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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2016. június 30-án tartott 
képviselő testületi ülés 

napirendi pontjai 
 
 
1./  Önkormányzati tulajdonban lévő földterületek 
vételére érkezett kérelmek megbeszélése 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
 A szükséges dokumentáció hiányában a napiren-
di pontot nem tárgyalta a Testület 
 
2./   TRV Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadása 
      Előadó: Halasi Anita polgármester  
  
 A Testület elfogadta a TRV Zrt. 2015. évi beszá-
molóját. A TRV Zrt.-t Testületi ülésen Kocza Imre és 
Kun Zsolt képviselték. 
 
3./   TRV Zrt. búvárszivattyú felújításának megbeszé-
lése 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
 Hónapok óta húzódó probléma, hogy a 3-as szá-
mú kút működését biztosító szivattyú meghibásodott és 
még nem került javításra. Jelenleg egy más településről 
kölcsönzött szivattyú üzemel. Tekintettel arra, hogy az 
Önkormányzat a víziközmű hálózat tulajdonosa, a javí-
tási költségek az Önkormányzatot terhelnék. Aa TRV 
Zrt. és az Önkormányzat között született szerződés ér-
telmében azonban a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díj 
terhére kerül a szivattyú javításra. A bérleti díj tényle-
ges összege viszont állami állásfoglalás híján ezidáig 
még nem ismert. 
 
4./   TRV Zrt. fogyasztásmérők hitelesítésével kap-
csolatos megbeszélés 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
 A TRV Zrt azzal kereste meg Önkormányzatun-
kat, hogy az általuk értelmezett jogszabály szerint a 
fogyasztásmérők hitelesítése az Önkormányzat feladata 
és költsége. Ennek alapján az elkövetkezendő 4 évben 
összességében 8-9 millió forint kiadással kellene az 
Önkormányzatunknak számolnia. A Testület azonban 
máshogy értelmezi a jogszabályt, ennek okán jogi állás-
foglalást kér a megfelelő minisztériumtól. Az eredmény 
megszületését követően újra tárgyalja a napirendi pon-
tot.  
 
5./   TRV Zrt. szennyvízcsatorna üzemeltetési költsé-
gek megtérítésével kapcsolatos megbeszélés 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 

 A TRV Zrt. azzal kereste meg Önkormányzatun-
kat, hogy arra az időre, amíg a Víziközmű Társulat 
(vagyis az Önkormányzatok) nem rendelkeztek TRV 
Zrt.-vel kötött élő üzemeltetési szerződéssel, térítsük 
meg részére Tápióságra eső, lakosságszám arányában 
kiszámított üzemeltetési költséget. Az érintett időszak a 
próbaüzem befejezésétől, a szerződés aláírásáig terjed, 
néhány hónapról van szó. A Testület véleménye szerint 
Önkormányzatunk nem tehet arról, hogy a szerződés 
nem került közvetlenül a próbaüzem lejártát követően 
aláírásra, ennek okán nem áll módjában a költségeket 
megtéríteni, és ezzel az igényével a TRV Zrt. forduljon 
a Víziközmű Társulathoz. 
 
6./   EBUR Consulting Kft. kérelme iroda bérlésre 
      Előadó: Halasi Anita polgármester 
 
  A Testület mérlegelve az egyébként jelenleg 
nem tápiósági székhelyű cég irodabérlésével járó koc-
kázatokat, elutasította a kérelmet. 
 
7./   Nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz elszállítására vonatkozó közszolgálati  
      szerződés meghosszabbítása 
      Előadó: dr. Pap Anikó jegyző 
 
 A Testület meghosszabbította a jelenlegi szolgál-
tatóval, Maczó Sándor egyéni vállalkozóval korábban 
kötött szolgáltatói szerződést további két éves időtar-
tamra. 
 
8./   Egyebek  
 
 Önkormányzatunk a kötelező háziorvosi ügyeleti 
szolgáltatást jelenleg társulási formában látja el. A Tár-
sulás a tavalyi év végén közbeszerzési eljárás keretein 
belül pályáztatta meg a szolgálatot, egyetlen egy cég 
nyújtotta be pályázatát, a korábbi szolgáltató 
Interambulance Zrt. Akkor a Zrt. az állami normatíva 
összegéért vállalta a szolgáltatást, azonban azóta bebi-
zonyosodott, hogy ez az összeg a biztonságos működés-
hez kevésnek bizonyul. Ezt a tényt a háziorvosok is 
alátámasztották. Ennek okán lakosonként 15 Ft/hó ösz-
szegű plusz díj megfizetését kéri a Zrt. az Önkormány-
zatoktól. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás kötelező 
jellegű és igen nagy jelentőséggel bír a lakossági ellátás 
tekintetében, Önkormányzatunk nem kockáztatja meg, 
hogy nem téríti meg ezt az összeget, így a Testület 
megszavazta a többlet szolgáltatási díjat. 
 

Halasi Anita 
polgármester 
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Tettre Kész Csapat Tápióságon 
 

Örömmel számolhatunk be a lakosság számára, hogy a 
közelmúltban megalakult Tápióságon a Tettre Kész 
Csapat (továbbiakban TK csapat). 
 
A csoportot azzal a céllal hoztuk létre, hogy közös ne-
vező alá hozzuk a településünk megszépülését anyagi-
lag támogatókat, és azon lakosokat, akik bár anyagilag 
nem tudnak hozzájárulni a falu szépítő programokhoz, 
viszont annál inkább lelkesek és aktívak, ami a munkát 
illeti. Ilyen módon lesz lehetőségünk koordinálni a 
munkákat, és toborozni a résztvevőket. 
 
A csoportban kerül közzétételre a jövőben minden 
munka, legyen az pl. hídfestés, faültetés, tavaszi met-
szés, vagy éppen őszi falevél takarítás. Tervezünk fo-
lyamatos (pl. locsolás, egy adott terület karbantartása) 
és alkalomszerű programokat is. 
 
A munkákra elsősorban a facebook csoporton belül le-
het majd jelentkezni. Bár jól tudjuk nem mindenki 
használja a facebook-ot, de mégis leghatékonyabbnak a 
célok megvalósítása érdekében ezt a fórumot tartjuk. 
Ezúton kérünk viszont minden kedves felhasználót, 
hogy az ott közzé tett híreket, információkat ne csak 
virtuálisan osszák meg egymással, hanem legyen az 
téma akár reggel a buszon, vonaton vagy a postán sor-
ban állás közben, hogy minél szélesebb körben értesül-
jön a lakosság. 
 
De hogy ne csak a tervekről beszéljünk, megelégedé-
sünkre számolhatunk be az első sikeres, ráadásul hosz-
szú távú elkötelezettséggel járó feladatvállalásokról is. 
Kivétel nélkül minden közterület locsolására akadt je-
lentkező a csapatból és azon túlról is. Az elszántabbak 
még a kapát sem haboznak megragadni. Ilyen területek 
a telepi játszótér, a buszmegállók, a posta, a Malom 
park, Templom tér, óvoda környéke és a központban 
lévő virágágyások. Ezúton is köszönet az elszánt részt-
vevőknek! 
 
Ha már megnevezésre került a fentiekben egy talán új 
helyszín, akkor bár ez már túlmutat a TK csapaton, de 

hagy ragadjuk meg most az alkalmat, hogy felsoroljuk 
azon személyeket, akiknek szeretnénk megköszönni az 
önzetlen segítségüket, hogy a Malomnál lévő terület, új 
nevén Malom Park megújulhatott, megszépülhetett. Bár 
még a lényeg hiányzik a térről, a pergola alól a padok, 
de bízom benne, mire az újság megjelenik, a padok is a 
helyükre kerülnek. A Park megvalósítását segítette és 
támogatta: Bartucz János és fia, Hegedűs Zsolt és csa-
ládja – Erdély fa, Tóth Györgyné Marika néni, Tóth 
Károlyné, Zollai Boglárka,  Halasi János és családja,  
Tápióság Polgárőrség, Tápióság Pékség, Maróti Díszfa-
iskola - Tóalmás, és már megszokhattuk, hogy minden 
nagyobb projekt megvalósulásához jócskán hozzájárul-
nak községünk közfoglalkoztatottjai, akik ezúttal is se-
gítségünkre voltak, és vannak a park tisztántartása kap-
csán is. Köszönet mindenkinek! 
 
Ha a fentiek alapján valaki kedvet kapott ahhoz, hogy a 
csapat részese legyen, keressen bennünket a facebook-
on, és jelentkezzen a csoportba. Ha erre nincs lehetősé-
ge, de szívesen segítene, biztos vagyok benne, hogy 
egyetlen virág sem fog panaszkodni egy közelben lévő 
közterületen, ha megöntözik, és egyetlen szál oda nem 
illő gaz sem fog tiltakozni ha kikapálják. 
 
Nem véletlen a csapat jelmondata sem: 
 
Érezzük magunkénak Tápióság minden szegletét.  

Szépítsük együtt közös otthonunkat! 
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Kedves Tápióságiak! 
 
Anka László, Tápiószecső alpolgármestere, történészkutató egy a Tápió menti 1956-os eseményeket felelevenítő 
könyvet készít, mely 13 település történeteit, anyagait foglalja össze. Visszaemlékezéseikkel, fényképeikkel, eset-
leg korabeli hivatalos iratokkal Önök is a könyv részeseivé válhatnak! Ne hagyják ki ezt a lehetőséget, hiszen 
valószínűleg ez az utolsó ilyen alkalom, hogy emlékeinket megörökíthessük az utókor számára. 
 
Bármiben szívesen állunk az Önök rendelkezésére, segítségére! 
 
Janosik Béláné (Györgyi néni) Papp Károly u. 3. (a Tornacsarnok szomszédságában) 
Csanádi Ádám 30/703-44-50, Papp Károly u. 56. (Könyvtár) 

Tájékoztató gyermekorvosi rendelésről és védőnői tanácsadásról 
  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekorvosi rendelés 
2016. július 18 - 2016. augusztus 8-ig szabadság miatt szünetel. 

Első rendelés 2016. augusztus 9-én 16-18 óráig lesz. 
 

A védőnői szolgálat az előzőekben jelzett három hét alatt szabadság miatt 
csak 2016. július 20-án (szerda), 2016. július 27-én (szerda), 2016. augusztus 3-án (szerda) 

tart tanácsadást. A tanácsadás 8-12 óráig tart. 
  

Megértésüket köszönjük! 

Kedves Könyvtárlátogatók! 
 

A könyvtár a következő hetekben költözés miatt zárva tart. 
A megújult könyvtár július 19-én nyit meg a Szabadság u. 
10. szám alatt, a kisiskola épületében, a Papp Károly ház 
mellett. Az ez idő alatt lejáró könyvek kölcsönzési idejét 
két héttel meghosszabbítjuk. Szíves türelmüket és megérté-
süket kérjük, ígérjük, hogy egy sokkal elegánsabb, moder-
nebb, családiasabb és barátibb környezettel várjuk vissza 
kedves olvasóinkat! 

Csanádi Ádám 

 

Nyugdíjas híradó 
 
Június 4-én Pándra volt hivatalos a nyugdíjas csapat, a 
Katonadal Találkozóra. Igazán öröm a részvétel, akár-
hova megyünk. Bárhová megyünk, szíves fogadtatásban 
van része a nyugdíjas csoportunknak. Volt olyan csapat 
aki közös fotót kért népviseletbe öltözött asszonyaink-
kal. Igazán szép műsort adtak elő mindenki örömére, 
jómagam nem elfogultságból, inkább büszkeségből va-
gyok kísérőjük, jó érzés hallani a közönség soraiba, 
hogy milyen jók és milyen szépek. 
 
Reméljük, hogy lesz követője a hagyományőrzésnek, 
igaz a nyugdíjas csapat egyik fele vett részt a műsor vé-
gén. Közösen elmentünk koszorúznia trianoni 
emlékműhöz, az itthon maradt nyugdíjasok helyben a 
templom előtt tették ugyanezt. Mivel előfordul, hogy 
egyszerre két helyen is van valami műsor, megosztódik 
a csapat, mint majd a hétvégén a hagyományőrzők Pilis-
re hivatalosak, a csapat egy része pedig a 
Vasszamarakon serénykedik. Jó lenne szépen, békesség-
ben betartani, hogy van ilyen, van olyan találkozó, és 
felváltva, de részesei legyünk ezeknek az események-
nek. Köszönjük a vezetőségnek, hogy lehetővé teszi az 
utaztatásunkat és a részvételt. 
 
Már többször is leírtam, elmondtam, hogy nem akarok 
senkinek hízelegni, bárki leírhatná véleményét, élmé-
nyét, minden problémáról, esetről.  
 

Tóth Lajosné, Barna Piri 
 
 

Kun Mihályné, legidősebb nyugdíjasklub tagunk betöl-
tötte a 96. életévét. Boldog születésnapot kívánunk, pár 
tagunk személyesen is felköszöntötte. 
 
A múltkori beszámolóból kimaradt, hogy a Nagykátai 
főzőversenyen II. helyezést értek el a Vadvirágosok! 
Büszkék vagyunk rájuk! A Vasszamarak Fesztiválon is 
részt vettünk. Rengeteg palacsinta és krumplis fánk ké-
szült és fogyott. 

Vadvirágy Nyugdíjas Klub  

VASSZAMARAK FESZTIVÁL 
 

Idén ismét megrendezésre került a Vasszamarak Feszti-
vál. Akik vették a fáradtságot, és kilátogattak a Feszti-
válra, biztos vagyok benne, hogy nem csalódtak. 
Két napig a motoroké, és a rockzenéé volt a főszerep. 
Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, hogy érdemes 
ezt a rendezvényt minden évben megtartani. Az ország 
különböző pontjairól érkeztek motorosok, többségük 
még nem is hallott Tápióságról. Voltak itt Zalaeger-
szegről, Győrből, Pápáról, Kaposvárról, Pécsről, Eger-
ből és sorolhatnám. A legtávolabbról, Londonból érke-
zett egy motoros! 
Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak! 
 
Tápióság Község Önkormányzata 

Laczkó Team Kft. 

Indián – Sped Kft. 

Szvetics Petrol- Maglód 

Mr. Zs Design Stúdió 

Tápióság Pékség 

Tölgyes Csárda 

Gyros Büfé – Ecser 

Galéria Nyomtatvány Kft. 

Fejős Hús 

MotorAge magazin 

Rockerek.hu 

 
Pocsai János, Vattai Sándor, Erdélyi Zsolt, Maczó Sán-
dor, Nyugdíjas Klub, Zollai Máté, és a nevüket elhall-
gató támogatók... 
 
Köszönjük CONDORS MC, IRON HORSE, TMK, 
GRIFF MOTOR KLUB, hogy a rendezvény létrejöhe-
tett! 

Töltött paprika 
 
15 dkg szalámi (párizsi, olasz nyári vagy turista) 
15 dkg sonka szalámi 
30 dkg kenhető, puha sajt 
3-4 db főtt tojás 
15 dkg vaj 
1 kanál mustár 
- apróra vágott zöld petrezselyem 
- só ízlés szerint 
 
A szalámit apró kockára vágjuk. A tojást lereszeljük. 

Összekeverjük a vajjal és minden hozzávalóval, majd 
beletömködjük a kimagozott paprikába és hűtőszekrény-
be tesszük. Kellemesre lehűtjük. Szeletekre vágva hide-
gen tálaljuk. 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekorvosi rendelés 
2016. július 18 - 2016. augusztus 8-ig szabadság miatt szünetel. 
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Csanádi Ádám 
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AKIK SOKRA VITTÉK/VISZIK 

Gál Sándor, az év erdésze 
 
Forrás: www.kanizsaujsag.hu - Vincze Adél  
 
A rendkívül szerény, ám széleskörű ismeretekkel ren-
delkező szakember 1990 óta a Zalaerdő Zrt. kerületve-
zető erdésze. Elhivatottsága, szakmája iránti alázata pár 
perces beszélgetés alatt kiderül. Ápolja, óvja, védi kerü-
letét, a Zalakaros, Galambok környéki természetet, az 
erdő növény- és állatvilágát. Gál Sándor 2010 után 

2016-ban érdemelte ki ismét az Év erdésze címet. 
Egy szakmát, az állandó jelenlétet kívánó hivatást sze-
retni kell. Az erdészekről a közvélemény úgy tartja, 
dinasztiákról van szó, apáról fiúra száll a természet sze-
retete. Sokszor valóban beleszületnek az erdészek ebbe 
a világba. Gál Sándor egy, a kivételek közül. 
 
- A családban nem volt senki erdész. Tápióságon, köz-
vetlenül az erdő mellett laktunk. Barátokkal jártuk az 
erdőt, ott szerettük meg, és többen is erdészek lettünk a 
csapatból. A nagyszüleim köztes műveléssel ápolták az 
erdőt, szoktak fát szedni, nagyapámmal gombát gyűjtöt-
tünk gyerekkoromban. 
 
- Hogyan vezetett az út Tápióságról Zaláig? 
 
- 1986-ban, érettségi után munkát kezdtünk keresni. 
Akkor még a technikus minősítő nem volt nappali tago-
zatos. A faluban volt egy nálam pár évvel idősebb er-
dész, ma is kollégám, az ő révén kerültem ide, Zalába. 
 
- Milyen állomásai voltak ennek a bizonyos útnak Zalá-
ig? 
 
- Otthon is el tudtam volna helyezkedni, de Pest megyé-
ben szakosodott erdészek voltak, mindenkinek megvolt 
a maga szakterülete. Itt viszont a hagyományos kerüle-
tek működtek, és működnek a mai napig. Tehát a saját 
kerületemben minden munkát én felügyelek – a műve-

lés, gazdálkodás, termelés irányítása mind az én felada-
tom. Annak idején ez tetszett meg igazán. 
 
- A tanulmányok befejezése után nyilván nem lett a pá-
lyakezdőből azonnal kerületvezető erdész... 
- Annak idején egyszerűbb volt, a kerületek is kisebbek 
voltak. Jóval nagyobb létszámmal működött az egész 
rendszer, nem voltunk ennyire gépesítve sem. Manap-
ság már nehéz bekerülni a szakmába, de engem műsza-
ki gyakornokként vettek fel, nem fizikai állományba. 
Tehát leendő kerületvezetőként alkalmaztak a kezdet 
kezdetén. Három hónap próbaidő után automatikusan 
megkaptam a beosztott erdész kinevezést. 
 
- Azonnal ide helyezték, a Zalakaros – Galambok tér-
ségbe? 
 
- Az erdészet nyugati oldalán kezdtem, Obornak, Ri-
gyác térségében. 1987-ben bevonultam katonának, a 
leszerelés után kerültem ide, a megye keleti részére. 
Akkor itt volt egy üres kerület. Beosztott erdészként 
álltam munkába 1989 februárjában, 1990. január 1-jén 
kaptuk meg több kollégával együtt a kinevezést. Azóta 
kissé módosult a terület, de nagyjából ugyanazon a he-
lyen vagyok, már 26 éve. A kerületem Zalakaros, Zala-
merenye községhatároktól egészen fel Orosztony, 
Nagyradáig, két nagy erdőtömb. 
 
- Milyen története van ennek a vidéknek? 
 
- Ez a veszprémi káptalanok erdőterülete volt, a háborút 
megelőző időszakban, az államosításkor került állami 
kezelésbe. Azóta is látszanak az akkori erdőgazdálko-
dás nyomai. Annak idején ők körülhatárolták, körülár-
kolták az erdőt, és ezek az árkok még mindig látszanak. 
A privatizációkor pedig nem merült fel, hogy a terület 
visszakerüljön papi kezelésbe. 
 
- Milyen állománnyal rendelkezik a kerület? 
 
- A legfontosabb fafaj a kocsánytalan és a kocsányos 
tölgy. Ezen kívül van bükk, akác – nem túl nagy meny-
nyiségben néhány fenyőféle. Kísérő fafajokból jellemző 
a gyertyán, juharok, hársak, szilek. 
 
- Idén második alkalommal hirdethette büszkén a 
Zalaerdő Zrt., hogy az év erdésze a cég dolgozója. Mi-
lyen indíttatásból indul el az ember egy ilyen verse-
nyen? 
 
- A versenyt 2002-ben rendezték meg először, akkor 
gyakorlatilag az összes kerületvezető erdészt benevez-
ték a házi versenyre. Aztán a nyertesek mentek tovább a 
megyei fordulóra - és hasonlóan az ideiekhez -, a győz-

 

Fogatsport 
 
Június első hétvégéjén került megrendezésre 
TOPOLCIANKY-ban (Szlovákia) 10 ország 73 fogat 
részvételével a Duna-Alpesi Kupa, Lipicai Kupa nem-
zetközi fogathajtó verseny. Összesen 30 magyar ver-
senyző indult, köztük természetesen Kun Andreával.  
Az első versenynap közel sem hozta a várt eredményt, 
de a maraton és akadályhaj-
tás mindenért kárpótolt, 
ugyanis előbbi verseny-
számban Andi a 4. helyen 
végzett, a legjobb magyar-
ként(!!!), míg az akadályhaj-
tásban a dobogóra is feláll-
hatott, hiszen a 3. helyet 
szerezte meg. 
 
Ezen eredmények alapján a 
26 fős mezőnyben Andi ösz-
szetettben a 10. helyet sze-
rezte meg, ezzel a második 
legjobb magyar egyes-
fogathajtó lett ezen a ver-
senyhétvégén! 
 

Ezzel a sikerrel szinte egyenértékű az az eredmény, me-
lyet Mélykúton ért el, hiszen ezen a versenyen kvalifi-
kálta magát és az általa nevelt és kiképzett Kapitányt a 
Fiatal Fogatlovak Világbajnokságára. A verseny Mező-
hegyesen kerül majd megrendezésre szeptemberben.  
 
Ráadásként pedig arról számolhatunk be, hogy Andi a 
maga 21 évével a fiatal hajtók Európa bajnokságára is 

sikeresen kvalifikálódott, 
melyet szintén ősszel ren-
deznek, Németországban.  
 
További részletek olvasha-
tók a sportág hivatalos web-
oldalán: www.fogathirek.hu  
 
Andrea GRATULÁLUNK! 
 
További sikereket kívánunk! 

 
 

Kun-Halasi Katalin 

test nevezte a cég az országos döntőre. Ma már ez is 
másképpen zajlik. A megyei, céges döntőre jelentkezni 
lehet, én is többször megmérettettem magam. Szinte 
mindig dobogó közelében voltam a helyi fordulókon, 
2010-ben jutottam el első alkalommal az országos ver-
senyre, akkor nyertem, és most 2016-ban ismét. 
 
- Adódik a kérdés, szabadidejében, ha van egyáltalán 
szabadidő, mit csinál az Év erdésze? 
 
A gomba egyébként is a kedvenceim közé tartozik, nem 
csak a túrákat vezetem, szeretek gombát gyűjteni, sőt 
főzni is. Ha időm engedi, horgászok, néha a vadászatra 
is marad idő. Aztán 12 éve zenélek a Karos 
Fúvósegyüttesben, bár az utóbbi időszak kicsit sűrű volt, 
nem tudtam mindig eljárni a próbákra. Aztán képviselő 
testületi tag vagyok Galambokon az önkormányzatnál. 
Mindig elfoglalom magam valamivel, nincs időm unat-
kozni. 
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Az összefogás iskolapéldája – Az ovi udvar 

Igen, igen… Már megint az ovi! Úgy tűnik, másról 
mostanában nem is szólnak a hírek?! De tudják mit! 
Ettől nagyobb vád sose érjen! Miért ne írnánk, és regél-
nénk arról, amire/akikre oly büszkék vagyunk! Miért ne 
mutogatnánk sikereket. Miért ne mutatnánk példát ezzel 
másoknak, akikben esetleg minden jó szándék és igye-
kezet megvan, csak talán picit hitetlenek, és ez az apró 
megerősítés, minta kell legyen a számukra, hogy igen, a 
szó nem elkopott, elcsépelt, összefogással csodákra va-
gyunk képesek!  

Az óvoda udvara erre egy tökéletes példa. Mindenki 
szeme láttára változott át, és lett egy barátságos, színes, 
véleményem szerint minden gyermek, mesebeli máso-
dik otthona. Joggal tekinthetik a gyerekek otthonuknak, 
hiszen elsősorban saját óvó nénijeik, dadusaik, saját 
szüleik, nagyszüleik, vagy akár szomszédjuk, barátjuk 
keze nyomán szépült meg minden négyzetméter. 

De kezdjük a legelején. Mindenekelőtt, volt egy már 
szokásos jótékonysági bál. Évről évre, egyre nagyobb 
sikerrel kerül megrendezésre az Óvodás Szülők Bálja, 
köszönhetően természetesen ez esetben is az ovi alkal-
mazottainak, és a szülői segítségeknek. A résztvevők 
számának növelése céljából, minden évben egy-egy 
témára épül a bál estéje, ezáltal egyre színvonalasabbá, 
és élvezhetőbbé téve azt. A boszorkányoktól, a disznó-
toron át, a retro disco-ig volt itt már minden. Idén a 
vendégek egy igazi hagyományos vidéki lagziban talál-
ták magukat. A hatás kedvéért, a vacsorára kínált gyön-
gyöző tyúkhúslevest ki más, mint egy valódi vőfély 
szolgálta fel a vendégeknek rigmusokkal fűszerezve. 

Nem meglepő tehát, hogy időről időre, egyre szebb ösz-
szeget szánnak a bálozók az óvoda fejlesztésére. A bá-
lok bevételéből került eddig megvalósításra többek kö-
zött a fészekhinta vásárlása, csoportszobák felújítása, 
festése, vagy éppen fejlesztő játékok, illetve függönyök, 
szőnyegek vásárlása. Idén a cél, az udvar felújítása volt. 
Vidéki lakosok lévén azt mondanom sem kell, hogy 
ekkora udvar rendbetételére gyakorlatilag az Isten pén-
ze sem lett volna elég. De ekkor jöttek ismét a jólelkű 
szülők, lakosok, és időt, pénzt, energiát nem kímélve, 
összefogva, nekiláttak a munkának, sőt, be is fejezték 
azt. 

Munkájuk során, megújultak az óvoda körüli járdák, a 
szakember által veszélyesnek ítélt, vagy éppen másik 
nemesebb fa megtartása érdekében kivágásra ítélt fákat 
kivágták, termőföldet hoztak, füvesítettek, parkosítot-
tak, kertészmérnök segítségével növényeket telepítet-
tek, néhány játékot felújítottak. (Jelen cikkemben nem 
térnék ki részletesen a köszönetnyilvánításokra, ezt he-

lyettem a „projekt vezetője” Juhász Ildi – intézményve-
zető, egy korábbi írásában is megtette már, sőt, köszö-
netének kifejezéseképpen, a munkálatok befejeztével, 
minden támogatót és segítőt, vendégül láttak egy állófo-
gadásra az óvoda kertjében!) 

De miért is kell ilyennek lennie egy óvoda udvarának? 
Miért kellenek bele virágágyások, elszeparált területek, 
miért kellett egy állandó odafigyelést és gondozást 
igénylő kertet létrehozni? Tulajdonképpen ez egy értel-
metlen kérdés. A legtermészetesebb dolognak kellene 
lennie, hogy életünket szép és tiszta környezetben éljük, 
hogy mindennapi tevékenységünk része legyen, ezen 
szép környezet fenntartása és megóvása. S van attól 
kézenfekvőbb módszer, hogy gyermekeinket erre szok-
tassunk, mint sem, hogy épp ilyen környezetben töltsék 
idejük nagy részét, hogy mindennapjaik részévé fog 
válni, hogy látják, no nem csak a produktumot, hanem 
az ezzel járó munkákat is. 

A minap egy aprócska virágágyás telepítése során oda-
jött hozzám egy kisfiú, és kért egy tő virágot, mert 
olyan szép. Bízom benne a virág sorsa az lett, hogy ott-
hon a kisfiú talált számára egy ideális helyet, és nap 
mint nap fogja gondozni azt. Ha ez így történt azt gon-
dolom már megérte az aznapi fáradtság is. 

 

Az okok firtatása nélkül, sajnos tudomásul kell venni, 
hogy vannak családok, akiknek vagy nincs lehetőségük, 
vagy idejük, vagy talán igényük arra, hogy virágba bo-
rítsák, vagy csak egyszerűen rendben tartsák környeze-
tüket. Az ilyen családban felnövő gyermekeknek remé-
nyeink szerint az óvodában töltött idő elegendő lesz 
ahhoz, hogy az hatással legyen majd felnőtt életükre, és 
évek múltával egyszer épp az oviban látott minta alap-
ján fogja a saját környezetét megváltoztatni. 

Azon családok számára viszont, ahol az ovihoz hason-
lóan otthon is gondot fordítanak a kert, az udvar rende-
zésére, azt gondolom, szintén okafogyott a kérdés, hogy 
egy óvoda udvara miért nézzen ki így. Ez csak termé-
szetes. 

Ezúton szeretném az önkormányzat nevében kifejezni 
hálás köszönetünket minden támogatónak és segítőnek, 
aki bármilyen módon részt vett ebben a munkában. A 
továbbiakban kívánunk az óvoda minden "lakójának" 
kellemes időtöltést a kertben, és kitartó munkát annak 
fenntartásához. 

Az óvodás gyermekek szüleit, pedig ezúton szeretném 
megkérni, hogy néhány szó erejéig, meséljenek gyer-
mekeiknek a fent leírtakról, és mutassanak nekik jó pél-
dát. 

  

A gézengúz ovisok május hónapban sem unatkoztak. 
Sok színes program várt a gyerekekre. A hónap első 
hetében ünnepi díszbe öltöztetett csoportban tartottuk 
meg a meghitt anyák napi ünnepségeket, anyukák és 
nagymamák legnagyobb örömére.  
 
A Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány támogatásával, 
az óvoda szervezésében ellátogattunk a Fővárosi Állat- 
és Növénykertbe, valamint Jánosi Emese apukája segít-
ségével Budapesten a villamos kocsiszínbe, ahol a gye-
rekeknek nem mindennapi élményben volt részük. Vil-
lamoson ülhettek, miközben azt lemosták; jegyet vált-
hattak; kívül-belül alaposan megcsodálhatták a jármű-
veket.  
 
Óvodánkban már hagyomány, hogy „Gézengúz-napot” 
szervezünk az udvaron, ahol változatos programokkal, 
közös ügyességi- és versenyjátékokkal, vetélkedőkkel, 
sok-sok mozgással telik el a gyerekek napja. Ebben az 
évben ennek az iskola parkja adott otthont.  
 
A nagycsoportosok ballagási ünnepségére a megújult 
óvodaudvaron került sor. A gyönyörű nyári délutánon 

színes lufikkal díszített udvaron búcsúzhattak el a gye-
rekek és szüleik az ovitól és óvó néniktől.  
 
Kellemes pihenést, jó szórakozást és sok élménnyel teli 

programot kívánunk mindenkinek a nyárra! 
        
  Óvónők 

ÓVODAI HÍREK 

Kun-Halasi Katalin 
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