. Azt hiszem a célom 
elértem, így elmondhatom: szerencsés 
ember vagyok.”

Többen mondták, hogy a zenekar 
tagjai annyira feszültek, koncentráltak 
voltak, hogy szinte vibrált körülöttük a 
levegő. Ez a fajta elektromosság a kö-
zönségre is átragadt. Így amikor a zsűri 
elvonult, hogy az együttes számára oly 
fontos döntését meghozza, szinte érez-
ni, látni lehetett, ahogyan egyszerre 
lazulnak el a színpadon és a közönség 
soraiban ülő emberek izmai, szűnik meg 
a mindent félresöprő koncentráltság, és 
vesz mély levegőt minden jelenlévő. 
Olyan érzésem volt, mintha más embe-
rek játszottak volna az első 60 percben, 
és újak ültek volna a színpadra a követ-
kező időszak játékára. Persze a ráadás 
számok szüneteiben feszült pillantások 
figyelték a bejárati ajtót, minden pilla-
natban azt várva, hogy Dohos László 

Közélet, kultúra
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vezetésével visszatér a zsűri. Nem is vá-
rattak sokáig magukra. Az elnök dicsérő 
szavaival leginkább a zenekar egységét, 
karmesterével való együttműködését 
méltatta és a szinte tökéletes műsorvá-
lasztást, amelynek segítségével meg 
tudta mutatni az együttes a tehetségét. 
Elmondta, hogy nagyon nehéz manap-
ság egy ilyen együttest működtetni, fenn-
tartani, ösztönözni, a jövőnek megőrizni. 
Bízik abban, hogy sokáig a település, az 
itt élő emberek gyöngyszeme lesz ez a 
zenekar, amelynek tagjaira minden lakos 
egytől egyig büszke lehet. Nem utolsó 
sorban kiemelte Toperczer Tibor karmes-
ter tehetségét, munkáját, hiszen az ő ve-
zetése nélkül aligha ért volna el a csapat 
ilyen kimagasló eredményt. Persze a ze-
nészek kíváncsiak voltak mindenre, amit 
elmondtak róluk, de legjobban az a foko-
zat érdekelte őket, amelyet a diplomára 
írtak. Hiába nyújtogatták a nyakukat, az 
elnök úr úgy tartotta oklevelüket, hogy 
még véletlenül se pillanthassák meg a lé-
nyeget idő előtt. A zenekar tagjai annyira 
izgultak, hogy amikor végül elhangzott, 

hogy 2012. április 28-án a Tápiógyör-
gyei Ifjúsági Fúvószenekar arany minő-
sítést kapott, szinte meg sem hallották. 
Jó néhány másodperc telt el, mire tuda-
tosodott bennük a siker ténye, s felállva, 
hangszerüket a magasba emelve, mara-
dék energiájukat szabadon engedve élje-
neztek boldogságukban.

Természetesen az ünneplés tovább 
folytatódott. Az önkormányzat konyhá-
ján megterített asztalok várták a zenekar 
tagjait, a zsűrit, a többi zenekarvezetőt 
és a település vezetőit, ahol már felsza-
badult légkörben beszélgethettek az el-
múlt két óra eseményeiről, élményeiről. 
Ezt követően a zenekar tagjai boldogan 
ünnepelték át az egész éjszakát a zene-
iskolában.

Az élet azonban nem áll meg, ahogyan 
a próbák és a gyakorlás sem maradnak 
abba. Ugyanis augusztus 16-20. között 
a békéscsabai Zenei Ifjúsági Találkozón 
vesz részt a zenekar. Ezt a fesztivált 
idén 26. alkalommal rendezik meg, s sok 
neves hazai és külföldi zenekar és ma-
zsorett csoport méri majd össze tudását. 

A zsűri elnöke Neumayer Károly, Liszt 
Ferenc-díjas karnagy, a Pécsi Vasutas 
Koncert-fúvószenekar karmestere lesz. 
Remélhetőleg az arany után ezen a ren-
dezvényen is sikerül kiválóan teljesíteni 
a zenekarnak.

Írásomat Kodály Zoltán gondolataival 
zárom. Azt próbáljuk megvalósítani már 
régóta, amiről ő beszél, s remélem min-
den alkalommal, amikor közönségünk-
nek zenélünk, valóra válik az akaratunk:
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át 
is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy 
az ember ne úgy járja végig élete útját, 
mintha sivatagon menne át, hanem virá-
gos réteken.”    

 Füle Zsuzsanna

1939. szeptember 1-jén Németország 
megtámadta Lengyelországot, ezzel 
kezdetét vette a 2. világháború. A lengyel 
hadsereg hősies védelmét a Szovjetunió 
szeptember 17-i támadása törte meg 
végleg. A lengyel kormány Romániába 
menekült, mellette százezrek próbáltak 
átjutni a határokon, s külföldön keresni 
menedéket. A lengyelek többsége csak 
dél felé menekülhetett, ezért a magyar 
kormány 1939. szeptember 17-én meg-
nyitotta a határt a menekültek előtt. 
Megígérték, hogy senkit nem adnak ki 
a németeknek és a lengyel földről ér-
kezőknek megfelelő életkörülményeket 
teremtenek. Tették ezt annak ellenére, 
hogy a németek erőteljes nyomást gya-
koroltak Budapestre: követelték a dip-
lomáciai kapcsolatok megszakítását, a 
már itt tartózkodó lengyelek kiadatását, 
a magyar lakosság lengyelbarát meg-
nyilvánulásainak beszüntetését.

Magyarországon falvak és városok 
sokaságában szállásolták el a mene-
külteket, így jutott egy alakulat 1939 ok-
tóberében Tápiógyörgyére is. A lengyel 
katonák hónapokon át éltek a faluban, 
lassan beilleszkedve a helyi közösség-
be, elfogadva annak minden szokását. 
Az érkezettek és az itt élők között ba-
rátságok születtek, melynek legszebb 
példája egy katona és egy tápiógyörgyei 
lány házassága lett. Az idősebbek ma is 
emlékeznek a templomi imákra, melyet 
a lengyelek mondtak el hazájuk szabad-
ságáért. Idővel az itt elszállásoltak nyu-
gatra távoztak, hogy a Honi Hadsereg 
tagjaként a szövetségesek oldalán har-

coljanak. A háború végén a szerencsé-
sek visszatérhettek hazájukba, ám soha 
nem felejtették azt a segítő gondosko-
dást, melyet a tápiógyörgyei emberek 
tettek értük. Ennek okán a régi kapcso-
latok sem szűntek meg teljesen, néhány 
család levelezést folytatott, találkozót 
szervezett a későbbi évtizedekben. A 
Györgyei Kalendárium 1993. évi számá-
ban Dr. Kovács András, majd 1994-ben 
Németh István írásában olvashatunk a 
lengyel katonák tápiógyörgyei emlékei-
ről, illetve a későbbi találkozások meg-
maradt élményeiről. 

A fenti események tiszteletére a To-
rockó Baráti Társaság a római katolikus 
egyházközösség, valamint a civil szer-
vezetek összefogásával 2012. szept-
emberében történelmi megemlékezést 
szervez Tápiógyörgyén. A rendezvény 
célja maradandó emléket állítani a len-
gyel-magyar barátság tápiógyörgyei vo-
natkozásának, kétnyelvű emléktáblát el-
helyezve a Szent Anna templom falára. 
Az egyesület vezetői az önkormányzat 
támogatását kérték a lengyel nagykö-
vetség meghívására, mellette szeretnék 
községünkbe invitálni a lengyel katonák 
ma élő leszármazottait. A szervezők 
nevében kérünk mindenkit, jelezze szá-
munkra (0630/483-45-97), ha bármilyen 
információval, tárgyi, írásbeli, fényképes 
dokumentummal rendelkezik az egykor 
falunkban elszállásolt lengyelek és azok 
hozzátartozói felől. Köszönettel a Toroc-
kó Baráti Társaság nevében. 

Lengyel katonákra emlékezünk Tápiógyörgyén

Németh Csaba

A Tápiógyörgyei Torockó Baráti 
Társaság tisztelettel meghívja a 

község lakosságát a

Trianoni 
békeszerződés 

92. évfordulójának 
alkalmából rendezett 

fáklyás/gyertyás 
megemlékezésre

2012. 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.

Meghívó

Közélet, kultúra
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Nagymegyeri vendégeink voltak
Együttműködés a tápiógyörgyei és nagymegyeri iskolák között

Közélet, kultúra

Április 3-4-én látogatást tettek nálunk 
Nagymegyerről a Bartók Béla Alapiskola 
tanulói és tanárai. Tartalmas programot 
szerveztünk nekik. A megérkezéskor fo-
gadtuk a 43 gyermeket és 4 pedagógust 
az aulában, itallal és harapnivalóval. A 
köszöntések után kis beszélgetésekre 
került sor a diákok között és a tanárok 
között, miközben ismerkedtek iskolánk-
kal. Ezután a táborba mentünk a szál-
láshelyre ahol elhelyezkedtek. Délután 
remekül sikerült a falu bemutatása. A 
lovaskocsis program nagy élményt je-
lentett a vendégek számára. Különösen 
a madárles és a kastély tetszett, de min-
denkinek emlékezetes marad maga a 
lovaskocsin való utazás.

Az este is nagyon jó volt. Ekkor a To-
rockó  Baráti Társaság látta vendégül a 
csoportot igazi marhapörkölttel. Vacsora 
után remek hangulatú találkozó volt a 
nagymegyeri és a tápiógyörgyei diákok 
között. Iskolánk 7-8. osztályosai szép 
számmal jöttek el a kötetlen beszélge-
tésre. Öröm volt látni, hogyan barátkoz-
tak a két település fiataljai.

A következő nap is gazdag program 
várta vendégeinket, ekkor részt vet-
tek az iskolában a diákönkormányzat 
napján. Varró Brigitta diákigazgató és 
csapata állította össze a programot. A 
vendégeket már ismerősként fogadták 
diákjaink, akik elvegyülve a csopor-

tokban végig csinálták a 6 állomásból 
álló programot. Ezután következett az 
ebéd, majd a két nap fő attrakciója a 
tápióbicskei csata.

Sebő Erzsébet igazgatónővel közösen 
megkoszorúztuk a csata emlékművét, 
majd szabadprogram volt a vásárban 
illetve a hagyományőrzők táborában. 
Az ünnepi köszöntők elhangzása után 
elkezdődött a csata a korabeli leírások 
alapján. Résztvevői a magyar és külföldi 
hagyományőrzők voltak. A lovasok és a 
gyalogság küzdelme mindenkinek nagy 
élményt nyújtott. Az ágyúdörgések és a 
robbanások olyannyira élethűek voltak, 
hogy egy-egy közeli robbanás következ-

tében még apró földdarabok is hullottak 
ránk.

Az ütközet végén következett a bú-
csú, hiszen vendégeink onnan indul-
tak haza. Az ott levő diákjaink is és a 
nagymegyeri diákok is könnyes szem-
mel búcsúztak. A jelen levő igazgatónő 
és helyettese, valamint a két tanár, akik 
közül az egyik önkormányzati képviselő 
is, meleg szavakkal köszönték a gazdag 
programot, és viszontlátogatásra hívták 
diákjainkat Nagymegyerre. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni Tápiógyörgye 
Község Önkormányzatának, és a Toroc-
kó Baráti Társaságnak a programokhoz 
és a vendéglátáshoz nyújtott segítséget.

Lezárult a tájbejáró program
Iskolánk ebben a tanévben részt vett 

egy tájbejáró programon, mely a Duna-
Ipoly Nemzeti Park területén valósult 
meg.

Ősszel az alsó tagozatosok vehettek 
részt 4 órás szakvezetéssel egybekö-
tött programon az  Ócsai Tájházban, 
a Farmosi Vízparti Élet Házában és a 
Kékbegy tanösvényen. Mindkét túrán 
100-100 alsó tagozatos tanuló vett részt 
tanítójával együtt. A kézműves foglako-
zásokon, bemutatókon sok-sok hasznos 
dolgot tanulhattak, csakúgy mint a többi 
túrán a felsősök. Ők ősszel a Szemlő-
hegyi-barlangba, majd nemrégen a Sas-
Hegy Természetvédelmi Területre és a 
Szénások Európai Diplomás Területére 
látogattak el. Ezeken a programokon 
volt kisállat bemutató, szakvezetés tan-
ösvényeken, madárgyűrűzési bemutató, 
interaktív kiállítás, földalatti földrajz óra 
és még sok érdekesség.

Ez a programsorozat egy pályázatnak 
köszönhető, melyet a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park nyert kiválasztott Pest megyei 

iskoláknak. Ebbe a csoportba került be 
a mi iskolánk is a Váci Mihály Általános 
Iskolával Nagykátáról.

Köszönhetjük ezt Vidra Tamásnak, aki 
a nemzeti park munkatársaként támoga-
tott bennünket. Összegzésül elmondha-
tó, hogy sok-sok élménnyel és ismerettel 
lettek gazdagabbak tanulóink. Ezeket az 
ismereteket természetismeret, környe-
zetismeret, földrajz és biológia órákon 
hasznosíthatják. Ezek a kirándulások 
egy fillérbe sem kerültek a diákoknak , 
valamint nagyon hasznosak voltak.

Köszönet ezért még egyszer Vidra Ta-
másnak.

Ilonka Zoltán

Köszönjük! 
Ezúton szeretnénk megköszönni a község lakóinak, hogy a papír- és vasgyűjtésben 
segítettek, Polgármester úrnak pedig azt, hogy támogatott bennünket azzal, hogy 
ideadta a traktort, amivel könnyebbé tette a szállítást. Akciónk igen sikeres volt, ezért 
úgy tervezzük, tavasszal megismételjük, hogy az így keresett pénzen elmehessünk 
az utolsó közös kirándulásunkra.

A tavaszi időszak 
versenyei

A Bendegúz anyanyelvi vetélkedőn 
legeredményesebben Miskolczi Alexand-
ra (4.a) teljesített, a megyei fordulón ő 
képviseli iskolánkat.

Tavasszal alsó tagozaton osztályon-
ként 3-3 fő összeméri tudását: rajz, ma-
tematika, szépírás, olvasás és helyesírás 
tantárgyból. A versenyek folyamatosak. 
Rajzból a legügyesebbek: 1-2. oszt.: I. 
Baranyi Nikolett (2.a), II. Csordás Anna 
(1.a), III. Farkas Demeter (2.a), 3-4. 
oszt.: I. Kiss Robin (4.b), II. Nagy Szabi-
na (4.b), III. Molnár Milán (4.a)

A többi verseny győzteseiről a követ-
kező számban beszámolunk.

A györgyei nyolcadikosok

Ilonka Zoltán



Április 1-jei diákönkormányzati  na-
pot szerveztünk április 4-én. Mindkét 8. 
osztály kiválasztott a saját osztályából 
egy-egy diákigazgató jelöltet. A 8. a osz-
tályban egy fiút választottak (Mező Áron 
személyében), a 8. b-ben pedig engem. 
Egy héten át folyt a kampány, a két osz-
tály különböző módon  hívta fel a gyere-
kek figyelmét.

Hatalmas  plakátok, éneklések  szü-
netekben, zenehallgatás. Különböző 
módon próbáltunk hatni a fiatalokra, 
hogy szavazzanak mindenképp. Az 
egész diáknap megrendezési jogát a 
8. b nyerte meg, ennek az osztálynak 
a programját csinálta végig a többi osz-
tály. A programban a következők sze-
repeltek: 4 helyszín volt, 1. helyszín : 
udvar, ott Magyarország Szeretlek c. já-
tékos feladatok voltak, 2.helyszín: a tor-
nateremben volt, ügyességi feladatokat 
kellett végre hajtaniuk, persze ezt mind 
játékosan. 3. helyszín: a konferencia te-
remben volt, 1 perc és nyersz c. játékot 
játszottak a gyerekek, különböző vicces 

feladatok vártak rájuk. 4. helyszín: az 
aulában volt, 4 stand ált a helyszínen, 
egyiken palacsinta töltés, másikon kvíz, 
harmadikon találd ki, hogy kire gondolok 
és végül a negyediken vakon rajzolás 
szerepelt. 

Visszajelzésekből a résztvevőknek a 
tornaterem, az 1 perc és nyersz, illetve 
a palacsinta töltés tetszett a legjobban.
Nagymegyerről érkeztek diákok, előző 
nap megismerkedtünk velük, és más-
nap a diáknapon ők is részt vettek. Osz-
tályonként voltak elhelyezve.Amiben 
tudtak segítettek és élvezték a játékot 
is.

Diákigazgatóként nagyon jól éreztem 
magam, szerintem nagyon jól sikerült az 
a nap. Mindent megtett az osztályom, 
hogy ilyen jó napban legyen részük is-
kolánk gyerekeinek.

Köszönjük az Igazgató úrnak, hogy 
engedélyezte ezt a napot, és persze 
Babi néninek a DÖK vezetőjének, aki 
megszervezte.

Természetesen köszönöm az osztá-
lyomnak is, hogy mindvégig mellettem 
álltak és segítettek összehozni ezt a re-
mek napot.

MÁJUS 11. oldalKözélet, kultúra

Sas-hegy
A Duna-Ipoly Nemzeti Parknak kö-

szönhetően iskolánk tanulmányi kirán-
duláson vett részt a Sas-hegyen. 2012. 
március 19-én reggel 8-kor elindultunk 
a főváros központjába a világ egyik 
legritkább hegyéhez. (hozzá hasonló a 
világon csak egy van).

Két korosztály, a 7. és a 8. osztály 
két csoportban elindultak felfedezni a 
hegy különféle csodáit. Mi nyolcadiko-
sok először egy filmet néztünk meg a 
hegy történetéről, amiből sok mindent 
megtudtunk. Azután hogy megnéztük a 
filmet és megnéztük a falon elhelyezett 
képeket és növényeket, elindultunk ta-
nulmányi körútra. Eleinte megnéztük 
az állatokat (különféle gyíkfajták), majd 
elindultunk a tanösvényre. A kirándulás 
e részén különböző kőzetekkel ismer-
kedhettünk meg. Olyan őshonos növé-
nyeket láttunk, mint a leánykökörcsin. 
Továbbhaladva megbeszéltük, hogy a 
filmben látottak közül a fekete fenyő 
és az orgona invazív növény fajok. 

Ezután kémiai kísérletet végeztünk do-
lomittal és mészkővel, hogy kiderüljön 
melyik-melyik. A gyíkok sütkérezésből 
felzavartan menekültek előlünk. Utunk 
során átértünk a hidegebb árnyékos 
oldalra, visszaérkeztünk a kiindulási 
ponthoz. A nehéz, félig lépcsős félig 
sima úton még egy-két osztályfotó be-
lefért. Miután megebédeltünk, mentünk 
az állatbemutatóra. Ott bemutatták a 
mellettünk élő állatokat, amelyekről 

sokan nem is gondoltuk, hogy a köze-
lünkben élnek. A poén kedvéért me-
séltek nekünk a „tejbe-grizliről” ami a 
Grizli és a Jeges medve párosításából 
keletkezik. Az állatsimogató keretében 
bemutatott állatok: háziegér, patkány, 
görény, nyest, róka, borz, kutya. A 
hazaúton még egy nagyot „hisztériáz-
tunk”, mert a fagyizás egy kirándulásba 
belefér.

Bezzeg Gábor, Ilku Krisztián

Diáknap  

SZIVÁRVÁNY HETED 7 HATÁRON

Iskolánkban évek óta sok előfizető-
je van a Szivárvány gyermekújságnak. 
Izsold  Dénesné kolléganőnk fogja össze 
az ezzel kapcsolatos feladatokat,s ő az 
összekötő a szerkesztőség és az isko-
la között. Az újság rendkívül tartalmas, 
színes, jól illeszkedik a tananyaghoz, s 
lehetőséget biztosít a versenyezni sze-
rető tanulók számára évfolyamonként 
és tantárgyanként. Az idei tanévben is 
30-nál többen vásárolták meg az újsá-
got, s 7 fordulón keresztül  oldották meg 
havonta tanítóik, szüleik  felügyeletével, 
segítségével a feladatokat. 

Alsó tagozatban Kis nyelvész, Mate-
matika, Természetismeret témakörben 
írták ki a levelező versenyt, felső tago-
zatban komplex  feladatok voltak.

Az országos döntőn Budapesten idén 
természetismeretből Szász Réka 1.a, 
magyar nyelvből Árvai Ágoston 1.a, 
komplex versenyben pedig Varró Judit 
6.b osztályos tanulók képviselik iskolán-
kat.

Sikeres felkészülést és jó verseny-
zést kívánunk! Pintér Irén

A felső tagozat legjobb helyesírói 
Szentmártonkátán vettek részt a körzeti 
versenyen. A zsűri összetett feladat elé 
állította a versenyzőket. Tollbamondás 
és nyelvtani feladatsor megoldása alap-
ján döntöttek a helyezésekről. Tanuló-
ink a népes mezőny első harmadában 

végeztek. Köszönjük felkészülésüket és 
helytállásukat.

A költészet napján, április 11-én, 
Nagykátán vettünk részt a körzeti 
szavalóversenyen. Iskolánkat Kamuti 
Harmat és Szarvas Rebeka 7. osztá-
lyos tanulók képviselték, akik az erős 
mezőnyben is megállták helyüket, és 
mondták el gyönyörűen a versüket. A 

zsűri is értékelte teljesítményüket, hi-
szen Harmat 1. helyezést, Rebeka pe-
dig 2. helyezést ért el. 

A megyei döntőn Kamuti Harmat fog-
ja képviselni a nagykátai kistérséget. 

Teljesítményükhöz szívből gratulá-
lunk, és további sikereket kívánunk ne-
kik!

Menkóné Kácsor Ilona 

Helyesírási és szavalóverseny

Varró Brigitta 8.b
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Kirándulás a Szénásokba

Április 13-án pénteken reggel  8 
órakor elindultunk Pilisre a Szénásokba, 
ami Európa Diplomás területe.  Ez egy 
fokozottan védett terület, csak itt nő a 
Pilisi len. 

A 7. és a két 8. osztály ment ezen a 
napon kirándulni. Kissé  fáradtan, de 
vidáman indultunk. 

Nagyon jó hangulatban telt el 
az a két és fél óra, amit a buszon 
töltöttünk. Majd odaértünk, és a  tízórai 
elfogyasztása után indulhatott a túra 
a Jági tanösvényen. A 7. osztály az 
igazgató úrral tette meg a túrát, a 
8-osok, pedig az osztályfőnökeikkel, 
és a túravezetővel.  Hat állomásból 
álló túrán vettünk részt, és egy-egy 
állomáson érdekes feladatokkal 
vártak minket. Megismerkedhettünk a 
kölünböző növények gyógyhatásaival, 
és sok érdekes dolgot tudhattunk meg. 
Az egyik állomáson a hegységben élő 

fák kérgét vizsgálhattuk. A Jági tónál 
is egy érdekes feladat várt ránk: a 
túravezetőtől kapott hátizsákunkban lévő 
szűrővel kellett állatokat kihalásznunk. 
Többségében békapetéket fogtunk, 
majd megtudtuk, hogy melyik békáét 
merítettük ki. Megismerkedhettünk a 
távcsővel, amit ki is próbáltunk. Ezzel 
néztük meg a Magaskőnek nevezett 
Ördög-tornyot. Mikor visszaértünk a 3 
órás fárasztó túrából, az uzsonnázás 
után elindultunk haza. A fáradtság 
ellenére nagyon jól éreztük magunkat 
a hazafelé úton. Még egy fagyi erejéig 
megálltunk Tápiószecsőn,  a Hisztéria 
cukrászdában is. Mindenkinek nagyon 
tetszett a túra és a táj. 

Szomorúan gondol vissza a 8. 
évfolyam erre a kirándulásra, mert 
utoljára lehettünk együtt iskolás 
társainkkal, tanárainkkal egy kirándulás 
keretein belül. Köszönjük az iskolának a 
lehetőséget. 

Kistérségi szövegértési verseny
Ötödik alkalommal rendezte iskolánk 

a kistérségi szövegértési versenyt Pintér 
Irén, Szabó Erika és Vágány Antalné szer-
vezésében. Ebben az évben Nemes Nagy 
Ágnes költő születésének 90. évfordulóját 
ünnepeljük. Feladatainkat az ő munkássá-
ga köré csoportosítottuk. A versenyben a 
Kistérség 4 iskolája vett részt. A zsűri dön-
tése alapján az 1. helyezést a tápiószelei 
iskola csapata érte el. A mi Bogáncs csa-
patunk a 2. lett, melynek tagjai Gere Hen-
rietta 3.a, Farkas Dávid 3.b, Kovács Ale-
xandra 4.a, Lengyel Szilvia 4.a osztályos 
tanulók voltak. A 3. helyezést Újszilvás 
csapata szerezte meg. Amíg a zsűri tagjai 
értékeltek, a gyerekek kézműves foglalko-
záson vettek részt. Ötletes dísztárgyakat 
készítettek, melyeket magukkal vihettek 
emlékbe. A győzteseknek gratulálunk! 
Köszönjük a felajánlott támogatást Varró 
István polgármester úrnak, Patkós Gábor-
nak, Ilonka Zoltánnak, iskolánk igazgatójá-
nak. A verseny szervezői nevében:

Vágány Antalné

Húsvéti játszóház a könyvtárban
Április 3-án a könyvtárban Húsvétváró 

játszóházat szerveztünk a kisiskolások-
nak.  50 gyerek részvételével egy kelle-
mes, aktív délutánt töltöttünk el. 3 cso-
portban foglalkoztattuk az érdeklődőket. 
Egy csoport díszeket készített az otthoni 
tojásfára Szarvas Józsefné Erzsike néni 
segítségével, másik csoport locsolóver-
seket tanult és húsvéti körjátékokat ját-
szott Tóth Lászlóné Erzsike néni irányí-
tásával. A harmadik csoport húsvéti szí-
nezőkből varázsolt fantasztikus képeket. 

Jutalomként csokitojás-keresés zárta
az eseményt, melyet a parkban bonyo-

lítottunk le. A délután sikerét mi sem bizo-

nyította jobban, hogy a gyerekek egy kis 
csapatával záróráig készítettük a szebb-
nél szebb díszeket.

Köszönöm kolléganőim segítségét, 
mellyel hozzájárultak a program sikeré-
hez!

Az iskola Diákönkor-
mányzatának hírei

                                                                               
A Diákönkormányzat képviselői szep-

tember elején ismét összeállították 
az idei tanév programját Igyekeztünk 
sokszínű, változatos délutánokat 
kitalálni.

Az első nagy megmozdulás az 
akadályverseny volt. A pokoltanyai 
pihenőhely volt a célállomás, az úton 
különböző feladatokkal találkoztak a 
kerékpározók. Itt szeretnénk megkö-
szönni Dóra Béla családjának a 
szíves idegenvezetést, minden felsős 
meglátogathatta az állatparkot.

Októberben a tornateremben rendez-
tünk ügyességi versenyt, nagyon jó 
hangulatban játszottak az osztályok.

A hónap végén a nyolcadikosok 

megszervezték a Halloween bulit, 
témájához illő játékok is várták a 
diákokat. 

Novemberben „SZÉF” vetélkedő 
volt, ami igazából egy általános tájéko-
zottsági, műveltségi megmérettetés 
volt, sokan eljöttek szurkolni is.

December harmadikán ismét buli volt, 
ahová maga a Mikulás is ellátogatott. 
Akik eljöttek, nem csalódtak, kitűnő volt 
a hangulat.

Ebben a hónapban még bolhapiacot 
tartottunk, ahol sokan megvehették az 
apró karácsonyi meglepetéseket.
Mindezek a programok osztályok közötti 
pontverseny formájában zajlanak, ami 
tanév végén zárul. Addig még számos 
hangulatos esemény várja a diákokat.

Varró Gáborné,
a diákönkormányzat segítő tanára

Futóverseny
Gyönyörű napsütéses időben sikerült 

megrendeznünk az alsó tagozatosok fu-
tóversenyét. Külön öröm volt számunkra, 
hogy nagyon sok érdeklődő szülőt is kö-
szönthettünk a szurkolók között. A fénye-
sen csillogó érmeknek a következő gyere-
kek örülhettek.

I. évfolyam. Fiúk: 1. Molnár Márk 1. b, 2. 
Beleki Attila 1. b, 3. Varró Dominik 1. b. Lá-
nyok: 1. Szabó Boglárka 1.b, Hegete Ale-
xandra 1. b, 3. Szász Réka 1. a.

II. évfolyam. Fiúk: 1. Kiss Dániel 2.a, 2. 
Csavar Krisztofer 2.b, 3. Horváth Szabolcs 
1.b. Lányok: 1. Dömők Gréta 2.a, 2. Boyer 
Nikolett 2.a,  3. Kiss Barbara 2.b.

III. évfolyam. Fiúk: 1. Pikács Ábrahám 
Bence 3.a, 2. Lakatos László 3.a, 3. Farkas 
Dávid 3.b. Lányok: 1. Marton Juilanna 3.b, 
2. Horváth Glória Ivett 3.b, 3. Hugyik Erika 
3.a.

IV. évfolyam. Fiúk: 1. Molnár Milán 4.a, 
2. Csomay Attila 4.b, Farkas István 4.a. 
Lányok:  1. Halmai Barbara 4.a, 2. Lengyel 
Szilvia 4.a, 3. Kiss Bianka Dzsenifer 4.a.                                                                                                        

Gratulálunk a győzteseknek!
Nagy Lászlóné

Petrovics Kinga és Tóth Beáta 8.b

Irány az elevenpark!
Kihagyhatatlan lehetőséget kaptunk 

Budapestről, Magyarország legnagyobb 
beltéri játszóterére mehettünk ingyen 
szórakozni. 2012. április 16-án közel 80 
fővel  elfoglaltuk a 4000m2-nél is na-
gyobb játszóteret. Felejthetetlen 4 órás 
élményt nyújtott a park. 

Köszönjük a felajánlást a park üze-
meltetőinek!

Szabó Erika
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Az ünnepek segítenek kilépni a hétköz-
napokból, szebbé varázsolják napjainkat, 
évszázados kultúrközvetítő funkciójukon 
túl a személyiségformálás, közösségépí-
tés fontos eszközei. Az ünnepek ünnep-
lőbe öltöztetik a szívünket. A megszokott 
ünnepeken kívül (Farsang, Március 15.) 
most másféle ünnepeket, jeles napokat 
szeretnék kiemelni. 

Januárban a kultúra napjáról a Könyv-
tárban emlékeztünk meg, ahol a gyer-
mekek a magyar kultúra számos szeg-
menséből kaptak ízelítőt: meghallgatták 
a Himnuszt, Weöres Sándor, Gazdag 
Erzsi verseiket és képzőművészeti al-
kotásokat, Munkácsy, Csontváry, Gábri 
Albert festményeit is megcsodálhatták. 
Köszönjük Móricz Józsefnek és Moh-
ácsi Bencének. 

Március elején lehetőségünk volt ellá-
togatni a tápiógyörgyei Kiss Malomba. A 
gyermekekkel végig kísértük a búza út-
ját – a tárolástól a lisztté történő őrlésig. 
Betekintettünk a laborba megkóstoltuk a 
búzacsírát, megnéztük a malomban lévő 
összes gépet a földszinttől az emeletig. 
Köszönjük a lehetőséget Kiss Grétá-
nak és minden kollégájának. 

A víz világnapja (március 22.) alkal-
mából vonatos kirándulást szerveztünk 
Farmosra, a Vízparti Élet Házába, ahol a 
térség jellegzetes élőlényeit, növény- és 
állatvilágát láthatták a gyermekek. Mara-
dandó gazdag ismeretekkel, kissé fárad-
tan tértünk haza.

Óvodánkban évek óta hagyomány, 
hogy Húsvét előtt Kiszézünk. Kiszehor-
dás közben versekkel, énekekkel zavar-

tuk a telet, egészen a hídig. A híd lábá-
nál már várt ránk a „Hidas mester”, kinek 
segítségével megszabadultunk a ronda 
Kiszebabától, mert bedobtuk a Tápió-fo-
lyóba. A gyermekek tavaszváró hangula-
tát fokozta a szalagos zöldág – ami a Ta-
vasztündért jelképezte – melyet boldogan 
lobogtattuk a szélben. 

Köszönet illeti meg Varga Istvánt és 
a jelenet szereplőit, ezért a tartalmas 
délelőttért. 

Az idei Nyuszi-buli az óvónénik „Friss 
légy, keléses ne légy” című hagyomány-
őrző műsorával vette kezdetét, melyet 
a tojásgurító, dobáló, futóverseny kö-

vetett. A játék alatt a „nyuszi” sok-sok 
csokitojást, rejtett el a bokrokba, és a fák 
tövében, amelyeket a gyermekek nagy 
izgalommal kerestek. 

Óvodánk „Egy gyermek egy palánta” 
akciót szervezett a Föld világnapjának 
megünneplésére. A gyermekek az álta-
luk hozott virágpalántákat nagy lelkese-
déssel önállóan ültethették el az óvoda 
kertjében. 

Az akció célja, az volt, hogy óvodása-
inknak igényükké váljék a természet sze-
retete, megóvása, megbecsülése.

Barna Ágnes
óvodapedagógus

Jeles napok, hagyományok az óvodában

Iskolai komplex tanulmányi verseny

Iskolánk legügyesebb 3.  4. osztályos 
tanulói Komplex tanulmányi versenyen vettek 
részt Tápiószentmártonban április 13-án. A 
versenyzők tanulóikkal több héten keresztül 
készültek a megmérettetésre matematikából, 
környezetből, szövegértésből és nyelvtanból. 
Tanulóink és elért helyezésük:

4.a of.  Vágány Antalné. Miskolczi 
Alexandra nyelvtan 1. hely, Kamuti Levente 
matematika 3. hely, Lengyel Szilvia 
szövegértés 4. hely, Kovács Alexandra 
szövegértés 5. hely, Bozóki Boldizsár

4.b of. Kozma Lászlóné. Kiss Flóra 
nyelvtan, Petró Krisztián matematika, 
Bánhegyi Gábor környezet

3.a of. Izsold Dénesné: Gere Henriett 
nyelvtan 3. hely, Jordanov Bence matematika 
4. hely, Gazsi Zoltán szövegértés, Szabó 
Tamás környezet

3.b of. Vágányné Nagy Éva. Marton 
Julianna szövegértés 5. hely, Angyal Sándor 
nyelvtan, Lovas Viktória környezet

Az első 5 helyen végzett gyerekek május 
18-án Nagykátán mérkőznek meg újra. 

151 ezer fővel nőtt Pest 
megye lakossága

A tavalyi népszámlálás előzetes 
adatai szerint tavaly októberben 2,1 
százalékkal kevesebben éltek Magyar-
országon, mint az azt megelőző, 2001. 
február 1-jei összeírás idején - közölte 
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
népszámlálásért felelős elnökhelyet-
tese kedden sajtótájékoztatón, Buda-
pesten. Németh Zsolt elmondta: az elő-
zetes adatok szerint Magyarországon 
9.981.865-en éltek. Kitért arra, hogy a 
természetes fogyás (a születések és 
a halálozások különbözete) mértéke 
növekvő: az 1990-es évtizedben éven-
te átlagosan 33 ezer, 2000 után pedig 
35 ezer volt. Az EU-tagállamok közül 
Magyarországon tart a legrégebb óta, 
1981-től a monoton népességcsökke-
nés - tette hozzá.

A KSH népszámlálásért felelős el-
nökhelyettese szólt arról, hogy Ma-
gyarországon folytatódott a népes-
ségkoncentráció, a fővárosból és Pest 

megyéből álló közép-magyarországi 
régióban a népesség “figyelemre méltó 
módon emelkedett”, ezen kívül kizá-
rólag Győr-Moson-Sopron megyében 
nőtt a lakosság száma, míg a csökke-
nés Békés megyében a legnagyobb, 9 
százalékos.

A 2001. évi népszámlálás óta eltelt 
időszakban az ország csaknem vala-
mennyi megyéjében csökkent a lakó-
népesség. Kivételt képez Pest megye, 
ahol a lakosság nagymértékben, közel 
13 százalékkal nőtt.

Pest megyében 1 223 000 ember él, 
151 ezer fővel több, mint 10 évvel ez-
előtt. Ebből 801 ezre élnek városokban, 
422 ezren községekben. Az adatok azt 
mutatják, hogy az ország lakosságának 
12,3 százaléka a megyénkben él.

Az elmúlt tíz évben tovább erősödött 
az a folyamat, hogy az ország lakóné-
pessége Közép-Magyarországra kon-
centrálódik: míg 2001-ben 28,1, addig 
2011-ben a lakosság 29,6 százaléka élt 
Budapesten és Pest megyében.
Forrás: MTI, KSH, www.pestmegye.hu
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Györgyén – már biztosan mondhat-
juk –, jelentős múltja van zenének, ze-
nélésnek, „zenészkedésnek”. Persze 
csak úgy amatőr szinten. Az elmúlt 20 
évből személy szerint csak két olyan 
embert ismerek, aki nem hagyta el-
veszni tehetségét, és felsőoktatásban 
is megszerezte zenészi, zenetanári 
végzetségét. Manapság nem egyszerű 
zenei pályán elhelyezkedni. Ha a köny-
nyűzenei irányzatokat nézzük, akkor 
tömve van vele a piac, s ezzel nehezen 
tud versenyezni a komolyabb fúvósze-
ne. Emellett ahhoz, hogy valaki hang-
szeren olyan tudást szerezzen – akár 
csak amatőr szinten –, amelyet már 
igazán élvezni tud, nagy akaraterő, ki-
tartás, szorgalom szükséges. Hát még 
ha profi muzsikusról van szó. De aki el-
kötelezi magát egyszer a zene mellett, 
ráérez annak szépségére, van benne 
elég a felsorolt tulajdonságok közül, az 
örökre a rabja marad. Szerencsénkre 
vannak olyanok közöttünk, akik nem 
ragadnak meg amatőr szinten, hanem 
a megfelelő tudást megszerezve, ön-
magukat folyamatosan képezve arra 
törekednek, hogy átadják a muzsika 
szeretetét, megmutassák, hogy érde-
mes áldozni az életünkből efféle örö-
mökre. A fent említett két zenész közül 
az egyik 2009-ben lett Győrött trombi-
tatanár és kamaraművész. Tanulmá-
nyainak, munkájának köszönhetően 
elkerült Györgyéről, s manapság csak 
látogatóba jár „haza”. Mégis, jó érzés 
tudni, hogy vannak köztünk olyan em-
berek, akik a nehezebb végét fogják 
meg a munkának. A zenei pályafutás 
lépcsőiről, nehézségeiről, szépségeiről 
Dudellai Katalint kérdeztem.

Mikor kezdtél rendszeresen zenél-
ni? Hogyan alakult ki benned a zene, 
a zenélés, a hangszered iránti szere-
tet és elkötelezettség?

Már egészen fiatalon, 8 évesen 
kezdtem el zenei tanulmányaimat a 
györgyei zeneiskolában, 9 éves korom 
óta trombitálok. 

A zene, a zenélés illetve együttzené-
lés szeretete folyamatosan kezdett ki-
alakulni bennem, ebben nagy szerepet 
játszott az Ifjúsági Fúvószenekar. A fo-
lyamatos megmérettetések különböző 
koncerteken, versenyeken, vagy akár 
egy „egyszerű” zenekari próbán (ami-
kor versenyeztünk az első helyeken 
álló székek egyikéért), mind inkább bi-
zonyságot tettek arról, hogy szeretem 
ezt csinálni, szeretek együtt zenélni 
társaimmal, szeretek versenyezni és 
megmérettetéseken részt venni, és 
hogy ez az, amit egész életemben 
csinálni akarok… lételememmé vált a 
zene, és a trombitával való játék.

Elsőként a györgyei Bartók Béla 
Zeneiskolában kezdtél zenélni, majd 
a budapesti Szent István Zeneművé-
szeti Szakközépiskolában folytattad 
tanulmányaidat. Mesélj ezekről az 
évekről röviden! Mikor döntötted el 
véglegesen, hogy nemcsak amatőr-
ként akarsz zenélni, hanem hivatá-
sos zenész szeretnél lenni?

Általános iskola 7. osztályában jöt-
tem rá, hogy komolyabban szeretnék a 
zenével foglalkozni, ezért is jelentkez-
tem zenei fakultásra. Természetesen 
nem volt egyszerű ilyen iskolába járni, 
mivel nem csak a követelmény volt ma-
gasabb, hanem időben is tovább tartott 
a képzésünk. Ez alatt annyi értendő, 
hogy míg egy normális szakközépisko-
lában reggel 8-tól kezdődnek az órák 
és eltartanak mondjuk délután 3-ig 
vagy 4-ig, addig egy zeneművészeti 
iskolában reggel 7-től befújással/beját-
szással kezdi a zenész a napját, aztán 
8-tól rendes közismereti órák mennek, 
majd délután megkezdődnek a zenei 
órák, amik bizony délután 6-nál előbb 
ritkán érnek véget, sőt, a zenekarral 
való munka csak ekkor kezdődik… 

Nem csak időben lehet mérni az 
elfoglaltságot, hanem a tantárgyak 
számával is. A kötelező közismereti 
tárgyak mellett ott voltak a zenei tár-
gyak is, így előfordult, hogy 16-20! tan-
tárgyunk is volt egy évben…ezen én is 
meglepődtem, de a bizonyítvány nem 
hazudik; 10. osztályban 20 tantárgy 
szerepel a bizonyítványomban.

A győri Széchenyi István Egyetem 
Varga Tibor Zeneművészeti Intéze-
tében tanultál tovább. Milyen vég-
zettséget szereztél? Mit gondolsz, 
mennyiben más egy zeneművészeti 
képzés a többinél?

Trombitatár-kamaraművész végzett-

ségre tettem szert 2009-ben.
Hogy miben tér el a művészeti kép-

zés a többi képzéstől? Szerintem a 
művészeti képzések több energiát és 
időt igényelnek mint az „átlagos” iskolai 
képzések. Míg egy nem művészeti is-
kolába járó fiatal hazamegy a középis-
kolai/ főiskolai előadás után, addig egy 
művészeti iskolába járó, visszamegy 
az iskolájába, vagy a gyakorlótermé-
ben, és folytatja ott a gyakorlást, ahol 
abbahagyta – persze szórakozásra is 
jut idő, nem panaszkodom.

A másik dolog, amitől szerintem má-
sabb egy ilyen képzés, az a családias 
légkör. A zeneművészeti intézmények 
épületei általában külön találhatók az 
egyetemtől/ főiskolától. Győrben pl. a 
zsinagógában kapott helyett a zene-
művészeti kar, az egyetemtől kb. 15 
percre. Egy osztályba kb. 30 ember jár, 
hangszerenként 1-3 fő, attól függ, hogy 
az adott szakra mennyi szabad hely lett 
meghirdetve, így mindenki ismer min-
denkit. 

Amiben még különbözik szerintem, 
az az etnikumokhoz való hozzáállás. 
Egy zeneművészeti iskolában nem 
róják fel ezen csoportok bármely tag-
jának hovatartozását, hiszen egytől 
egyig kiváló muzsikusok, és amikor 
együtt zenél az ember a másikkal a 
„hovatartozás” a legkevesebb ami szá-
mít… nincs helye gyűlölködésnek. Em-
berségesebb az egész légkör. 

Hogyan alakult az életed az egye-
tem elvégzése után? Nem könnyű 
ma zenészként, zenetanárként állást 
találni. Sikerült azonnal elhelyezked-
ned a szakmádban? Mit csinálsz, hol 
tartasz most? Milyen terveid vannak 
a jövőre nézve?

Sajnos nem megy olyan egyszerűen 
az álláskeresés, mint ahogy egy dip-
lomás ember elvárná azt, így nekem 
sem sikerült egyből a szakmámban 
való elhelyezkedés. Nem általánosíta-
nék, hogy zenetanárként lenne nehéz 
elhelyezkedni, ez igen hangszer/ szak-
függő. Pl. egy szolfézstanár milliószor 
több eséllyel indul, mint egy hangsze-
res tanár. Trombitával különösen ne-
héz, szinte csak „kihalásos alapon” tud 
az ember elhelyezkedni akár zeneisko-
lában, vagy épp egy zenekarban. Vagy 
nyugdíjba kell mennie az előző tanár-
nak, vagy szülnie, ami a férfiaknál le-
hetetlen – mivel a trombita nem éppen 
női hangszer...

Visszatérve a kérdésre: sok más he-
lyen megfordultam, szégyen-nem szé-
gyen, de dolgozni kell, ha az ember élni 
akar. 

Jelenleg Győrtől 50 km-re lévő vá-

A zenetanári és művészi hivatás szépségei
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roskában, Kapuváron tanítom a gye-
rekeket furulyázni, trombitálni és van 
egy tenoros növendékem is. Ezen kívül 
természetesen rendszeresen járok a 
győri fúvószenekarba, legutóbb pedig 
a kapuváriak minősítő hangversenyén 
segítettem ki. Szeretek tanítani, célom 
az, hogy még sok-sok esztendeig tanít-
hassak és zenélhessek zenekarokban. 
Ezeket kb. életem végéig tervezem. A 
rövid távú terveim között a nyári fúvós-
zenekari fesztiválok szerepelnek, igyek-
szem minél többön részt venni.

Mi mindennek köszönheted, hogy 
idáig jutottál? Mit mondanál, ha né-
hány mondatban fel kellene sorolnod 
a fontos összetevőket? Mit ajánlasz 
azoknak, akik a tiédhez hasonló pá-
lyára szeretnének lépni?

Leginkább a kitartásomnak köszön-
hetem, hogy idáig jutottam.

Az akaraterő, a zene iránti szeretet, a 
mindig megújuló tudásvágy és igényes-
ség a saját hangszeres tudással szem-
ben, a küzdőszellem és természetesen 
rengeteg kitartás szükséges ehhez a 

pályához-szerintem ezek a legfontosab-
bak…és persze gyakorlás, gyakorlás, 
gyakorlás.

Mit ajánlasz azoknak, akik a tiédhez 
hasonló pályára szeretnének lépni?

Ne adják fel az első kudarcnál, ha-
nem küzdjenek, tanuljanak, gyakorolja-
nak tovább… Ehhez természetesen sok 
sikert és kitartást kívánok!

Köszönöm a válaszokat! További si-
keres fellépéseket és tehetséges, zene-
szerető növendékeket kívánok neked!

Március 14-től május 6-ig Kun Éva 
grafikus munkáiból rendeztünk kiállítást 
a könyvtárban. Régóta érdeklődéssel 
figyelem volt diákunk munkáit, hivatás-
beli kiteljesedését. Évi születésétől fogva 
tápiógyörgyei lakos. Itt él édesanyjával, 
a külvilág zajától az alkotás varázslatos 
világába visszahúzódva. Szerény, visz-
szafogott ember. Gondolatait, érzelme-
it, vágyait munkáival közvetíti a külvilág 
felé. A kiállítás kapcsán készítettem vele 
az alábbi interjút.

Mesélj magadról, tanulmányaidról! 
Kun Éva vagyok, 33 éves. Tápiógyör-

gyén jártam általános iskolába, ezután 
a nagykátai szakközépiskolában érett-
ségiztem. Érettségi után két évig Pestre 
jártam magán rajziskolába, majd Egerbe 
kerültem felsőfokú grafikus képzőbe. Itt 
szereztem meg az alkalmazott grafikus-
képgrafikus képesítést, majd az Esz-
terházy Károly Főiskola rajz- vizuális 
kommunikáció tanári szakát végeztem 
el. Államvizsgám óta grafikusként dol-
gozom itt Tápiógyörgyén távmunkában, 
interneten. 

Hogyan találtál rá hivatásodra?
Kisgyermekkorom óta vonzódtam a 

rajzoláshoz, de csak érettségi után döb-
bentem rá igazán a tehetségemre, és 
hogy ez a hivatásom. Azóta is ezért a pá-
lyáért tanultam és munkálkodtam.

Mikor vált nyilvánvalóvá a képző-
művészet iránti vonzódásod?

Ugyanakkor, azaz érettségi után.
Milyen technikákkal dolgozol? 
Rengeteg technikával dolgozom. 

Ezek: ceruzarajz, szénrajz, pasztell, 
tempera, vízfesték, tusrajz, linómetszet, 
rézmetszet, rézkarc, aquatinta, szitanyo-
mat, fotogram, számítógépes grafika, 
számítógépes animáció. 

Mit jelent számodra létrehozni egy 
alkotást?

Önkifejezést és elégedettséget az 
eredménnyel.

Naponta hány órát dolgozol munká-
idon?

Ledolgozom a napi nyolc órát, még 

akkor is, ha nincs megrendelésem, mert 
napi grafikázás nélkül nem tudok meg-
lenni. Sűrűn előfordul, hogy az elképze-
lésem megvalósításáért a tizenkét órán 
is túlmegyek, és dolgozom akár éjsza-
káig is. Nem bírom abbahagyni, amíg el 
nem készül.  

Hogyan jellemeznéd a kedvenc stí-
lusod?

A számítógépes grafika. Gyönyörű 
színeket és effekteket lehet vele előva-
rázsolni.

Zavar-e, hogyha valamit köteles-
ségből, határidőre és megrendelésre 
kell készítened?

Soha nem zavar, sőt örülök neki, hogy 
fizetős munkám van. Ha kell, nagyon 
gyorsan is tudok dolgozni, és sokszor 
előfordult már, hogy jóval a határidő előtt 
elküldtem a kész munkát. 

Mekkora részét ismeri munkáidnak 
a közönség? 

Vannak olyan munkáim, főleg folyó-
iratokban, amelyek több európai or-
szágban is megjelennek. De hazánk-
ban mindenfelé láthatják a különböző 
megjelent könyvekben az illusztráció-
imat és könyvborítóimat. Ezeken kívül 
az interneten bárki láthatja a munkái-
mat weboldalaimon:http://web.t-online.
hu/kunevi, http://evimuvesz.blogspot.
com/, http://kunevi.ingyenweb.hu/ és a 
facebookon. 

Kinek a művészete hat rád legin-
kább?

Ismerem mások művészetét és nagy-
ra értékelem, de senkinek a művészete 
nem befolyásolja az egyéni stílusomat.

Hol voltak kiállítva munkáid?
Itt Tápiógyörgyén, Farmoson, Eger-

ben, Győrben és Belgiumban. Ősszel 
lesz Szolnokon. 

Milyen körülmények között fogsz 
hozzá egy munkád elkészítéséhez?

Csak nyugodt körülmények között 
tudok dolgozni, szerencsére ezt édes-
anyám megteremti. De olyan is volt már, 
hogy rajzolás vagy festés közben egy 
kedvenc ételemet vagy sütimet megfő-
zöm vagy megsütöm kikapcsolódáskép-
pen. 

Elégedett embernek tartod magad?
Ha a saját munkámról van szó, akkor 

nagyon elégedett vagyok, de ha a körül-
ményeimet nézem, akkor nem. Ugyanis 
már régóta szerettem volna Pestre köl-
tözni, mert ott több lehetőség nyílna a 
munkámra, de anyagiak miatt ez sajnos 
még nem sikerült. Ez viszont a legfőbb 
vágyam, és mindent megteszek azért, 
hogy sikerüljön.
Évi köszönöm az interjút. Az olvasók ne-
vében is kívánom, hogy sikerüljön meg-
valósítani álmaidat, vágyaidat. Kifogyha-
tatlan ihletforrást, számos megrendelést 
és jó egészséget kívánok!

INTERJÚ KUN ÉVA
GRAFIKUSSAL

Szabó Erika

Az interjút készítette:
Füle Zsuzsanna
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Pokoltanyán járt Megan Lewis

Március 30-án délben érkezett meg 
Pokoltanyára Megan Lewis, aki lóháton 
teszi meg az utat Peking és London kö-
zött az olimpiai eszme előtt tisztelegve. 
A már nyugdíjas, korábban földrajz ta-
nárként dolgozott, walesi asszony 2008 
október 8-án indult a kínai fővárosból és 
2012. július 23-án a nyitóünnepségre 
szeretne Londonba érni. A lovas átlo-
vagolt már Kína, Kazahsztán, Oroszor-
szág és Ukrajna hegyein, sztyeppéin és 
sivatagjain. Majd 2011 végén érkezett 
az ukrán-magyar határra. Magyaror-
szági útját Tiszabecsnél indította, az itt-
hon vásárolt tízéves shagya herélt mén 
(Dallam) hátán. Hazánkban a lovasok.
hu segít neki, kísérőjének és lovának 
pihenőhelyeket felkutatni. Így jutott el 
Pokoltanyára ahol a Pokoltanyai Lovas 
Egyesület vendégszeretetét élvezte. 
Dóra Mariann és családja látta vendé-
gül a szűk két napos pihenője alatt. A 
Faluújságot is Mariann értesítette a kis 
csapat megérkezéséről és az interjú 
helyszínét is ő biztosította. Mivel Megan 
magyarul nem beszél, így a beszélge-
tés kicsit nehézkesen, de jó hangulat-
ban angolul készült eredetiben.

MZs: - Üdvözöljük a tápiógyörgyei 
Faluújság nevében itt Pokoltanyán 
és engedje meg, hogy gratuláljunk, 
ehhez az egyedülálló teljesítmény-
hez. Hogyan és miért jutott eszébe, 
hogy belefogjon ebbe az utazásba?

ML: - Mindig is szerettem lovagolni. 
Különösen nagy távolságok vonzottak, 
így régebben aktív távlovas voltam és 
versenyeken is részt vettem. Ezen kí-
vül Kína mindig is az egyik titkos álmom 
volt, illetve olvastam egy könyvet, ami 
a Góbi-sivatag átszeléséről szólt. Ez 
nagyon felkeltette az érdeklődésem, 

továbbá férjem egy olyan alapítványt 
vezet, ami a világ nehéz sorsú gyerme-
keinek segítését tűzte ki célul. Így mikor 
Peking után London nyerte el az olim-
pia rendezésének jogát, úgy döntöttem, 
hogy itt az alkalom az álmaim megva-
lósítására, valamint az olimpiai eszme 
mellett, az alapítvány tevékenységének 
a népszerűsítésére. Természetesen 
ehhez az is kellett, hogy 3 gyermekem 
már felnőtt legyen, így nyugodt szívvel 
vághattam neki a 13.000 kilométeres 
útnak. 

MZs: - Családja elkíséri-e az útján, 
ha nem – hogyan tartják a kapcsola-
tot?

ML: - Nem, ők élik a saját életüket. 
A négy éves utat egyedül teszem meg. 
Azaz kísér egy lószállító furgon, amit az 
aktuális segítőm vezet. A teherkocsiban 
utazik a váltó ló, illetve ebben szállítjuk 
az utazáshoz szükséges kellékeket. 
Útközben a telekommunikációs eszkö-
zökkel (internet, sms, telefon) tartom a 
családommal a kapcsolatot, valamint 
a téli zord időjárás, és a legmelegebb 
nyári hónapok ideje alatt hazautazom. 
A tényleges lovaglás tavasszal, nyár 
elején, illetve ősszel egészen a nagy 
fagyok beálltáig tart.

MZs: - Említette a váltó lovat. Hány 
lóval teszi meg a távot és mennyit lo-
vagol naponta?

ML: - A körülményektől függően 
napi 40-60 km-t lovagolok. Kínából 3 
lóval indultam. De sajnos egy lovam 
Kazahsztánban elpusztult kólikában. 
Illetve egy ló Ukrajnában hőgutát ka-
pott. Jelenleg egy kis kazah lovam van 
a magyar-ukrán határon karanténban. 
Így vásároltam Dallamot, akivel ide is 
érkeztem. Igyekeztem minden ország-
ban a helyi lovakon lovagolni, hiszen 
azok alkalmazkodóbbak szülőföldjük vi-
szonyaihoz. Ugyanakkor úgy tervezem, 
hogy a hátralévő európai utat már Dal-
lam hátán teszem meg. 

MZs: - Mennyire elégedett a ma-
gyar lovakkal?

ML: - Én kiskorom óta lovagolok. 
Gyerekkoromban a walesi hegyekben 
birkákat neveltek a szüleim. Az én fel-
adatom volt a terelés. Akkoriban az 
embereknek nem biciklije volt, hanem 
pónija. Később én is póni-tenyésztő let-
tem. De mindig is a bábolnai arab lovak 
voltak a kedvenceim. Így Dallam mellé 
vásároltam még egy másik magyar teli-
vért, amelyet Sopron környékén veszek 
majd át. A jövőben a tenyésztésükkel 
szeretnék foglalkozni.

MZs: -Erre az embert s lovat próbá-
ló útra kell-e valamilyen különleges 

takarmányozás a lovaknak?
ML: - Kínában és Kazahsztánban a 

napi és esti pihenőknél a szabadon le-
gelt fűvel is beérték az állatok, de ahol 
nincs mód erre ott a vendéglátóinknál 
kapott abrakot eszik, ez főként zab. Ter-
mészetesen mindig van nálunk ló táp 
és ha szükségesnek látom kiegészítem 
az eleséget.

MZs: - Ezekben az egzotikus or-
szágokban önnek hogyan ízlettek az 
ételek?

ML: - Kínában nagyon változatos és 
számomra igen ízletes ételeket ehet-
tem viszont Kazahsztánban egyhangú, 
unalmas volt az étrendünk, Oroszor-
szágban és Ukrajnában szinte egyfor-
ma volt a koszt, Magyarországon finom 
és sokféle étellel ismerkedhettem meg 
eddig. Igazából nem is vállalkoztam 
volna erre a kalandra, ha válogatós len-
nék! 

MZs: - Meddig tartott a tervezés és 
ki segíti a kivitelezésben, van támo-
gatója?

ML: - Két évig terveztem az utat. Ele-
inte rengeteg segítőm volt, majd egye-
dül maradtam. Többször kellett elölről 
kezdenem a teljes tervezést. Egyszer 
voltam Kínában 3 hónap terepszemlén 
és próbaúton is. A nyelvi nehézségeket 
előzetes nyelvtanulással próbáltam le-
küzdeni, így értek kínaiul és oroszul is. 
A kínaival többször meggyűlt a bajom a 
bonyolult kiejtés miatt és sajnos sokat 
felejtettem már. Az út költségeibe segít 
a férjem alapítványa. Vannak szponzo-
rok, de sokat köszönhetek a pihenőhe-
lyek vendéglátóinak is! Az úton eddig el-
kísért egy gépkocsivezető, illetve sokan 
csatlakoztak hozzám lóval hosszabb, 
rövidebb távokra. Sajnos Magyarorszá-
gon nem találtam sofőrt, így otthon ad-
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tam fel hirdetést, és 2 hete segít nekem 
Mike, aki walesből érkezett. 

MZs: - Volt-e az úton valami kelle-
metlensége, vagy nehézsége?

ML: - Még 2009-ben Kínában leestem 
a lóról. Eltört egy bordám, így 3 hónapra 
kényszerpihenőt kellett tartanom. Ezen 
kívül szinte mindenhol kedves és ven-
dégszerető emberekkel találkoztam. 
Nehézségem csak a határátlépésekkor 
volt. Különösen Ukrajnában. Az orosz-
ukrán határon például 3 napig a „senki-
földjén” kellett tartózkodnom, mire nagy 
nehezen beléphettem Ukrajnába. A 
magyar határőrök viszont nagyon ked-
vesek voltak. Tőlük minden segítséget 
megkaptam.

MZs: - A továbbiakban milyen útvo-

nalat követ Londonig?
ML: - Először is Gomba a következő 

állomás, ezt kedves vendéglátóimnak 
köszönhetően földúton tehetem meg, a 
Só úton, sajnos helyismeret hiányában 
csak térképen jelölt alsóbbrendű autó-
utakon közlekedhetek. Majd Ausztrián 
át Németország következik és így jutok 
Angliába. Tulajdonképpen a Duna vona-
lát követem.

MZs: - Az utazás befejeztével mi-
lyen tervei vannak?

ML: - Természetesen pihenni sze-
retnék és a családommal együtt lenni. 
Az olimpiát is csak tévéből szeretném 
követni. Viszont turistaként szeretnék 
visszatérni a lóháton bejárt országokba, 
hiszen az idő- és lehetőség hiánya mi-

att nem láttam semmit belőlük. Így meg 
szeretném nézni a kínai agyag katoná-
kat, az orosz hagymakupolákat és így 
tovább, de hogy mikor  az a jövő zenéje!

MZs: - Köszönjük az interjút, sze-
rencsés utat, kellemes időjárást kí-
vánunk és visszavárjuk turistaként is 
Tápiógyörgyére!

Önöknek kedves olvasók figyelmük-
be szeretném ajánlani Megan elérhe-
tőségeit ahol tájékozódhatnak útjáról, 
kalandjairól fényképes beszámolója 
alapján: 
www.thelonghorseride.com illetve a 
www.thelonghorseride.blogspot.com

Molnár Zsolt

Több mint 600 kutyafajta létezik, így 
a te döntésed, melyiket választod. Elő-
ször át kell gondolnod, hogy mennyi 
időd van az állatra, belefér-e a család 
költségvetésébe, hol fogod tartani, és 
azt is figyelembe kell venni, milyen 
nemű lesz az állat. A kutya társállat, így 
ő sem szeret egyedül lenni. Ha nincs 
elég időd rá, ne is tarts kutyát, kutyá-
kat. A kiskutyának nevet is kell adnod. 
Általában kettő szótagos neveket ad-
nak az emberek kutyusuknak, mert azt 
a kölyök is jobban meg tudja jegyezni 
és könnyebb hívni. Mikor hazaviszed 
a kölyköt, akkor fontos, hogy előre el 
legyen készítve a számára megfelelő 
hely, legyen etető, itató tálja. Ha haza-
vitted, rögtön rakd a nyakára a nyak-
örvet. Ez elég, ha egy hétig a nyakán 
van, utána már csak akkor kell rárak-
nod, mikor sétálni viszed.

Persze előnyösebb, ha mindig raj-
ta van. Az a legjobb, ha a kölyök chi-
peztetve van, így ha elszökik és valaki 
megtalálja s beviszi az egyik állator-
voshoz, akkor leolvassák a chipet és 
a kölyök megint hozzád kerül. Ha 
nem szeretnéd, hogy utódai legyenek 
fontos ivartalanítani, így nem csak a 
nem kívánt „kölyök-áldást”, de sok be-
tegséget el lehet kerülni. Az is fontos, 
hogy neveld a kölyökkutyát. Nem elég 
etetni, itatni a kutyust, hanem tanítani 

is kötelessége a gazdinak. Engedel-
meskednie kell a gazdi parancsainak, 
de idegen embereknek nem. Rövid, 
határozott parancsokat adj ebednek. 
Ha teljesíti a megadott parancsot, ku-
tyádat jutalmazni kell. Ha azt szeretnéd 
kifejezni, hogy a kutya ne csinálja azt 
a tevékenységet, amit épp végbevisz 
néhány betűs szóval is ki lehet fejezni 
(pl.:fujj).

Fontos, hogy kutyusod megkapja a 
kötelező védőoltásokat, 3 havonta fé-

regtelenítsük, védjük a paraziták ellen 
(kullancs, bolha, legyek) s ha szüksé-
ges gyógykezeltessük.

Az sem árt, ha bizonyos időközön-
ként megvizsgáltatod állatod egy ál-
latorvossal, így megelőzhetők a komo-
lyabb bántalmak.

 Ne feledd, az állatért melyet befo-
gadtál, te felelsz!

Balassa Eszter Széchenyi István Álta-
lános Iskola 4.o.Természettudományos 
fakultáció tanulója

Erdélyi kirándulás
A Torockó Baráti Társaság autóbuszos 
kirándulást szervez Erdélybe 2012. 
augusztus 8-12. között. Az utazás cél-
ja Erdély táji és természeti szépségei 
mellett bemutatni az ott élő magyar 
közösség történelmét, kultúráját, jelen 

helyzetét. Az egyesület örömmel ve-
szi a régebbi kirándulók jelentkezését, 
valamint szeretne megszólítani olyan 
egyéneket, családokat és baráti tár-
saságokat, akiknek ez idáig nem volt 
lehetősége a történelmi Magyarország 
keleti tartományába látogatni. A prog-
ramra jelentkezni lehet előzetesen a 06 

30/483-45-97-es telefonszámon, illetve 
személyesen 2012. június 11-én, hét-
főn 18 órakor, a Falumúzeum kertjé-
ben tartandó megbeszélés alkalmával. 
A helyszínen az érdeklődők számára 
útvonaltervet, valamint az utazás min-
den részletéről ismertetést nyújtunk.                

Németh Csaba
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FALUNAP
2012. július 28-án, szombaton

a Faluház előtti téren
Program: Tápiómenti festők kiállítása

a Faluház nagytermében

21:15 órától: Szabó Ádám harmónikás
22:00 órától: Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

utcabál hajnal 3 óráig, zenél: Megyes László

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Vacsorajegyek a Polgármesteri Hivatalban, Batu Andreánál 

kaphatók.

Egyesületünk 2012 áprilisában tar-
totta meg közgyűlését. A közgyűlésen 
a vezetőség számot adott az előző évi 
költségekről, eszközbeszerzésekről, 
valamint a csoportvezetők beszámol-
tak a szolgálati tevékenységről, meg-
válaszolásra kerültek a problémás 
kérdések.

Az idei évben is sok munkát végzett 
egyesületünk a közbiztonság javítása 
érdekében. A napi szolgálat ellátása 
mellett biztosítottuk a települési ren-
dezvényeket. Biztosítottuk a nyugdí-
jak/segélyek zavartalan kifizetésének 
biztonságát. Szinte mindennapossá 
váltak a közös szolgálatok Farkas Ró-
bert körzeti megbízottal. A rengeteg 
munkaóra hatására jelentősen csök-
kent a bűnesetek száma.

Az Faluvédő egyesület idén is meg-
tartotta az immáron hagyománnyá 
vált tavaszi nagytakarítást. Az „akció” 
sikeres volt, ismét rengeteg szemetet 
sikerült összegyűjtenünk a nem túl 
kedvező időjárási viszonyok ellenére 
is. Ez úton is szeretném még egyszer 
megköszönni Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény pedagógusainak, és 
diákjainak, a GAMESZ vezetőjének és 
dolgozóinak, valamint polgárőr tagtár-
saimnak önzetlen segítségüket, amely-
lyel segítették szebbé tenni községünk 
utcáit, és külterületét.

Elérhetőségeink:
Tóth Árpád elnök

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

tel.: 06-70-601-5569
Farkas Róbert körzeti megbí-

zott: tel.:06-70-967-7734
Kérem Önöket, hogy ebben az év-

ben is segítsék munkákat azzal, hogy 
felajánlják adójuk 1 %-át egyesületünk 
részére.

Egyesületünk adószáma: 
18664397-1-13                                                                                                                 

A Faluvédő 
Egyesület hírei

Az UNESCO Világörökségi jegyzék 
várólistájára került fel Torockó. A Kárpát-
medence legépebben és ugyanakkor 
leghitelesebben fennmaradt népi építé-
szeti együttese az első erdélyi magyar 
település, amelyet Kelemen Hunor kultu-
rális és örökségvédelmi miniszter javas-
latára a szaktárca felterjesztett a nem-
zetközi szervezet várólistájára. 

„Mivel Romániának jelenleg roppant 
kevés az esélye arra, hogy új helyet sze-
rezzen a jegyzéken, a szervezet ugyan-
is egyensúlyt kíván teremteni Európa 
és Afrika, valamint Ázsia között, ennek 
megfelelően olyan külföldi partnerrel 
szeretnék társítani Torockót, amely már 
kivívta magának a nemzetközi rangot. 
Ez a partner a magyarországi Hollókő 
település” – ismertette Kelemen Hunor 
tárcavezető, az RMDSZ elnöke.

Hollókő és Torockó önkormányzata, 
valamint a két ország illetékes miniszte-
rei már a tavaly tárgyalásokat folytattak 
a társult jelölésről. Ebbe a folyamatba 
illeszkedő hivatalos lépésként Románia 
Kulturális és Örökségvédelmi Minisz-
tériuma Torockó történeti települést és 
környezetét az Egyesült Nemzetek Ne-
velésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete (UNESCO) Világörökségi 
jegyzék várományosi listájára felvette, 
erről az UNESCO Világörökségi Bizott-
ságát tájékoztatta 2011. február 1-jén. 
A várományosi listára való felkerülés a 
tulajdonképpeni világörökségi jelölés 
előfeltétele.

A világörökségi jelölés Európa-szerte 
alkalmazott technikai formája már meg-
lévő világörökségi helyszínek kiterjeszté-

se. A kiterjesztés elvi alapja, hogy egyes 
helyszínek a hasonló vagy komplemen-
ter jellemzőkkel bírnak, ezek, azonos 
cím és egyetlen világörökségi bejegyzés 
alatt közösen csoportot alkotnak. Ugyan-
akkor a Világörökségi Bizottság ösztönzi 
a nemzetközi, azaz különböző tagorszá-
gok közös helyszíneiből álló csoportok 
jelölését.

Torockó rendkívüli, nemzetközi fon-
tosságú építészeti és kulturális értéke-
it megvizsgálva adódott az a szakmai 
következtetés, hogy Hollókő Ófaluval 
közösen olyan csoportot képez, melyet 
összeköt számos kulturális és építésze-
ti elem, ugyanakkor a földrajzi távolság 
és elsősorban a paraszti polgárosodás 
tájegységi jelleget létrehozó folyamatai 
a két együttes komplementer jellegét 
erősítik – írja tájékoztatójában Kelemen 
Hunor.

Torockó értékeinek hosszú távú vé-
delme szempontjából a világörökségi 
jegyzékre való felkerülés igen fontos 
előrelépést jelentene. Ezáltal a román 
kormány az országos védelmen felül 
nemzetközi egyezményekben is vállalná 
az itteni építészeti örökség megőrzését. 
Ugyanakkor a világörökségi státus bizto-
síthatná a település gazdasági fellendü-
lését is. Számtalan példa igazolja, hogy 
a világörökség részét képező helyszínek 
turisztikai látogatottsága folyamatos. A 
tárcavezető szerint a torockói közösség 
fennmaradásának alapját az ezredfordu-
lón a most fejlődő faluturizmus jelentheti, 
a világörökségi státus ennek a folyamat-
nak a méltó kibontakozását biztosíthatja.

In.: Krónika, 2012. február 5.

Torockó az Unesco Világörökségi
jegyzék várományosi listáján



Tisztelt Tápiógyörgyei polgárok!

Köztudott, hogy a közbiztonság hely-
zete nem túl kedvező. Igaz ez helyi és 
országos szinten is. Az állam egyedül 
nem tudja ellátni hatékonyan és eredmé-
nyesen a bűnmegelőzési feladatokat. A 
lakosságra vetítve kis létszámú rendőr-
ség és a polgárőrség erre önmagában 
nem képes. Hazánkban az a természe-
tes, hogy a polgárok biztonságuk védel-
mét minden tekintetben a rendőrségtől 
várják (nem taglalva a Testület helyzetét, 
tudjuk, hogy ez irreális). Azt is tudjuk, 
hogy a polgárőr elkötelezett, szolgálatot 
teljesít, de ennek is anyagi, személyi és 
technikai okokból határai vannak. A bűn-
megelőzés olyan összetett kormány- és 
önkormányzati feladat, amely az embe-
rek ezreinek és százezreinek részvéte-
le nélkül egyszerűen megoldhatatlan. 
Azonban kinek is állna érdekében job-
ban megvédeni otthonát, mint az ott lakó 
egyénnek? A rendőrségnek alapvetően 
bűnüldözési feladatai vannak. A polgárok 
széles rétegeit érintő úgynevezett stati-
kus bűnmegelőzési tevékenység, azaz 
a közvetlen lakókörnyezeti figyelő, jelző 
szolgálat hiánycikk. Egy-egy lakást lehet 
többé vagy kevésbé biztonságosan zár-
ni, de a betörést, a lakásokban élő em-
berek megtámadásának veszélyét akkor 
lehet hatékonyan megelőzni, ha a rossz 
szándékkal érkezők még a kiszemelt hely 
környezetében sem érezhetik magukat 
“biztonságban”. Ezért szeretnék Önökkel 
„újra” megismertetni egy olyan programot 
(Szomszédok Egymásért Mozgalom), 
amely kb. két évtizede jelent meg Ma-
gyarországon, és amely még néhány év-
vel ezelőtt is jól működött településünkön 
is. Azért használtam az „újra” kifejezés, 
mert bár a pontos okát sajnos nem tu-
dom, de az utóbbi években ez a program 
valamiért elsekélyesedett, ill. szinte tel-
jesen megszűnt létezni.  A Szomszédok 
Egymásért Mozgalom olyan társadalmi 
bűnmegelőzési program, amelynek célja 
a lakóközösségben előforduló bűncselek-
mények megelőzése, korlátozása, illetve 
a biztonságosabb életkörülmények kiala-
kítása. A program leglényegesebb eleme 
az, hogy nem kíván semminemű életvitel 
változtatást az abban résztvevőktől, de 
feltételezi - sőt elvárja - az alapvető embe-
ri normák betartását, hiszen az egymást 
segítő közösségi környezet biztonságá-
nak ez az alapja. Egy adott közösségi 
területen kialakított jelző-riasztórendszer 
szükség esetén történő működtetése az 
azonnali segítségnyújtás pótolhatatlan 
előnyeit biztosítja. A mozgalom célja, 

hogy az egymás szomszédságában la-
kók az átlagosnál sokkal jobban figyel-
jenek, vigyázzanak egymás értékeire és 
közvetlen lakókörnyezetükre, valamint 
felelősséget érezzenek saját és mások 
személyi, tárgyi értékei iránt. Beszélhe-
tünk akár panelházas rendszerről, zöld-
övezeti vagy családi házas utcasorokról, 
a magyar viszonyok között megszokott 
az, hogy az emberek többsége napköz-
ben nem tartózkodik otthon. Az azonban 
nehezen képzelhető el, hogy egy 10-12 
családi házból álló utcasor valamelyik la-
kásában egy-két ember ne lenne otthon. 
Riasztás esetén, amely történhet baleset 
(például konyhai), tűz vagy veszélyezte-
tettség esetén az egy-másfél percen be-
lül odaérő szomszéd azonnal segítséget 
nyújthat. Fenyegetett, szorult helyzetben 
levőhöz, ő az, aki rendőrt vagy polgárőrt 
tud hívni, a magatehetetlen emberhez, ő 
hív mentőt vagy tűzoltót. Mint ezekből is 
látszik: az embertársaik érdekében fellé-
pő szomszédoknak nem feltétlenül az a 
feladatuk, hogy betörőt fogjanak, vagy 
szakszerű orvosi ellátást nyújtsanak (bár 
alkatuktól függően ez nem kizárt), ha-
nem, hogy az elsődleges és azonnali se-
gítségnyújtást biztosítsák a rászorulónak. 
Az állandó jelenlét elriasztja a bűnöző-
ket. A praktikákat lehetne sorolni “ahány 
ház, annyi szokás” ötleteivel gazdagítva, 
de a lényeg ugyanaz: Csökkenteni kell 
a bűnözők lehetőségeit - technikai és 
szervezési fogásokkal növelni a lakás, a 
hétvégi ház, az üzlet, a gépkocsi, a köz-
területek és a személyek biztonságát - ez 
az alapvető célja a SZEM mozgalomnak. 
Tudatosítani kell a polgárokban - minden 
fórumon! -, hogy biztonsága érdekében 
a tőle elvárható minimumot meg kell ten-
nie, csak az után nézhet vagy mutogathat 
másra. Ha ez a szervezet együttműködik 
az erre felkészített a polgárőrökkel, a kör-
zeti megbízottal, a rendőrséggel, a bűn-
cselekmények megelőzésének esélyei 
megsokszorozódnak. Az én házam, az 
én váram - mondja az angol közmondás, 
de a fal nem védi meg az embert, ha az 
ember nem védi meg a falat. Egyszemé-
lyes várvédelem nincs.

Néhány gondolat a SZEM egyesület jó 
működéséhez: 

- Tudjuk jól, hogy a lakókörnyezet rend-
ben tartása a kívülről érkező számára az 
odafigyelés, a gondosság látszatát kelti. 
A közösségre nézve ennek felbecsülhe-
tetlen előnye van akkor, ha a betörő te-
repszemlét tart. Idegenek lehetőleg ne 
jussanak be a lakásunkba!

- A legtöbb házból, lakásból jól szem-
mel tarthatók a közelben parkoló autók. 

Gyakorlatból tudjuk, hogy néhány em-
bernek mindig feltűnik, ha a házuk előtt 
(családi házas, nyaralós övezetben még 
a szomszéd háza előtt is) vagy közelé-
ben idegen autó áll - főleg, ha még sze-
mélyek is várakoznak benne. Ezeket az 
észrevételeinket mielőbb osszuk meg 
szomszédainkkal, a polgárőrökkel, a kör-
zeti megbízottal!

- Kertes házban a ház hátsó részére 
is kivezethetjük a csengő jelzését - így 
a kertben dolgozva is mielőbb reagálha-
tunk arra, ha minket keresnek - elkerülve 
annak látszatát, hogy senki nincs otthon.

A SZEM célja:
- helyi szinten csökkenteni a bűnözési 

lehetőségeket ezáltal, hogy elriasztják a 
leendő tolvajokat, garázdákat, vandálo-
kat, 

- kialakítani a közösségi szellemet, így 
mindenki hozzájárulhat a saját és mások 
tulajdonának védelméhez, kölcsönös 
együttműködésen és párbeszéden ke-
resztül, 

- tájékoztatni azokat az aktivistákat, 
együttműködő embereket a gyanús sze-
mélyekről és tevékenységekről, akik köz-
vetlenül tartják a kapcsolatot a rendőr-
séggel (pl.: polgárőrök),

- ha lakókörnyezetében gyanús ide-
gent vesz észre: először szomszédját, 
majd a SZEM aktivistáját vagy a polgár-
őrség tagját értesítse.

Arra kérem Önöket, hogy a fentebb 
leírtakat szem előtt tartva mihamarabb 
élesszük újra a SZEM programot, hogy 
minél eredményesebben megóvhassuk 
saját és közvetlen lakókörnyezetünk egy-
re nehezebben megszerezhető javait, 
értékeit.
Amennyiben kérdéseik lennének a SZEM 
programmal kapcsolatban, a polgárőrség 
vezetői szívesen álnak a rendelkezésük-
re.

Kondor Zsolt
Faluvédő Egyesület

Szolgálatvezető

MÁJUS 19. oldal

Mindennapi Bűnmegelőzés
Szomszédok Egymásért Mozgalom

Várunk a Tápiógyörgyei Faluvé-
dő Egyesület Tagjai közé minden 
olyan 18. életévét betöltött, bün-
tetlen előéletű, aktív állampolgári 
élethez kedvet érző, jó probléma-
megoldó képességgel rendelke-
ző, önzetlen Tápiógyörgyei lakost, 
akik szeretnének valamit tenni 
azért, hogy településünk közbiz-
tonsága tovább javuljon.

Érdeklődni és jelentkezni
Tóth Árpádnál +36-20-375-9023, 
Kondor Zsoltnál +36-70-601-5569

Felhívás

Közbiztonság
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A szépkorú személyek jubileumi juttatásáról 

Szociális ügyek

Még 2008-ban a Magyar Köztár-
saság Kormánya a címben említett 
személyek iránti társadalmi megbe-
csülés kifejezéseképpen megalkotta a 
szépkorúak jubileumi juttatásáról szóló 
rendeletet. 

A személyes köszöntésre és az az-
zal járó okiratra, továbbá jubileumi 
juttatásra - legkorábban 2009. január 
1-jétől - a 90., a 95. és a 100. életévü-
ket betöltött, Magyarországon beje-
lentett lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárok és a rendeletben meg-
határozott további személyek jogosul-
tak. A juttatás nem kapcsolódik a nyug-
díjas státuszhoz, csak az életkor és a 
lakhely adja meg a jogosultságot. 

A jubileumi juttatás összege 
• a 90. életév betöltésekor 90 000 Ft, 
• a 95. életév betöltésekor 95 000 Ft, 
• a 100. életév betöltésekor 100 000 Ft 

A Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala (a 
továbbiakban: KEKKH) a szépkor be-
töltését megelőzően legalább 60 nap-
pal - a lakóhelyén és a tartózkodási he-
lyén - írásban keresi meg a szépkorú 
személyt, hogy a KEKKH által e célra 
rendszeresített és megküldött űrlapon 
jelentse be 
• azt a lakcímet, amelyen személyes 
köszöntés céljából elérhető, vagy 
amelyre ennek hiányában az okirat el-
küldhető; 

• azt a lakcímet vagy bankszámlaszá-
mot, amelyre a jubileumi juttatás folyó-
sítását kéri. 

A szépkorú személy eldöntheti, hogy 
a jubileumi juttatást és/vagy a szemé-
lyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, 
a megküldött űrlapon rendelkeznie kell 
arról, hogy a születésnapi köszöntés 
és a juttatás folyósítása érdekében 
hozzájárul-e, hogy a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság, valamint a lakcím vagy 
tartózkodási hely szerint illetékes he-
lyi önkormányzat jegyzője kezelhesse 
a személyes adatait a köszöntés és a 
juttatás folyósítása céljából. 

A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyó-
sító Igazgatóság a KEKKH adatszol-
gáltatását követő 15 napon belül, de 
legkorábban a szépkor betöltését meg-
előzően 5 nappal, külön törzsszámon 
folyósítja. 

Amennyiben a szépkorú személy 
a KEKKH adatközlését követően, de 
a szépkor betöltése előtt elhunyna, a 
kiutalt jubileumi juttatást nem kell visz-
szafizetni, az összeget a közös ház-
tartásban együtt élt családtag vagy az 
örökös veheti fel a társadalombiztosí-
tási nyugellátásról szóló törvény, ide 
vonatkozó rendelkezésében foglaltak-
nak megfelelően. 

A köszöntés és a jubileumi juttatás 
bevezetése 3 év alatt, fokozatosan, az 
alábbi ütemezéssel valósult meg: 

- 2009-ben a 100 évesek és a 100 év 
felettiek, vagyis az 1909-ben, illetőleg 
az azt megelőzően született szemé-
lyek részére 100 ezer forint, 

- 2010-ben a 95. életévüket betöltők 
és a 96-99. évesek, vagyis az 1915-
ben, illetőleg az 1911. és 1914. között 
született szépkorúak részére 95 ezer 
forint, a 100. évesek, azaz az 1910-
ben született személyek részére 100 
ezer forint, 

- 2011-ben a 90. és a 91-94 évesek, 
vagyis az 1921-ben, illetőleg az 1917. 
és 1920. között születettek részére 
90 ezer forint, a 95. évesek, azaz az 
1916-ban született személyek részére 
95 ezer forint, a 100. évesek, vagyis az 
1911-ben született szépkorúak részére 
100 ezer forint jubileumi juttatás kerül 
kifizetésre. 

Személyesen azt a szépkorú sze-
mélyt köszöntik, aki az adott évben tölti 
be a 90., 95., illetve a 100. életévét.

Azokat a jubileumi juttatásra jo-
gosulttá vált szépkorú személyeket, 
akik nem 90, 95, vagy 100 évesek, a 
KEKKH a jubileumi juttatásra való jo-
gosultság esedékessége évét meg-
előző év november 1-jéig keresi meg, 
majd az adatokat a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságnak adja át, amely a jubile-
umi juttatást az adatátvételt követő 15 
napon belül, de legkorábban az esedé-
kesség évének januárjában folyósítja.

A nyugdíjnövelésről
2007. április 1-jétől (önkéntes válla-

lással január 1-jétől) a nyugdíjas fog-
lalkoztatottnak is kell 8,5 százalékos, 
2008. január 1-jétől 9,5 százalékos, 
2011. január 1-jétől 10 százalékos 
nyugdíjjárulékot fizetni. Annak a saját 
jogú nyugellátásban részesülő sze-
mélynek a nyugellátását kérelmére 
minden, 2006. december 31-ét köve-
tően (ha 2007. április 1-jétől fizetett 
nyugdíjjárulékot, azt követően) saját 
jogú nyugdíjasként történt foglalkoz-
tatása, illetve egyéni vagy társas vál-
lalkozóként kiegészítő tevékenysége 
alapján, az általa a naptári évben elért, 
nyugdíjjárulék alapját képező kereset, 
jövedelem összege egytizenketted ré-
szének 0,5 százalékával növelni kell.

A saját jogú nyugellátásban része-
sülő személy kérelmére a nyugellátást 
növelni kell akkor is, ha arra a jogo-
sultságot korábban, azóta megszűnt 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díj, vagy rehabilitációs járadék mellett, 

vagy 2012-től már korhatár előtti ellá-
tássá változott előrehozott, korkedvez-
ményes, vagy korengedményes nyug-
díj mellett szerezte.

A növelésre irányuló kérelmet éven-
te egy alkalommal, legkorábban a ke-
reset, jövedelem megszerzését követő 
naptári évben lehet benyújtani az e 
célra rendszeresített nyomtatványon a 
lakóhely szerint illetékes kormányhiva-
tal nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz. 
A kérelemhez csatolni kell a naptári év-
ben elért nyugdíjjárulék köteles kere-
setre, jövedelemre vonatkozó igazolá-
sokat. Ha a növelés iránti kérelem több 
naptári évben megszerzett keresetre, 
jövedelemre vonatkozik, a növelés ösz-
szegét naptári évenként kell meghatá-
rozni.

A nyugdíjmegállapító szerv a nö-
velés összegét határozatban állapít-
ja meg, a növelést a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság folyósítja.

M. Zs.

M. Zs.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A TEMPO-M. Kereskedelmi- 
és Szolgáltató Betéti Társa-
ság megbízható, “B” kategóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező 
munkatársat keres vendég-
látó partnerek kiszolgálására, 
ital – és árukiadó automaták 
üzemeltetésére, karbantartá-
sára. 
Előny:
– érettségi bizonyítvány
– műszaki – és villamossági 
alapismeretek.
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal az alábbi e-mail címre 
lehet: molnzoli@t-online.hu, 
vagy postai úton: Tempo-M 
Bt. 2767 Tápiógyörgye, Ga-
garin u. 16.
Érdeklődni a 06-30-94-83-
066-os telefonszámon lehet. 
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Kedves szurkolóink
A  labdarúgó bajnokság tavaszi idé-

nye javában folyik, így már hét tavaszi 
forduló eredményeiről számolhatok be.
Felnőtt csapatunk a tavasszal lejátszott 
hét mérkőzésből hármat megnyert, 
kettő-kettőt döntetlenre játszott ill. el-
veszített, vagyis  11 pontot szereztünk.
Tudjuk az előre tervezett pontok nem 
minden esetben úgy valósulnak meg 
ahogy szeretnénk, vagy ahogyan mon-
dani szoktuk a labda is gömbölyű, így az 
év első hazai mérkőzésén elszenvedett 
vereségünk váratlanul ért, ugyanakkor 
be kell valljuk, Dabas-Gyón csapata 
azon a mérkőzésen jobban játszott. A 
Második vereségünket  Nagykátán hoz-
tuk össze. Aki a mérkőzést látta az meg-
erősítheti, hogy legalább a döntetlenre 
rászolgáltunk, de a 91. percben kapott 
gól igazán balszerencsés körülmények 

között esett, így elment a mérkőzés is.
De ez is futball része.

Az eddig megszerzett 35 pontunkat 
tekintve  (3 pontra a minimálisan kitű-
zött céltól, -ötödik hely-) továbbra is jó 
esélyünk van az előzetesen kitűzött cé-
lunk elérésére.

Az U19-es csapatunk stabilan tartja 
2. helyét a bajnokságban (tavasszal: 5 
gy. valamint 1-1 vereség és döntetlen) 
az eddig megszerzett 48 ponttal  5 pont-
ra az első helyezett csapattól. Az U15-
ös valamint a 7-9-11 évesek részére 
kiírt Bozsik programban a csapataink 
váltakozó eredményességgel rendsze-
resen szerepelnek. De a legfontosabb, 
hogy hétről-hétre játszanak.

Pályánk beruházásáról is szeretnék 
néhány fontos információt megosztani 
kedves Szurkolóinkkal. A legfontosabb: 

sajnos az MVH többszöri sürgetésünk 
ellenére, még most sem utalta vissza 
(2012.05.02-ig)  a pálya világítás kivite-
lezési költségét, így egyenlőre a kerítés 
építését nem tudjuk megkezdeni.

Jó hír viszont, hogy az edzőpályán-
kon a  kapuk mögötti a labdafogó háló  
24m x 6m-es vasszerkezetét elkészí-
tettük és azokat fel is állítottuk. Külön 
köszönet illeti azokat a szurkolókat akik 
ezen „társadalmi munkában” segítsé-
günkre voltak a kivitelezés során (Bukor 
József, Csiklinszki Sándor, Váradi Béla, 
Jakab Antal, Nagy András, Füzi Zoltán, 
Bakó Mihály, Tóth István, Petró István). 
Az edző pályánk teljesebbé tételével 
megteremtődött annak lehetősége, 
hogy csapataink edzés lehetőségének 
komfortja az edzőpályán is ugyanolyan 
szintűvé vált, mint a főpályánkon.

Hajnal József

TASK hírek
Az utóbbi időszak igen tevékenyen 

telt játékosaink és csapataink számára. 
A bajnokságokban a megyei csapat sta-
bilan tartja magát a középmezőnyben, 
három fordulóval a befejezés előtt biz-
tos a bennmaradás. NBIII-as csapatunk 
hatalmas bravúrt ért el, az utolsó forduló 
előtt már biztos a dobogós helyezés, és 
ha az évadzáró mérkőzésen sikerül le-
győzni Tárnok csapatát, akkor ezüstér-
mes helyen fog végezni.

Több egyéni és páros versenyen is 
öregbítettük Tápiógyörgye hírnevét. 
Márciusban a Nagykátai Megyei Baj-
nokságon több érmet is sikerült elhozni. 
Egyéni ifjúsági kategóriában Vágó Pé-
ter második helyezést ért el, A Mohácsi 
Bence – Vágó Péter páros felnőtt páros 
kategóriában ezüstérmet szerzett, és 
a Németh Sándor – Molnár László pá-
ros nyerte el az aranyérmet és a kupát. 
Ismét indult Mohácsi Bence és Vágó 
Péter egy Ceglédi Kupán, ahol mind 
egyéni kategóriákban, mind párosban 
második helyezéseket sikerült elérni. 
Általános iskolás játékosainknak is sike-

rült szép eredményeket elérni, Szolnoki 
DC Bajnokság harmadik helyezettje a 
Megyes Péter, Kökény Norbert összeál-
lítású györgyei csapat lett. 

Megtartottuk a szokásos május 1-jei 
ifjúsági versenyt is, melyen hatalmas 

küzdelmek és jó meccsek alapján dőltek 
el a helyezések. A harmadik helyeken 
Halmai László és Csontos Viktor vég-
zett, második lett Kökény Norbert, a ver-
seny győztese pedig Megyes Péter lett.

Megyes Péter megkapja a Május 1-i aszatalitenisz-versenyen
megszerzett aranyérmét

Mohácsi Bence

20+1 személyes busz bérelhető a tápiógyörgyei GAMESZ-
nál.

- Ajánljuk osztálykirándulásokra, nyugdíjasklubok részére, 
munkahelyi csoportok számára, belföldre és külföldre egyaránt. 

                  További részletek és megrendelés:
                       06-53/383-001/110 mellék

Sport
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Hirdessen Ön is a Faluújságban
Hirdetési árak:
Egész oldal: 10.000 Ft
1/2 oldal: 7000 Ft
1/4 oldal: 4000 Ft
1/8 oldal: 2500 Ft
1/16 oldal: 1500 Ft

Hirdetését feladhatja a Községi 
Művelődési Házban Tápiógyörgye, 
Deák Ferenc utca 2-4. címen Móricz 
Józsefnél.
Tel.: 06-53-383-060

Szerkesztőbizottság

Külső hőszigetelés, 
ablakcsere bontás 
nélkül. Térkövezés, 
átalakítási, felújítási 
munkák. 
Homok, föld, sóder, 
szállítás billenős teherautóval 
bérfuvar vállalása. 
Munkagéppel földmunkák bon-
tások elvégzése, szűk helyeken 
is, sitt elszállítással. 
Árajánlat készítést, helyszíni 
felmérést ingyen végezzük. 
Pályázatokhoz államilag el-
fogadott költségvetés 24 órás 
határidővel megrendelhető.
(Referencia munka: szelei úti 
temető)

Tápió Travel Kft.
Tel.: 06-20-299-2809

 

 

Akciócsoport

HAJT-A Csapat Egyesület hírei

A HAJT-A Csapat Egyesület
Munkaszervezetének

ügyfélfogadási rendje:

            Hétfő       8°° - 12³° 13°° - 18³°
             Kedd        8°° - 12³° 13°° - 16³°
             Szerda     8°° - 12³° 13°° - 16³°
             Csütörtök 8°° - 12³° 13°° - 16³°
             Péntek     8°° - 12³° 13°° - 16³°

Irodai elérhetőségek:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.

Telefon: 06-53-583-550
Telefax: 06-53-383-010
E-mail: hajtacsapat@
hajtacsapat.t-online.hu

Támogatásban részesülő LEADER 
pályázatok

A 2011. esztendő végén benyújtott 
LEADER (2. körös) pályázatok feldolgo-
zása, pontozása és bírálata befejeződött. 
Ügyintézési időnket a korábbi harmadára 
mérsékeltük, így az Irányító Hatóság által 
kitűzött határidőre sikerült elvégeznünk a 
munkát. A HAJT-A Csapat Egyesület El-
nöksége döntést hozott, meghatározta a 
célterületenkénti minimum pontszámokat, 
a hatékonyabb forráskihelyezés érdeké-
ben forrásátcsoportosítást hajtott végre az 
egyes célterületek között. 

A beérkezett 91 pályázatból 46 része-
sülhet támogatásban, azaz átlagosan 
minden második. Támogatási arányunk 
ezúttal elmarad az elsőkörös 60% fölötti 
eredményességünktől. Fontos megje-
gyeznünk, mint ahogy azt minden lakos-
sági fórumunkon is hangsúlyozzuk, hogy 

a közigazgatási hatósági eljárás szabá-
lyainak alkalmazási kényszere kifejezet-
ten bonyolulttá, s nem utolsó sorban idő-
igényessé teszi a LEADER pályáztatást. 
Emiatt alapos felkészültségre, odafigye-
lésre van szükség. Sok pályázat sorsát 
az ügyfél felületes hozzáállása, pontatlan 
hiánypótlása vagy tájékozatlansága pe-
csételte meg. Mindemellett jó hírt jelent, 
hogy 2012 őszén ismét pályázhatnak ügy-
feleink, rendelkezésünkre áll még mintegy 
100 millió forintos LEADER keret. 

Támogatott pályázóink listája hama-
rosan megtekinthető akciócsoportunk 
honlapján (www.hajtacsapat.hu), a támo-
gatási határozatok postai úton jutnak el 
ügyfeleinkhez.

Gratulálunk nyerteseinknek!
 

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

munkaszervezet vezető

Szelektív hulladékszállí-
tási napok Tápiógyörgyén

Komposztálható hulladékok 
szállítása:
2012. május 21.
2012. június 4.
2012. június 19.
2012. július 2.
2012. július 16.
2012. július 30.
2012. augusztus 13.
2012. augusztus 27.
2012. szeptember 10.

2012. szeptember 24.
2012. október 8.
2012. október 20.
2012. december 3.

Újrahasznosítható hulladékok 
szállítása:
2012. június 12.
2012. július 10.
2012. augusztus 14.
2012. szeptember 11.
2012. október 9.
2012. november 13.
2012. december 11.
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Köszönetnyilvánítás
Emléke legyen áldott, pihenése csen-
des! Hálás szívvel köszönjük mind-
azoknak, akik a végső tiszteletet meg-
adva felejthetetlen

Édesanyánkat
Miskolczi Józsefné

Darázs Margit
1951-2012

utolsó útjára elkísérték és sírjára elhe-
lyezték a kegyelet virágait.

Köszönettel: lánya, fia és családjuk

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik

Bakó László
1932-2012

temetésén részt vettek, sírjára virágot 
helyeztek.

Köszönettel: a Gyászoló család

upc_RUBICOM_20_tapiogyongye_125x177mm.indd   1 4/26/12   5:57 PM

Sülysápi cég 
felvételre keres 

szerszámkészítő 
szakmunkást.

Jelentkezni lehet 
a 29/635-300-as 
telefonszámon, 
illetve várjuk az 
önéletrajzokat a 

szoro@szorokft.
hu e-mail címre.
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Befejeződött a Községháza felújítása

Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 2-4.

E-mail: faluujsag@freemail.hu, Nysz. 2.2.4/1251/2002. ISSN 2062-5324.
Kiadó: Községi Önkormányzat. Felelős szerkesztő: Németh Csaba. Tervezte: Móricz József, Németh Csaba

Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180. Készült 1500 példányban.

Zöldőrzők verseny Tápiógyörgyén

Iskolánkból két kis csapatot szervez-
tünk össze Szilvi néni segítségével, tár-
saim és én nagyon vártuk a Zöldőrzők 
következő rendezvényét.

A verseny Tápiószentmártonban, a 
sportcsarnokban került megrendezésre.  
Csapatunk nagyon jól teljesített és min-
den játékban jeleskedett: volt sorverseny, 
ugrókötelezés, kötélmászás, tesztkitöltés. 
Sajnos a jó teljesítmény nem volt elég az 
első három helyhez, ezért úgy gondoltuk, 
legközelebb ennél is jobban kell teljesíte-
nünk. 

A következő forduló hazai pályán, ná-
lunk, Tápiógyörgyén a táborban zajlott. 
Az idő ugyan nem kedvezett nekünk, de 
a táborban felállított hatalmas sátor biz-
tosította a verseny zavartalan lefolyását. 
A feladatok itt is nagyon színesek voltak: 
madárijesztő-készítés (talán ezt élveztük 
legjobban!), íjászat, jurta-kvíz, szalmabá-

la-görgetés, stb. Kis csapataink minden-
hol odatették magukat, és így a Kazinczy 
csapat I. helyezést ért el, a Bíbicek pedig 
a III. helyezéssel dicsekedhettek. Mind-
két csapat nevében köszönjük Túróczi 
Nórának és Megyes Lászlónak, hogy ide-
jüket nem sajnálva elvittek néhányunkat 
Tápiószentmártonba, és természetesen 
az önkormányzatnak, hogy a kisbuszt 
biztosították számunkra.  Kísérőinknek 
is köszönjük a támogatást: Inges Szilviá-
nak, Csákiné Kiss Ilonának és Botka Er-
zsébetnek. 

A Zöldőrzők legutolsó, és egyben 
zárórendezvénye szintén Tápiószent-
mártonban lesz május 5-6-án, mely egy 
kétnapos családi hétvége lesz főzőver-
sennyel, sátorozással, focikupával, ki-
mit-tuddal és más érdekes programokkal. 
Mindenkit szeretettel várunk.

Baliczky Richárd 6. osztályos tanuló

Zöldőrzők
A Fiatalok a Környezetért Egye-

sület 2011. év tavaszán a Közép-
Magyarországi Regionális Operatív 
Program, KMOP-2010-3.3.4/A pá-
lyázati kiírásán nyert 46 558 253 
Ft összegű támogatást, hogy egy 
a Nagykátai kistérséget átölelő kör-
nyezeti nevelési kampánysorozatot 
valósítson meg. A projekt az Európai 
Unió támogatásával az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósult meg. A projekt 
5%-os önerejét a Fiatalok a Környe-
zetért Egyesület biztosította.

A Fiatalok a Környezetért Egye-
sület kiemelt fontosságúnak tartja 
a Nagykátai kistérség környezeti 
nevelését. Céljuk, hogy minél széle-
sebb körben ismertessék meg a tér-
ség lakóit a környezeti fenntartható-
ság eszméjével. A programsorozat, 
mely Zöldőrzők nevet kapta első-
sorban az általános iskolás diákokat 
célozta meg. 

A kampány 9 hónapon át tartott, 
benne 6 kistérségi rendezvénnyel, 
valamint általános iskolás diákoknak 
interneten és otthon végezhető fel-
adatokkal vetélkedőkkel és ismeret-
terjesztéssel. A felsős diákok 12 fős 
csapatokat alkottak és a többi csa-
pattal feladatokra kapott pontokkal 
versenyeztek. A 2012. májusában a 
legtöbb pontot gyűjtő csapatokat és 
iskolákat jutalomban részesítette az 
Egyesület.

Forrás: a Zöldőrzők weboldala


