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Önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosok!

Ismét beadhatták szociális tüzelőanyagra a kérel-
meiket a rászorulók. Ebben az évben az eddigi gya-
korlattól eltérően barnakőszén igénylésére volt lehe-
tőség. A támogatás mértéke 3 q vagy ha a lakásban 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él, 6 q le-
het. A tüzelőanyag kiosztása várhatóan 2016. január 
11. után fog megtörténni.

November 7-én Nagymegyerre látogatott a kép-
viselőtestület, hogy ünnepélyes keretek között aláír-
ja a két település polgármestere a testvér-települési 
szerződést. A szerződés aláírásával egyben Németh 
Csaba-Varga László: Egy elveszett zászló nyomában 
című könyve is bemutatásra került.

Összesen 41 főt foglalkoztatunk jelenleg a köz-
munkaprogram keretében. Elsődleges feladat a nyár 
és az ősz folyamán a földutak rendbetétele volt, a he-
tekben az Ady Endre úti, néhai Mikhel Sándor tulaj-
donában álló ingatlan udvarának és a ház belsejének 
takarítását, valamint a vasútállomás környékének 
megtisztítását végezzük. 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. január else-
jével az önkormányzat átvette a családsegítő és a 
gyermekjóléti szolgáltatást. Erre azért volt szükség, 
mert a Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás 
megszűnt. A szolgálattal kapcsolatos feladatok ellá-
tását továbbra is Szűcs Diána és Szabó Tamás fogják 
ellátni a Polgármesteri Hivatalban. 

Az utóbbi időben megszaporodott a gyermekor-
vosi ellátással kapcsolatos panaszok száma. A szülők 
leginkább a követhetetlen rendelési idők valamint a 
nem elégséges heti rendelési óraszámok miatt pa-
naszkodtak. Ezeket továbbítottam dr. Altsach Rita 
részére. Felmerült a képviselőtestület ülésein az a 
gondolat, hogy a folyamatos orvosi ellátás érdeké-
ben állítsuk vissza a vegyes háziorvosi praxisokat. 
A testület kötelezi a gyermekorvost, hogy napi rend-
szerességgel azonos időben végezze feladatát. Dr. 
Jánosik György háziorvos szóban tájékoztatott arról, 
hogy január végén lakhelyéhez közelebb kíván prak-
tizálni. A következő héten Jegyzőasszonnyal hár-
masban történt megbeszélés után arról tájékoztatott 
bennünket, hogy mégsem kíván elmenni. 

Az utcanevek megváltoztatása kapcsán arról tu-
dok beszámolni, hogy a képviselő testület által ja-
vasolt ad-hoc bizottság Molnár Zsolt vezetésével 
javaslatot tett a Ságvári, a Sallai, a Rudas, és a Mező 
Imre utcák nevének megváltoztatására. Időközben 
az érintett utcák lakói már leadhatták szavazataikat. 
A szavazólapok kiosztásra kerültek, melyek két ja-
vaslatot tartalmaznak. Úgy gondolom, végre pontot 
teszünk egy hosszú évek óta húzódó ügy végére, ami 
elég vegyes indulatokat gerjesztett a falu lakóiban. 
Személy szerint megértem azokat, akik nem szeret-

ték volna, ha az eddig megszokott utcanevük meg-
változik, hiszen minden dokumentum, irat és szerző-
dés átíratása sok időt és bizonyos mértékű költséget 
is jelent számos család számára. 

Szeretném megkérni a lakosokat, hogy ameny-
nyiben tudomásuk van olyan idősekről, akik egye-
dül élnek és az ünnepek alatt magukról megfelelően 
gondoskodni nem tudnak, vagy valamiben hiányt 
szenvednek, kérem jelezzék nekem vagy a Polgár-
mesteri Hivatalban. Amiben tud, önkormányzatunk 
segít nekik. 

Boldog Karácsonyt Kívánok a falu és az újság 
minden olvasója számára.

Varró István polgármester

A Polgármesteri Hivatal év 
végi nyitvatartása

Tisztelt ügyfeleink!
A Polgármesteri Hivatal december 24-től janu-

ár 4-ig zárva tart, csak anyakönyvi ügyeletet lát 
el (elhalálozás esetén hívható szám: +36 30 570 
88 86)

Minden tápiógyörgyei lakosnak Békés, Bol-
dog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Boldog Új 
Évet kívánunk!

Turóczi István Zoltánné jegyző

Megkérdeztük Seres 
Sándor mezőőrt

Fejlődött a mezőőri szolgálat, egy új Suzuki 
gépkocsit kapott a hivatal, az elmúlt hetekben ho-
gyan vizsgázott a földeken az autó?

A terepet nagyon jól bírja, több olyan helyre be 
lehet vele jutni, ahová a Trabanttal nem lehetett. 
Az összkerék meghajtás sokat számít, de sajnos 
a túl mély traktornyomokba nem merek vele be-
menni.

Milyen felszereltséget kapott az autó, amit ed-
dig egy Trabant nem tudott megoldani?

Összkerék meghajtás, diffizár, a Trabant és a 
terepjáró között óriási a különbség.

Miről tud máris eredményként beszámolni?
Mint említettem, sokkal több eldugottabb 

heyre be tudok jutni. Sok csapadék után a földe-
ken közlekedni is jobb vele, így nagyobb területet 
tudok ellenőrzés alatt tartani.

Köszönjük válaszait!
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Milyen ma Tápiógyörgye? És milyen tervei van-
nak a jövőre nézve?

Tisztelt Szerkesztő Úr!
A falu jelenét és jövőjét meghatározó események-

ről érdeklődött kérdéseiben, melyet írásban juttatott 
el hozzám.

A falu jelenét meghatározni többféleképpen lehet.  
Csökkenő lakosságszám: magasabb a halálozás a 

születések számánál. A lakosság külföldre költözé-
se érzékelhetően növekvő tendenciát mutat, hiszen 
komplett családok hagyják el az országot. 

Gyenge tőkeerővel rendelkező vállalkozások van-
nak a faluban. Nincs munkahelylétrehozási kedv, az 
állami adóterhek miatt nagyon magas a fekete fog-
lalkoztatottság aránya. Bejelentés nélkül komplett 
buszok viszik a munkavállalókat a közeli városokba. 
Bezárt a téglagyár. Csökkent az Önkormányzat felé 
fizetendő iparűzési adó mértéke. Az önkormányza-
tok állami feladat finanszírozásával a vegetálás le-
hetőségét teremtették meg. Más kérdés, hogy nincs 
vidékfejlesztési politika az országban, a falvak elsor-
vasztása folytatódik ma a járások és összevont isko-
lafenntartások létrehozása miatt. Idő kérdése, hogy 
mikor vonnak össze Polgármesteri Hivatalokat, Ön-
kormányzatokat.  Központosítással a probléma hely-
ben marad, a hozzárendelt forrás a járási hivatalokba 
megy. Megszűnik a családsegítő és gyermekvédelmi 
ellátás társulási formája, a szociális háló szakadozik. 
Ma már csak néhány gyermeknek kell fizetni az ét-
kezésért. Az alacsony keresetek miatt szinte teljesen 
ingyenessé vált az étkeztetés, de a pluszforrást az 
Önkormányzatnak kell biztosítani. Nincsenek pályá-
zatok. Ebben az évben csak sportpályára és közmun-
kára pályáztunk. De ez nem biztosít jövőt. Tudom, 
hogy nem vagyunk egyedül, mint önkormányzat. So-
kan vannak hasonló helyzetben, sőt az egész Tápió-
vidékre ez a jellemző.

Mi lehet a jövő? A képviselőtestület elszántsága. A 
tervek, amelyekkel talán előremozdulhatunk, ha vég-
re megjelennek a pályázati kiírások. Ilyen tervünk a 
teljes egészségügyi épület átalakítása, fejlesztése. A 
tornaterem felújítása, az idősek otthonának bővítése. 
A Fakanálgyár területének hasznosítása. 

A jövő évi tervekhez tartozik, hogy tavasszal el-
kezdjük rendbe tenni a vízhálózatban a  csatornaépí-
tés által keletkezett károkat. A garanciális kötelezett-
ség mellett, melyet a csatornakivitelezők még 5 évig 
tartanak, nekünk is dolgoznunk kell a javításokkal. 
A jövő évben elkezdjük a járdák javítását és a táb-
lák pótlását, felújítását. Korlátoznunk kell a felújított 

utakra való nehézgépek behajtását. Ilyen a Szív 

utca - Hajnal utca, a Tövis utca, a Mónus Illés utca, 
Jókai utca, Bem J. utca, Attila utca. 

Mindehhez milyen pénzügyi helyzet tartozik? Az 
Önkormányzatunk 2 db hitellel rendelkezik, melyet 
csak pályázati átmeneti forrásként használunk. Egyik 
a Vis Maior pályázat. Visszafizetése még ebben az 
évben várható, mert az elszámolásunkat elfogadták. 
A másik a svájci pályázathoz tartozik. Ennek elszá-
molása folyamatban van. A projekt befejeződött, az 
elszámolás utáni visszafizetés várhatóan január végé-
ig rendeződik. Kb. 20 millió Ft ki nem fizetett számlát 
tolunk magunk előtt. Tartozunk még az Állvány Kft-
nek a hátrányos bírósági ítélet miatt, azonban segít-
séget ígért Czerván György országgyűlési képviselő 
a terhek csökkentéséhez, mely a napokban akár telje-
sülhet is. Tartozik felénk az Ökovíz Kft. 27 millió Ft-
tal. Adó kintlévőségünk 20 millió Ft. Összefoglalva: 
nehezen tudjuk kifizetni számláinkat, de panaszkodás 
nélkül a legszükségesebbekre költve működőképes 
az Önkormányzat minden intézménye. Visszavettük 
az iskolát és a zeneiskolát, remélve, hogy mi jobb 
gazdái leszünk, mint a KLIK volt.

Köszönjük a kérdéseket.

Tisztelettel: Gál Istvánné pénzügyi irodavezető, 
Petényi Csaba műszaki főelőadó,

Varró István polgármester

Megkérdeztük a polgármestert

Kombinált rakodógéppel bővült a falu gép-
parkja. Milyen előnyökkel jár a falu életében, 
milyen munkákat/feladatokat tudunk vele meg-
oldani? Segítségünkre lesz-e a csapadékvíz el-
vezetésében? A lakosok igénybe vehetik-e a la-
kossági munkákhoz?

A KÖZMUNKA 2015 pályázaton nyert kom-
binált rakodógéppel bővítettük a falu gépparkját. 
Előnye, hogy saját kivitelezésben végezhetünk 
munkákat. Kisebb földút javítások, a jövő évi 
útpadka helyreállítások, a csapadékvíz elvezetés 
kisebb feladatai. Nem tervezzük a lakossági bér-
beadást, az csak félre értéseket hordozhat ma-
gában. Első komolyabb munkája a Szőlő útnál 
kezdődött a zöldhulladék telep rendbetételével, 
a második a „Mikhel”-féle ház  (Ady Endre út) 
udvarának rendbe rakása.

Benedek Tamás
Település üzemeltetés

Az új munkagépről
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Gábri Albert festőművész 1935-ben született Gá-
ván. Apja Alberto Gapaso Gábri olasz származású 
szobrászművész volt Palermo Gorában. Anyja magyar 
származású szegény családból származott.

Gábri Albert születését követően néhány napon be-
lül agyhártyagyulladást kapott. Röviddel ezután szüle-
it korai elhalálozásuk miatt elvesztette, anélkül, hogy 
megismerhette volna őket. Csecsemőotthonba, majd 
nevelőintézetbe került Debrecenbe. Gyermekkorát 
mindvégig intézetben töltötte.

Ezidő alatt akkor volt boldog, ha ceruzát foghatott a 
kezébe és megrajzolhatta mindazt, amit az életén kívül 
szépnek látott. Könnyen rajzolt, könnyen festett, jók 
voltak az iskolai eredményei. Tíz éves korában elha-
tározta, ha szenvedések árán is, de festőművész lesz.

Azonban a sors nem kegyelmezett a tehetséges ka-
masz fiúnak. Tizennégy éves volt, amikor újabb agy-
hártyagyulladást kapott. Mindkét lábára lebénult. Egy 
ideig kezei épen maradtak. Gyötrelmes élete új feje-
zethez ért. Tolókocsiba került. Azonban akaratereje 
nem hagyta el. Erőfeszítése meghozta gyümölcsét.

Leérettségizett, ezt követően elhatározta, ha törik, 
ha szakad, felvételizik a Képzőművészeti Főiskolára. 
Nagy erőfeszítések árán bejutott. 4 éven keresztül to-
lókocsiban végezte tanulmányait. A Képzőművészeti 
Főiskolán Barcsay Jenő és Domanovszky Endre tanít-
ványa volt. Tanulmányait Derkovics díjjal fejezte be.

Budapesten élt és dolgozott. A sikerre nem kellett 
sokáig várnia. Az ifjú művész egyre több megrende-
lést kapott. Dolgozott, majd a Vajdahunyad-várában 
ismerte meg Zsókát, élete nagy szerelmét. Házasságot 
kötöttek, majd 1976-ban Tápiógyörgye közelében lévő 
tanyára költöztek.

Ekkor határozta el, hogy félredobja a tolókocsit. 
Hosszú hónapok múlva rengeteg küszködés, erőfeszí-
tés árán, mankóval a hóna alatt újra megtanult járni.

Már minden tökéletesnek tűnt, de nyolc évvel ez-
előtt újabb tragédia leselkedett rá. 1992-ben újabb agy-
trombózist kapott, amitől a teljes bal oldala lebénult. 
Mindössze egy, a jobb keze maradt épen.

Gábri Albert nem használ ecsetet, az ő művészeté-
hez bőven elég a kisujja. Festményeit egy szivaccsal és 
ép kezének kisujjával készíti el.

Gábri Albert festőművész 65 éves, de már most 
felkészült a halálra. Tragikus születése, szülei korai 
elvesztése, súlyos betegségei, mozgáskorlátozottsága 
életét végig kísérte, beárnyékolta. Azonban a festészet-
hez hű maradt.

Gábri Albert festőművész kiállítása járja az orszá-
got. Először Tápiógyörgyén mutatta be képeit, majd 
Nyíregyházára, Vásárosnaményba, Debrecenbe és Bu-
dapestre az Ernst Múzeumba vándorolt. Legutóbb a 
Blackovich Múzeumban volt kiállítása.

Tápiógyörgyén csend és nyugalom veszi körül. Itt 
kisebb közösségben él, mint nagyvárosban, mégis itt 
érzi jól magát, érzi azt először igazán, hogy közös-
ségben van. Befogadták, ide tartozik, alkotni tud és ez 
minden.

Gábri Albert festőművész

Torockón járt a györgyei 
Mikulás

Idén decemberben ismét Torockón járt a 
tápiógyörgyei Mikulás. Ez úttal Bócsa, Csömör, 
Hollókő, Tápiógyörgye és Üllés testvértelepülé-
sek összefogásával valósult meg a kedves adomá-
nyozás. A Mikulás édességcsomaggal ajándékoz-
ta meg a torockói és torockószentgyörgyi óvodák 
és iskolák gyermekeit, valamint a helyben dolgo-
zó pedagógusokat és kisegítő személyzetet. A Tá-
piógyörgyei Torockó Baráti Társaság az előbbiek 
mellett tanszeradománnyal és tartós élelmiszer-
csomaggal – liszt, száraztészta, édesség – segítet-
te a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működ-
tetett Kis Szent Teréz Gyermekotthon lakóit. Az 
egyesület nevében e sorok közepette szeretném 
megköszönni a torockói és torockószentgyörgyi 
gyerekek, valamint a gyermekotthon számára 
nyújtott felajánlásokat. Név szerint Balázs László, 
Dr. Kalocsai Anna, Komáromi Gyula, Meleg Sán-
dor, Menkó István, Petró Andrea, Petró Katalin, 
Dr. Sztankovics Gyula, Tari Anikó tápiógyörgyei 
lakosok számára, valamint az Auchan áruházlánc 
szolnoki kirendeltségének tartozunk külön köszö-
nettel. 

Németh Csaba

Bihari József
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Október a madárvonulás hónapja. A tél közeledtével 
az Európa északi részén költő madarak milliói kapnak 
szárnyra, hogy a zord időjárást maguk mögött hagy-
va melegebb tájakra költözzenek. Vannak olyan fajok, 
amelyek pár nap alatt megteszik a több ezer kilométe-
res, Afrikáig tartó utat, míg másoknak hetekig tarthat a 
vonulás. Különösen a vízimadarakra igaz, hogy az arra 
alkalmas élőhelyeken akár hosszabb ideig is megpihen-
nek. Ezek közé tartoznak a magyar Alföld máig fenn-
maradt mocsarai, szikes tavai, nagy halastórendszerei, 
ahol kedvező körülmények között hatalmas madártöme-
gek jelennek meg ősszel. Közülük is kitűnnek a daliás 
termetű darvak, melyekkel leggyakrabban a Tiszántúl, 
különösen a Hortobágy tágas pusztaságain találkozhat 
az ember. A napközben a legelőkön, szántóföldeken táp-
lálkozó darucsapatok éjszakára valamelyik leeresztett 
halastó medrét keresik fel, ahol egyszerre több tízezer 
madár is összegyűlhet. Az éjszakázó hely felé irányuló, 
alkonyatkor megfigyelhető tömeges daruhúzás hazánk 
legnagyobb természeti látványosságai közé tartozik.

Bár a darvak vonulása döntően a Tisza vonalát kö-

veti, kóborló csapatait kis szerencsével az ország más 
részein is megpillanthatjuk. Aki október második felé-
ben nyitott szemmel, füllel járt Tápiógyörgyén, szinte 
biztosan láthatott egy-egy, a falu felett tétován köröző 
darucsapatot. A kinyújtott nyakkal repülő, a közismert 
fehér gólyákhoz nagyon hasonló, azoktól azonban 
szürkés tollazatuk alapján biztosan megkülönböztethe-
tő darvakat már messziről elárulta jellegzetes hangjuk, 
amelyet „krúgatásnak” hívnak a madarászok. A vadli-
bákhoz hasonlóan V-alakban repülő darvak legnagyobb 
csapatát közel másfél ezer madár alkotta. Hogy mi cél-
ból keresték fel vidékünket ezek a gyönyörű madarak, 
nem nehéz kitalálni. Az ekkor zajló kukoricaaratás után 
hátramaradt tarlók bőséges táplálkozó területet jelentet-
tek a darvak számára.

Kevesen tudják, hogy a 19. század végéig a daru sok-
felé költött az országban. Sajnos a nagyobb folyóinkat 
és tavainkat érintő, ekkor kiteljesedő vízrendezések las-
san felszámolták azokat a lápokat és mocsarakat, ame-
lyek a darvak és sok más vízimadár számára jelentettek 
biztos fészkelő helyet. Hosszú évtizedekig csak vonu-
ló darvakat lehetett hazánkban látni. Ezért is számított 
nagy szenzációnak, hogy 2015-ben, közel egy évszázad 
után újra bizonyították a faj fészkelését Magyarorszá-
gon. Bár az Alföldön már régóta észleltek átnyaraló dar-
vakat a szakemberek, az első biztos fészkelés mégis a 
Dunántúlon következett be. Idén nyáron, a Marcal-folyó 
árterén figyeltek meg egy darupárt, amely két fiókát köl-
tött ki és nevelt fel sikeresen. Ki tudja, egyszer talán a 
Tápió-vidék vizes élőhelyein is megjelenik a daru fész-
kelőként…

Vidra Tamás tájegységvezető
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Furcsa hangok a falu felett – darucsapatok Tápiógyörgyén

A Gondozási Központban több féle típusú ellátást biz-
tosítunk az igénybe vevők részére.

A leginkább igényelt ellátás az intézményben a bentla-
kást biztosító idősek otthona, hol lehetőség van átmeneti 
és tartós ellátás igénybevételére is. A szociális étkeztetés 
és a nappali ellátás biztosítása is részét képezi a mun-
kánknak. A legnagyobb igény a bentlakásos idősek ottho-
ni ellátás kérelmezésében mutatkozik.

Az intézményben összesen 13 fő dolgozó gondosko-
dik az idősek ellátásáról. Munkánk egyik fontos részét 
képezi, hogy minden alkalommal megemlékezzünk az 
egyházi a hagyományőrző és az állami ünnepek évfor-
dulóiról.   

Ezért, a sok éves hagyományokhoz hűen ez évben is a 
karácsonyi ünnepre való várakozással, készülődéssel tel-
nek a mindennapok a Gondozási Központ életében.

Az intézmény lakói és nappali ellátást igénybe vevői 
foglalkozások keretén belül asztal, ablak és függő dísze-
ket, adventi koszorúkat készítenek. Közben karácsonyi 

dallamokat hallgatva, mécsesek, illóolajok, idéznek 

számukra karácsony közeli ünnepi hangulatot. Örömmel 
és nagy lelkesedéssel öltöztetik a díszeik által környeze-
tüket „otthonukat” hangulatosabbá, kellemesebbé, ünne-
pivé.

Az intézményben hamarosan tartandó közös ünnep-
lésünkre versekkel, történetekkel készülnek melyeket, 
szívesen olvasnak föl lakók, dolgozók egyaránt ez által 
is bensőséges hangulatot teremtve a Gondozási Központ 
hétköznapi életébe illetve hozzájárulva az ünnepi hangu-
lathoz is.

Egy kis verssel kívánok, illetve kívánunk a lakóink 
és dolgozóink nevében áldott adventi készülődést és Na-
gyon Kellemes Karácsonyi Ünnepeket mindenkinek!

Pálfalvi Nándor: Karácsony
Karácsony ünnepén

az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki

ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.

Karácsonyváró készülődés a 
Gondozási Központban

Kiss Erika intézményvezető
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Egy régóta húzódó településünket érintő témában sze-
retnék őszinte és igaz vallomást tenni községünk polgára-
inak. Az utcanév változások nehéz ügye lassan két és fél 
éve tart falunkban, számos vitát és vélemény különbséget 
kiváltva a lakosság soraiban. A kérdés a változásokat elő-
író törvény 2013-as hatályba lépésétől fogva borzolja a 
kedélyeket, melynek önkormányzati képviselőként mára 
én is szenvedő alanya lettem. Az elmúlt hetek személye-
met támadó, az ügyhöz kapcsolódó eseményei késztettek 
arra, hogy a nyilvánossághoz fordulva tollat ragadjak. 
Célom ezzel a tettemmel azokat a félreértéseket tisztázni, 
amelyek véleményem szerint a közvéleményt a kezde-
tektől fogva jelentős mértékben formálták. Írásomat egy 
szomorú eset feltárásával kezdem, amely egyik legfőbb 
kiváltó oka jelen cselekedetemnek.

2015. november 11-én este életveszélyes fenyege-
tést kaptam az utcanévváltozások miatt. A törvény által 
érintett utcák lakóinak egyike személyesen keresett meg 
a párom szüleinek házánál, majd önmagából kikelve, a 
kerítést ütlegelve az alábbi mondatokat kiabálta: „Gyere 
ki a házból! Meg leszel verve! Meg fognak ölni, akár itt, 
akár a házadban, ha nem hagysz fel az utcanevekkel!” Az 
incidens fél óráig tartott.

Az előzmények ismeretében sejteni vélem, mi válthat-
ta ki az illető indulatos magatartását. A településen régóta 
álhírek terjednek, melyek azt erősítik meg az emberek-
ben, hogy az utcanévváltozás kizárólag egy képviselő 
miatt van, aki személy szerint én vagyok. A lakosok úgy 
tudják, hogy az utcanevek Tápiógyörgyén már rendezve 
voltak, csak Németh Csaba képviselő miatt kell megvál-
toztatni a nevezetteket. Nem régen az a hír is elterjedt, 
hogy az önkormányzat a büntetés megfizetésével kivált-
hatta volna a törvényi kötelezettségét, ezt azonban az én 
személyes ellenállásom miatt nem tehette. 

A fentiek ismerete ellenére nem tudom, hogy e téves 
információk közreadásával kinek áll érdekében az indula-
tok folyamatos gerjesztése. Mindenesetre úgy gondolom, 
elérkeztünk egy szintre, amely nem lehet tovább járható 
út. Talán joggal kijelenthetem: ez már nem gyerekjáték. 
Nem hiszem, hogy normális és elfogadható dolog, ha egy 
törvényesen eljáró önkormányzati képviselőt életveszé-
lyesen megfenyegethetnek mindenféle következmény 
nélkül. Nem hiszem, hogy az eddig történtekért nekem az 
életemmel kellene fizetnem. Családom van, akik félnek 
és joggal féltem én is őket a lehetséges incidensektől. 

A változások ügyében szívesen vettem volna a neve-
zett utcák lakosainak érdemi, kultúrált formában történő 
megkeresését, akár személyesen, akár egyéb más módon. 
Ezt azonban kevesen tették, így többnyire nem volt le-
hetőségem tisztázni az álhírekből fakadó félreértéseket. 
Ugyanakkor jól eső és megnyugtató érzés volt a fenyege-
tő személy egyik családi hozzátartozóját otthonom előtt 
fogadni, aki az elkövető helyett elnézést kért a durva kel-
lemetlenségért. 

Az eset miatt úgy vélem, a lakosság előtt újra le kell 
tisztázni, hogy az utcanevek megváltoztatását az ország-
gyűlés által hozott törvény írja elő és nem egy önkor-
mányzati képviselő. Ezt már 2013-ban, a törvény hatályba 
lépésétől kezdve meg kellett volna tenni, és akkor elkerül-
hető lett volna a mára hosszan elhúzódó, senkinek sem 
jó, szerencsétlen állapot. Véleményem szerint az akkori 
jegyző jogi félreértelmezéséből adódóan sikerült a lako-

sokban azt a hamis illúziót kelteni, hogy a törvény betar-
tása ebben az esetben nem kötelező. Ez azonban nem így 
van. A törvényt mindig be kell tartani és ez nem szimpá-
tia kérdése. Ezt igazolja sok száz település példája, akik 
ugyanezen kötelezettségnek eleget téve megváltoztatták 
az utcaneveket. De ezt igazolja az is, hogy a 2014. év végi 
képviselő-testületi ülések egyikén maga a polgármester 
terjesztette be az üggyel kapcsolatos rendeletmódosítást. 
Ő is tudta, hogy ez nem kerülhető el, különben nem nyúj-
totta volna be az indítványt. Végül azt is fontos tudni, 
hogy 2015. év elején az utcanévváltozással kapcsolatban 
a képviselő-testület minden tagja igennel szavazott, senki 
sem mondott nemet, de még csak nem is tartózkodott. A 
hét igen, pedig a törvény melletti egyöntetű kiállást iga-
zolja. A felelősség tehát közös. A polgármesternek és a 
képviselőknek azonban e miatt nem kell magyarázkod-
nia. Azt tették, amire a törvény kötelezi őket. 

Az én bűnöm az, hogy elmondtam: a felmenőim is 
érintettek voltak a nevezett korszak meghurcoltatásai-
ban, ezért megértem a törvényalkotók szándékát. Néhá-
nyan úgy gondolják, hogy e miatt szégyenkeznem kelle-
ne. Mások elvárnák, hogy családi múltam miatt lesütött 
szemmel járjak a faluban. Én azonban ezt nem teszem. 
Nem gondolom, hogy a történtekért meg kellene tagad-
nom elődeimet, származásomat. 

A nevezett utcák lakóinak aggodalmát ugyanakkor 
teljes mértékben megértem. Én is tapasztalom a körük-
ben kialakult bizonytalanságot. Sokan keveslik az eddig 
kapott tájékoztatást. Nem tudják vagy nem biztosak ab-
ban, hogy kinek lesz ingyenes az iratok cseréje, kinek 
kell majd esetleg fizetnie a változásokért, hol kell cserélni 
a dokumentumokat, milyen egyéb kötelezettséggel jár 
a törvényi előírás. E miatt természetes a többség aggo-
dalma, részben érthető a feszültség oka. Valószínűnek 
tartom, hogy egy pontosabb, rendszeresebb, ismétlő tá-
jékoztatással érdemben sokat lehetne javítani a kialakult 
helyzeten. 

Véleményem szerint egy település életében az utcák, 
közterek, közintézmények elnevezése mindig felelős, 
higgadt, hosszú távú gondolkodást igényel a lakosság 
és az általuk megválasztott döntéshozók részéről. Ezért 
szeretném az eddig leírtakkal szemben pozitív fejlemény-
ként megemlíteni az ad hoc jellegű utcanévadó bizottság 
megalakulását, melynek feladata az új elnevezésekkel 
kapcsolatos javaslatok kidolgozása volt. E szerv tagjait az 
önkormányzat képviselő-testülete ajánlotta részben a szó-
ban forgó utcák lakóiból, akik többségükben elfogadták a 
felkérést. Az itt folyó munkában magam is részt vettem 
és jóleső örömmel tapasztaltam a megjelent személyek 
építő jellegű, felelős hozzászólását, intelligens formájú, 
együttműködő szerepvállalását. Lényegesnek tartom azt 
is elmondani, hogy a javaslatok a változásokban érintet-
tek véleménye és a település hagyományainak együttes 
figyelembevétele alapján születtek meg. A végső döntést 
az önkormányzat képviselő-testülete hozza meg, várható-
an 2015 decemberében. 

Végezetül a magam nevében szeretnék köszönetet 
mondani az ad hoc bizottság munkatársainak az előbbi-
ekben mutatott együttműködésért. Tettükkel történelmet 
írtak, ez ügyben végzett szerepvállalásukat várhatóan az 
utókor fogja majd értékelni. E mellett úgy gondolom, kö-
szönettel tartozom a nevezett utcák azon lakóinak is, akik 
megértő és türelmes magatartással viselték a törvény ál-
tali változásokat.   

Őszinte vallomás

Németh Csaba  



7.„Egy elveszett zászló nyomában” Nagymegyerben

2015-ben Tápiógyörgye és Nagymegyer kapcsolatának 
története újabb fontos lépcsőfokához érkezett el. Ebben az 
évben, szeptember 19-én, Tápiógyörgyén írták alá először az 
önkormányzatok közötti testvértelepülési szerződést, majd 
került megrendezésre a két település baráti kapcsolatának 
történetét feldolgozó „Egy elveszett zászló nyomában” című 
könyv bemutatója. A programról a Faluújság októberi száma 
adott bővebb beszámolót. E kettős ünnep most leírt második 
fordulóját november 7-én Nagymegyerben tartották meg, 
melynek szervezője a város önkormányzata és a Csemadok 
helyi alapszervezete volt. Ez utóbbi eseményre Tápiógyör-
gyéről az önkormányzat képviselő-testületének küldöttsége, 
valamint a Torockó Baráti Társaság kirándulócsoportja láto-
gatott el.

A Nagymegyerben rendezett ünnepség 17 órakor vette 
kezdetét a Városi Művelődési Központban, ahol a vendégek 
által összeállított, a két település történelmi és jelen kapcsola-
tát bemutató fénykép és dokumentum kiállítás várta az érdek-
lődő közönséget. A műsort Zakál Gyula helybéli versmondó 
kezdte szavalatával, majd Bittera Zsuzsanna, a Csemadok 
Nagymegyeri Szervezetének elnöke mondott köszöntő beszé-
det, felvázolva a múlt és a napjaink barátságának legfonto-
sabb fejezeteit. Az elnök asszonyt követően Varró István, Tá-
piógyörgye község polgármestere, valamint Mikóczy Dénes, 
Nagymegyer város alpolgármestere szólt a jelenlévőkhöz, 
mindketten a kapcsolat értékeinek sokszínűségét kiemelve 
és méltatva. Ez után került sor a testvértelepülési szerződés 
újbóli, ünnepélyes aláírására. Az utóbb említett személyek 
kézjegyükkel és önkormányzatuk pecsétjével erősítették meg 
a szeptemberben már aláírt dokumentumok másodpéldányát. 

A hivatalos ceremóniát követően Dudellai Katalin és Feke-
te Fanni tápiógyörgyei zenetanárok hangszeres előadása szí-
nesítette a programot, majd Zsoldos Viktória, a Nagymegyeri 
Bartók Béla Magyar Tannyelvű Alapiskola 6. osztályos tanu-
lója énekelt népdalokat. 

A műsor az „Egy elveszett zászló nyomában” című könyv 
bemutatójával folytatódott. A Németh Csaba tápiógyörgyei és 
Varga László nagymegyeri szerzőpáros által írt kötetet Ko-
vács László történész, a somorjai gimnázium nyugalmazott 
igazgatója mutatta be, majd értékelte szakszerűen. Ezt köve-
tően a szerzők beszéltek elvi és gyakorlati indítékaikról, me-
lyek a könyv megírására késztették őket. 

A közös mű arról a zászlóról kapta címét, amelyet 
a tápiógyörgyei küldöttek 1939. június 6-án adtak át 
Nagymegyerben a város levente korú ifjúságának. Az értékes 
ajándék sajnos elveszett a történelem viharos esztendői során, 
ám a jelen barátság keretében, néhány évvel ezelőtt sor került 
egy a régihez hasonló adományozásra. Ez utóbbi esemény 
tiszteletére vetítették le a házigazdák azt a 2009-ben készített 
felvételt, amelyben a tápiógyörgyei küldöttség vezetőjeként, 
a tavalyi évben elhunyt Póczné Fehér Mária egykori polgár-
mesterasszony mondott beszédet, a Csemadok számára készí-

tett új zászló átadásának alkalmából. A vendégek nevében 

hálás köszönet a különösen megható, szívhez szóló gesztusért. 
A rendezvényt a Nagymegyeri Bárdos Lajos Vegyeskar 

nagyszerű fellépése zárta, amely ezúttal is méltó keretet adott 
a tartalomban gazdag, színvonalas műsorhoz. 

Az est végén közös vacsora adott lehetőséget a kötetlen 
társalgásra, ahol a helyiek jóvoltából előkerült egy eddig nem 
említett régi zászló. A féltve őrzött nemzeti színű lobogót a 
bevonuló magyar hadsereg katonái ajándékozták a városnak 
1938-ban, a Felvidék visszacsatolásának alkalmából. E cikk 
illusztrációjaként szereplő képen a most leírt ereklye látható a 
vendéglátók és barátaik kezében.

A szeptemberi és novemberi kettős program a Torockó Ba-
ráti Társaság és a Csemadok Nagymegyeri Szervezete által a 
Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott nyertes pályázat 
segítségével, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támo-
gatásával valósult meg. Németh Csaba  

Csoportkép a bevonuló magyar hadsereg katonái 
által 1938-ban ajándékozott zászlóval

Kedves Szurkolóink
A 2015/16-os labdarúgó bajnokság küzdelmei, a 

2015.11.28-án Abonyban lejátszott mérkőzéssel befeje-
ződtek, így az év vége közeledtével vethetünk egy rövid 
értékelést a mögöttünk hagyott őszi szezonra.

A jelenlegi bajnokságban a felnőtt az U19 és az un. 
Bozsikos program több korosztályában versenyeznek já-
tékosaink-sportolóink.

Ha felnőtt labdarúgóink szereplését egy festő szeret-
né megfesteni, akkor valószínűleg az üde hangulatos, 
kellemes, a szemnek  kifejezetten tetsző színek és a zord 
igen borús kifejezetten zavaró és szomorúságot sugalló 
színekből állna össze ez a festmény. Tehát ne szépítsük 
szereplésünk „vegyesre” sikeredett.  Noha tudtuk, hogy 
az utóbbi 8 év legerősebb bajnokságában fogunk részt 
venni. Összességében a 15 mérkőzésen megszerzett 21 
pontunk (7győzelem)  8. helyet ért (holtversenyben a 7. 
helyezettel), de a hazai pályán elért 5 vereség  még akkor 
is kellemetlenül ért mindenkit, ha az 5-ből 4 csapat, a 
feltételeit tekintve magasan előttünk is jár. Persze hivat-
kozhatnánk kifejezetten balszerencsés körülményekre 
is (ebben is lenne valami) de nem érdemes, magunkat 
ne csapjuk be, a szükséges tanulságot a szakmai vezetés 
levonta és világosan látja a tavaszi szezonra szükséges 
igazolni legalább hat labdarúgót. A megszerzett 21 pon-
tunk reálisan jó alapot nyújt ahhoz, hogy a bajnokság vé-
gén a 16 csapat közül az 4-6. helyet megszerezzük. Úgy 
gondolom ez jelenleg legalább akkora siker lenne, mint 
amikor 2013-ban bajnokságot nyertünk. Külön öröm-
ként könyvelhetjük el, hogy az U19-es csapatból a saját 
nevelésű Kiss Ákos és Varró Zoltán is helyet követelt 
magának a felnőtt csapatban. Remélem, még sok örömet 
szereznek szurkolóinknak.

A pálya infrastruktúrájáról: a „palánkos pálya” fa 
szerkezetének állagmegóvása téli körülményekre vala-
mint a  füvesítéshez szükséges  talaj elegyengetése meg-
történt (külön köszönet Németh Istvánnak a talaj egyen-
getéssel végzett munkájáért), a tavasz során  a védő háló 
és a füvesítés befejezésre kerül. A TAO-s program kere-
tében  - önkormányzati segítséggel - új fűnyíró traktort 
sikerült 2015.júniusában megvásárolni, megteremtve 
ezzel a pálya könnyebb karbantartásának lehetőségét.

Végezetül minden kedves Szurkolónknak áldott, bé-
kés egészségben és sikerekben gazdag ünnepeket és új 
évet kívánok, sok-sok györgyei góllal sikerekkel.

Tisztelettel: Hajnal József
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Minden tanév újabb és újabb feladatokat jelent, nem-
csak a gyermekek, de a szülők és pedagógusok számára 
is. Szükség lesz mindenki figyelmére, türelmére, példa-
mutatására. Közös munkánk során a partneri együttmű-
ködést tartom a legfontosabbnak. Ez adhat a gyermeke-
inknek olyan hátteret, alapot, amely a legoptimálisabb 
fejlődésüket biztosítja, a tehetségüket felszínre hozza, 
személyiségüket harmonikussá teszi.

Ettől a tanévtől működtető váltás zajlik, mely ér-
telmében a községi Önkormányzathoz visszakerülnek 
bizonyos iskolai kiadások és az épület fenntartásának 
joga. Jelenleg is folyik a váltás, s bár a törvényi háttér 
eléggé kusza, mégis bizakodom abban, hogy zökkenő-
mentes lesz. Hiszen a szereplők eredményes együttmű-
ködése ezt biztosítani fogja. Iskolánk ebben a tanévben 
is a Jászapáti tankerület tagiskolája maradt. A fenntar-
tóval továbbra is maximálisan jó a kapcsolat, ami az 
egyik legfontosabb alapja annak, hogy ebben a tanév-
ben is jó körülmények között taníthassunk. A községi 
önkormányzatnak és Varró István polgármester úrnak 
is köszönettel tartozunk, hogy a nyár folyamán 5 alsós 
tanterem teljesen új PVC burkolatot kapott, ezzel egy 
évek óta fennálló balesetveszélyes állapotot sikerült fel-
számolnunk.

Most már az első három évfolyamon kaphatnak kis-
diákjaink ingyenes tankönyvet, melyek egyúttal tartós 
tankönyvként hét évig kell, hogy szolgálják gyermeke-
inket. 

Az előző tanévhez hasonlóan az iskola idén is színes 
programokkal szeretné várni a gyermekeket, hiszen a 
törvény kimondja, hogy a tanintézménynek szinte egész 

nap biztosítani kell elfoglaltságot a tanulóknak. Ezt ne-
hezen tudjuk biztosítani, hiszen a tanulóknak megnöve-
kedtek a tanórái és a kollégák maximális óraszáma csak 
épp, hogy lefedi ezt. 

Kérjük, hogy az iskolával és a gyermekekkel kap-
csolatos ügyek intézését telefonon előre egyeztessék 
a titkárságon, a szaktanárral vagy az iskolavezetéssel, 
hogy a portás mindenkit beengedjen, akinek itt dolga, 
elintézni valója van. 

Nagy segítség az iskolavezetésnek, hogy Kiss Bá-
lint tanár úr mellett, már teljes, fő állásban tanít nálunk 
Dudellai Katalin tanárnő is, így a zeneiskolával kapcso-
latos minden adminisztrációs és információs dologgal 
már őt kell keresni. Biztos vagyok benne, hogy idén is 
sok szép sikert, előadást és bemutatót láthatunk régi és 
új zeneiskolás növendékeinktől és ehhez minden techni-
kai és személyi feltétel rendelkezésre áll, hiszen a 2 főál-
lású kolléga mellé egy harmadik, teljes állású kolléganőt 
is felvehettünk, Fekete Fanni tanárnő személyében, aki 
fafúvós növendékeket tanít nagy szakmai hozzáértéssel. 
Az önkormányzat és a tankerület segítségével és támo-
gatásával Toperczerné Erdélyi Szilvia tanárnő újabb 1 
évre megbízást kapott 10 tanuló zongoraoktatására. 

A pedagógus életpálya modell részeként ebben a nap-
tári évben öt pedagógus minősítő eljárására került sor, 
akik mindannyian sikerrel vették az akadályt és január 
1-től Pedagógus II. fokozatba kerülnek. Sok sikert kí-
vánunk nekik további munkájukhoz! Ezen gondolatok-
kal kívánok minden kedves tanulónknak, kollégáimnak, 
szülőknek és együttműködő partnerünknek Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog 
Új Évet!

Juhász Attila
tagintézmény-vezető

Iskolai hírek

Idén novemberben már ötödik alkalommal nyitot-
ta meg kapuit a Talentum tábor Zánkán: a négynapos 
programra ezúttal is az ország minden pontjáról érkez-
tek gyerekek. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
által életre hívott kezdeményezés elsősorban a tehetség-
gondozásról szól, de közösségteremtő ereje is kiemel-
kedő. 

A kezdeményezés még 2013-ban indult a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány ötlete nyomán, az azóta 
eltelt két év alatt pedig hozzá lehetett szokni, hogy az 
ide érkezők – legyenek azok táborvezetők, vagy gye-
rekek – nem üdülni, hanem dolgozni jöttek. A csütör-
töktől vasárnapig tartó táborba most éppen 111-en az 
ország minden tájáról. Ők azok, akiket szakmai vezető-
ik a nyári tematikus Erzsébet-táborok résztvevői közül 
válogattak ki, mint az adott érdeklődési terület legtehet-
ségesebb ifjoncait.

Iskolánkból 3 tehetséges diákot is kiválasztottak ab-
ból a 15 tanulóból, akik az idei nyáron a balatonberényi 
Erzsébet Táborban töltöttek egy hetet három kísérő pe-
dagógussal, Juhász Attilával, Juhászné Ulviczki Zsófiá-
val és Jónásné Fehér Veronikával. A Népi Mesterségek 

elnevezésű foglalkozások közül a faművességet és az 
ékszer- és játékkészítést választottuk. Már az első na-
pokban kitűnt ügyességével és kitartásával Somogyi 
Kinga (6. o.), Szabó Tamás (7. a) és Vágány Dániel (8. 
a), akiket végül a szakmai vezetők a turnus legtehetsé-
gesebb diákjai közé választottak. 

Kitartásuk, illetve az adott tevékenység iránt érzett 

Tápiógyörgyei „talentumok” a zánkai Erzsébet Táborban

Szabó Tomi (balra) munka közben
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Egészséges életmódra 
nevelés az iskolában
Iskolánk az előző tanévtől részt 

vesz egy TÁMOP-os pályázatban, 
melynek célja a diákok egészséges 
életmódra nevelése. A pályázat pon-
tos elnevezése: 

„Komplex intézményi mozgás-
programok és kapcsolódó egész-
ségfejlesztési alprogramok meg-
valósítása az általános iskolákban, 
többcélú intézményekben valamint 
szabadidős közösségi mozgásprog-
ramok és kapcsolódó egészségfej-
lesztési alprogramok megvalósítása 
az iskolán kívüli szereplők bevoná-
sával.”

 Teljes körű Iskolai Egészségfej-
lesztés (TIE) projekt: 

A 2014. augusztus 28-án elindult 
Teljes körű Iskolai Egészségfej-
lesztés (TIE) projektet az Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) 
és a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) konzorciu-
ma valósítja meg. A projekt célja a 
megfelelő egészségtudatos szem-
léletmód kialakítása, a gyermekek, 
tanulók (mindennapos) egészségfej-
lesztéssel összefüggő készségeinek, 
ismereteinek bővítése, és ezek vi-
selkedésbe történő beépítése, főként 
közösségépítő, egészségfejlesztési 
és testmozgás programok segítségé-
vel.

A Magyar Állam és az Európai 
Unió Szociális Alapjának támo-

gatásával megvalósuló projektben 
az NEFI és a KLIK mellett több kül-
ső közreműködő is rész veszt. Ösz-
szesen mintegy 18 megye 288 isko-
lája, 864 pedagógus, 6 regionális és 
54 megyei koordinátor, és mintegy 
100 védőnő segíti a közös munkát, 
a szaktudás átadását, a programok 
megszervezését és megvalósítását.

Iskolánkban három intézményi 
koordinátor tevékenykedik, Juhász-
né Ulviczki Zsófia, Nagy Lászlóné, 
Vágány Antalné és állandó segítő-
jükként Jónásné Fehér Veronika. Az 
ő feladatuk volt a tanulók bevonása 
a programba, a hétvégenként Szol-
nokon megrendezett Hétpróbákra 
a gyerekek felkészítése, kísérete. A 
tanév végén a programba bevont és 
a sportversenyeken jól szereplő ta-
nulók érmet és kulacsot kaptak. 

A pályázat hivatalos része már 
lezárult, de még további 5 évig fenn 
kell tartani ezt a projektet. Ehhez 
többféle támogatást nyújt a TIE pá-
lyázat. A diákok tanórák és délutáni 
foglalkozások, versenyek keretében 
tanulnak az egészséges táplálko-
zásról, megfelelő száj- és testhigi-
éniáról, a mozgás fontosságáról, a 
balesetmentes közlekedésről, káros 
szenvedélyekről. A tanulók a pá-
lyázat jóvoltából kisebb ajándéko-
kat kaptak, például tornazsákokat, 
egészséges élelmiszert tartalmazó 
csomagokat (méz, aszalt gyümöl-
csök), tisztasági csomagokat (fogke-
fe, fogkrém), uzsonnás dobozokat.

Intézményünk is sokat nyert ezzel 
a pályázattal, hiszen többféle torna-
szert, labdákat, játékokat és egy rég-
óta várt mobilhangosítást kaptunk, 
és várhatóan még több, nagy értékű 
tortatermi felszerelés is érkezik. 

Juhászné Ulviczki Zsófia
intézményi koordinátor

szeretetük komoly próbája volt november utolsó hétvé-
géje: a gyerekek napi kétszer összesen hat órát dolgoz-
tak. Ez nem volt újdonság tanulóink számára, hiszen a 
táborban már hozzászoktak a kötött időrendhez, a mun-
kához. Mivel mindenki élvezte, amit csinált, nagyon 
gyorsan elröppent a 3 óra. 

A Tálentum Tábor vezetői így írtak a táborról: „A 
gyerekek 7-20 év közöttiek, de nemcsak életkorukban, 
hanem családi, környezeti hátterükben is sokban kü-
lönböznek egymástól. Az együtt töltött időnek komoly 
haszna, hogy képességeikben fejlődhetnek, de azt is 
megtanulhatják, hogyan fogadják el egymást, és miként 
válhatnak, ha még oly sokszínűek is, valódi közösségé. 
És valóban, a recept működik: az ember sem társadalmi, 
sem származási, sem pedig egzisztenciális ellentétekkel 
nem találkozik, egyedül szorgalmat, tehetséget, vala-
mint a jelen és a jövő reménységeit látja maga körül. 
Folytatás ugyanitt, jövő tavasszal!” – Hiszen ez a három 
tehetséges diákunk az őszi mellé egy tavaszi táborozást 

is nyert. 
Az egyik diákunk (Szabó Tamás) így fogalmazott az 

ott töltött időről: 
„Már nagyon vártam a tábort. Sok feladat próbára 

tett minket. Precízen és türelmesen kellett dolgoznunk. 
Izgalmas feladatok vártak ránk. Én egy fából faragott 
bögrét készítettem, míg a társaim halas tálat. Gyorsan 
eltelt ez a négy nap. Sok tapasztalatot és élményt szerez-
tem. Külön köszönettel tartozom tanáraimnak és a szak-
mai vezetőmnek, akik lehetővé tették, hogy bejuthassak 
ebbe a táborba. Szüleim nagyon büszkék rám, hogy ide 
eljutottam.”

Remélem, 2016-ban is lehetőségünk lesz Erzsébet-
táborra pályázni, hiszen amellett, hogy a nehezebb anya-
gi körülmények között élő gyerekeknek is lehetőségük 
van eljutni a Balatonhoz, a tanulók különböző népi mes-
terségeket is megismerhetnek. 

Juhászné Ulviczki Zsófia

Büszkék vagyunk!

Iskolánkból négy 4. a osztá-
lyos diák - Bagyinszki Nikolett, 
Juhász Dávid, Szűcs Klaudia és 
Varga Natália - a Bolyai Anya-
nyelvi Csapatverseny Délke-
let-Pest megyei fordulóján 6. 
helyezést ért el. (A tanulók a 
pontszámukkal Szolnok me-
gyében 3. helyezést értek volna 
el.) Felkészítő tanáruk: Vágány 
Antalné

Gratulálunk nekik!
Juhász Attila

tagintézmény-vezető
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Köztudott, hogy télen nem minden madarunk költözik 
melegebb tájakra. Számos faj itthon marad. Etetés nélkül 
elpusztulhatnak. Segítsünk rajtuk!

Mikor etessünk?
Az etetési időszak az első fagyoktól (november eljétől) 

tavaszig tartson (április közepéig). Az sem okoz gondot, 
ha a madáretetést már az ősz beköszöntével (szeptember-
ben) elkezdjük. Főleg akkor, ha az aszályos időjárás miatt 
kevés volt a fűfélék termése és ónos eső esetén is.

Mivel etessünk?
A korai kezdésnél elég néhány marék magot kiszór-

nunk, pl. napraforgót vagy állatkereskedésekben besze-
rezhető pintyeleség, köles, de a tört dió is tökéletesen 
megfelel. Felszúrhatunk az ágakra egy-két félbevágott 
almát.

Ha ősszel rászánjuk az időt a dió begyűjtésére, előké-
szítésére - nem baj, ha a mag héjtörmelékes, a madarak 
gond nélkül kiválogatják az ehető részeket. A nem sós 
vagy kifőzött szalonna, faggyú is természetesen jó, de ma 
már szinte bármelyik állateledel boltban kapható cinke-
golyó. Legalább ilyen jó ha lágy sajtot teszünk az etetőbe. 
Nagyon szeretik a madarak, különösen a vörösbegyek.

Mivel ne etessünk?
Soha ne adjunk az énekesmadaraknak kegyeret vagy 

kenyérmorzsát, mert bélgyulladást okoz.
Miért fontos az etetés folyamatossága?
A madarak megszokják és számítanak az etetőhelyek 

táplálékkínálatára, évről-évre akár messziről is visszatér-
nek a stabil etetők közelébe telelni. Ezért ha váratlanul 
abbahagyjuk az eleség pótlását, rengeteg madarat hozha-
tunk nehéz helyzetbe.

Ötletek: ha nem dobjuk el a cinkegolyó és egyéb ha-
sonló kiszerelésű eleségek kiürült hálóját, akkor ezek jól 
hasznosíthatók a tavaszi fészekanyag kihelyezésnél. A 
vaj és a háj is alkalmas pótló madáreleségként. Rakha-
tunk ki porfürdőt is a madaraknak.

A madarak itatása.
Legalább olyan fontos télen az itatás, mint nyáron. 

Ráadásul nem csak ivásra, hanem fürdőzésre is használ-
ják az itatót. Legalkalmasabb itató az 5-10 cm mély mű-
anyag virágalátét.

Ohnsorge Nóra

Téli madáretetés
Óvodánk 2015. szeptember 1-től a Kastélykert Egy-

séges Óvoda-bölcsődeként működik, ahol egy óvodai 
csoportba integrált formában, a második életévüket be-
töltött kisgyermekek napközbeni ellátását biztosítjuk, 
szakképzett óvodapedagógussal, kisgyermekgondozó-
val, dajkával. 

Az új gyermekek fogadása, a beszoktatás kiemelt 
feladat, ami biztonságot ad a gyermekeknek és a szü-
lőknek. A beszoktatás mással nem pótolható lehetőség 
arra, hogy a szülők és az óvoda dolgozói egymás kom-
petenciáit megismerjék, és a gyermekekkel való bánás-
mód koherenciáit formálni kezdjék.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek meg-
felelően ebben a csoportban is fontos helyet kap a 
gyermek differenciált fejlesztése. A különböző okból 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében törekszünk 
enyhíteni a hátrányokat, és az azokból származó követ-
kezményeket. 

Célunk, biztosítani minden esetben az egyenlő esély-
hez jutást, a sikeres társadalmi beilleszkedést. A sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátását, a gyermekek sé-
rülés specifikumának megfelelően történő fejlesztését 
logopédus- gyógypedagógus, vagy szurdopedagógus 
szakember végzi. 

A családlátogatás, a család és az óvoda, vagy a szülő, 
a pedagógus és a gyermek közti kapcsolat kialakításá-
nak fontos színtere. Jó lehetőséget ad az ismerkedésre, a 
gyermekek mélyebb megismerésére a saját biztonságot 
adó környezetében. 

A családi és az óvodai nevelés összehangolása 
édekében partnerközpontú együttműködésre, nyitott-
ságra törekszünk. 

Nevelőtestületünk bízik, az együttműködés haté-
konyságában és hisszük, hogy a nevelőmunkánk a gyer-
mekek harmonikus fejlődését és a szülők elégedettségét 
szolgálja. 

„Kezemben az apró, égő gyertya fénye
pislákol, mint gyermek álmodott reménye. 
S a hófödte éjszaka aludni tér végül,
mert nincsen karácsony szeretet nélkül.”

  (E. Zajácz Erzsébet: Karácsony éjjel…) 

Az óvoda dolgozói nevében minden kedves olva-
sónak Békés, Boldog Karácsonyt és eredményekben 
gazdag Új Évet kívánok:

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető

Tápiógyörgye Kastélykert 
Egységes Óvoda-bölcsőde



Szüretelni voltunk
Az ősz, többek között a szüret ideje. Dalok, mesék, 

népszokások, babonák színes szövevénye övezi a ma-
gyar szőlőt, a magyar bort. Vidámság és jókedv üt ekkor 
tanyát a szőlőskertekben. Hajdan, kivonult a falu apraja, 
nagyja a szőlőbe.

Idén a nagycsoportos óvodások is megtehették ezt. 
Vendégül láttak minket Újszilváson Gergelyfi Sarolta 
és Király Regina szüleinek szőlőjében. A gyermekek 
közvetlen közelről figyelhették meg a szőlő feldolgozá-
sának folyamatát. A darálóban ledarálták a termést, ör-
vendeztek, amint a kádban halmozódott. Majd átkerült 
a présbe, sutuba, mellyel kipréselték a gyümölcsből a 
levét, az édes mustot. Ezt a gyermekek nagy örömmel 
meg is kóstolták. 

Lementünk a pincébe, ahol a korábbi kisszüret ered-
ményéből megfigyelhették a must után a murcit is, majd 
a következő letisztultabb fázisát, s végül, a majdnem 
kész bort, melyet az üvegből készült tökkel szippantott 
a gazda a hordóból. Hallhatták az erjedő lé pezsgését, 
érezhették, a hordók és a murci szúrós illatát. 

S végül, vendéglátóink finom lakomával kedvesked-
tek kis látogatóiknak. Élményekkel, tapasztalatokkal 
gazdagon indultunk vissza óvodánkba. 

Ezúton is hálásan köszönjük a háziaknak, azt a sok 
szeretetet, törődést, amit az óvodások kaptak tőlük.

Benedekné Fehér Anikó 
óvodapedagógus

„Száz liba egy sorba…”
Lámpást lobogató óvodások lepték el a falu központ-

ját 2015. november 11-én, szerdán. A felvonulást har-
madik alkalommal rendeztük meg, melynek nem titkolt 
célja a közösségi hagyományok ápolása, jóságra, önzet-
lenségre nevelés. 

A Márton-napi népszokások egyrészt a mezőgazda-
sági munkák befejeződéséhez kötődtek, másrészt ahhoz 
a legendához, mely szerint Szent Miklós egy libaólban 
próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták választani, 
de a szárnyasok elárulták gágogásukkal. 

A felvonulást megelőzte a csoportonkénti hagyo-
mányok, népszokások felelevenítése, kézműveskedés: 
a szülővel közös a libakészítés, vágás, ragasztás, libás 
játékok eljátszása, majd lámpások meggyújtása. 

A sok lámpás és az égen egyre fényesebben ragyogó 
csillagok fényénél kezdtük meg a közös felvonulásun-
kat. Fél órára a gyerekek és a szülők vidám libás dalai-
tól, mondókáitól lett hangos a falunk központja. 

Az est zárásaként az óvoda teraszán láttuk vendégül 
a felvonulókat libazsíros kenyérrel, teával és libanyak 
sütivel, (köszönet a szülőknek), melyet lelkesen osztot-
tak meg felebarátjukkal, ahogy azt a jószívű katonától, 
Mártontól tanulták. 

Barna Ágnes
óvodapedagógus

A zene világnapja
“A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. 

Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
Kodály Zoltán

 A zene világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin 
hegedűművész és az UNESCO zenei tanácsának a fel-
hívására ünneplik október 1-jén. Ez a nap a zeneművé-
szet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különbö-
ző kultúrák zenéinek jobb megismerését.

Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a 
sírig. A zene, az ember legősibb kifejezési formája, esz-
köze, amely ősibb, mint a nyelv.

 Az óvodai zenei nevelés célja az esztétikai és 
érzelmi élménynyújtás, a zene iránti érdeklődés felkel-
tése, az éneklés, énekes játékok megkedveltetése, vala-
mint a zenei képességek fejlesztése, zenei ízlésformálás, 
gátlásoldás. A zenei nevelés, hatással van a testi, szelle-
mi fejlődésre, gazdagítja a gyermekek érzelemvilágát, 
hozzájárul a személyiség sokoldalú fejlődéséhez.

 Számomra hatalmas öröm volt, hogy a Zene Vi-
lágnapja alkalmából a tápiógyörgyei zeneiskola Tanárai 
illetve a Csipet Csapat tagjai meghívták a Kastélykert 
Egységes Óvoda-Bölcsöde középső- és nagycsoportos 
gyermekeit egy kis bemutatóra. Az óvodásgyermekek 
egész nap azt várták, vajon mikor mehetnek már a Ze-
neiskolába. Mikor odaértünk, elvarázsolta őket az új 
környezet, a sok hangszer, a gyerekek. Az előadást gyö-
nyörködve figyelték végig, egy percre sem vették le a 
szemüket a gyerekek a csillogó hangszerekről. Ezuton is 
szeretném megköszönni ezt a csodás élményt Dudellai 
Katalinnak. Úgy gondolom, színvonalas műsort kaptak 
a gyerekek és élményekkel gazdagodva tértek vissza az 
Óvodába. 

Holyevácz Nikoletta
óvodapedagógus

11.

Mezei futóverseny Jászberényben október 6-án 
volt. Dobogóra senkinek nem sikerült állnia, de a jó 
színvonalú, nagy létszámú indulók között a legtöb-
ben az élmezőnyben végeztek.

8. o.: Bozóki Boldizsár, Molnár Milán, Halmai 
Barbara, Kiss Bianka. 5. o.: Lovas Bence, Varró 
Dominik, Molnár Márk, Berki Evelin, Juhász Máté. 
4. o.: Sándor Izabella, Pikács Bianka, Seres Janó, 
Szűcs Péter.

VI. Jász Kupa, október 20-án Jászapátin a 8. o.-
os fiúk vettek részt egy 6 csapatos tornán, ahol a 3. 
helyezést érték el. (Bozóki Boldizsár, Molnár Mi-
lán, Vágány Dániel, Petrovics Dávid.)

Az alsó tagozatosak Intézményi Bozsik prog-
ramban vesznek részt, ahol az 1.-2. osztályosok még 
ismerkednek a légkörrel, a 3.-4. osztályosok már ko-
moly eredményeket is tudnak felmutatni. Az egyik 
alkalommal a 2. helyet szerezték meg a tornán.

Litkei Máté 

Iskolai sportesemények
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A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 
nevében szeretnék köszönetet mondani mindazok-
nak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával 
egyesületünket támogatták. Az adóhivatal ezen 
támogatás révén  303.549 Ft-ot utalt át egyesüle-
tünk részére. Kérjük, hogy a jövőben is támogassák 
egyesületünket, hogy felszereltségünket a feladatel-
látáshoz mindig biztosítani tudjuk. A támogatásból 
eszközöket javíttattunk, illetve pótoltunk.

Adószámunk: 18675737-1-13
Köszönetet szeretnék még mondani a Tápió-

györgyei Községi Önkormányzatnak az éves támo-
gatásért, valamint a nem pénzbeli, de működésün-
ket támogató döntésükért. 

Egyesületünk eszközfelszereltsége megfelelő, 
rendelkezünk mindazon eszközökkel, melyek elő-
segíthetik szükség esetén a lakosság védelmét. Az 
eszközállományunkat még teljesebbé tette október 
hónapban a svájci testvértelepülésünk Wünnewil-
Flamatt önkormányzata és tűzoltói, egy tűzoltó 
gépjárművet adományoztak egyesületünknek. A 
gépjármű használt, az új gépjárműfecskendőjüket 
megkapták, és  a lecserélt járművet adták át ré-
szünkre. Az átadásra ünnepélyes keretek között ke-
rült sor, melyen egyesületünket képviselve 7 fő vett 
részt.

A gépkocsi műszaki adatai: 3 személyes, benzin 
üzemű 5895 cm3, 190 LE, 1800 literes víztartály-
lyal rendelkezik, szivattyú típusa: „Aspi Tamini – 
Fertilia”, tartozéka még: 2x60 m gyorsbeavatkozó 
tömlő, 2 db tömlőorsó, 80 liter habképző szer.

Természetesen rendszeresen élünk a pályázati 
kiírások adta lehetőségekkel, ebben az évben is 2 
pályázatot nyertünk. Egyik pályázaton az Országos 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól nyertünk eszkö-
zöket, míg a másik pályázaton pénzbeli támogatást 
nyertünk rendezvényre, és volt olyan is, hogy nem 

nyertünk a beadott pályázattal, de ez utóbbi eset 
sem tántorít el attól, hogy jövőre ne próbálkozzunk 
újra.

Ez év szerencsésnek mondható, hiszen települé-
sünkön csökkent a riasztások száma az elmúlt évek-
hez képest. Összesen 6 riasztás volt, ebből 3 tűzeset, 
3 műszaki mentés. Bízunk benne, hogy a jövő évi 
statisztikánk is ilyen alacsony számokat fog tartal-
mazni, és az egyesületnek az eszközök karbantar-
tásán kívül más feladata nem adódik a településen! 

Karácsony közeledtével, a legszebb ünnep nap-
jaiban sem szabad azonban megfeledkeznünk a 
ránk leselkedő veszélyekről, elsősorban a gyertya 
gyönyörű, de nagyon veszélyes lángjáról. 

A tűz keletkezésének két leggyakoribb oka: az 
elektromos áram és a nyílt láng.

• Ne hagyjuk el a lakást, ne feküdjünk le aludni, 
ne hagyjuk őrizet, felügyelet nélkül koszorúnkat, 
fenyőfánkat,  amíg gyertyák égnek rajta!

• Ne vásároljunk kétes eredetű, KERMI enge-
déllyel nem rendelkező izzósort, mert tűzveszélyes!

• A viaszgyertya használatát mellőzzük a kará-
csonyfán! A csillagszórókat kellő körültekintéssel 
helyezzük el, ne érjen a tűlevelekhez, díszekhez! 
Körülbelül egy hét után ne használjunk nyílt lángot 
a fán!

Ezek a tanácsok ünneprontásnak, vagy kivite-
lezhetetlennek tűnnek, azonban mind a tűzoltók 
tapasztalatain nyugszanak. Ha csak egyet-kettőt 
fogadunk meg belőlük, a kockázati tényezőt csök-
kentjük velük.

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, ha tűz-
esetet észlelnek, hívják a 105-es telefonszámot, 
ahonnan értesítik a nagykátai tűzoltóságot, illetve 
egyidejűleg egyesületünket is. 

Minden Kedves Olvasónak  Kellemes Karácso-
nyi Ünnepeket, és Békés Boldog Új Esztendőt kí-
vánunk!

ifj. Sinka Gábor

Tűzoltó egyesületi hírek

Kedves Olvasók!
Könyvtárunk 2015. 12. 01-től   2016. 03. 01-ig 

téli nyitva tartással működik. 17 óra helyett 16 óra-
kor zár.

December 23-tól január 04-ig zárva tartunk.
Kérem azokat az olvasóinkat, akiknél több hó-

napja /esetleg éve/ kint vannak könyvtári könyvek, 
legyenek szívesek visszahozni azokat! 

Az Új Évben is szeretettel várunk mindenkit.
Békés Ünnepeket kívánunk!

Szabó Erika
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A rendőrség hivatalos sajtóközleménye:
Kerékpártolvajok rendőrkézen

„Két férfi a gyanú szerint 9 kerékpárt tulajdoní-
tott el Nagykáta környéki vasútállomásokról.

A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztá-
lya eljárást folytat lopás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt K. Tamás 21 éves maglódi 
és L. Ferenc 19 éves szentmártonkátai lakosok el-
len.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 
gyanúsítottak 2015. január és szeptember közötti 
időszakban 9 alkalommal tulajdonítottak el - vas-
útállomásoknál kialakított kerékpártárolóból – ke-
rékpárokat Tápiószecső, Tápiószele, Farmos és Tá-
piógyörgye területén. A bicikliket a legtöbb esetben 
a lakat levágását követően vitték el, majd néhány 
ezer forintért értékesítették.

A nagykátai rendőrök a végrehajtott nyomozási 
cselekmények eredményeként azonosították a lo-
pások elkövetésével megalapozottan gyanúsítha-
tó maglódi és szentmártonkátai férfiakat, akiket a 
nyomozók 2015. november 10-én a reggeli órákban 
lakásukon elfogtak. K. Tamást és 19 éves társát a 
rendőrök – előállításukat követően – gyanúsított-
ként hallgatták ki, melynek során mindkét férfi elis-
merte a bűncselekmények elkövetését.

A nyomozók vizsgálják, hogy a gyanúsítottak 
összefüggésbe hozhatók-e további vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetésével.

Ellenük a további eljárást a Nagykátai Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.”

Forrás: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

A tápiógyörgyei körzeti megbízottal való kon-
zultáció során tájékoztatott, hogy az elmúlt idő-
szakban történt olyan betörés, melynek során az 
egyedül élő idős hölgy szentmisén való részvétele 
alatt a házába behatoltak, és ott kutatást végeztek. 
A cselekmény igen hasonló az évekkel ezelőtt be-
következett sorozatjellegű bűncselekményekhez. 
Ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ameny-
nyiben hosszabb időre távoznak el ingatlanjukból, 
arról közeli ismerőseiket, illetve szomszédjaikat, 
rokonaikat értesítsék erről a lassan feledésbe merü-
lő, régen jól működő Szomszédok Egymásért Moz-
galom keretében. A cselekmények megelőzésében 
nagy segítséget nyújtanak a már olcsón beszerez-
hető lakásvédelmi biztonsági eszközök beszerelé-
se. Amennyiben mégis bűncselekmény áldozataivá 
válnak, úgy a rendőrséget, körzeti megbízottat ha-
ladéktalanul értesítsék. Amennyiben a bűncselek-
mény vélelmezhetőleg rövid időintervallum alatt 
következett be, és az ingatlanban az elkövetőn kívül 
más nem járt, úgy a nyomok megőrzése érdekében 
a helyszínt őrizzék meg eredeti állapotában.

Az utóbbi időben több kerékpárlopás elkövető-
je ellen indult eljárás a rendőrségen, de ez nem azt 
jelenti, hogy kerékpárjaikat lezáratlanul hagyhatják 
a közterületeken, MÁV állomáson. A kerékpár-
lezáráshoz érdemes jó minőségű kerékpárlakatot 
beszerezni, és a lezárás során arra ügyelni, hogy a 
kerékpárt ne mozgatható, vagy könnyen rongálható 
tárgyhoz rögzítsék. Lehetőség szerint a bicikliket 
korláthoz, kerítésoszlophoz zárjuk, amennyiben le-
hetséges azt térfigyelő kamera látókörében tegyék.

Móricz József

Kék-hírek

A TRV Zrt. és az Önkormányzat közötti kiváló 
partnerségre tekintettel, a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. nevében arról szeretném Önöket 
előzetesen tájékoztatni, hogy 2016 januárjától a tel-
jes szolgáltatási területükön a pénzbeszedős fizetési 
módot felváltja a csekkes befizetés. (A változással 
megszűnik a helyi Takarékszövetkezetek közremű-
ködése is a vízdíjszámlák beszedésében!) A csek-
keket tartalmazó számlákat a TRV Zrt. postai úton 
küldi meg felhasználói részére. Természetesen, akik 
eddig csoportos beszedés útján teljesítettek, csek-
kes, illetve átutalásos számlát kaptak, azokat a vál-
tozás nem érinti. A módosítással a lakosok kényel-
mesebb ügyintézését kívánja cégünk elősegíteni.

Emellett, Társaságunk 2016-ban fokozatosan 
egységesíti leolvasási gyakorlatát is. Lakossági 
felhasználók esetén a korábban alkalmazott havi, 
negyedéves helyett, áttérünk a féléves leolvasás-
ra. A számlák kibocsátása átalányfogyasztásról 
szóló számlákat kap kézhez a felhasználó. A gya-
korlatban ez azt jelenti, hogy öt átlagfogyasztáson 
alapuló részszámla kiküldése után kapja kézhez a 
fogyasztó az elszámoló számlát, mely tartalmazza 

a tényleges fogyasztás és a részszálákban elszámolt 
díjak közötti különbözetet. Természetesen eddigi, 
jól bevált gyakorlatunknak megfelelően továbbra is 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy saját fogyasztási 
szokásait figyelembe véve a felhasználó saját maga 
határozza meg a havi részszámlákban számlázandó 
vízmennyiséget. Ezt az igényt telefonon, levélben, 
e-mailben vagy személyesen jelezheti a TRV Zrt. 
felé. Ugyanakkor az egyedi bekötési vízmérővel, 
főmérővel rendelkező ügyfél kérhet havi, tényleges 
vízfogyasztás alapján készített számlát. Ebben az 
esetben, a felhasználónak kell minden hónap 20-ig 
bejelenteni a vízóraállását Társaságunknál.

Tisztelettel fehívjuk a figyelmet arra is, hogy a 
leolvasás gyakorisága nem változik a közületi fel-
használóknál. Esetükben továbbra is megmarad a 
havonkénti leolvasás. Marad a havi leolvasás a mel-
lékmérős lakossági felhasználóknál is. A változás 
nem érinti továbbá az idényjellegű felhasználókat 
sem.

A módosulásokról a TRV Zrt. a számlával együtt 
értesíti a felhasználóit, a részletekről pedig az ér-
deklődők bővebben olvashatnak majd a www.trvzrt.
hu honlapon is.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tájékoztatás
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A Nyugdíjas Klub tagjai ebben az évben sem pa-
naszkodhatnak, hogy nem volt tennivalójuk, hiszen 
az előállított éves munkaterv szerinti feladatokat ma-
radéktalanul teljesítették.

Februárban részt vettünk az iskolások farsangi 
rendezvényén. Március 8-án Czerván György Or-
szággyűlési képviselő köszöntött bennünket a nőnap 
alkalmából. Köszönjük neki!

Május 1-jén beneveztünk a főzőversenyre, melyen 
első helyezést értünk el. Ugyanakkor részt vettünk a 
tűzoltók koszorúzási ünnepségén, ahol mi is elhelyez-
tük a megemlékezés koszorúját. Május 24-én tartott 
hősök napján a templomkertben a „kalászosokkal” 
közösen énekeltünk az első és második világháború-
ban elhunyt katonák emlékére. Júniusban és szeptem-
berben névnapokat köszöntöttünk tagjaink körében, 
ami igazi jó hangulatban ért véget valamennyiünk 
megelégedésével. Szeptemberben az ÖNO által meg-
szervezett községi nyugdíjas napon léptünk fel. Kö-
szönjük a meghívásukat, s egyben gratulálunk a szer-
vezőknek, hiszen igen színvonalas műsort állítottak 
elő a jelenlevők örömére. Így a Nyugdíjas Klub tagjai 
is külön gratulálnak a fellépő lakóknak. Külön Sinka 
Sándorné Ilonkának, aki korát meghazudtolva mily 
bátran, szépen és tisztán énekelt.

Az év folyamán a kistérség minden egyes közsé-
gébe hivatalosak voltunk. Minden meghívásra ké-
szülni kellett (vers-ének-tánc), hogy ne maradjunk le 
a községektől, a község jó hírnevét megőrizzük.

A meghívásokat nekünk is viszonozni kellett, 
melyet két részben tudtunk megoldani május 8. és 
november 6-án. Pozitív jelenség, ami jelzi, szeret-
nek györgyére jönni, hiszen a 11 község közül min-
denki elfogadta meghívásunkat, senki nem utasította 
vissza. Annál is inkább, mivel a november 6-i ösz-
szejövetel rendkívülinek számított, mivel klubunk 
most ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. 
Erre meghívott vendégeink is voltak. Az Életet az 
Éveknek országos szervezet részéről Bodnár Gábor, 
a Pest Megyei Egyesület elnöke, Wágner Árpádné, 
mint szociális felelős és Korponai Lászlóné kulturális 
felelős, azon kívül a helyi képviselő-testület tagjai. 
Persze az alkalmanként összejött 125-130 személy 
ellátását meg kellett szervezni, ami bizony nem kis 
munkával járt. Éppen ezért a vezetőség nevében 
köszönetet szeretnék mondani a Nyugdíjas Klub 
tagjainak, kik munkájukat, idejüket nem sajnálva 
anyagiakkal is hozzájárultak ezen ünnepek ragyogó 
megvalósításához. Szponzoraink voltak felajánlása-
ikkal Varró István, mint magánember, Bálint Attila 
cukrász, Vancsik László és párja,  Ász-Gáz Kft., Me-
leg Sándor és neje (Kiss malom), nem utolsó sorban 
Seres Sándor, aki külön köszönetet érdemel, hiszen 
a szabad napjait adja fel azért, hogy mi meg tudjunk 

jelenni a különböző meghívásokon, rendezvényeken. 
Köszönjük felajánlásaikat.

Az előző évekhez hasonlóan az idén is készülünk 
a Télapó és az Adventi vásár megszervezésére, és 
azon való részvételre. Reméljük olyan jól fog sike-
rülni, mint 2014-ben.

Tagjaink készülődnek a 2015. év búcsúztatására, 
ahol a télapó a karácsony közeledtével bontogatják 
a meglepetés ajándékot és jó hangulatban fogyaszt-
ják a szilveszteri menüt és közben bizakodva várják 
a 2016-os évet. Én a magam és a Nyugdíjas Klub 
minden tagja nevében kívánok az olvasónak a község 
lakosságának szeretetben töltött kellemes karácsonyt 
és nagyon boldog új évet.

Suba Istvánné

A Nyugdíjas Klub hírei

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Kovács Mihályné Mártonfalvi Katalin
(1947 - 2015)

temetésén részt vettek, koszorút, virágot helyeztek el,
gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Tisztelt Együttérző Györgyeiek!
Szeretném megköszönni mind-
azon györgyei lakosnak, akik 

hozzájárultak unokám
gyógyításához az évek során.
Ezen sorokkal kívánok Boldog 

Békés Karácsonyt.

„A szeretet akkor él, ha minden nap igaz,
néhány szép pillanat az évekre nem vígasz.

Akit sokszor megbántottak, talán ma megbocsát,
de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább!

Köszönettel: Németh Sándorné, nagymama
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Fehér Levente a Full-Contact Szolnok sport-
egyesület karatésa számos hazai és külföldi sikert 
tudhat maga mögött. Legutóbbi eredménye II. he-
lyezés gyerek 35 kg. kategóriában a XVIII. J. & S. 
Speed Kupán.

Európa bajnokságon járt a györgyei lány. 
Az idén az ausztriai Wiener Neustadtban ren-

dezték az utánpótlás díjugrató Európa bajnok-
ságot, ahol válogatott sportolónk Tóth Boglárka 
is részt vett.  Eredményeikről és pályafutásukról a 
következő számban olvashatnak. 

Gratulálunk nekik!

Györgyei reménységeinkről és pályafutásukról

Tájékoztatom a Tápió-vidék valamint a Jász-
ság lakosait, hogy a LOTUS-PREVENTIO 
MEDICAL Nonprofit Kft. pályázati támogatást 
nyert a szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
érdekében. A Nonprofit szervezet célja, hogy 
minél több ember munkához juthasson a meg-
felelő orvosi-foglalkozás egészségügyi orvosi 
vizsgálatok által. A 2015-ös évben 300 főt jutta-
tunk munkához Jászberényben. Várjuk továbbra 
is azon jelentkezését, akik dolgozni szeretnének, 
azonban valamilyen számukra hátrányos egész-
ségügyi ok miatt eddig nem jutottak munkához. 
Irodánk telefonszáma: 0653-383-002 

Köszönettel: Dr. Püspök Szilvia

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontjai:
2016. 01. 18. (hétfő),
2016. 02. 15. (hétfő),
2016. 03. 21. (hétfő)

www. okoviz.hu, +36 53/500-153



16.  2014. 12. - 2015. 12. hónap elhunytak
 Név            Született       Lakcím
1. Árvai Mihályné 1939. Szentháromság tér
2. Bacskai Lajosné 1940. Jókai u. 
3. Balogh Béláné  1930. Kürt u.
4. Baranecz János József 1930. Bercsényi u. 
5. Bató József László 1953. Temető u.
6. Beloberk Tamás József 1953. Damjanich u.
7. Bezzeg Ferenc  1955. Dózsa Gy. u. 
8. Boda Józsefné  1935. Petőfi u.
9. Bornemissza József 1936. Tó u.
10. Boros Gyula Sándorné 1923. Deák F. u.
11. Csicsay Emil  1947. Bercsényi u. 
12. Csicsay Jenő  1940. Bercsényi u. 
13. Dávid András  1951. Táncsics M. u.
14. Dömök Gergelyné 1953. Kodály Z. u. 
15. Dömök Sándorné 1931. Táncsics M. u.
16. Füle Sándorné 1930. Budai N. A. u. 
17. Füstös Ágnes  1957. Táncsics M. u.
18. Gál Attila István 1949. Rudas L. u. 
19. Gazsi Antalné  1937. Sallai I. u. 
20. Gazsovits Sándor 1949. Kodály Z. u. 
21. Glita János  1955. Damjanich u.
22. Guba Imréné  1940. Táncsics M. u.
23. Guba Lászlóné 1936. Táncsics M. u.
24. György Istvánné 1929. Kölcsey F. u.
25. Hencz József  1956. Deák F. u.
26. Józsa Lászlóné 1931. Sziget tanya
27. Juhász Istvánné 1929. Gagarin u.
28. Juhász Sándor 1937. Ságvári E. u. 
29. Juhász Sándor Lászlóné 1955. Dózsa Gy. u. 
30. Katona Mátyás 1940. Táncsics M. u.
31. Kelemen Géza 1951. Deák F. u.
32. Kellert Ferenc 1935. Táncsics M. u.
33. Kispál János  1959. Dózsa Gy. u.
34. Kiss Gézáné  1933. Kovács J. u. 
35. Kiss Pálné  1936. Táncsics M. u.
36. Kovács István 1924. Koltói A. u. 
37. Kovács Mihály Jánosné 1947. Arany J. u. 
38. Kovács Sándor József 1943. Vörösmarty u.
39. Kőszegi Lászlóné 1948. Móricz Zs. u. 
40. Kulcsár Árpád 1964. Táncsics M. u.
41. Mádi József  1946. Mező I. u. 
42. Megyes Jánosné 1922. Dózsa Gy.
43. Menkó Imréné 1944. Vörösmarty u.
44. Menkó Lászlóné 1933. Táncsics M. u.
45. Molnár Béláné 1941. Táncsics M. u.
46. Molnár János  1954. Táncsics M. u.
47. Molnár Szabolcs Balázs 1978. Attila u.
48. Nagy Sándor  1933. Béke u.
49. Nagy Sándorné 1938. Béke u.
50. Palaga Vince Pál 1943. Táncsics M. u.
51. Papp Istvánné  1932. Nap u.
52. Petró Jánosné  1937. Lehel u.
53. Pintér Vincéné 1929. Deák F. u.
54. Pusztahegyi Józsefné 1937. Táncsics M. u.
55. Róka Józsefné 1949. Attila u.
56. Sági Jánosné  1925. Szent I. tér
57. Schäffer Istvánné 1954. Táncsics M. u.
58. Sinka Józsefné 1935. Kovács J. u. 
59. Sinka Sándor István 1932. Szilvási u.
60. Siroki Tália Viola 1993. Attila u.
61. Somogyi Barnabás Ferenc 1949. Táncsics M. u.
62. Szabó Gyula  1938. Táncsics M. u.
63. Szakács László Károly 1930. Szilvási u.
64. Szappanos Imre József 1938. Katona J. u.
65. Szatmári Jánosné 1934. Deák F. u.
66. Szegedi Gábor 1966. Sallai I. u. 
67. Széles Istvánné 1957. Ságvári E. u. 

68. Szikszainé Marticzik Erzsébet 1957. Táncsics M. u.
69. Szűcs László József 1942. Mónus I. u.
70. Theisz Józsefné 1935. Kovács J. u. 
71. Tóth Ágnes  1958. Dózsa Gy. u. 
72. Vágány Lászlóné 1937. Katona J. u.
73. Vámos Károlyné 1938. Síp u.
74. Ványi László  1951. Táncsics M. u.
75. Varró Zsolt  1974. Zrínyi M. u. 
76. Vasecskó József János 1951. Eötvös u.
77. Vinkler János  1919. Deák F. u.
78. Weisz Sándor  1925. Deák F. u.
79. Zsigmond János 1957. Táncsics M. u.

90 éven felüli polgárok
1. Bakos Miklósné Katona J. u. 
2. Balázs Mihály  Szilvási u.  
3. Czédulás Miklósné Szilvási u.  
4. Dömők Istvánné Deák F. u.  
5. Fehér József  Mónus I. u.  
6. Foki Jánosné  Deák F. u.  
7. Hábel Gyuláné  Lehel u.  
8. Hess Rudolfné  Bercsényi u.  
9. Juhász Istvánné Ady E. u.  
10. Kishonti Zoltánné Deák F. u.  
11. Kiss Andrásné Ady E. u.  
12. Kuli Jánosné  Hajnal u.  
13. Ladányi Lászlóné Tó u. 
14. Megyes Andrásné Móricz Zs. u.  
15. Molnár Pálné  Rákóczi u.  
16. Nagy Sándorné Katona J. u. 
17. Sinka Gáborné Zrínyi M. u . 
18. Skrob Béláné  Damjanich u.  
19. Tóth János  Sallai I. u. 

2015-ben születettek
 Név            Született       Anyja neve
1. Dömők Laura  01. 07. Kiss Diána
2. Moravszki Lilla 01. 31. Tóth Gyöngyi 
3. Csák Hanna  02. 14. Maka Szilvia
4. Tóth Kitti Petra 03. 26. Pócsik Melinda 
5. Farkas Mirella Zsuzsanna 03. 25. Seres Zsanett
6. Kovács Keve Rudi 04. 11. Pál Mariann
7. Kökény Jázmin 05. 12. Farkas Ágnes 
8. Kiss Rodrigó Károly 05. 08. Kiss Kármen
9. Kökény Milán  05. 08. Kökény Szandra
10. Viszmeg Péter Kristóf 06. 07. Viszmeg Szabina
11. Dalkó Noel  07. 27. Czilyó Tímea 
12. Szabó Luca Emese 08. 18. Magócs Enikő 
13. Farkas Izidor Tibor 08. 04. Turó Gizella
14. Valkó Izabella 09. 07. Petrovics Judit 
15. Tamók Tamás  09. 25. Kovács Bianka
16. Bacsai Lara  09. 29. Baranyi Nikolett 
17. Szőnyi Gábor  10. 23. Vágó Brigitta
18. Varró Réka Fruzsina 11. 10. Kóti Anikó
19. Tóth Bence  11. 10. Papp Mária

2015-ben házasságot kötöttek
Bezzeg Adorján és Marton Adrienn – 2015. április 4.
Farkas Gábor és Bertus Adrienn – 2015. május 9.
Polyák József és Hovanyecz Ágnes – 2015. május 23.
Boros Zoltán és Perjési Edina – 2015. június 6.
Csaba Gábor és Galbács Kitti – 2015. június 19.
Gál Gábor és Fehér Edit – 2015. augusztus 1.
Kővári Olivér és Hankó Matild – 2015. augusztus 10.
Imrik Sándor Pál és Nyúzó Anna – 2015. augusztus 15.
Horváth Ferenc és Szabó Mariann – 2015. szeptember 18.
Mező Tibor és Tóth Klaudia – 2015. október 3.
Palme Rudolf és Varró Margit – 2015. november 28.
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Megkérdeztünk egy falubelinket, aki bár nevét 
nem vállalta, de szívesen válaszolt kérdéseinkre.

Milyen Tápiógyörgye egy több mint 60 éve itt élő 
falubelink szemével? Melyek a jó és rossz dolgok, 
miben kellene változtatnunk? Mit fejlesszünk, mert 
jól működik?

Tisztelt Batátaim!
Tápiógyörgye jelenlegi helyzetének, jövőjének 

megítéléséhez szükséges visszatekinteni a sikeres 
múltra. A helyi sajtó, kalendárium, a faluról megje-
lent könyvek bizonyítják, hogy a györgyei emberek, 
családok szorgalmas, dolgos, anyagiakban gyarapo-
dók voltak. A nagy törés az 1960-as TSZ szervezés 
idején és az azt követő években történt. Hiányzik a 
faluból az a generáció és azok gyermekei, akik eb-
ben az időszakban elvándoroltak. Az itt maradt szü-
lők minden erejükkel, anyagi javaikkal támogatták 
az új otthont teremtő gyerekeiket. Ma a faluban lévő 
száznál több eladó vagy üres porta ennek köszön-
hető. 

Sajnos a nehéz sorsú ideköltöző családok hely-
zetüknél fogva a portákon lévő gyümölcsfákat eltü-
zelik, az ólakat szétszedik, a kertet a gaz lepi, jobb 
esetben befüvesítik és mikor már elviselhetetlen, el-
kezdik kaszabálni. Megélhetést javító kertművelést, 
baromfitartást, sertéshízlalást nem, vagy alig gyako-
rolják. A különböző kormányzati ciklusok lenyoma-
tai tovább rontották a falu képét. A felépült szocpol. 
házak néhány kivételével, mint eldobott tárgyak, az 
igénytelenségükkel és elhanyagoltságukkal csúfít-

ják környezetünket. Reméljük azok a házak, melyek 
a hitelező bankokhoz kerültek, egyszer felújítva, 
gondozott kerttel újra életet hoznak a faluba.

Milyen lehetséges kitörési pontok adódhatnak 
ma vagy a jövőben:

- A kitűnő györgyei földeken termő gabonát nem 
csak eladni lehetne, erre épülhetne élelmiszer, fél-
kész vagy konyhakész termék előállítása.

- Állattartás erősítése – feldolgozása – értékesíté-
se, kereskedelembe való juttatása

- A földre épülő lehetőségek megtalálása, olyan 
növények – gyógyfüvek – magvak – cserjék neve-
lése, melyek különlegesek és kis területen termel-
hetőek.

- Közlekedés további javítása, ipari csomópontok 
felé (Jászság, Szolnok, Cegléd, Budapest) 

- A jól működő civil szervezetek segítése, bőví-
tése. Bevonásuk a falu életébe, az életminőség, kör-
nyezet javításában, szépítésében. Társadalmi munka 
szervezése, pl. temetők rendben tartása.

- A közhasznú munka értékteremtő lehetőség pl: 
faültetés, zöldség, gyümölcs termelés, esetleg ön-
kormányzati földeken saját termék előállítása.

- Azokat a helyi vállalkozásokat, akik működnek, 
vagy működni akarnak minden lehetséges erővel tá-
mogatni.

- Ipari telephelyet teremteni, vállalkozásokat ide 
vonzani.

A falu akkor fog talpra állni, ha az emberek újra 
magukénak érzik lakóhelyüket, egy picit többet 
tesznek Tápiógyörgye fellendüléséért.

Milyen Tápiógyörgye, egy több mint 60 éve itt élő falubelink szemével?



18. TÁPIÓGYÖRGYÉN IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

2015 őszén megkezdődött Tápiógyörgyén is a Telekom nagysebességű, széles-
sávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom előfizetők is 
élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az inter-
aktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás számára válik elérhetővé a 
nagysebességű szélessávú internet 2015 végéig, amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít 
elő. A  tápiógyörgyei lakosokat is érinti a fejlesztés, így közel 1600 itteni új háztartás számára nyílik lehe-
tőség arra, hogy használhassák a szupergyors technológiát. 

De mit jelent ez a tápiógyörgyeiek számára? 
Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha ma-

gasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos 
kép- és videóletöltést és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egyszerűbben és élveze-
tesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetővé, így 
például már itt is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a 
megállítható és visszatekerhető élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a 
digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások. 

2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb infokommuniká-
ciós megoldásokra alapozva még magasabb minőségű szolgáltatások váljanak a Tápiógyörgyén élők szá-
mára is elérhetővé, valamint a közösségi életet, a helyi kis- és közepes vállalkozásokat támogató környe-
zet alakuljon ki.  A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálhatnak, hiszen 
gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már meg-
haladta a 96%-os kültéri lakossági lefedettséget; a vezetékes és mobilhálózati fejlesztések hozzájárulnak 
a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható. 
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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. Főszerkesztő: Polyák József. Tervezte: Polyák József, Móricz József

Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180. Készült 1500 példányban.
A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

Adventi vásár a Művelődési Ház nagytermében

Adventi gyertyagyújtás az Általános Iskola előtti parkban


