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Közélet - Önkormányzati hírek

Tájékoztatás 
Szociális ösztöndíj programról

Mint az, az utóbbi időben már megszokottá vált, ebben 
a hónapban is szeretnék egy rendeletet közérthetően 
ismertetni a Tisztelt Lakossággal. Tanév zárást követő 
időszak lévén, egy aktuális téma kap ezúttal hangsúlyt. 
2016. áprilisában került elfogadásra a szociális ösztöndíj 
adományázásáról szóló rendelet. 

A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület a településen 
élő, vagy a településen általános iskolába járó szociálisan 
rászoruló és kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó 
gyermekek, diákok tehetségét anyagilag támogassa oly 
módon, hogy a támogatás mértékét és a jogosultságot 
a gyermek családjának jövedelmi helyzete, a gyermek 
tanulmányi eredménye, iskolai magatartása, szorgalma és 
a rendszeres iskolába járás alapján jutalmazza, ösztönözze. 

Az ösztöndíj típusai:
 I.  Rendszeres tanulmányi ösztöndíj,
 II. Egyedi tanulmányi ösztöndíj
  - sikeres érettségi vizsga;
  - C típusú középfokú nyelvvizsga
  - 5.0 tanulmányi átlag (ált. isk.)
  - egyedi mérlegelés

I. A rendszeres tanulmányi ösztöndíj igénylés feltételei: 

A támogatottak körébe tartoznak mindazon 
általános iskola 2-8. évfolyamán - maximum 16 éves - 
tanulmányokat folytató diákok, akik:
-  Tápiósági lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek,  
(ide tartoznak a más településen tanulmányokat folytató 
de életvitelszerűen Tápióságon élő diákok is) és/vagy
- Tápióságon lévő általános iskola tanulói (ide tartoznak, 
a nem tápiósági lakcímmel rendelkező diákok is),
feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegének a 150%-át (42.750,-
Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 200 % 
(57.000.-Ft). 
További feltételek: 
-  legalább 4.0 tanulmányi átlag,
- legalább 4.0 átlagú magatartás és szorgalom osztályzat,
- nem lehet igazolatlan hiányzás, és
- tantárgyismétlés veszélye nem állhat fenn.

Ezen ösztöndíjprogramban való részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött. Az ehhez kapcsolódó kérelem 
benyújtható a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézőjéhez az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon az előírt jövedelem-igazolásokkal 
együtt. 

Igazgatási szünet
A Tápiósági Polgármesteri Hivatal 2017. július 24. – július 28. között

(5 munkanap) nyári igazgatási szünet miatt zárva tart.
Sürgős és halaszthatatlan anyakönyvi ügyek (haláleset) miatt hívható ügyeletes telefonszám:

06-30-705-4920.
Megértésüket köszönjük!

2017. június 29-én tartott képviselő testületi 
ülés napirendi pontjai

1./ Hulladékgazdálkodás jövőjével kapcsolatos tájékoztatás, 
döntés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatban;

2./ TRV Zrt. szakmai beszámolója a 2016. évről;

3./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról (zárszámadás);

4./ 2016. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása;

5./ Döntés a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének 

szabályairól, szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati 
rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátásáról;

6./ Döntés a „Tápióság, Nagyközben partfal helyreállítása” 
c. közbeszerzési eljárás eredményéről

7./ Tápiószelei Polgárok Egyesülete által küldött levél 
megbeszélése;
 
8./ Közétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos 
megbeszélés;

9./ Egyebek
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A kérelem benyújtásának határideje minden évben 
augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig terjed. 
A rendszeres ösztöndíj mértéke: 3000,-Ft/alkalom. 

Az előzetes regisztráció amiatt szükséges, mert a 
nyilvántartásba vett diákok tanulmányi eredményeiről, 
hiányzásairól, a Polgármesteri Hivatal az év során 
három alkalommal (november 30., február 28. és 
június 15. napjain) adatot kér az illetékes általános 
iskolától. Ha a kérelmező minden feltételnek megfelel 
(jövedelemvizsgálat, csak egyszer a regisztrációkor 
történik), akkor alkalmanként határozattal megállapításra 
kerül a jogosultság. 

II. Az egyedi ösztöndíj igénylés feltételei:

A támogatottak köre:
A Tápióság Község közigazgatási területén 
életvitelszerűen élő, állandó lakcímmel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személy, aki sikeres szakiskolai, 
szakközépiskolai, gimnáziumi érettségi vizsgát tett és a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb 
összegének a 150%-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetében 
200%. (57.000,-Ft) 

A Tápióság Község közigazgatási területén 
életvitelszerűen élő, állandó lakcímmel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező maximum 16 évét betöltő személy, 
aki bármilyen idegen nyelvből „C” típusú, középfokú 
nyelvvizsgát tett az aktuális tanulmányi évben. (Nincs 
jövedelemvizsgálat.)

A Tápióság Község közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
valamint Tápióságon általános iskolában tanulmányokat 
folytató, de más településen lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel rendelkező, az általános iskola 2-8. évfolyamán 

- maximum 16 éves - tanulmányokat folytató diák, aki 
a tanév végén kitűnő tanulmányi eredménnyel, tehát 5.0. 
tanulmányi átlaggal végez. (Nincs jövedelemvizsgálat.)

A Tápióság Község közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
valamint Tápióságon általános iskolában tanulmányokat 
folytató, de más településen lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel rendelkező, az általános iskola 2-8. évfolyamán, 
maximum 16 éves tanulmányokat folytató diák, aki egyedi 
mérlegelés esetén, az osztályfőnök, az iskolaigazgató, és 
a Szociális Bizottság együttes írásbeli javaslata alapján a 
tanulmányi, kulturális vagy sport területén kiemelkedő 
teljesítményt nyújt. (Nincs jövedelemvizsgálat.)

A kérelem benyújtható a Polgármesteri Hivatal 
szociális ügyintézőjéhez az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon az előírt mellékletekkel 
(jövedelemigazolás, 30 napnál nem régebbi általános 
iskolai év végi-, érettségi- vagy nyelvvizsga bizonyítvány 
másolata, nyelvvizsga esetén a vizsgadíj összegét igazoló 
számla, nyugta) együtt.

A kérelmet a tanév során az adott bizonyítvány 
megszerzésétől számított 30 napon belül kell 
benyújtani. 

Az egyedi ösztöndíj mértéke: 10.000,-Ft, kivétel ez alól a 
„C” típusú középfokú nyelvvizsga megszerzésének esete, 
ahol az ösztöndíj mértéke a nyelvvizsga megszerzéséért 
fizetett, számlával igazolt egyszeri vizsgadíj összege.

A tájékoztatás nem teljeskörű, ezért további kérdésekkel 
kérem, hogy forduljanak a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézőjéhez! A vonatkozó rendelet megtalálható a 
www.tapiosag.hu oldal Önkormányzat/Helyi rendeletek 
menüpontban. 

dr. Pap Anikó jegyző
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Mezőgazdasági gépek tüzei

A mezőgazdasági betakarítási munkálatokkal elkezdődik 
az a tűzvédelem szempontjából veszélyeztetett időszak, 
ami évről évre nagy beavatkozó kapacitást köt le a 
tűzoltóságok körében. Tekintettel arra, hogy ebben 
az időszakban az évszakra jellemző hőmérséklet, a 
vegetáció nedvességtartalma, valamint a gépek okozta 
kockázat összeadódik, így jelentős méretű mezőgazdasági 
területeket, valamint jelentős számú mezőgazdasági 
gépeket érintő tűzesettel kell/lehet számolni. 
Az elmúlt időszakban átlagosan százas nagyságrendű a 
mezőgazdasági gépekben keletkezett tűzesetek száma 
országos szinten. Ezeknek a tüzeknek egy része Pest 
megyében is jelentős feladatot jelentett a készenléti 
állomány számára. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a beavatkozások, valamint az esetleges 
tűzvizsgálati eljárások során nyert tapasztalatokat 
megosztotta a mezőgazdasági ágazat szereplőivel.  
 
A mezőgazdasági gépeken készenlétben tartott 
tűzoltó készülékekről két jogszabály is rendelkezik. 
A 6/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet szabályozza a 
tűzoltó készülékekre vonatkozó üzemeltetési műszaki 
feltételeket. Továbbá, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról kimondja, hogy 
milyen vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó 
készülékkel kell ellátni a kalászos termény betakarítási 
munkálataiban részt vevő erő- és munkagépet.
Ezen szabályzók a tűzoltó készülékek vonatkozásában 
lefedik a tehergépjárműveket, mezőgazdasági vontatókat, 
lassú járműveket, valamint erő és munkagépeket. A 
munkagépek definíciójának halmazába beletartoznak a 
bálázógépek is. 

Bálázógép tüzek kialakulásának jellemzői 

Az elmúlt évek adatait vizsgálva a bálázógépek 
kigyulladása elégséges információt szolgáltatott ahhoz, 
hogy meg lehessen határozni bizonyos szerkezeti 
kialakítású bálázók kigyulladásra való hajlamát. 
Egyértelműen megállapítható, hogy többségében a 
változó présterű hevederes bálázókra jellemző leginkább 
a kigyulladási hajlam. Abban az esetben, amikor a 
bálázógépek csapágyai elérték az „élettartamuk” végét, 
megszorulhatnak. A megszorult csapágy mechanikai 
súrlódásából adódó jelentős, sok esetben 1000 oC 
körüli hőmérséklet is ki tud alakulni. Tekintettel a 
bálakamrában levő száraz szalma jelenlétére, aminek 
gyulladási hőmérséklete fajtától és nedvességtartalom 
függvényében megközelítőleg 300 oC, és a görgőkön futó 
gumi hevederekre, amelyek folyamatosan érintkeznek 
a felhevült felületekkel és normál üzemben is képesek 
felmelegedni, így minden feltétel adott lehet a tűz 
kialakulásához. Ha figyelembe vesszük, hogy a kezelőnek 

sokszor csak a tükörből van lehetősége figyelemmel 
kísérni a folyamatot, 1-2 perc alatt kialakulhat olyan 
tűz, aminek megfékezése a nagy mennyiségű gumi 
heveder jelenléte, a bála gyúlékonysága és az oltóanyag 
bejuttatásának körülményei miatt nagy kihívás elé állítja 
a gépkezelőt. Ezt követően a gépkezelőnek sok esetben 
egyedül kell intézkedni egyszerre a tűz oltásáról és a 
bálázó leakasztásáról. Több olyan esetet is ismerünk, 
ahol meglehetősen gyorsan észrevették a tüzet, azonnal 
be is tudtak avatkozni több, működő tűzoltó készülékkel 
és ennek ellenére sikertelen volt a bálázó gép és a vele 
összekapcsolt traktor tüzének megfékezése.

Kombájntüzek kialakulásának jellemzői

Pest megye területén a beavatkozó tűzoltó állománynak 
sajnos a kombájntüzek témakörében is volt lehetőségük 
tapasztalatot szerezni. A kombájntüzek vonatkozásában 
a korábban bemutatott csapágy meghibásodási hajlam 
ebben a gépcsoportban is megfigyelhető volt. Azonban 
a kombájntüzek döntő többségében a motortér lett 
megjelölve a tűz keletkezési helyeként. Az esetek 75-
80%-ában a napraforgó aratás közben keletkeztek a tüzek. 
A napraforgó aratás közben jellemzően a motortérben 
lerakódott por gyulladt meg és az meggyújtotta a 
környezetében levő gumi, műanyag alkatrészeket. 
A tűz terjedését nagymértékben segítette az üzemi 
hőmérsékletre melegedett, ekkor már könnyen gyúlékony 
olajszármazékok jelenléte (hidraulika olaj, kenőolaj stb). 
A tűz oltását nagymértékben akadályozta a kombájnok 
szerkezeti felépítéséből adódó magasan elhelyezett, zárt 
motortér megközelítése, valamint az oltóanyag megfelelő 
hatású bejuttatása. Ebben az esetben is megfigyelhető 
volt, hogy a kezelő a poros környezetben sokszor csak 
későn vette észre a kezelőfülke mögötti motortérben 
kialakult tüzet. Ugyancsak jellemző volt, hogy a tűzoltó 
készülékek használata ellenére is a tűz oltására tett kísérlet 
sok esetben sikertelennek bizonyult. A kombájnok kora 
tavaszi felújítási, karbantartási munkái a folyamatos 
üzem miatt az aratási szezon végéhez közelítve egyre 
jobban veszítenek jelentőségükből. A vizsgálat során 
megfigyelhető volt több olyan kombájntűz is, ami 
gyártmányra/típusra visszavezethető, azonban nem volt 
megállapítható, hogy típushibáról, vagy a nagy számok 
törvénye szerinti jelenségről van szó, így csak az általános 
következtetések voltak levonhatóak. Ami viszont minden 
kétséget kizáró módon körvonalazódott, hogy a rendkívüli 
nagy kockázatot a napraforgó aratási időszakban a 
karbantartás, tisztántartási feladatok elmulasztása jelenti. 

Traktortüzek kialakulásának jellemzői

A traktorokat (mezőgazdasági vontatókat) érintő 
tűzesetek vizsgálatánál döntő többségében elektromos 
meghibásodásra utaló körülmények lettek rögzítve.  
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Jellemző volt elsősorban az orosz gyártmányoknál a 
műszerfal és annak környékéről keletkező és onnan 
továbbterjedő tűzeset. Ennek az oka feltételezhetően 
onnan ered, hogy a nagy számban előforduló, jellemzően 
20 évnél idősebb traktorok esetében az elektromos 
rendszer, vélhetően többször javított vezetékeinek 
szigetelése elöregedett, az üzemszerű rezgésektől 
a vezetékek és az azok rögzítésére szolgáló elemek 
megkoptak, eltöredeztek és ez lehetőséget biztosíthat egy 
esetlegesen zárlat kialakulásához.

Nagy Péter tü. alezredes
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

mb. kirendeltség-vezető

Gazos ingatlanok ellenőrzése

A nyári időszakban mindig fokozottan visszatérő 
probléma a gazos ingatlanokkal kapcsolatos bejelentések 
kezelése. Ilyen például, hogy a fás szárú növények 
(bokrok, tuják, fák) átlógnak a szomszédos ingatlan 
területére, nagy a gaz, nő a parlagfű. Korábbi cikkekben 
már említésre került, hogy minden ingatlanhasználó 
kötelessége az udvarának és közvetlen környezetének 
a gondozása, rendbetétele. Ismét felhívjuk a figyelmet a 
helyi rendeletben foglalt szabályok betartására!

Hivatalunk augusztus hónap elején megkezdni az 
ingatlanok ellenőrzését, mely minden utcát  és minden 
ingatlant érinteni fog.

A romos állapotban lévő ingatlanok állapotáról jelzéssel 
fogunk élni a Ceglédi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 
felé, akik hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznek a 
probléma kezelésére.

A gazos, esetleg parlagfűvel fertőzött ingatlanok 
rendbetétele miatt pedig hivatalunk fog eljárni. A probléma 
jellegétől függően, vagy saját  hatáskörben, vagy pedig a 
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal közreműködésével.

 
Nem az a célunk, hogy büntetések kerüljenek kiszabásra, 

hanem az, hogy a település szép legyen és tiszta, hiszen ez 
mindannyiunk érdeke.

 
Kérünk tehát minden Kedves Lakost, hogy folyamatosan 

tartsa rendben a használatában lévő ingatlant és annak 
közvetlen környezetét!

dr.Pap Anikó
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy dr. Kása Gábor ügyvéd ügyfélfogadása szabadság miatt
2017. július 27-én és augusztus 3-án elmarad.

A következő ügyfélfogadás 2017. augusztus 10-én lesz. 
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2017.06.10-én rendezték meg a Pozsonyi Hant Aréná-
ban, 15 ország mintegy ötszáz versenyző részvételével, 
az idei év egyik legrangosabb nemzetközi versenyét.

A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület hat fővel kép-
viseltette magát az eseményen, ahol hat érmet, köztük 
két aranyat szereztek!

Eredmények:
Kolozs Ruben Milán I. helyezés

Bagi Domonkos Mihály I. helyezés
Bagi Elina II. helyezés

Bagi Vivien II. helyezés
Bagi Krisztián III. helyezés
Bagi Balázs III. helyezés

Austria Open Tulln kadetbajnokság

Idén két sportolóval vettünk részt az Austria Open kadet-
bajnokságon, ahol taroltak versenyzőink. 

Bagi Domonkos  I.hely
Bagi Elina  II. hely

Éremeső a Diákbajnokságon!!!

Idén Pécsett került megrendezésre az Országos Taekwondo 
Diákbajnokság és Engrich Mariann emlékverseny. Klu-
bunk 6 versenyzővel indult el az eseményen. Mindenki 
boldogan és sikeresen jöhetett le a pástról.

Bagi Balázs II. hely
Bagi Domonkos I. hely

Bagi Elina II. hely
Kolozs Ruben Milán I. hely

Gulyás Erik II. hely
Sztojka Levente III. hely

Budapest Open

A két napos Budapest Openen összesen 4 versenyzővel 
indult a Tornádó HSE. Az első nap a küzdelmeké volt:

Bagi Balázs III. hely
Bagi Vivien III. hely

Ezt követte vasárnap a formagyakorlat verseny, ahol 
szintén taroltak a Tornádósok:

Egyéni  Kolozs Ruben Milán  III. hely
Páros  Csönge Zsófia + Kolozs Ruben Milán  I. hely

A 2017-es Formagyakorlat Országos Bajnokságon is 
szép eredmények születtek!
Kolozs Ruben Milán I. hely

Vágó Enikő III. hely

Sikereikre nagyon büszkék vagyunk és szívből gratulá-
lunk!

Vágó Ferenc
Tornádó HSE

Óriási Tornádós sikerek a Bratislava Open 
2017 WTF Taekwondo versenyen!
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Tisztelt Tápióságiak!
Az elmúlt évben megalakult a Tápósági Lovassport Egyesület. Számtalan rendezvényen vettünk részt, sőt rendeztünk 
is. Úgy gondoltuk, hogy tájékoztatjuk a lakosságot programjainkról fényképekkel illusztrálva. A településünk nevét 
igyekszünk elvinni a körzetünkön és a határon túlra is.
Ebben az évben az alábbi programokon vettünk részt;

Április 4-én Tápióbicskei csata és tüzérkonya; megtiszteltetésként a sági fogat vitte az ágyút. I.-III. helyezést ér-
tünk el és elhozzuk a vándorkupát is.

Április 8-án Lovasok nyitótalálkozója Nagykátán.

Április 22-én Részt vettünk a sági Rétessütő fesztiválon, ahol III. helyezést értünk el. Hintóval sátakocsikáztattuk a 
vendégeket.

Árpilis 30-án Nagykátán voltunk a „Zenés ébresztőn és Majálison” ahol a főzőversenyen II. és III. helyezést szerez-
tünk.

Május 13-án Farmoson a Hagyományőrző napon kapcsolódtunk ki. Díjunk a „Falu férfia” cím.
Június 17-én Kicsit mulattunk Szentmártonkátán. Lovas Egyesületünk egyik tagja esküvőjére voltunk hivatalosak. 

Hajnalig roptuk a táncot.

Június 24-én  Palacsintát sütöttünk a motorosoknak és a vendégeknek, mindezt a Vasszamarak Fesztiválon.
A következő rendezvényük az Egyesület által szervezendő III. „P a r a s z t  o l i m p i a ”. Részletesen plakáton és a 
facebook-on keresztül tájékoztatjuk Önöket.

Tápiósági Lovassport Egyesület
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Június utolsó hétvégéjén ismét „ellepték” falunkat a mo-
torosok, a motorozást kedvelők és a rock zenét szeretők. 
Immár harmadik alkalommal rendeztük meg a „Vassza-
marak Fesztivált”. 

Idén is olyan fellépőket sikerült elhoznunk Tápióságra, 
akik meghatározó szereplői a „nehezebb” zenei műfaj-
nak hazánkban. Itt volt a Depresszió, a Kalapács 
zenekar, a Leander Kills a KISS Forever, és 
„enyhítve” a rock uralmát, a Ganxsta Zolee 
és a Kartel zenekar is ellátogatott hozzánk. 
A két nap alatt 14 zenekart láthatott a kö-
zönség. A késő esti fellépőket most is úgy ál-
lítottuk össze, hogy a táncolható, Rock and Roll 
stílust képviseljék.

Színesítve a programokat láthattak a fesztiválra kilátoga-
tók motoros kaszkadőr bemutatót, ügyességi versenyeket 
és különböző árusok kínálatai közül is válogathattak. A 
motoros felvonulásra most is sokan kíváncsiak voltak az 
itt élők közül.

Üde színfoltja volt Fesztiválunknak a Tetovált Állatmen-
tők csapata, akik bemutathatták tevékenységüket, infor-
málták az érdeklődőket a helyes állattartás szabályairól és 
meséltek élményeikről.

A fesztivál látogatottsága ismét meghaladta az előző évi 
rendezvényünk nézőszámát. Évről-évre egyre több 

érdeklődőt vonz a gyönyörű helyszín, a nagysze-
rű fellépők és a helyiek barátságos, toleráns 

viselkedése. De ami számunkra, szervezők-
nek a létszámnál is fontosabb, hogy ismét 

„rendkívüli esemény” nélkül zajlott le a 
rendezvény. 

Reméljük a két nap, nem forgatta fel fenekestül az itt 
élők nyugalmát. 

Toldi Miklós
főszervező

Vasszamarak Fesztivál

Tápiómenti Települések
Nyugdíjas Találkozója

Május 27-én Tápiószecsőre voltunk hivatalosak, az 
 Ofella Sándor Hagyományőrző Együttes által rendezett 
összejövetelre. Örömmel fogadtuk a meghívásukat és szí-
vesen mentünk hogy ismét találkozhassunk a környékbeli 
nyugdíjas társainkkal. Mint mindig, most is öröm volt a 
viszontlátás, szeretettel fogadtuk és üdvözöltük egymást.

Jó hogy vannak működő nyugdíjas és hagyományőrző 
klubbok, és ennek mi is tagjai lehetünk. A résztvevő  te-
lepülések; Gyömrő Maglód, Nagyoroszi, Sülysáp, Tápió-
bicske, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápióság, Tápiószőlős 
és Újszilvás csapatai. Szép műsorokat adtak, ki vidám 
jelenetet, ki verset, ki szóló éneklést, ki pedig táncos nó-
tacsokrot, szórakoztatva ezzel a megjelenteket.

Hála istennek a mi kis csapatunknak itt is nagy sikere 
volt. Gratuláltak és további meghívást kaptunk. Remél-
jük, hogy folytatódik a hagyományőrzés, és eleget tehe-
tünk meghívásainknak. Köszönjük Walter János és se-
gítői vendéglátását, és a régi zsíroskenyerezés emlékét. 
További sok sikert kívánunk nekik.

Katonadal találkozó

Június 4-én ismét meghívást kaptunk pándi barátainktól, 
a Katonadalok találkozójára. Finom csülökpörkölttel és 
süteményekkel vártak mindenkit. Ebéd után a meghívot-
tak előadták a katonanótákból összeállított műsoraikat.

Nem is kell már mondanom, milyen büszkeség kis csa-
patunk nagy sikere. Igazán szép katonadal csokorral ér-
keztek. Bakos János, Berényi Ottó, Béres Károly, Bota 
Zoltán, Gigorné Piroska, Süliné Marika és Szajcz Piroska 
alkotta az előadó csapatot. Műsoruk sok szép dicsérő szó-
val lett köszöntve.

A meghívott vendégek a Trianoni emlékmű koszorúzásra 
és megemlékezésre mentek. Gomba, Tápióbicske, Tápió-
ság, Vasad és természetesen Pánd. A koszorúzás után visz-
szamentünk a Tájházhoz, és újra éltük gyerekkorunkat, 
zsíroskenyér és hagyma ízével.

Köszönjük Gál Sándor vendéglátását. Reméljük jövőre 
újra találkozhatunk.

Tóth Lajosné
Barna Piri

OLVASÓINK...



2017. JÚLIUS  SágI ÚJSág 9

Egy álom valóra vált… 
2015. decemberében érkezett a hír, hogy lehetősége nyílt 
az osztályomnak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által támogatott határtalanul program keretében megpá-
lyázni egy külföldi tanulmányi kirándulást. Rendkívüli 
szülői értekezleten tájékoztattam a szülőket is a lehető-
ségről, az útvonalról, és a kirándulás anyagi vonzatáról. A 
szülők belegyezésével 2016. januárjában már be is nyúj-
tottam a pályázatot. A tanév végén örömmel értesítettem 
az osztályomat arról, hogy megnyertük a támogatást. 

2017. májusban megkezdődött a Felvidéki kirándulás-
ra való ráhangolódás. Először Budapestre kirándultunk 
a Magyarság Házába, ahol a magyar szavak eredetét, a 
magyarok történelmét, híres tudósainkat, sportolóinkat is 
megismerhettük. Továbbá egy kis sport mellett az agyat 
is megtornáztattuk. 

Májusban az előkészítő órákat is megtartottuk. Bekech 
József tanár úr előkészítő óráin az osztály megismer-
kedett Felvidék történelmével. Bepillantást nyertek az 
irodalmába, várak és kastélyok építészetébe, a megte-
kintendő építmények művészetébe, zenébe. Megismerték 
a trianoni döntés következményeit, a határon túli ma-
gyarság helyzetét. Némethné Buzás Ildikó tanárnő órá-
ján megismerték az útvonalat, amelyen végighaladtunk a 
három napos kiránduláson. Felhívta a figyelmet a helyes 
viselkedési szabályokra. A fakultatív előkészítő órámon 
csoportmunkában, az elhangzott ismeretanyagot dolgoz-
tuk fel előadás és vetélkedő formájában. 

 … egy határtalan kirándulás útinaplója

2017. május 17. elérkezett az indulás napja. Rövid bú-
csúzkodás a szülőktől, és már indult is a busz a sport-
csarnok parkolójából Szlovákia felé. Kísérő tanáraink 
voltak Bekech József, Kunné Kelemen Erzsébet, Né-

methné Buzás Ildikó, továbbá a segítkező szülők Apróné 
Pogány Krisztina, Hegedűs Zsolt. A határt átlépve első 
állomásunk Selmecbánya volt. A hangulatos kis város 
egy völgykatlanban helyezkedik el, látképe sokkal szebb, 
mint ahogy Csontváry Kosztka Tivadar megfestette a Sel-
mecbánya látképe festményen. A csoportok térképpel a 
kezükben haladtak a város utcácskáin. Megnéztük a Vá-
rosházát, melynek tornyán az óra mutatói fordítva jelzik 
az idő múlását: a kismutató jelzi a perceket, a nagy pedig 
az órákat. Ennek oka a monda szerint az, hogy a városon 
rendszeresen átutazó kereskedők nem voltak hajlandóak 
hozzájárulni az óratorony építési költségeihez, így a sel-
meciek úgy döntöttek, hogy akkor ne is tudják leolvasni a 
pontos időt az óráról.

A Szentháromság téren megálltunk fényképezkedni, majd 
megkerestük azt az Evangélikus Líceumot, ahol Petőfi 
Sándor tanult. Itt, nagy költőnk tiszteletére koszorút he-
lyeztünk el.

Tovább gyalogolva felfelé egyre jobban megfigyelhető 
volt a város teraszos szerkezete. Az Óvárban jól látszód-
tak az 1540-es átépítések, mellyel a várnak erődítmény 
szerepét erősítették meg a török támadások ellen.

Buszra szálltunk, és tovább haladtunk. A következő ál-
lomásunk a garamszentbenedeki bencés templom volt, 
melynek főkapuja a jáki templom bejáratának szépségé-
vel vetekszik. Szlovákia második legnagyobb kolostora, 
az egyik legrégebbi magyar bencés apátság. Bejáratánál 
a hetedik osztályosok kiselőadásokat tartottak a felvidéki 
magyar vár és kastélyépítészet remekeiről. Ámulva néz-
tük, hogy a templomba beszűrődő fény hogyan világítja 
meg a csodálatos üvegablakokat.  

Délután megérkeztünk testvérfalunk magyar nyelvű ál-
talános iskolájába. Személyes kapcsolatokat építettünk, 
megismerkedtünk azokkal a diáktársakkal, akik határa-

ISKOLAI HÍREK

A következő ÚjSág augusztus 5-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: július 27.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 

Tájékoztatjuk a kedves Olvasóinkat,
hogy a könyvtár szabadság miatt

2017. július 18-től és augusztus 22-ig zárva tart!
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
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inkon túl is megőrzik magyarságukat. A hetedik osztály-
ban összesen 6 diák tanul, az iskola tanulóinak létszáma 
összesen 25. Nagyon kedves volt mindenki, szeretettel 
fogadtak minket. Társasjátékokkal, a gyerekek kedvenc 
zenegyűjteményét tartalmazó cd-kel ajándékoztuk meg a 
pogrányi diákokat. 

Este érkeztünk Asóbodogra. Szállásunk egy nagyon szép, 
új építésű kétszintes épületben volt. Hatalmas kert vette 
körül, amelyben játszótér és lovas park is volt. Finom va-
csorával vártak bennünket, és jó hangulatban telt az este.

Második nap a pogrányi iskola 7. osztályos tanulói velünk 
jöttek kirándulni. Első állomásunk a Bajmóci várkastély 
volt, mely a Felvidék egyik legszebb kastélya. Sok érde-
kes történetet hallottunk a várral kapcsolatban. Hunya-
di Mátyás is nagy becsben tartotta ezt a helyet, mert a 
feljegyzések szerint imádott a várkapuval szemben álló 
hársfa alatt üldögélni, és itt diktálta leveleit. Pálffy János 
két évtizeden keresztül újíttatta fel a várat, ahol élete sze-
relmét szerette volna feleségül venni. Azonban szerelme 
nem várt rá 22 éven át, és más férfihoz ment feleségül. 
Pálffy, hogy fájdalmát közzétegye a világ számára, egy 
töviskoszorút helyeztetett el az egyik torony tetején. 

A várkastély legimpozánsabb szobája az Aranyterem, 
melynek mennyezetéről 183 angyalfejecske nézett le 
ránk. Érdekessége, hogy minden fej más-más arckifeje-
zést mutat. A vár középső részében található a Kék Sza-
lon, amely a falfestés színéről kapta ezt a nevet. A falakon 
azonban nem is a kék szín a legérdekesebb, hanem az, 
hogy magyar királyok, királynők, lovagok és nemesek 
mellképei tekintettek vissza ránk.

A vár alá ereszkedve, a meredek lépcsőkön való botorká-
lás után egy gyönyörű cseppkőbarlangba érkeztünk.

Utunk Trencsén felé vezetett tovább. A város főteréről 
csodálkozva néztünk fel: Oda kell felsétálnunk? Hát igen, 
végtelenbe nyúló lépcsősort megmászva, jött az újabb 
kihívás. Egy meredek emelkedő vezetett fel a várig. Ezt 
a kihívást teljesítve szembesültünk azzal, hogy újabb és 
újabb és újabb lépcsősorok vezetnek fel a vár tetejére. Azt 
gondolom, érdemes volt felmenni a toronyba, mert onnan 
a kilátás meseszép volt. Elgondolkoztunk azon, hogy a 
várat birtokoló számtalan főúr, uralkodó, nemesi család 
hasonló kilátásban gyönyörködhetett. Megismertük Sza-
polyai István várkútjának legendáját, és a fogoly Omár 
bég és szerelmének, Fatimának történetét. 

A pogrányi diákoktól egy rövid dalest keretében búcsúz-
tunk, amelyet, az A csitári hegyek alatt kezdetű dal közös 
eléneklése zárt le.

Estefelé értünk a szállásra. Vacsora után szabadprogram 
következett, késő este a gyerekek a tábortűznél szalonnát 
sütögettek. 

Harmadik nap Nagyszombat felé vezettet utunk, mely 
nevét a szombati napokon tartott vásárairól kapta.  Nagy-

szombat sok-sok templomával, valamint gazdag kato-
likus múltjával és jelenével méltán viseli a „Felvidék 
Rómája” nevet.  Először Szent Miklós templomot néz-
tük meg, melynek oldalkápolnájában található a város 
oltalmazójának képe, mely többször vérrel könnyezett. 
Tovább haladva megkerestük azt az egyetemet, amelyet 
Pázmány Péter alapított, és emlékére koszorút helyeztünk 
ott el. A Szentháromság téren egy közös csoportkép erejé-
ig álltunk meg, innen csodáltuk meg a tűztorony oldalán 
találóható napórát.

Következő állomásunk a magyar koronázó város, Po-
zsony volt. Sokáig az ország fővárosa volt, itt őrizték 
a Szent Koronát is. A Pozsonyi vár teraszáról csodála-
tos kilátás nyílt a városra és a Dunára. Tovább sétáltunk 
a Szent Márton-dómhoz, ismertebb nevén a Koronázó 
templomhoz. 11 magyar királyt és 8 királynőt koronáztak 
meg itt. Szabadprogram következett, amelyet a sétáló ut-
cákban nézelődéssel, vásárlással és fagyizással töltöttük. 

Végül indultunk haza. A szülők nagy izgalommal várták 
a gyerekeket. Azt gondolom - a visszajelzések alapján - 
hogy mindenki jól érezte magát. Remek kirándulás volt. 

Szeretném megköszönni kísérő pedagógusok Bekech Jó-
zsef, Kunné Kelemen Erzsébet, Némethné Buzás Ildikó, 
továbbá a segítkező szülők Apróné Pogány Krisztina, He-
gedűs Zsolt munkáját, továbbá Tóthné Gúth Klárának az 
adminisztrációs munkát, Magda Lászlóné támogatását. 
Köszönetet mondok Apróné Pogány Krisztinának, Kun-
né Kelemen Erzsébetnek, Molnár Gyöngyinek, Paulovits 
Szilviának, Kun-Halasi Katalinnak, Kusnyárné Raffael 
Évának a felajánlásaikért, továbbá a támogató SZMK-
nak. 

Nemzeti Összetartozás Napja

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar 
Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította. A nemzeti összetartozás napja – a triano-
ni békediktátumhoz – a magyar történelem egyik leg-
fájdalmasabb eseményéhez fűződik. Ekkor veszítette el 
Magyarország területének, nemzeti vagyonának mintegy 
kétharmadát. Az elcsatolt területekkel több, mint három-
millió magyar került a határainkon kívülre. 

Arra gondoltam, hogy rendhagyó módon, egy megem-
lékező műsort készítek, melynek keretében felidézzük a 
trianoni békediktátum következményeit. Szövegkönyvet 
szerkesztettem, dekorációt készítettem, habszivacsot, tex-
tilt vásároltam, szoknyákat varrattam, és közben az osz-
tállyal próbáltunk. Másfél hét múlva a 7. osztály június 
2-án előadta műsorát. A bevezető után a franciaországi 
Versailles-ban, a Nagy Trianon palota épületében „lép-
tünk”, ahol a hetedikesek egy képzeletbeli párbeszédben 
megidézték, hogy hogyan marakodhatott Magyarország 
területein Románia, valamint két új államalakulat, Cseh-
szlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén királyság, a későbbi 
Jugoszlávia. Továbbá a francia,  a brit, az olasz, valamint 
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USA elnöke, négy győztes nagyhatalom vezetői hogyan 
hozták meg a végső döntést a területek elcsatolásáról. 

A béketárgyalások lezárását követően Tóth Ferenc isko-
lánk egykori diákja, Apponyi Albertként mondta el beszé-
dét, megdöbbenését kifejezve a békefeltételek mérhetet-
len szigorúsága miatt.

Az ezután következő két „visszaemlékezéssel” megpró-
báltuk átadnia azokat az érzéseket, amelyek az 1920. 
június 4-én 10 órára kitűzött, az I. világháborút lezáró 
békediktátumot aláírását követték. Az első megemlékező 
felnőtt szemmel látatta, a második megemlékező gyerme-
ki érzelmekkel idézte meg a gyászos hangulatot.  

Majd következett a nagy Magyarország „feldarabolása”. 
Minden elcsatolt területet egy-egy szereplő magával vitt, 
s közben elhangzott az elcsatolt terület mérete. A meg-
maradt területet két „angyal” tartotta. Megemlékezést a 
lányok szalagos tánca zárta. 

A hetedikesek és a vendégszereplők ügyes előadásának 
köszönhetően sok embert megérintett az ezeréves Ma-
gyarország megszűnte, Trianon következménye. 

Köszönetet mondok a szereplő hetedikeseknek, Tóth 
Zsombornak (6. o.) és Tóth Ferencnek. Szeretném meg-
köszönni Tóth Gábor és Tóthné Ónody Nóra segítségét a 
hangosításban.  Szeretném megköszönni Márton Tivadar-
nak, hogy elkészítette a nagy Magyarországot, Makádiné 
Nagy Ágnesnek a cilinderek készítésében nyújtott segít-
séget.

Gyönyörű iskolakertünk egy újabb csodával lett gaz-
dagabb

Mikor tavaly az osztályommal megnyertük a Határtala-
nul! pályázatot, még nem sejtettem, hogy milyen mélyen 
megérint majd a határon túli magyarság sorsa, élete, tör-
ténelme. Az előkészítő órák alkalmával egyre erősödött 
bennem, az az érzés, hogy valami maradandó nyomot sze-
retnék állítani a határainkon túl rekedt több mint három 
millió magyar emlékére. Az osztályom egy szívvel és lé-
lekkel támogatta az ötletet. Márton Tivadarral egyeztetve, 
és az ő keze munkáját dicsérve készült el az emléktábla. 
Az iskola pedagógusai és tanulói jelenlétében június 2-án 
avattuk fel a táblát, ami már messziről hirdeti, hogy bár 
az I. világháború után 3,3 millió magyar került a határain-
kon túlra, de nekünk mindig emlékeznünk kell arra, hogy: 
Egy vérből valók vagyunk… Az avatást Andrási Boglár-
ka (Ismerős Arcok: Nélküled) csodálatos éneke zárta.

Beszámoló a kirándulásról, vetélkedőről

Június másodikán a megemlékezést követően a 7. osztá-
lyos tanulók úti beszámolót tartottak a kirándulásról az 
iskola tanulóinak, pedagógusainak. Meséltek a kirándu-
lás előzményeiről, majd a kirándulás három napjáról és 
a meglátogatott helyszínekről.  Előadásukat kivetített ké-
pek tették színesebbé. Az alsós tanulókra nagy figyelmet 
fordítottak, ezért úgy állították össze beszámolójukat, 

hogy a meglátogatott helyszínekhez kapcsolódó, számos 
mesés történettel egészítették ki előadásukat. 

Majd következett a vetélkedő. A felső tagozatos osztályok 
forgószínpad módszerrel négy helyszínen vetélkedtek. Az 
egyik helyszínen a kirándulás beszámolóján látott képeket 
ábrázoló kirakót kellett kirakni, totó formájában számot 
kellett adni a tanulóknak arról, ki mennyit jegyzett meg az 
előadásból. A második helyszínen activity volt. A kirán-
duláshoz kapcsolódó személyek, tárgyak, helyszínek… 
elmutogatása, körbeírása és lerajzolása volt a feladat. A 
várak katonáinak/lovagjainak ügyességgel is kellett ren-
delkezniük, ezért a harmadik helyszínen sportos ügyessé-
gi feladatok vártak az osztályokra. A várak lakóit dolgozó 
emberek látták el, így a negyedik helyszínen erőléti fel-
adatok várták az osztályokat. Volt nagyméretű szalmabála 
gurítás, talicskázás, és „tárgykeresés” az udvarban. 

Az alsó tagozatos diákok Lengyelné Kálló Mária szerve-
zésében változatos, játékos feladatokat oldottak meg. 

Köszönöm a helyszínen a feladatok lebonyolításában se-
gítkezők munkáját, Kunné Kelemen Erzsébetnek, Tóthné 
Ónody Nórának és Dósáné Romhányi Mártának. Maczó 
Sándornak köszönöm a felajánlott szalmabálát, továbbá 
minden kollégának a fényképek készítését. 

A nap végén szlovák jellegű étel várta a gyerekeket, ká-
posztás pozsonyi sertés csemege knédlivel. Nagyon finom 
volt, örültünk az újdonságnak. Köszönöm az Innoven Kft. 
vezetőjének, hogy partner volt az ötlet megvalósításában, 
továbbá a séfnek és csapatának az ebéd elkészítését. 

Lesták Erzsébet
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