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Tisztelt lakosok!
 
Szeretnék beszámolni arról, hogy a 

Képviselő-testület ülésein milyen napiren-
di pontokat tárgyaltunk a legutóbbi újság 
megjelenése óta.

Meghallgattuk és elfogadtuk a Ceglédi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagy-
kátai Tűzoltó Parancsnokság éves be-
számolóját. Kiemelték az önkormányzat, 
a Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltóság 
és a Nagykátai Tűzoltóság között lévő jó 
kapcsolatot. Az ülésen megjelent Lajmer 
György alezredes úr, Nagykátai Városi 
rendőrkapitány, Bárándy Sándor alezre-
des a Tápiószelei Rendőrőrs parancsno-
ka, valamint Farkas Róbert körzeti megbí-
zott. E napirendi pont keretében fogadtuk 
el a nagykátai Rendőrkapitányság 2014. 
évben végzett tevékenységéről szóló be-
számolót. Az ülésen a képviselők elmond-
ták a véleményüket a településen várha-
tó és érezhető közbiztonsági helyzetről. 
Külön kiemeltük, hogy időközben vagy a 
következő hónapokban szabadulnak bör-
tönbüntetésükből azon személyek, akik-
nek az elmúlt évek betöréseit, rablásait 
tulajdoníthatjuk.

Az újság hasábjain keresztül is felhívom 
a lakosság figyelmét, hogy minden infor-
mációval azonnal keressék meg a Pol-
gármesteri Hivatalt, amennyiben a rend-
őr nem elérhető a településen. Figyeljék 
meg, hogy merre járkálnak, kiket keresnek 
fel ezen személyek és családtagjaik. 

Formálódik egy új, fiatalokból álló bűnö-
zői csoport is, akik elsősorban a játszótér 
környékén gyülekeznek. Ezen a részen 
kezdődött, azonban már kerékpáros futá-
rok is házhoz visznek olyan nem tiltott ká-
bítószereket, amelyek furcsa viselkedésre 

késztetik a fiatalokat. A következő hetek-
ben pontosítani fogjuk, hogy a játszóteret 
csak 14 éven aluliak használhatják, ettől 
idősebb csak kísérőként lehet jelen. Ki-
alakítunk a terület közelében egy, a 14 
évnél idősebbek részére padokkal, hinták-
kal ellátott területet. A gyerekeknek szóló 
játszóteret a Faluvédő Egyesülettel és a 
rendőrséggel közösen szigorúbban és 
rendszeresebben fogjuk ellenőrizni. Ezen 
az ülésen fogadtuk el a Tápiószelei Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves 
beszámolóját is. 

Az önkormányzat módosította a környe-
zetvédelemről szóló rendeletét, és elfo-
gadta a kényszerkaszálás elrendelésével 
kapcsolatos határozatot. 

Következő ülésen tárgyaltuk azt az 
újabb problémát, hogy hogyan akarják in-
gyenesen elvenni a Kastélyban működő 
Pszichiátriai Betegek Otthonát. Önkor-
mányzatunk évek óta próbálja rendezni, 
úgy látjuk, újabb egyeztető tárgyalásra 
lesz szükség ahhoz, hogy ne hozzák lehe-
tetlen helyzetbe a települést. 

Döntöttünk a műfüves sportpálya építé-
séhez szükséges ingatlanok megvásárlá-
sáról az Önkormányzati Konyhával szem-
ben. Írásban jelezte felénk a Quality Solar 
Kft., valamint a Regius Solar Kft., hogy 
pályázatuk a napelempark építéséről nem 
nyert, ezért elállnak a Petőfi Sándor úti in-
gatlan (Kánya-gödör) megvásárlásától. 

Az ÖKOVÍZ Kft. közel 30 millió forint-
tal tartozik önkormányzatunknak, fizetési 
hajlandóságot csak szóban ígértek, ezért 
meghatalmaztuk dr. Elter Tamás ügyvé-
det, hogy fizetési felszólítást küldjön, va-
lamint az ezzel kapcsolatos jogi eljárást 
megindítsa a bennünket megillető össze-
get behajtsa.

Ingatlan felajánlások érkeztek az ön-
kormányzathoz, így térítésmentesen ju-
tottunk hozzá egy Kürt utcai kerthez, va-
lamint megvásároltunk egy Kossuth utcai 
ingatlant 110 ezer forintért.

Önkormányzatunk június 22-i ülésén 
módosította a Kastélykert Óvoda alapító 
okiratát, és így szeptembertől elindulhat 
a közös bölcsődei-óvodai csoport. Ez azt 
jelenti, hogy már kétéves kortól fogadják a 
kisgyermekeket. 

Megemeltük a Községi Sportkör támo-
gatását 340 000 Ft-tal annak érdekében, 
hogy egy új fűnyírótraktort tudjanak vásá-
rolni TAO-s pályázati kiegészítéssel. 

A következő napokban befejeződik a 
csatornaépítés, már csak a vasút alat-
ti átfúrásra várnak a kivitelezők. Minden 
ingatlanon belül a házi bekötéseket térí-
tésmentesen végzi el a társulat. Kérem, 
hogy engedjék be a kivitelezőket. Tápió-
györgyén Vancsik László víz-gáz szerelő 
mester vállalkozása végzi ezt. Idegeneket 
ne engedjenek be a házukba!

Folyamatosan végzi a STRABAG az 
utak helyreállítását, ezek akár októberig is 
eltarthatnak még. Jeleztük az újszilvási út 
mellett elültetett fák kiszáradását, az ősz 
folyamán precízebb ültetéssel, gondosabb 
ápolással fogják újratelepíteni a fasort.

Ezen újság hasábjain keresztül hívom 
meg Önöket a július 25-én tartandó Falu-
napra. Délután folyamán Gábri Albert, volt 
tápiógyörgyei festőművész kiállítását lát-
hatják, majd 19 órától torockói és györgyei 
gyerekek táncát tekinthetik meg, majd 
fellép a Fúvószenekar, őket pedig követi 
Korda György és Balázs Klári, majd Bódi 
Guszti és Margó műsora következik.
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Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

A Szivárvány Idősek otthona lakóját, a 
100. születésnapját ünneplő Dömők István-
nét köszöntötte Varró István Polgármester.  
Julika néni Nádszegen született, 1915. áp-
rilis 12. napján. Fiatal korában került Tápió-
györgyére, ház körüli munkával foglalkozott 
és állatokkal. Egy fia és egy lánya született. 
A mai napig nagyon szeret énekelni. 

Születésnapja alkalmából köszöntötték 
még az Intézmény dolgozói, lakótársai és 
az Általános Iskola diákjai. A diákok dalokkal 
készültek Julika néninek.

Isten éltesse sokáig!

Századik születésnapját 
ünnepelte Dömők Istvánné

Metes Anett

Tüdőszűrés
   Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

2015. 08. 12-től 08. 14-ig tüdőszűrést tartunk.
Kedden 8 órától 18 óráig - csak a Pszichiátriai Betegek Otthona lakói 

részére fenntartva.
Szerdán 8 órától 18 óráig

Csütörtökön 8 órától 18 óráig.
Tüdőszűrés helye: Zeneiskola.

Új, digitális géppel dolgozunk.
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingye-
nes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, 
illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizs-

gálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felisme-
résére.

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha 
van, az előző évi tüdőszűrő igazolást.
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1: Mit gondol, mi az elsődlegesen 
megvalósítandó feladat a falu életében?

A falu életének helyreállítása a csa-
tornázás után. Ebben az évben a la-
kosságnak éreznie kell, hogy gondosan 
igyekeznek a kivitelezők és az Önkor-
mányzat helyreállítani az okozott káro-
kat. Remélem erőfeszítéseinket látják 
a lakosok, főleg azokban az utcákban, 
ahol teljes pályás úthelyreállítással javí-
tottak a kivitelezők. Nagyon fontos, hogy 
ezek után a csapadékvíz elvezető árkok 
is visszaépüljenek, rendeződjön az épít-
kezés előtti állapot.

2: Van-e a közeljövőben terv az öreg-
otthon környezetének zöldebbé tételére?

Hagy javítsak a kérdésen. Az öregott-
honnak nevezett intézmény több, mint a 
neve sugallja. A Községi Gondozási köz-
pont sokrétű feladatot végez. A bentlaká-
sos ellátás, a nappali ellátás, a szociális 
étkeztetés, és eseti ellátások is feladatai 
közé tartoznak. A környezetének rende-
zése lassan 5 éve húzódó feladat. Kér-
dezhetné egyből, hogy mire várunk. Ez 
egy komplex feladat, és ha valaki, akkor 
én szeretném a leghamarabb ezt már 
megvalósultnak látni. A környezet rend-
betételéhez tudni kell, hogy a tornaterem, 
az idősek otthona és a „fakanál gyár” 
területének rendezése összefügg. A tor-
naterem kiszolgáló helységeinek, vizes-
blokkjainak korszerűsítése együtt járna 
a két épület között lévő régi rendőrségi 
épület bontásával. Azonban addig, amíg 
az idősek otthonának bővítése meg nem 
történik, addig nem tudunk az épülethez 
nyúlni, mert néhány ember az itteni szo-
bákban van elhelyezve. Égető szükség 
lenne a bővítésre, ezért is pályáztunk 10 
szobával való bővítésre, és egyhangúlag 
vállalta a Képviselő-testület a rendkívül 
magas önrészt. A funkciók átrendezése 
után lehet csak a külső méltatlan környe-
zet rendezéséhez hozzákezdeni.

3: Mik a tervek az annyi betörést meg-
élt valamikori GAMESZ telephellyel?

Hasonlóan, az előbb említett épület 
együtteshez, pályázati forrásra várunk. 
Kész tervünk van a telep rendezéshez. 
Valószínűleg a GAMESZ visszaállításá-
val, a telep fejlesztésével sikerül rendez-
nünk ezt a területet. Építeni szeretnénk 
egy zárt gépjármű tárolót, megfelelő 
védelmi, riasztási lehetőségekkel. Ez 
már csak azért is fontos, mert bővíteni, 
fejleszteni akarjuk a gépparkot, és remé-
lem ennek első látható jelei hamarosan 
kézzelfoghatóak lesznek.

4: Vár-e a falu lakóitól segítséget az 
utcák helyreállítására?

Nagyon jó kérdés. Nem várok segítsé-
get, mert aki igényét érezte annak, hogy 
a legszűkebb környezetét gereblyézés-
sel rendezze, az már megtette. Látom, 
hol van az, ahol már visszafüvesítették 
az árkokat, útszéleket, és látom azt, 
hogy arra várnak néhányan, hogy aki 

rendetlenséget csinált az rakja is rend-
be. Rendbe fogunk tenni mindent. 

Most a legfontosabb, hogy tudjunk min-
den olyan problémáról, hogy a kivitelező 
az árkot, utat, útpadkát, fúrt lukakat ren-
dezte vagy nem. Ezeket írásban adom át 
minden héten a kivitelezőnek és addig 
nem veszem át a beruházást, amíg ezek 
készen nincsenek.  

5: Van-e terv a már üzemelő, szépen 
felújított strandot igénybe véve, a városi 
iskolákkal együttműködve nyári táborok 
üzemeltetésére? (Például horgásztábor, 
falusi életet bemutató tábor, stb…)

Nincs külön tervünk, mert már a fel-
újítás óta ezt csináljuk. Az egyik legfon-
tosabb, hogy minden év őszén írásban 
köszönjük meg azoknak, akik nálunk tá-
boroztak, hogy bennünket választottak. 
A foglalások nagyon pénztárca függőek 
lettek. Alacsony áron kínáljuk a lehetősé-
get, hogy tábor stranddal, programokkal 
együtt várja a táborozni vágyókat. Van-
nak nálunk tematikus táborok és lazább 
szabadidős táborok. Van, aki sport tábort 
szervez, van, aki tanyán táboroztat, és 
a programjainkat veszi igénybe. Jönnek 
Budapestről, Szolnokról, a Tápió-vidék-
ről és voltak már Veszprémből is. 

6: Hogyan tudnának segíteni az itt élők 
a játszótér állagának fenntartásában és 
aktuális fejlesztésében. 

Ez önkormányzati feladat. Az itt élők 
felé az a kérésem, hogy ha azt látják, 
valakik nem rendeltetésszerűen használ-
ják, szóljanak rá a fiatalokra. Én magam 
rendszeresen megállok ott és megnézem 
mi is történt az elmúlt napokban, milyen 
károk keletkeztek. Feladatunk a jövő év-
ben új játékokkal való bővítés. Azonban a 
felújítás és a bővítés csak engedélyezett 
akkreditált céggel történhet.

7: Van-e a falunak anyagi lehetősége 
az útpadkák és árkok rendbetételére?

Az előző kérdésben már válaszoltam 
erre. Rendbe kell tenni. Anyagi lehető-
ségünk nincs, de megtaláljuk a módját 
annak, hogy megoldjuk ezt a helyzetet.

8: Érzi-e hiányát a temetőgondnoki 
munkakör megszűnésének?

Nem érzem hiányát a temetőgondnoki 
munkakör megszűnésének. Azért, mert 
nem is volt ilyen munkakör az elmúlt év-
tizedben. Volt a munkaügyi központ által 
támogatott munkahely néhány hónapra, 
azóta sincs ilyen lehetőség. A temető 
nem is termeli ki ezt a költséget saját 
maga. Feleslegesnek találom, mert hova 
rakja az eszközeit, nincs motoros kaszá-
ja, fűnyírója, kapája és egyéb eszközei. 
Ugyanúgy az Önkormányzat szállítja el a 
zöldhulladékot. Ráadásul más települé-
sek tapasztalata alapján, maszek munkát 
végeznek munkaidő alatt. Ez újabb prob-
lémát vet fel. A munkatársaim havonta 
odamennek a temetőbe, 5 fő kaszával, 3 
fő fűnyíróval, 5 fő gereblyével és rendet 
tesznek. Ez lenne a cél az egyházi teme-
tővel kapcsolatban is, ha szükségét érez-
nék az oda temettetők, hogy rendezet-
tebb legyen az a temető is. Sokszor úgy 
érzem, az a temető csak nekem fontos.  

9: Lesz-e térfigyelő kamerarendszer a 
faluban?

Nagyon szeretném. Már csak azért is, 
mert folyamatosan szabadulnak az el-
múlt évek rosszfiúi. Egy pályázatot már 
beadtunk erre, a teljes rendszer kiépí-
tése, éjjellátó eszközökkel közel 50 mil-
lió Ft-ba kerülne. Most is vannak olyan 
intézmények ahol a kamerák kifelé is fi-
gyelnek, és az Önkormányzat is használ 
mobil éjszakai kamerákat.

10: Van-e ötlete, hogyan lehetne meg-
mozgatni az embereket, hogy a falu ren-
dezvényein minél többen részt vegye-
nek?

Ez egy sokrétű kérdés. Németh Csa-
ba képviselő részletesen leírta, hogy mit 
javasol az állami ünnepeken a résztve-
vők számának növelésére. Legnagyobb 
problémának azt látom, hogy a magukat 
„látszat nemzetinek” tartók, „nagy ma-
gyarok” sem érzik fontosnak, hogy ott 
legyenek március 15.-én, Hősök napján, 
augusztus 20.-án, október 23.-án. Hogy 
a többi rendezvény, mint például a szü-
reti bál, zenekari rendezvények, torockói 
egyesület, vagy a svájci egyesület által 
szervezett rendezvényekre nem jönnek 
el, az már mellékes. 

Csak hagy említsem a Hősök napi ren-
dezvényt. Annak idején Józsa László pol-
gármester és képviselői úgy gondolták a 
templom kertben lévő szobornál az ün-
nepség előtt lévő ünnepi szentmise miatt 
sok emberre számíthatnak. A legutóbbi 
ilyen ünnepségen a tűzoltó egyesület 
tagjait, zenekart, a technikai személyze-
tet, valamint az összes képviselőt bele-
véve 96 fő vett részt. Tehát a „kötelező” 
embereken kívül alig 30 fő volt jelen. A 
mise után szinte mindenki hazament, és 
Kovács Attila plébánosnak is menni kel-
let Újszilvásra misézni. Ez a rendezvény 
nem változott 25 éve. Mindig ekkor tartja 
az aktuális Önkormányzat, mindig a mise 
után. 

A legutóbbi Trianoni megemlékezésen 
a templomban közel 100 fő vett részt. 
Ebből 50 fő a szlovákiai Nagymegyerről 
érkezett. Németh Csaba által vezetett 
Torockói egyesület mindent megtett, 
hirdetéssel, plakátozással, hogy sokan 
legyünk ott. Az egyesület tagjain kívül 
néhány embert érdekelt ez a rendezvény. 

Ami a siker, hogy a Falunapi esti ren-
dezvényeken mindig sokan vannak. So-
kan vannak az éjszakai fürdőzésen is, 
ami elsősorban a fiatalabb korosztálynak 
szól, de „idősebbek” is látogatják. Sike-
res a zenekar karácsonyi koncertje, és 
minden őszi-tavaszi rendezvénye.

Mindezek után szívesen veszünk min-
den olyan kezdeményezést, amely szí-
nesebbé, látogatottabbá teszi rendezvé-
nyeinket.

Köszönöm a kérdéseket és kívánok 
szép nyarat minden olvasónak.

Megkérdeztük a polgármestert



4. OLDAL JÚLIUSHelytörténet

Sokan azt hihetik, hogy grafomániás vagyok,- 
innen az a sok helytörténeti írás, cikk, recenzió, 
ami sorozatosan megjelenik a györgyei faluúj-
ságban.  Előző számban írtam Németh Csaba 
Levente könyvéről, most meg egy újabb a falu 
történetéhez kapcsolódó könyvet mutatok be, 
amelynek egyik szerzője Németh Csaba. Sze-
rintem csak örülni lehet és kell ennek az időbeli 
egybe esésnek, hogy tudniillik egy esztendőben 
két ilyen történelmileg fontos könyv tud napvilá-
got látni. Szerintem a Trianon kilencvenötödik 
évfordulóját ennél méltóbban nem is lehet meg-
ünnepelni, maradandóvá tenni. Tisztelem a fák-
lyás felvonulásokat, koszorúzásokat, hangzatos 
megemlékezéseket, de ezek a hiteles dokumen-
tumokon alapuló, a nehéz, időigényes kutató 
munkát igénylő kis monográfiákat többre tudom 
értékelni, mert ezek időt állóan rögzítik mindazt 
a történelmi eseményt, amelyek a nemzet ke-
resztre feszítésének objektív forrásai, a nemzeti 
öntudat történelmileg letagadhatatlan kezdemé-
nyezései, történései, múltbéli emlékei. Németh 
Csaba, Varga László helytörténészek közös 
összefogásával, a Torockó Baráti Társaság, a 
Csemadok Nagymegyeri Szervezete kezdemé-
nyező szerepével és munkájával, a helyi önkor-
mányzatok hathatós megértő támogatásával, 
közreműködésével jelenik meg a közel jövőben a 
címként már leírt igényes tanulmány kötet, amely 
hitelesen mutatja be a kilencvenöt évvel ezelőtt 
történtek akkori eseményeit és ezeknek a törté-
néseknek utóéletét, máig ható és eseményekben 
gazdag megemlékezéseit, ezzel gazdagítva a 
két település hiteles történelmét. A hitelességet 
hangsúlyozom, mert a tanulmány kötet fejezetei 
olyan dokumentumokon alapszanak, olyan valós 
történéseket rögzítenek, amelyeknek mai hitelét 
még leírtan, élő visszaemlékezésként hitelesíteni 
lehet, - az idő múlásával ezeknek megbízhatósá-
ga itt-ott az Idő ködébe veszhet. Ez teszi fontossá 
számomra az: „Egy elveszett zászló nyomában ” 
című két szerzős helytörténeti monográfia megje-
lentetését, Tápiógyörgye és Nagymegyer község 
kapcsolatának történeti elemzését.

1938.november 2-án az első bécsi döntést kö-
vetően visszakaptuk a trianoni békeszerződésben 
elrabolt Felvidék déli részét egy millió hatvankét-
ezer, többségében magyar nemzetiségű lakos-
sal. Szabó Dezső és sok kiváló magyar író, költő, 
közéleti személyiség kezdeményezésére létre jött 
a „Magyar a Magyarért ” mozgalom, amelynek fő 
célja a vissza csatolt területek eredményes integ-
rálása, az ottani lakosság lelki, anyagi támogatá-
sa, a megszenvedett évekre való gyógyír. Ebben 
a történelmi mámorban, - felhívásra városok, 
falvak, a csonka Magyarország települései gyűj-
tést szerveztek a visszatértek megsegítésére. 
Az országzászló mozgalom keretében számos 

település delegációja, intézetek, intézmények 
küldöttei indultak egy-egy hímzett nemzeti, ma-
gyar zászlóval az esemény világtörténelmi jelen-
tőségének méltó megünneplésére. Horthy Miklós 
bevonulása után a magyar hadsereg katonái, 
leventék, hivatalos és önkéntes alapon szerve-
ződő delegációk tagjai a visszatértekkel együtt 
örömmámorban ünnepelték a visszatérést. Az 
ottani lakosság virágzáporának közepette vált 
ez az esemény a két világháború közötti időszak 
legemlékezetesebb ünnepévé, történelmi ese-
ményévé. Tápiógyörgye község Turák István fő-
jegyző gondolataként, a megyeri történelmi kon-
tinuitásra emlékezve,- Nagymegyert választotta 
köszöntésre, üdvözlésre, megajándékozásra. 
Az igényesen elkészített levente csapatzászlót 
györgyei közéleti személyek, a falu válogatott 
leventéi nagymegyeri községi ünnepség kere-
tében adták át, ahol a zászlószentelés után a 
történelmi eseményhez méltóképpen, ünnepi 
külsőségek között osztották meg örömüket. A 
második világháború zivataros eseményei köze-
pette ezen megható ünnepség emlékei a feledés 
homályába vesztek,- míg nem hatvanhét év után 
felelevenítették az akkori események emlékeit 
és a két község lakói egymásra tudtak találni. A 
kapcsolat újra felvétele után nyolc év alatt negy-
vennégy találkozót, közös rendezvényt sikerült a 
két szervezetnek megvalósítania. Ennek a törté-
nelmi epizódnak emlékére írta meg Varga László 
helytörténész, tanárember, a Csemadok egykori 
helyi elnöke Nagymegyer történelmét, Németh 
Csaba pedig Tápiógyörgye történelmét, az 1938-
39-es esemény utóéletét, a két település felújított 
együttműködését, barátságát, közös rendezvé-
nyeik hangulatát, sikerét, közvetlen emberi kap-
csolatok kialakulását, a mindennapokban való 
gazdagodását. Az akkori események szereplői 
közül már sokan nincsenek közöttünk, de a két 
testvéri település további együtt működésére 
biztosíték a két falu vezetőinek hivatalos együtt 
működési szándéka, hivatalos dokumentuma, de 
leginkább az emberi kapcsolatok bővülése, meg 
ez a kiadásra váró helytörténeti monográfia, ami 
éveken keresztül készülőben van és kiadásra vár, 
sokunk örömére, - a két község gazdagodására. 
Külön kell szólni Varga László tanár munkájáról, 
mert résztanulmányaiban érződik a történelem-
mel való foglalatossága, hozzáértése, az okle-
velekkel, dokumentumokkal való bánás módja, 
jártassága, történelmi konzekvenciák tárgyila-
gos levonása, történelmi személyek igazságos 
megítélése. A könyv másik nagy értéke Németh 
Csaba anyag rendszerezése, mondhatnám úgy 
is, hogy a falu történelmének komplex megítélése 
még azzal a valós vagy valótlan érzéssel is, hogy 
a leírtak sokszor nem a tárgyhoz tartoznak. Min-
den leírt, megjelentetett dokumentum, újság cikk 
megmarad, nem vész el, a jövő számára értékes 
dokumentummá érlelődik, nemesedik.

A kötet anyaga a következő szerkezetben olvas-
ható: Tápiógyörgye történelme. Nagymegyer tör-
ténete. A trianoni döntés hatása Nagymegyeren. 

A „Magyar a Magyarért” mozgalom hatása 
Nagymegyeren. Az első nagymegyeri találkozás 
emlékei Tápiógyörgyéről. A tápiógyörgyei leven-
ték látogatása Nagymegyeren. Egy elveszett le-
vente zászló nyomában. A kapcsolat folytatása 
györgyei részről. Az ifjúságba vetett reményeink. 
Zárszó. Felhasznált források és irodalom, képek 
és illusztrációk jegyzéke. Tartalom.

Varga László helytörténész gondolataival feje-
zem be könyvismertetőmet lelkendezve, öröm-
mel ajánlva e nagy gondossággal megírt, nagy 
pontossággal összeállított apparátussal rendel-
kező monográfiát mindenkinek, aki felelősséget 
érez szűkebb hazánk múltbéli történései iránt. 
„Minden magyar felelős minden magyarért. ” 
Szabó Dezső a két világháború közötti magyar író 
eszmei, erkölcsi üzenete a mai napig is idősze-
rű gondolat. Talán ez az erkölcsi parancs hatotta 
át azt a nyolc éves kapcsolatnak a történetét is, 
amit szerző társammal, Németh Csabával „Egy 
elveszett zászló nyomában” című munkánkban 
megírtunk”. Méltó megemlékezés ez a 213 lapos 
kötet a trianoni igazságtalanság ellen, - minden 
időkben. Régi dolgaim között mindig megkülön-
böztetett helyen rakosgattam egy Képes Vasár-
nap 1938. október 16-i számát Herczeg Ferenc, 
Márai Sándor és sok más, nagy magyar író Fel-
vidékről szóló fájdalmas írásaival. A féltve őrzés 
jutalmaként arra gondoltam, hogy ezt a könyv-
ismertetőt Herczeg Ferenc azon gondolatának 
leírásával fejezem be, ahol őszinte szívvel arról 
ír, hogy az alföldi embernek mit jelent a Felvidék. 
„ De nyugodtabb időkben is, mikor a levegő nem 
volt annyira robbanó gázokkal telítve, az alföldi 
magyarok vágyai, mint a vándormadarak vonu-
ló seregei, állandóan a Felvidék felé szárnyaltak. 
A Felvidék jelentette nekünk a tájkép romantikus 
szépségét, a fenyvesek üdítő leheletét, a kristá-
lyos levegőt. A Felvidék jelentette a háború előtti 
magyar embernek a pihenést, az erőgyűjtést, az 
egészséget. A Felvidék jelentette a nemzeti ér-
zésben való elmélyülést és megerősödést, mert 
hiszen gyönyörű városainak és várkastélyainak 
minden köve magán viselte a nagy emberek és 
nagy események nyomát. Az Alföld a Felvidéken 
megtalálta saját múltját, mert a sík vidéken a török 
hódító mindent felforgatott, elhurcolt vagy diribda-
rabra tört: ami emléke megmaradt az ősi nemzeti 
kultúrának, az a Felvidék templomaiban és mú-
zeumaiban ragyogtatja aranyfényét”.

Egy elveszett zászló nyomában

Bihari József

Zászlóátadási ünnepség Nagymegyerben 
1939. június 6-án

Balázs Mihály tápiógyörgyei levente 
fapuskával tiszteleg Nagymegyerben az 
első világháború áldozatainak 1938-ban 

felállított hősi emlékmű előtt

Tápiógyörgyei leventék sorfala a zászlóátadá-
si ünnepség alkalmával Nagymegyerben
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Dr. Visnyei Lajos protonotárius kanonok, ny. plébános emlékezete

Egy életen át nem szerettük egymást. Egy 
időben vitatkoztunk, én egyetemista voltam, Ő 
hitoktató káplán, és ha szülőfalunkban összejöt-
tünk, akkor mindig vita lett a vége. Nem hitbéli 
nézetkülönbségek voltak ezek, inkább az egy-
házi személyekhez fűződő kapcsolatok, a pa-
poknak az államhoz való viszonyulása váltotta 
ki a nézetkülönbséget. Ennek ellenére mindig 
nagyon tiszteltem egyszerűségre való törekvé-
sét, puritán életvitelét és a szegények, segítség-
re szorulók iránti nagy-nagy empátia érzését, 
szerény jövedelmének sokszori megosztását 

szegény emberekkel, családokkal. Tiszteltem 
és nagyra becsültem szülőfaluja iránti minden-
kori elkötelezettségét, segítő szándékát, köz-
ügyekben való osztozkodását. Petróci Sándor 
kanonok mellett a nagy, sokrétű tudása, hét 
nyelven való beszédének birtoklása mindig tisz-
teletet keltett bennem, olykor-olykor irigykedtem 
felkészültségére, amit rendkívüli kitartó mun-
kával, szorgalommal szerzett meg. A távolság 
tartása ellenére minden olyan kérést teljesített, 
amivel Tápiógyörgye múltját, történelmét, gaz-
dagodását jelentette. Felkérésére Forgó Mihály 
váci bádogos mester által készített györgyei 
templomtorony keresztje két méter magas, a 
torony falára ráépített, fedett sisak magassága 
a kereszttel együtt tizenöt méter, s mindez neki 
köszönhető. Ezt a nagy szervező munkát igény-
lő tevékenysége, anyagi hozzájárulása nehéz 
politikai viszonyok között, maradandóan hirde-
ti Tápiógyörgye iránt érzett elkötelezettségét, 
egyházi szolgálatának maradandóságát. Nem 
törekedett népszerűségre, - talán ez is a puritán 
életmód egyik megnyilvánulása lehetett életé-
ben. Most mégis őszinte szívvel gyászolom, 
halálhíre egész napi gondolkodásomat, tétova 
tetteimet meghatározta, akkor rögtön elhatároz-
tam: nekrológot írok közös szülőfalunk népének 
nevében. Büszkék lehetünk életútjára, egyházi, 
papi szolgálatának hatvankét évére. A falu egyik 
nagyon szegény családjából indult Isten szolgá-
latára Törőcsik József plébános és Kovács Jó-
zsef igazgató-tanító biztatására, akik egészen 
fiatalon felismerték tehetségét, szorgalmát, egy 
értelmiségi pályára való alkalmasságát, elhíva-
tottságra való hajlamát, mentalitását, lelki érté-
keit, egész emberi habitusának adottságait.

Itt született Tápiógyörgyén 1929. augusztus 
25-én, itt végezte elemi iskolai tanulmányait, 
Kovács József tanító itt tanította meg gyöngy 

betűinek írására. 1953. június 21-én szentelték 
pappá Budapesten. Fiatal hitoktató káplánként 
a csongrádi főplébániára került, ahol Szolnoky 
János apát-plébánossal egy életre szóló ba-
rátságot kötött. Vác felsővárosban, a fehérek 
templomában szolgált 1958-tól egészen 1966-
ig. Ezek a váci évek nagy hatással voltak tudo-
mányos érdeklődésének, igényének kielégíté-
sére. Aztán következett a fiatal papok életére 
szokásos, különböző helyeken való szolgálat, 
úgy, ahogyan püspöke rendelte. Erdőkertes, 
Vácegres majd Kosdon lett plébános, ahol 
1971-től 1986-ig szolgált. Nagyon tisztelték, 
becsülték, szerették. Aztán következett Veres-
egyháza, Erdőkertes, Bag és végül Budapest-
Újpest főplébánián a plébánosi teendőket látta 
el egészen 1997-ig, amikor is nyugdíjba vonult. 
Egészségügyi gondjai ebben az időszakban 
kezdődtek, de orvosai gondos kezelése folytán 
szép kort élt meg, nyolcvanhat évesen halt meg 
2015. június 11-én, Székesfehérváron egy papi 
otthonban. Nyugalmazott plébánosként egy 
időben az újszilvási plébánián élt, sokat segített 
szülőfalujának meg Újszilvásnak azzal, hogy 
misézett,- ha kellett, - temetett. Sok, ma magas 
egyházi szolgálatot teljesítő papnak volt tanára, 
különböző egyházi intézményekben, egyeteme-
ken. Dr. Beer Miklós váci megyés-püspököt is 
tanította, jó, közvetlen viszonyban volt Dr. Varga 
Lajos segéd-püspökkel, aki rekviemjét celebrál-
ta az Esztergomi Bazilikában paptársai, rokonai, 
barátai ismerősei jelenlétében, majd a papok 
sorában örök nyugalomra helyezték.

Mi meg szülőfalujának polgárai, hívei, tiszte-
lői kegyelettel gondolunk rá és kívánjuk, hogy 
legyen békés örök nyugodalma és a szülőfalu 
égboltjának csillagai, a felső temetőben nyugvó 
családjának tagjai vigyázzak örök álmának za-
vartalanságát. Bihari József

Álláshirdetés
Kastélykert Óvoda a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kastélykert Óvoda
Kisgyermekgondozó-nevelői

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-

tározott idejű 2015.09.01 - 2016.08.31-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2767 Tá-
piógyörgye, Táncsics M. út 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: az egységes 
óvoda-bölcsődei csoportban kisgyermekgon-
dozó-nevelői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- középfokú képesítés, NM rendelet bölcsödei 
szakképesítési előírásainak megfelelő képesí-
téssel rendelkező kisgyermek-nevelői végzett-
ség,
- hasonló intézményben szerzett legalább 1-3 
év szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt 
szintű szakképesítés, kisgyermekgondozói-ne-
velői.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: végzettséget igazoló okirat másola-
ta, személyazonosító igazolvány  másolata, 

szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a 
pályázat anyagában foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással összefüggő kezelé-
séhez hozzájárul. A pályázat során személyes 
meghallgatásra is sor kerül.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. jú-
lius 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Lesták Péterné Vajon Ildikó nyújt, 06 
53 383 099-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, 
a pályázatnak a Kastélykert Óvoda címére 
történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, 
Táncsics M. út 5.). Kérjük a borítékon feltűntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1648/KGT/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: Kisgyermekgondozó-nevelői.
Elektronikus úton Lesták Péterné Vajon Ildikó 
részére az ovoda.gyorgye@freemail.hu e-mail 
címen keresztül

és
személyesen: Lesták Péterné Vajon Ildikó, Pest 
megye, 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. út 5.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a ki-
nevezési jogkör gyakorlója személyes elbe-
szélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban 
foglaltaknak mindenben megfelelő pályázókat 
hívja be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. au-
gusztus 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje: www.tapiogyorgye.hu - 2015. július 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: utazási költségtérítést (bejáráshoz) 
nem áll módunkban fizetni. Szolgálati lakást 
nem áll módunkban biztosítani.

Tisztelettel meghívjuk

A Tápiógyörgyei Levente 
Egyesület története

(1924-1944)
című könyv

bemutatójára

Szerző: Németh Csaba
A könyvet bemutatja:

Bihari József
a Pest Megyei Múzeumok igazgatója

Időpont:
2015. július 24. (péntek) 18 óra

Helyszín:
Tápiógyörgye, Kastélykert Óvoda

Könszöntőt mond:
Varró István polgármester

Kiadó:
Tápiógyörgye Község Önkormányzata
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Mítosza van még Györgyén a garabonciás 
művészembernek, akiben az emberi minőség 
ugyanolyan különös és érdekes, mint maga 
az általa képviselt művészet. Persze csupán 
mindkettő által együtt értelmezhető a „Gábri-
jelenség”. 

A személyében hordozott különös sors, a 
megélt györgyei élethelyzetek sora és az ezek 
nyomán megszületett képek emlék-nyomatai 
a képzeletben (és íme, a valós létben is) még 
követhetők és követendők. Mert egyedi és ked-
vesen tanulságos történet ez, és immár az Idő 
feledtető homályába rejtőzötten is jellemzően 
györgyei… 

A képek, művészetének maradandó leletei itt 
maradtak közöttünk. Őt innen elsodorta, majd 
elhagyta az Élet, - különös sorsában emlékezőn 
immár csak kevesek követhetik, de most, hogy 
újra közénk idézhetjük képei, györgyei hagya-
téka által, szegődjünk hát valahai nyomdokain 
társául az emlékezetben…    

A hetvenes évek végén érkezett falunkba, 
betegen, keservekkel telve, de annak reményé-
vel, hogy e szelíd tájon talán megnyugvást talál. 
Csendes idők jártak, a falunk zárt közösség volt, 
az idegen feltűnést keltett. Vagabund megjele-
nése, fájón nehézkes járása, ízes, de idegen 
akcentusú beszéde, s főleg a hír: „valami fes-
tőféle”, valóban szokatlan közfigyelmet keltett, 
kíváncsi szemek kísérték, az alföldi ember 
pusztai ösztöneinek bizalmatlan és gyanakvó 
pillantásai fogadták.

Sok emberi, lelki, egészségügyi baja volt, a 
szerencse sem párolt mellé budapesti éveiben. 
Csupán a belső bizonyosság volt erős benne: 
- tud valamit, ami érték, s amit csak kevesen 
tudnak mások. 

És akadt Györgyén néhány friss barát és 
mecénás, aki a tehetségét és szeretni való em-
berségét felismerte, segítette Őt, hogy itt nálunk 
nyugalmat találjon, kiteljesíthesse önmagát, el-

tarthassa családját.
„Györgye ment meg engem” – mondta, ami-

kor néhány napos itteni tapasztalata azt sugallta 
neki, hogy itt talán megnyugodhat, felerősöd-
het, alkothat.

Együtt van, amit kívánt magának. 
S néhány hét után már az emberek érdeklő-

dő figyelme és segítő bizalma vette körül.
Dolgos, folyamatos alkotással teli negyed-

század, a derűs létezés és alkotói lehetőségek 
bíztató időszaka következett életében.

Hamar népszerű lett, Györgye pedig büszke 
lett arra, hogy van egy művésze, aki mindenki-
vel szót ért, közvetlen, érdeklődő, és segíteni, 
bíztatni, ajándékozni, vigaszt adni minden perc-
ben készen áll. 

Első (és egyetlen) györgyei kiállítása előtti 
éjjelen (még a 70-es évek végén) egymaga be-
vonta csomagoló papírral az egész tornatermet. 
Festett, keretezett, szögelt, feliratozott, egyedül 
rendezte be tárlatát. S a délelőtti megnyitón 
meghatottan, boldogan fogadta az emberek 
őszinte gratulációit.

Talán ez volt a fordulat az életében. 
A györgyeiek csodájára jártak, hetek alatt sok 

barátja lett 
(a kelleténél is több talán…). Nem ecset-

tel, csupán ujjaival-tenyerével, olykor egy-egy 
rongydarabbal festette képeit.

Ujjai alól pillanatok alatt kibomlott a táj a fa-
rostlemezen. 

És víz, erdő, rét, elszáradt fatörzsek… Ez 
utóbbi motívum sokáig önmaga iróniával emle-
getett jelképeként.

De ezek a száraz fatörzsek idővel eltűntek a 
képeiről. Megjelentek az emberalakok, de mint-
egy a tájat éltető-teljessé téve csupán, soha 
nem hangsúlyosan. Mégis a méltósággal viselt 
emberi szomorúságot üzente vele.

És nekünk idegen, mégis valamiféle ottho-
nosságot és nyugalmat üzenő utcarészletek…- 
majd tehenek és lovak a tájban, tanyák, s kö-
röttük a tobzódó, vagy éppen a sivár természet 
– de mindig az évszakok vágyott színekkel bó-
dító különös összhangjában.

Derűt és szomorúságot festett egyszerre.
Ámulatba ejtő gyorsasággal, impresszíven, 

megejtően dolgozott. Élvezte az emberek cso-
dálatát, amely lassan tiszteletté szelídült, majd 
szeretetté teljesedett az évek során.

A lelkében vigasz-dalok zengedeztek s képe-
inek derűs reményű pasztell színeiben a nehéz 
létezés viselendő kínja is ott borongott.

Mindenkinek képpel fizetett. És mindenki ér-
tékőrző valutának tekintette a színekből rakott 
hirtelen a szeme előtt tárgyiasult varázslatot. 

A györgyei házak, otthonok falaira ezek az 
évtizedek különös kis galériákat szerveztek… 
És a györgyeiek szerettek, szeretnek mellet-
tük-velük élni. Életük része lett, velük teljes az 
otthon érzete. 

Albert itt él általuk közöttünk.
Az emberek képi ízlésvilágának fejlődésére 

falunkban megújító, lelkeket boldogító hatást 

tett. Addig csak szunnyadó vágyak szabadultak 
és buzogtak fel igaz szépségek iránt, s most 
már lehetett együtt élni e színek által nekik ért-
hető üzeneteket küldő képekkel az otthonok-
ban. 

A képekkel, amelyeket büszkén akasztottak 
a puszta falakra, vagy sokszor a bőgő szarva-
sok, az őket a valótlanság ábrándjaiba küldő 
harsogó-giccses vágyképek helyett a verandá-
ra…. 

Az évek alatt Gábri Albert kikristályosította 
festői stílusát, tárlatok sora jelezte sikereit, s azt, 
hogy a sajátos színek, formák által megjelení-
tett belső szándékok – egy világérzés egyszerű, 
tiszta, különös üzenetei - más vidékek emberei-
nek lelkéhez is eljutottak. 

A képek sokaságában a színharmónia és a 
formavilág gábrialberti jegyei egy szándékaiban 
tisztességes, nyitott emberségű, szeretetet és 
megértést, az éltető tájék és a megerősítő ott-
hon-meleg tiszteletét áhító, mosolytól sugárzó, 
de lélekben szenvedő embert sejtettek, sugall-
tak.

Tárlatainak külföldi sikerei is ezt a képi mű-
vészettől elvárt, egyetemesen jellemző emberi 
üzenetek megértését, elismerését igazolták 
vissza.

Alkotásait szemlélve életünk szorongás-pilla-
nataiban csendes, jóleső átlényegülést érezhe-
tünk ma is. 

Hiszen a békesség áttetszően kék egeit tük-
röző folyóinak pára-harmatos partjaira vezet-
nek, vagy az okkersárga nyár-eleji határ gazdag 
nyugalmát terítik szemeink elé. Szükség van 
ezekre a kis álmélkodásokra, átlényegülésekre. 
Az élet-szigor és az érdes lét nyűgeiben most 
képei előtt megállva, elgondolkozva, ámulva és 
emlékezve (míg bizseregnek érzékszerveid) 
érezheted, hogy múltad és jövőd között ezek a 
percek a nyugalmat, a békét, az itthonlét bizton-
ságát, a tájak idilljének csend-sugalmait adják 
ajándékba.

Üdvös gondolat, nemes emlékgondozó aka-
rat és a gazdagságában féltve őrzött györgyei 
szellemiség egy szép szeletének együttes ha-
tásaként jött létre ez a retrospektív tárlat, amely 
a mi helyi lelki összetartozás-tudatunkat is újra-
ébreszti és erősíti. 

Köszönetet küldve azoknak, akik az otthon 
faláról leakasztva büszkén hoztak képet e kiál-
lítást gazdagítani, egy, immár az Idő távolában 
kóborló szeretett emberre, valahai györgyeivé 
lett szépségkeresőre emlékező és emlékeztető 
akarattal. 

Késői, de őszinte hálával együtt tisztelegjünk 
Gábri Albert emléke előtt, aki művészetének 
vigasz-darabjait közöttünk a bizalom és a sze-
retet nevében, az adományozók nemes lelküle-
tével osztotta szét. 

Ezzel a tudattal őrizzük képeit tovább, mert 
megismételhetetlen egyediségükben egyúttal a 
jövendő györgyei generációk büszkén vállalha-
tó örökségét is jelentik.

                                             Nagy Zoltán

Tisztelgő gondolatok Gábri Albert emlékét festményeivel 
megidéző második tápiógyörgyei tárlata elé
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Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a 
tűzgyújtás szabályairól

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen 
és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai 
az alábbiakban olvashatók.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti 
hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős 
miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, 
például a katasztrófavédelem kezdeménye-
zésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásítá-
sokban és az ezek 200 méteres körzetén be-
lül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a 
felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a 
vasút és közút menti fásítások, de tilos a par-
lag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak 
visszavonása függ a meteorológiai körülmé-
nyektől, az erdőben található élő és holt bio-
massza szárazságától és a keletkezett tüzek 
gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érin-
tett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik 
közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot 
és térképet, de erről az országos közszolgálati 
média is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyúj-

tási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett eset-
ben is – a www.erdotuz.hu weboldal, valamint 
az onnan is elérhető szakmai honlapok is tá-
jékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb 
hasznos információval is szolgálnak. Honlapja 
kiemelt helyén teszi közzé a hírt a katasztrófa-
védelem is: www.katasztrofavedelem.hu/

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visz-
szavonásig él! Az említett honlapokon napi 
frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. 
A lakosság a lakóhelye környékén található 
erdőterületekről az erdészeti hatóság által ké-
szített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat.

Az erdőgazdálkodók a parkerdők terüle-
tén turisztikai célból állandó és biztonságos 
tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt 
tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessé-
ge karbantartani és arról is gondoskodnia kell, 
hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsola-
tos feltételek biztosítottak legyenek.

A kialakított tűzrakó helyen az alábbi sza-
bályok betartásával bárki rakhat tüzet, de szá-
mos fontos szempontot figyelembe kell venni. 
A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környé-
két meg kell tisztítani a tűz terjedését lehetővé 
tevő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha 

nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő 
tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel 
kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna 
a szél, gondoskodni kell arról, hogy készen-
létben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, 
eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tűzre 
nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és 
meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, 
a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell 
szórni.

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kap-
csolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó 
vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye 
birtokában lévő személy jogosult. Nagyon 
fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási tevé-
kenység keretében végzett égetés alkalom-
szerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, 
amelyet 24 órával a tevékenység megkezdé-
se előtt az illetékes tűzoltósághoz be kell jelen-
teni. Védett természeti területen lévő erdőben, 
a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével, 
tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság 
engedélye is szükséges.

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén -
tilalom kezdete: 2015. július 3.-tól visszavonásig

Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

Közepén járunk a nyárnak, számtalan 
hirdetéssel találkozunk, melyek olcsón szá-
raz fát árulnak, 2300-2400Ft-ért. Teszik ezt 
bátran, hiszen a vevő nem fogja megmérni 
az autót. Jelenleg az erdészet 24000Ft-ot 
kér egy erdei köbméter keményfáért. Ez 
nyáron 7-9q fa, télen 8-11q. Hogyan lesz 
ebből a tüzelőből 2300Ft? Egyedül a vevő 
hiszékenységét kihasználva. Ma egy ke-
reskedő 2700Ft alatt csak ügyeskedve tud 
megélni, ezért vegyük a fáradságot és mé-
ressük meg a fát. Tehetjük ezt akár a helyi 
Tüzép telepen, ahol 150 mázsáig tudnak 
mérni, a két mérés összesen 1500Ft-ba 
kerül.  Annyi fáért fizessünk, amennyit le-
önt az autó. Hiszen ha csak 2 mázsa fával 
van kevesebb a kocsin, máris elveszítettük 
a mérés árának többszörösét. Vigyázzunk 
a Romániából 1800Ft-ért hirdetett fával, 
hiszen ekkora kamiont mérni egyáltalán 
nincs a faluban lehetőség.  Amennyiben 
méterre hirdeti, úgy viszont lutri - mennyi 
is az annyi? Mire a fatárolóba kerül, meny-
nyiért is vettük a fát? A Román és Ukrán 
kamionosok egy nagyon egyszerű trükköt 
alkalmaznak. A határon a hatóság megméri 
a kamiont, amiről mérlegjegyet ad a sofőr-
nek, aki ez alapján számolja el a gyanútlan 
vásárlóval a fát. Hol a trükk? A kamionos 
a határ és a vevő között elad a fából 30-
40q-t, ami nem észrevehető a vásárlónak, 
hiszen egy kamionon 240q fa van. Mivel 
már 30q hiányzik, a kamionos mosolyogva 
mindössze 1800Ft-ot kér egy mázsa tüze-
lőért. A trükknek itt a tanulsága: 50-60 ezer 
Ft-ot kidobtunk az ablakon. Majd jön a fűré-
szes, aki szintén mázsa után szoroz, így 

előfordulhat, hogy így neki is busásan 

fizetünk. 
Azon kívül még egy dolog, amire nagyon 

figyeljünk.  A tűzifa kiemelten veszélyes ter-
mék, a NAV járőrei ellenőrzik menetközben 
a kamionokat, ahhoz, hogy Romániából va-
laki fát vásároljon, le kell, hogy adja szemé-
lyes adatait, valamint az adószámát. Ahol 
nem kérnek papírt az áruról a vevők, mert 
nem szeretnének a NAV látókörébe kerülni, 
ott a sofőr, akinek nem magyar lévén nem 
sok félni valója van, megadja az előző vevő 
adatait. Megtörténhet, hogy a nevünkkel 
8-10 kamion fa is bejön az országba. Per-
sze azt is el kell mondani, hogy nem min-
den esetben van ez így, de tapasztalatból 
írhatom, hogy 10-ből 5 esetben így van. 

Nos, ezeknek a trükköknek senki ne es-
sen a csapdájába. 

Pár mondat a tűzifa kalóriájáról. Sokan 
keresik az akácfát, mivel ez a fa a benne 
lévő összetevők miatt vizesen is ég, de 
kalóriája nem több 1800-nál. Az emberek 
többsége idegenkedik a tölgy és a bükk 
fától, mert ezek viszont vizesen nehezen 
égnek, de 2300 kalóriával rendelkeznek. 
Nagyon fontos arra figyelnünk, hogy a vizes 
fával való tüzeléskor a kémény kátrányoso-
dik, szurkosodik. Ha huzamosan tüzelünk 
vizes fával, a kéményünk robbanásveszé-
lyessé válhat.

Száraz fát és meleg otthont kívánok 
egész télre minden kedves olvasónak!

Tűzifa nyáron!

Polyák József

HÁZHOZ MENŐ SZELEK-
TÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Újrahasznosítható csomagolási 
hulladékok gyűjtése:

A szelektíven gyűjtött újrahasz-
nosítható csomagolási hulladéko-
kat (pl. papír, műanyag, fém, italos 
karton), - az eddig alkalmazott té-
rítésmentes zsákjuttatási rendszer 
szerint – a rendelkezésre bocsátott 
sárga színű műanyag zsákban ke-
verten gyűjtheti és az alábbi hulla-
dékgyűjtési napokon helyezheti ki 
az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató 
a zsákokon megtalálható. 

2015.07.20. (hétfő), 2015.08.17. 
(hétfő), 2015.09.21. (hétfő), 

2015.10.19. (hétfő), 2015.11.16. (hét-
fő), 2015.12.21. (hétfő)

FONTOS: Kérjük, hogy a biztonsá-
gos munkavégzés érdekében üve-
get NE helyezzen a zsákokba!

Zsákok gyűjtésének módja:
A sárga zsákokat a gyűjtési napo-
kon reggel 7:00 óráig szíveskedjen 
kihelyezni az ingatlana elé, mert a 
hulladékgyűjtő gépjármű elhaladá-
sa után kihelyezett zsákokat nem 
áll módunkban elszállítani! Ameny-
nyiben a zsákba háztartási vegyes 
hulladék, lom, üveg, vagy nem 
megfelelő típusú, illetve szennye-
zett hulladék kerül, úgy Társasá-
gunk jogosult megtagadni annak 
elszállítását! Ökovíz 



8. OLDAL JÚLIUSKözélet, kultúra

A Torockó Baráti Társaság 2015. május 16-
17. között autóbuszos kirándulást szervezett 
Horvátország észak-keleti részébe, az ott élő 
magyar közösség történelmének, kultúrájának, 
mindennapi helyzetének megismerése céljából. 

A történelmi Magyarországnak ezen a vi-
dékén valaha népes magyar közösség élte az 
életét, az elmúlt évszázad viharainak köszön-
hetően mára azonban jelentősen megcsappant 
az itteni honfitársaink létszáma. A 2011. évi nép-
számlálás alapján az országban mindössze 14 

ezren vallották magukat magyar nemzetiségű-
nek, mely személyek döntő többsége a Duna és 
a Dráva által határolt Baranyai-háromszögben 
és annak közelségében éli mindennapjait.

Az egyesület kirándulócsoportja elsőként a 
ma is többségében magyarok által lakott falu-
ba, Várdarócra látogatott el, ahol Micheli Zsolt, 
a Magyar Kultúregyesület elnöke fogadta az 
érdeklődő társaságot. Az ismerkedéssel és 
beszélgetéssel egybekötött séta alkalmával 
a csoport tagjai megtekintették a művelődési 

házban található helytörténeti kiállítást, majd a 
református templomban az egyházi életről és 
az anyanyelvi iskoláztatás helyi lehetőségeiről 
folytattak a házigazdákkal beható eszmecserét. 
A találkozás a magyar iskola egykori romos épü-
letében ért véget, ahol a falubeliek megmaradá-
sért folytatott küzdelmének reményteljes terveit 
hallgatták meg a jelenlévők. 

A kirándulás Eszék városában folytatódott, 
ahol a Dráva partján elhelyezkedő történelmi 
városmag és egykori vár évszázados erődít-
ményének szépségében gyönyörködhettek a 
nézelődők. A kellemes gyalogtúrát követően a 
Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési 
Központban Kucsera Bandi igazgató várta a 
tápiógyörgyei csoportot. Az intézmény Horvát-
országban az egyetlen önálló magyar tanítási 
nyelvű középiskola, amely óvodától, általános 
iskolán át, gimnáziumi és szakközépiskolai 
képzés lehetőségével fogadja a nála tanuló 
diákokat. A modern és jól felszerelt épület bejá-
rása közben a látogatók betekintést nyerhettek 
tantermekbe, böngészhettek a könyvtár gaz-
dag állományában, megcsodálhatták a tágas 
tornacsarnokot, ugyanakkor érdekes és átfogó 
előadást hallhattak a horvátországi magyarság 
anyanyelvi oktatásának rendszeréről, kimerítő 
és valós képet kaphattak annak a látottak ellené-
re súlyos és elszomorító helyzetéről. Az előadást 
és az intézmény bemutatását az egyesület tan-
szeradomány átadásával köszönte meg, melyet 
a horvátországi magyar oktatás működésének 
támogatására szánt. 

A kirándulás villányi borkóstolással, majd 
másnap megvalósuló pécsi városnéző sétával 
záródott, amely jóleső ízekkel és gazdag látniva-
lókkal színesítette a hátralévő programot.

Kirándulás Horvátországban
Tanszeradomány az eszéki magyar iskolaközpontnak

Csoportkép Eszék történelmi városának főterén

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 
a Csemadok nagymegyeri csapata Tápiógyör-
gyére látogatott, hogy ott a falu lakóival közösen 
emlékezzen meg a trianoni békeszerződés 
aláírásának napjára. Bevallom, én különösen 
egy szürke kő miatt mentem a faluba. Ennek a 
kőnek nem akármilyen története van. Mondhat-
ni, igen kalandos úton került a tápiógyörgyeiek 
birtokába. A nagy kaland Erdélyországban kez-
dődött a tavaly nyáron, amikor kis csapatunk a 
Szent  Anna-tó mellett erdei ösvényen kapasz-
kodott fel a büdös barlanghoz. A fölfelé vezető 
úton Németh Csaba bácsi kiválasztott egy 
követ, amit úgy gondolt, talán majd beépíttet a 
Tápiógyörgyén készülő első világháborús em-
lékműbe. Egy darabig cipelte, majd elrejtette egy 
biztonságos helyen, mondván, hogy visszafelé 
jövet felveszi. Persze megfeledkezett a kőről. 
Gondoltam, megtréfálom azzal Őt, hogy a kő 
előbb ér el a buszhoz, mint Ő. Sikerült meglepe-
tést okozni neki, de Csaba bácsi másodszor is 
megfeledkezett a kőről. A hazafelé úton, amikor 
elbúcsúztunk Budapesten, fönt felejtette a bu-
szon. Így aztán a kő eljutott több felvidéki (szlo-
vákiai) településre is. Járt  Alistálon, Árpi bácsi a 
buszsofőrünk udvarán, majd eljutott Dunaszer-
dahelyre a szobámba, innen Nagymegyerbe 
került. Itt közös összefogással becsomagoltuk, 
nemzeti színű szalaggal átkötöztük és elszállí-
tottuk Tápiógyörgyére, hogy végre megérkez-

zen az eredetileg neki szánt helyére. 
Látogatásunk alkalmával már nagy izga-

lommal vártam az esti fáklyás felvonulást az 
emlékműhöz. Vajon ráismerek majd a kőre? 
Ahogy megálltam az emlékmű hátoldalán, 
rögtön megismertem, mert a szürke színével 
teljesen kitűnik a többi közül. Mécsessel a ke-
zünkben büszkén nézegettük Csaba bácsival a 

követ. Úgy éreztem, a kő is büszke ránk, amiért 
jobb sorsra jutott. Többé már nem a turisták cipői 
koptatják, hanem egy nemesebb célt szolgál. 
Őrzi a Hősök emlékét. Ha beszélni tudna, azt 
mondaná nekünk: összefogással semmi sem 
lehetetlen!

A szürke kő kalandja

Szürke kő az emlékmű hátoldalán

Németh Csaba

Cséfalvay Franciska 
10 éves diáklány

Dunaszerdahely, 2015. június 30.
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Tápiógyörgye Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
2015. szeptember 1-től a Kastélykert Óvodát 
Egységes Óvoda-bölcsőde Többcélú Intéz-
ményként működteti. A szakmai véleményt 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság Módszertani Főosztályától kérte, amely 
megállapította, hogy az intézmény alkalmas 
a háromévesnél fiatalabb gyermekek gondo-
zásához szükséges feltételek kialakítására, 
valamint véleményezte az egységes óvoda-
bölcsőde Pedagógiai programját, a Házirend-
jét és a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A személyi feltételek biztosításához négy 
óvodapedagógus vesz részt 60 órás „Két 
éves kortól az óvodában” továbbképzésben, 
amelynek célja elméleti és gyakorlati alapis-
meretek elsajátítása, melyek tudatos haszná-
latával az óvodapedagógus képes beépíteni 
saját csoportjába való foglalkozások közé a 
kisgyermek gondozását, fejlesztését. 

A KÖZIGÁLLÁSON meghirdettük az NM 
rendelet bölcsődei szakképesítési előírásnak 

megfelelő képesítéssel rendelkező kisgyer-
mekgondozó-nevelői állásra a pályázatot. 

A csoportszobába és az étkezőbe a 
bölcsődéskorú gyermeknek megfelelő mére-
tű asztalt és székeket kell biztosítani, valamint 
a gondozási feladatok ellátásához pelenká-
zót. Ezek a bútorok június hónapban megren-
delésre kerültek. A játékkészlet kiegészítése, 
az elkülönített udvarrész kialakítása a nyár 
folyamán megtörténik. 

Az étkezésben az egészséges táplálko-
zás irányelveit érvényesítjük, ezért a táplálék 
összetételében kielégítjük a gyermekek napi 
energia- és tápanyagigényét. 

A kettő éves gyermekek számára napi 
négyszeri étkezést biztosítunk. 

„ A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 
1-jétől hatályos módosítása értelmében, a 
bölcsődében és az óvodában az ingyenes 
étkeztetésre való jogosultság kiterjed a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jo-

gosult gyermekeken kívül a jelenleg 50%-os 
étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult 
gyermekekre (3 vagy több gyermeket nevelő 
családok gyermekei, tartósan beteg és fo-
gyatékos gyermekek) és azon két vagy egy 
gyermeket nevelő szülők gyermekeire, ahol 
a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a kötelező legkisebb munka-
bér nettó összegének 130%-át (2015-ben a 
89.408.- Ft-ot). Ingyenes étkezésben része-
sülnek továbbá a fogyatékos, tartósan beteg 
gyermeket nevelő családok egészséges, böl-
csődébe vagy óvodába járó gyermekei is.”

Az egységes óvoda-bölcsődével lehető-
séget teremtünk arra, hogy a kisgyermekes 
anyák a munkahelyekre visszatérhessenek, 
vagy különböző képzéseken, átképzéseken 
vehessenek részt, annak reményében, hogy 
nagyobb eséllyel térjenek vissza a munkaerő-
piacra. 

Egységes Óvoda-bölcsődei csoport a Kastélykert Óvodában

Mozgás szerepe a gyermekek fejlődésében
A mozgás
A mozgás 3-7 éves életkorban több 

szemszögből is kiemelt fontossággal bír. 
Elengedhetetlen a környezethez való al-
kalmazkodásban és az észlelési folya-
matokban: a látás, a hallás és a tapintás 
mind mozgáshoz fűződik, amely a moto-
ros készségeknél is nagyon fontos szere-
pet tölt be. 

A mozgásfejlődés
A gyermek már a magzati kortól kezdve 

nagyon sok mozgást ismétel, amíg elér az 
összerendezett, koordinált mozgásokig. 
Három éves koráig rohamléptekben fejlő-
dik a látás, a hallás, a beszéd, tovább dif-
ferenciálódik a mozgás, egyre ügyesebb 
és önállóbb lesz. A 3-7 éves korig terjedő 
óvodáskor a szenzomotoros képességek 
tekintetében jókora jelentőséggel bír. A 
gyerekek nagyon sok dolgot megtanulnak 
a testükkel kapcsolatban, törekednek a 
lehető legtöbb dolog kipróbálására, a ve-
szélyes dolgok sem riasztják vissza őket. 
Főként a képességeik határát keresik. Mi-
kor elérik a hatodik évüket, megvalósul az 
első alakváltás: magasabbak lesznek és 
vékonyabbak. Megerősödik a csontoza-
tuk, de még így is sok helyen van porcos 
rész és ezért nagyon fontos az izomrend-
szer erősítése.

A gyermekek mozgásigényét mindig ki 
kell elégíteni, mert ha nem részesül meg-
felelő mozgási lehetőségekben, akkor 
visszamaradnak a motoros képességei, 
és ez a továbbiakban kihat a szellemi fej-
lődésére, az érzelmi életére és a szerve-
zetére is egyformán.

Játékötletek a nyárra:
1. „Pattan a labda”: Labdavezetés gu-

rítással homokba rajzolt sávokban (hul-
lámvonalon, párhuzamos vonal között) 
különböző testtartásban (mászásban, 
járásban, guggolásban…). Labda leüté-
se a talajra, falfelületre, majd a fel- vagy 
lepattanó labda elkapása. Labda gurítá-

sa a falhoz szembe, két kézzel, majd a 
visszaguruló labda elkapása. Labda 

gurítása két láb között, háttal a falnak, 
terpeszállásban. 

2. „Csináld, amit mondok”: Tedd a fe-
jedre a kezedet és fordulj hármat! Állj ter-
peszbe, nyújtsd ki az egyik kezedet előre, 
a másikkal fogd meg a füledet! Guggolj 
le négyszer! Lépj előre kettőt! Ugorj ter-
peszállásba! … A feladatoknál figyeljünk 
oda, hogy mindkét oldal meg legyen moz-
gatva!!! (pl.:ha egyik kézzel elvégzi a fel-
adatot, akkor a másikkal is tegye meg)

3. „Várostrom”: Az építőkockákat vagy 
konzervdobozokat várszerűen úgy he-
lyezzük el, hogy előbb állítsunk fel egy 
vonalban hármat, ezekre kettőt, majd a 
tetejükre egyet. Ezt a várat kell egy lab-
dával eltalálni. A távolságot a gyermekek 
korától és a dobási készségüktől tegyük 
függővé.

4. „Dobozjárás”: Három fémdobozt 
egymástól kis távolságra leteszünk a 
földre. A gyermek kettőre rááll úgy, hogy 
a doboz közepére lépjen, így biztosan 
egyensúlyozhat. Óvatosan lehajol a har-
madik dobozért, és azt az egyik lába elé 
helyezi. Felegyenesedik, rálép az odahe-
lyezett dobozra, majd újból lehajol, és az 
üresen maradt dobozt teszi a másik lába 
elé. Így halad lépésről lépésre a célig. Ha 
már ügyesen megy, lehet nehezíteni: kré-
tával rajzolt hullámvonal követése, vagy 
bútorok között).

Jó játékot!

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető

Mohácsi Sára 
óvodapedagógus

Aratás, malomlátogatás 
az óvodás gyerekekkel

„Érik a gabona, melegek a napok,
hétfőn virradóra aratásba kapok.”

Ezzel a kis mondókával vette kezdetét az 
aratás Péter, Pál hetében. Az óvodában is ez 
jellemezte az egész hetünket, ennek jegyében 
ismerkedtek meg a gyerekek a régi és új ara-
tási szokásokkal, népi játékokkal, hagyomá-
nyainkkal. Mivel a nyári időszakban összevont 
csoportban működik az óvoda, olyan progra-
mokat igyekszünk összeállítani, ami kicsiket és 
nagyokat egyaránt érdekel és felkelti a figyel-
müket. Ilyen figyelemfelkeltő program volt a ki-
rándulás a helyi malomba. Előtte azonban még 
megismerkedtünk magával a búzával, amiből a 
nagyobbak fonatot, búzakalász-koszorút készít-
hettek, a kicsik pedig „csak” kezükbe vehették. 
Nagyon szépen köszönjük Melegné Terikének, 
aki lehetővé tette, hogy a gyerekek megtekint-
hették a „búza útját” a beszállítástól a lisztté őr-
lésig, lehetőségük nyílt a traktorok billentésétől 
végignézni és megtapintani. A nagycsoporto-
sok kísérővel felmehettek és megnézhették, a 
gépek hogyan őrlik a búzát, a kisebbek pedig 
belenyúlhattak a lisztbe és megtapinthatták, fúj-
hatták a puha, fehér lisztet. Szeretnénk megkö-
szönni a molnárnak is, aki nagy türelemmel volt 
az idegenvezetőnk és életreszóló élménnyel 
ajándékozott meg bennünket. Búcsúzás előtt 
kaptunk lisztet, amiből Theisz Kati néni és Jó-
zsi bácsi nagyon finom kenyérlángost készített 
nekünk, amit a falumúzeum udvarán fogyasztot-
tunk el, egy másik napon. 

Úgy gondolom, egy nagyon tartalmas hetet 
zártunk és rengeteg élménnyel gazdagodtunk a 
hét folyamán. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
a gyerekek önfeledt mosolya, elbeszélése, és jó 
ízű falatozása a falumúzeum udvarán. 

Perjésiné Dudás Andrea 
óvodapedagógus
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Minden szeptemberben mikor elkez-
dünk egy új tanévet, arra gondolunk milyen 
hosszú lesz az előttünk álló 10 hónap, de 
így visszatekintve csak egy röpke pillanat. 
És most elérkezett a rég várt pillanat! Itt a 
tanév vége! 181 tanítási nap után lezártuk 
251 tanuló tanulmányi évét, s a tanévzáró 
ünnepséget követően az osztályfőnökök 
kiosztották a bizonyítványokat. 

A tanév vége kicsit számadás is az el-
végzett munkáról. Azt vallom, hogy az is-
kola két alapfeladatának az oktatásnak és 
a nevelésnek megfelelő összhangban kell 
lennie. Nekünk az a dolgunk, hogy a ránk 
bízott tanulókkal elsajátítassuk – termé-
szetesen különböző változatos módsze-
rekkel – az adott tananyagot.  Nevelést 
pedig minden pillanatban, minden tettünk-
kel végzünk, persze a leglátványosabban 
a sokféle iskolai és iskolán kívüli prog-
rammal. Azonban ez sohasem mehet a 
tanulás rovására. Ezt az összhangot úgy 
gondolom sikerült megtalálni az idei tan-
évben is. 

Legfőbb pedagógiai célunk termé-
szetesen az alapkészségek folyamatos 
fejlesztése, valamint a továbbtanulás 
megalapozása. Eredményes munkánkat 
tükrözi, hogy a kompetenciamérésen mind 
matematikában, mind szövegértésben lé-
nyegesen magasabb értéket értünk el az 
előző évi eredményeknél, s hozzáadott 
pedagógiai értékünk is pozitív. Ez az ún. 
„hozzáadott pedagógiai érték” fogalma 
nemrég jelent meg az iskolák összehason-
lításában. Nagyon komoly erőfeszítéseket 
tesznek kollégáim annak érdekében, hogy 
tanulóink az elsajátítandó tananyagon, a 
kötelezőn túl kapjanak valami olyasmit, 
ami több, ami éppen formálódó egyénisé-
güket jobbá teszi. Tisztesség, felelősség, 
becsületesség, megbízhatóság, szolidari-
tás, tudás, értékrend. Ezek a mi legfőbb 
hozzáadott értékeink, amiket igyekeztünk 
átadni diákjainknak.

Azt kívánom minden ballagó tanítvá-
nyunknak, hogy az iskolánkban szerzett 
tudás és képességek birtokában sok sikert 
érjenek el új iskoláikban és később felnőtt 
életükben. Szeretettel várunk vissza láto-
gatóba mindenkit és talán egyszer majd 
úgy is, mint leendő édesanyát, édesapát, 
akik első osztályos gyermeküket íratják be 
egykori kedves iskolájukba.

Ez volt a második teljes tanév, melyet 
a központosított, tankerületi rendszerben 
töltöttünk. Nagy reményekkel, bizakodás-
sal vártuk ezt a 10 hónapot, amely roham-
léptekkel száguldott el velünk. Visszate-
kintve elmondhatjuk, hogy mozgalmas, 
izgalmas, munkával teli tanévet zárunk a 
mai napon. Az eddigi hagyományainkat 
megtartottuk, volt akadályverseny, farsan-
gi kavalkád, DÖK nap, gyermeknap, nyílt 
nap, bolondballagás, bankett, de az idei 
év újításokat is hozott. Teljesen új prog-
ram elem volt ebben a tanévben a TÁMOP 
6.1.2.-A projekt keretében megvalósult 
Teljeskörű Iskolai Egészségnevelés prog-
ramja, melyben számos iskolai és isko-
lán kívüli sportos, egészséges életmód-
dal kapcsolatos rendezvényen vehettek 
részt diákjaink. Köszönöm együttműködő 
munkáját annak a 4 kollégámnak, akik e 
rendszer dokumentálásában és végrehaj-
tásában végzett és végez a mai napig, hi-

szen a projekt majd csak ősszel ér véget. 
Személyes köszönetemet mondom el: 
Nagy Lászlónénak, Vágány Antalnénak, 
Juhászné Ulviczki Zsófiának és Jónásné 
Fehér Veronikának, hogy szabadidejük-
ből teremtettek lehetőséget a gyermekek 
kísérésére és a dokumentáció elkészíté-
sére.

Az integrált pedagógiai rendszerből 
nyert pénzből sikerült jó néhány családnak 
tanszereket, egészségügyi, kirándulásra 
alkalmas csomagot adni.

Nemzetközi kapcsolataink is megma-
radtak, bővültek és szeretnénk továbbra is 
ápolni. Ebben a tanévben is több testvér-
településsel volt programunk: a nemzet-
közi barátság kupán vettünk részt Cseh-
országban, és Torockót is meglátogattuk 
a Határtalanul nyertes pályázatának ke-
retében. Szeretnénk ezeket a programo-
kat, lehetőségeket a következő években is 
megtartani, tovább gyarapítani.

Szép összegeket kapott néhány kivé-
tellel minden osztályunk a Reál osztály-
kassza programból. Országosan is igen 
előkelő helyen végzett néhány tanulócso-
portunk és azt gondolom beszélőek az 
adatok, amikor azt mondom, hogy a Ma-
gyarország egész területén kiosztott 25 
millió forintból a mi iskolánk közel 750 ezer 
forintot nyert. Így lehet és így kell a sze-
métből pénzt keresni! És akkor még nem 
beszéltem a papírgyűjtésből szerzett több 
százezer forintról. Szeretném, ha a követ-
kező években ez a tendencia csak nőne.

Színvonalas, humorral és önkritikával 
átszőtt, teltházas előadást hallhattunk a 
művelődési házban Zacher Gábortól, ami 
minden jelenlévő számára nagy szellemi 
impulzust adott.

A rengeteg program és esemény mellett 
azért tanultunk, tanítottunk is. Mi sem jelzi 
ezt jobban, mint a kitűnő és jeles eredmé-
nyek igen szép száma, a kimagasló ver-
senyeredmények sokasága. 

A tanulók eredményességéhez nagy-
ban hozzájárult a pedagógusok felkészítő 
munkája is, melyet ezúton a tanulók nevé-
ben is megköszönök. Köszönöm pedagó-
gusi elhivatottságból fakadó munkájukat, 
szabadidejüket feláldozó önzetlen tevé-
kenységüket! Néhány kollégát személye-
sen szeretnék kiemelni: elsőként Izsold 
Dénesnét, aki évek óta összefogja nálunk 
a Szivárvány országos verseny résztve-
vőit. Azután Tóth Lászlónét, aki időt és 
energiát nem kímélve vezeti az iskolai 
színjátszókört. Pintér Irén kolléganőmet, 
aki a tantestületből először esett át a pe-
dagógus minősítő eljáráson és kimagasló 
eredményt ért el. Teréki Katalin tanítónéni 
az országos Jonatán tehetséggondozó 
program helyi koordinátora. Varró Gá-
borné Babi az, aki nemcsak a diákönkor-
mányzat kapcsolattartó tanára, hanem ő 
az egyik vezetője a Tápiógyörgyei Diáko-
kért Egyesületnek is. Litkei Máté kollégám 
több sportversenyre készítette fel sikere-
sen diákjait és a matematika közösségnek 
is hálával tartozunk, hogy több kistérségi 
és országos versenyen szerepeltettek 
gyerekeket. És bár kisebb létszámú cso-
portokkal dolgoznak és a háttérmunkánkat 
segítik, mégis hatalmas, áldozatos mun-
kát végeznek fejlesztő pedagógusaink: 
nevezetesen: Katona Gizella, Szabó Erika 

és Sokváriné Godra Györgyi. Köszönöm 
áldozatos munkájukat. Természetesen kö-
szönöm a többi kollégának is és legfőképp 
helyettesemnek Szarvas Józsefnének 
a színvonalas szakmai munkát, mellyel 
eredményessé tették az elmúlt tanévet 
is! Azon munkálkodunk, hogy a ránk bí-
zott gyerekekből a bennük rejlő értékeket 
minél nagyobb sikerrel és eredménnyel 
hozzuk felszínre. A tantestület szeretné 
megőrizni, a ránk annyira jellemző: ott-
honosságot, családias légkört. Valameny-
nyien arra törekszünk, hogy munkájukra, 
életükre igényes, felnőttként jól boldoguló, 
kiegyensúlyozott személyiségeket nevel-
jünk.

A Kazinczy Ferenc Tagiskola dolgozói-
nak, a technikai dolgozóknak is szeretném 
megköszönni a pontos, precíz, szorgal-
mas munkát. 

Köszönjük a szülők és a Szülői Szer-
vezet áldozatos munkáját! A különböző 
programok lebonyolításában sok segít-
séget nyújtottak. Támogatták iskolánkat 
a különböző rendezvények, kirándulások 
megvalósításában. Külön köszönöm Mol-
nár Zoltánné Rozikának a szülői szerve-
zet lemondott vezetőjeként végzett eddigi 
munkáját és kívánok sok sikert és nagy ki-
tartást Badenszki Mártinak, aki ezt a posz-
tot szeptember 1-jétől felvállalja. 

Szeretném megragadni a lehetőséget, 
hogy megköszönjem a Jászapáti tanker-
ület és a helyi Önkormányzat támogatá-
sát, mely iskolánk külső pozitív megíté-
léséhez nagyon fontos. E két intézmény 
folyamatos figyelme és támogatása sike-
res működésünk előfeltétele, anyagi és er-
kölcsi támogatásuk jelentősen hozzájárul 
a nyugodt pedagógiai munkához, terveink 
megvalósításához.

A helyi intézmények közül szoros 
kapcsolatunk van a Gyermekjóléti Szol-
gálattal, segítik munkánkat a gyermek-
élelmezés részéről a konyha dolgozói, a 
polgárőrök, a rendőrök, védőnő, iskola-
orvos. A Kastélykert Óvodával is nagyon 
szoros az együttműködés, közös prog-
ramjaink lehetőséget biztosítanak egymás 
munkájának megismerésére, kölcsönös 
megbecsülésére.

Partneri hozzáállásuk nélkül nehezen 
tudtuk volna a tanévi feladatainkat sikerrel 
megvalósítani.

Bár a zeneiskolai záróhangversenyen 
már elmondtam, de itt is szeretném meg-
ismételni, hogy zenei területen is szép si-
kereket értünk el, a növendékeink száma 
szerencsére növekedik és remélem ez a 
tendencia meg is marad. Köszönöm ze-
netanár kollégáimnak is egész éves mun-
káját. A fenntartói és törvényi változások 
miatt sajnos nem tudunk nyugdíj mellett 
foglalkoztatni a zeneiskolában tanárokat, 
ezért e helyről is kívánjuk Toperczerné 
Erdélyi Szilviának, Toperczer Tibornak és 
Szótér Bélának több évtizedes áldozatos 
munkáját és kívánunk hosszú, kellemes 
pihenést a nyugdíjas éveikre.

Ezúton kívánok minden kedves kollé-
gámnak, tanulóinknak és partnerünknek 
kellemes nyarat és sok pihenést, hogy 
szeptemberben újult erővel kezdhessük 
az következő tanévet.

Juhász Attila
tagintézmény-vezető

Gondolatok a tanítási év végén
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Egy esős keddi napon, a tanévzáró után, 
iskolánk megjutalmazott tanulói egy budapes-
ti kirándulásra indulhattak. Minden osztályból 
egy–egy diákot választottak ki kitűnő tanulmá-
nyi eredménye, példás magatartása vagy kivá-
ló közösségi munkája alapján.

Ők a következők voltak:
Szűcs Jázmin, Bai Enikő, Varró Evelin, 

Dömők Alexa, Szűcs Klaudia, Kovács Zsolt, 
Molnár Márk, Schmidt Dzsenifer, Molnár Bri-
gitta, Dömők Gréta, Fehér Botond, Szabó Ta-
más, Miskolczi Alexandra, Schäffer Renáta, 
Gabella Zsuzsanna, Hégete Veronika.

Az Önkormányzat busza elvitt minket a 
Fogaskerekű vasúthoz, ahonnan elmentünk 
a Gyermekvasútig. A vonat indulásáig való 
várakozást egy jó kis játszótéren töltöttük el. 
A régi úttörővasút elvitt minket János-hegyre, 
ahol rövid séta után megérkeztünk a Libegő-
höz. Kicsit izgatottan szálltunk föl, de megérte, 
mert csodálatos panoráma tárult elénk a fővá-
rosunkról a következő percekben.

A gyönyörködés után egy olyan étteremben 
ebédeltünk (nagyon-nagyon ízleteset!), ami 
egy régi sárga villamosból lett kialakítva.

Ebéd után a Budai Vár felé vettük az irányt. 
Fönn ismét megcsodálhattuk Budapestet, 
madártávlatból próbáltuk felismerni a híres fő-
városi épületeket. Kicsit vásárolgattunk is,és 
persze nagyon vidámak voltunk, mert az eső 
mindig elkerült bennünket.

Hazafelé úton megkoronáztuk a napunkat 
két gombóc fagyival a tápiószecsői cukrász-
dában.

Rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk 
haza, a végére a „korkülönbség” sem számí-
tott. :)

Szeretnénk miden társunk nevében megkö-
szönni a Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület-
nek ezt a szuper ajándékot, hiszen ők fedez-
ték ennek a napnak minden költségét, illetve 
az önkormányzatunknak, akik az utazást biz-
tosították.

Hálásak vagyunk Izsoldné Zsuzsa néninek 
és Tóthné Erzsike néninek, akik végig kísértek 
bennünket, vigyáztak ránk ezen a napon!

Szívből reméljük, hogy hagyománnyá válik 
ez a jutalmazási forma, és jövőre is részünk 
lehet hasonló élményben.

Miskolczi Alexandra
Schäffer Renáta

Jutalomkirándulás 
Budapestre

Véget ért a tanév. Diákjaink megkezd-
ték a nyári vakációt. A májusi számban 
azonban megígértük, hogy az éppen ak-
kor folyó vagy azután megrendezésre 
kerülő versenyeink eredményeit a nyári 
lapszámba közöljük. Íme tehát a sorrend: 

Alsós matematika verseny: Ohnsorge 
Liza 2.b 1. hely, Dömők Alexa 2.a 2. hely, 
Varró Evelin 2.b 3. hely, Varró Ferenc 3.b 
1. hely, Kovács Zsolt 3.b 2. hely, Földi Ta-
más 3.b 3. hely Molnár Márk 4.b 1. hely, 
Nagy Endre 4.b 2. hely, Csordás Anna 4.a 
3. hely 

Alsós mezei futóverseny: lányok  1. 
évfolyam 1.  Sándor Vivien 1.b, 2. Fehér 
Eszter Adél 1.b, 3. Tárkány Julianna 1.a; 
2. évfolyam 1. Sivák Veréb Virág 2.a, 2. 
Szórádi Barbara Laura 2.a, 3. Sivák Ve-
réb Vivien 2.a; 3. évfolyam 1. Pikács Bi-
anka Renáta 3.b, 2. Sándor Izabella 3.a, 
3. Vámos Csenge 3.b; 4. évfolyam1. Berki 
Evelin 4.b, 2. Szász Réka 4.a, 3. Laka-
tos Laura Olívia 4.a; fiúk 1. évfolyam 1. 
Szórádi Márk Roland 1.a, 2. Berki Árpád 
1.a, 3. Benedek Tamás 1.b; 2. évfolyam 1. 
Kántás Gergő 2.a, 2. Sivák Veréb László 
2.b, 3. Hégete Gábor 2.b; 3. évfolyam 1. 
Juhász Gergő 3.b, 2. Siroki László Kriszti-
án 3.b, 3. Seres János 3.a; 4. évfolyam 1. 
Molnár Márk 4.b, 2. Juhász Márk Krisztián 
4.a, 3. Kőhalmi Richárd 4.b. 

Végül pedig engedjék meg, hogy az 
országos Szivárvány tanulmányi verseny 
eredményéről is hírt adjunk. A döntőre 
100-120 tanulót hívtak Budapestre.
Nagy Liliána 1. a  Természetismeret 19. 
hely
Megyes Bianka 1. a Matematika 14. hely
Juhász Bálint 1. a Kis nyelvész 19. hely
Felkészítő nevelő Miskolcziné Muzsalyi 
Éva 
Dömők Alexa 2. a Kis nyelvész 7. hely
Felkészítője Izsold Dénesné 
Juhász Dávid 3. a Kis nyelvész 17. hely
Varga Natália 3. a Matematika 29. hely
Felkészítő nevelő Vágány Antalné 
Lova Bence 4. a Természetismeret 11. 
hely
Szász Réka 4. a Kis nyelvész 27. hely
Felkészítő nevelő Pintér Irén 
Molnár Márk 4. b Matematika 12. hely
Felkészítője Nagy Lászlóné 

Gratulálunk a versenyzőknek, nevelőik-
nek és szüleiknek!

Miskolcziné Muzsalyi Éva

Tanulmányi 
versenyek 

eredményei

Gyereknap a 
györgyei iskolában

Május utolsó pénteki napján diákjaink 
nem tankönyvvel megpakolt táskával ér-
keztek reggel az iskolába. Tették ezt azért, 
mert jól tudták, aznap nem tanítás lesz, 
sokkal inkább az ő kedvükre való dolgok 
várják őket. 

Minden osztály elfoglalt egy területet 
magának, kik közel a színpadhoz, kik 
messzebb, egy árnyékosabb helyet sze-
meltek ki. A délelőttöt egy jó kis közös 
énekléssel kezdtük, majd mindenki meg-
kereshette a neki tetsző elfoglaltságot. 
Osztályonként mehettek az ugrálóvárba 
talán hihetetlennek tűnik, de még a legna-
gyobbak is rendkívül élvezik ezt a bolon-
dos ugrálást!

Mindenki kapott egy „vattacukor-jegyet”, 
amit beválthatott olyan ízű édességre, amit 
kívánt. Mindeközben csocsó, darts és asz-
talitenisz bajnokság várta azokat, akik ver-
senyezni akartak. Művészi hajlammal ren-
delkező gyerekeink fantasztikusan szép, 
ízléses ékszereket kézműveskedhettek, 
ha ahhoz volt kedvük. A györgyei tűzoltó-
autóban is folyamatosan kíváncsi aprókat 
lehetett látni. Néhány rendkívül helyes kis-
kutya is bemutatta, mi mindenre meg lehet 
őket tanítani. Aztán eljött a nagy pillanat!  
A színpadra lépett a nagyon várt Zűrza-
var együttes. Amit talán illik róluk tudni, 
hogy Hevesi Tamás-ismert magyar előadó 
testvérének a zenekara. Igazán sokszínű, 
színvonalas, nagyszerű műsorban volt 
részünk. A rendezvény csúcspontja lett a 
koncert, hisz diákjaink táncolva, énekelve, 
végig tapsolva élvezték az élő zenét. Na-
gyon nehezen engedtük, hogy lejöjjenek a 
színpadról. 

A bulizás után kihirdettük a bajnokságok 
nyerteseit, majd szépen, csoportonként 
elvonultunk az étkezőbe, ahol tényleg 
gyereknapi menü várt minden györgyei 
tanulót.

Ezzel véget is ért a nap, nagy öröm volt 
számunkra, hogy diákjaink a boldogságtól 
csillogó szemmel köszönték meg a dél-
előttöt.

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 
egy százalékával támogatták egyesüle-
tünket, hiszen a költségeket ebből finan-
szíroztuk, köszönjük az iskola vezetésé-
nek, hogy ilyen klassz együttest tudtunk 
idehívni, valamint köszönjük az önkor-
mányzatunknak az ebédet!

Hálásak vagyunk a györgyei asztali-
tenisz egyesületnek, hogy ismét színvo-
nalasan lebonyolította a bajnokságot, a 
tűzoltóknak, hogy állták a gyerekhad tá-
madását, valamint minden aktívan közre-
működő kollégának. 

Bízunk abban, hogy, egyesületünk má-
sodszor is bebizonyította, tényleg azért jött 
létre, hogy forrást biztosítson ilyen rendez-
vényekre, programokra, és reméljük, biza-
lommal ajánlják fel jövőre is azt a bizonyos 
egy százalékot!

Varró Gáborné
Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület
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A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
Spuritusz Futóklubja május-júniusban is 
folytatta a célirányos felkészülést és részt 
vett több futórendezvényen.

Az előző Faluújságban már említettük, 
hogy május 16-án Sülysápra látogattunk el. 
A versenyen 6 futónk indult. Igazán ered-
ményesen zártuk a napot, mert az Ovis 
kategóriában Berki Maja és Illés első és 
második helyezést, a Gyermek I. - fiú kate-
góriában Berki Árpád és Kántás Gergő 1-2 
helyet, Gyermek II. - leány kategóriában 
Berki Evelin 3. helyezést, Családi futásban 
Berki és Kántás család 1-2 helyezést ért el.

Ezen kívül Berki Evelin és Árpi a felnőtt 
3,7 km-es távon is elindult, itt viszont az 
ő korosztályuk nem került díjazásra, de 
sok felnőttet megelőzve a mezőny első 
harmadában értek célba. Ott voltunk még 
a félmaraton mezőnyében is és a családi 
körön egyedülállóan 3 családdal vettünk 
részt. A tápiószecsői TTA által színvona-
lasan megrendezett versenyen futó fiatal-
jaink nemcsak fizikai felkészültségükről, 
de sportszerű szurkolói oldalukról is be-
mutatkoztak, ezzel is öregbítve a Futó-
klub és Tápiógyörgye hírnevét. A verseny 
bemondója látva a sok érmet és hangos 
szurkolást, meg is jegyezte, hogy „Lassan 
a tápiógyörgyei indulók számát korlátoz-
ni kell, mert az áprilisi nagykátai sportnap 
után, Sülysápon is „taroltunk””!

Május 29-31-én rendezett tókerülő 220 
km-es Ultrabalaton versenyen nagykátai 
céges csapattal ott volt Lovas József ta-
gunk is, aki az utolsó kilométereket Bencé-
vel tette meg. Gratulálunk nekik! Ezt köve-

tően a június 6-án a Kékes csúcsfutáson 
villant a spurituszos póló. Kemény volt, de 
teljesítettük 2000 más futóval együtt. Aztán 
június 20-án igazán nagy „fába vágtuk” a 
futócipőnket! A Klub felnőtt csapata és kí-
sérői felkerekedtek és némi szervezés után 
elindultunk a 4. Tápió marton Sülysápról – 
Nagykátára kígyózó 42 km-es aszfaltcsík-
ján. Egyéni mellett a 4 fős bicogó váltó-
val neveztünk. A táv pontosan a maratoni 
42195 méter volt. A bicogó váltó lényege, 
hogy a csapat együtt teszi meg a távot 
úgy, hogy egy fő fut, míg a többiek bicikli-
vel kísérik. A váltás egyénileg szabályozott, 
bármikor és bárhol lehet váltani. A Bodnár-
Szabó Gabriella-Farkas Rebeka-Szabó 
Tünde-Bodnár Károly alkotta csapat har-
madikként futott a célba! Csodálatos futó-
időben, remek 4 órás versenyzéssel hozták 
haza számunkra a bronzérmet. Ugyanezen 
a napon Lovas Bence és Lovas Józsi nyár-
egyházán a 7 kilométeres akadályfutást 
teljesítette. A Brutálfutás 4.0 távján Bence 

először indult és felejthetetlen élményeket 
szerzett. 

Az újság lapzártáig „itt” tartunk esemény-
ben és hírekben. 

De július 11-én már a Hortobágyon ker-
getjük a délibábot. Az időjósok szerint 30 
fok feletti hőségben.

De az igazi megmérettetés a IV. Falunapi 
futóverseny lesz, amikor hazai környezet-
ben mutathatjuk meg magunkat. A rendez-
vény idéntől új nevet kap! Reménykedve, 
hogy ismét a falu határában „nyaral” majd 
a szürkemarha-gulya, így a név IV. Gulya-
terelő lett.

Nagy tervünk még az augusztus 15-én 
megrendezésre kerülő Györgye 24 verse-
nyen való helytállás. De ez még a jövő. 
Most a legfontosabb a falunapkor a legjobb 
formánkat hozni.

A falunapig edzünk rendszeresen. Min-
den csütörtökön és vasárnap a focipályán, 
aki szeretne, tartson velünk!

Spuritusz
Futóklub hírek 

M. Zsolt

2015. július 25-én a Tápió-völgye Köz-
hasznú Alapítvány megrendezi a IV. Gu-
lyaterelő futóversenyt. A rendezvény célja 
továbbra is az, hogy a falunap délelőttjén 
közös testmozgásra invitálja községünk 
mozogni vágyó lakosait és az idelátogató 
vendégeket. Évek óta a Tápió tájvédelmi 
körzetében tartózkodik a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park szürkemarha gulyája. A rendez-
vény fő távjai a gáton kerülnek lebonyolí-
tásra, így ez adta az ötletet, hogy idéntől, a 
kicsit általános „falunapi” jelzőt lecseréljük 
valami helyi jellegzetességűre. Tavaly és 
már 2013-ban is jelezték a futóink, hogy 
látták a gulyát és ez milyen érdekes volt. 
Ez adta az ötletet, hogy az új név kapcso-
lódjon a látványhoz is.

Az idei versenyünk július 25-én 9 órakor 
rajtol a Falumúzeum elől.

A távok a tavalyival egyezőek, azaz:
Kocogó-kör – 1,4 km.
Korosztályos versenykör: 3 km
„Gát-futás 1.0” A Tápió gátján. – 6,9 km.
Idén ugyanakkor a „Gát-futás 2.0” hosszát 
megnöveltük – 13 km-re.

A versenyen nemenként és korosztá-
lyonként az első 3 helyezett kerül díjazásra.

A díjazás 6-8 éves, 9-11 éves korosztály-
ban a Kocogó körön, a 12-14 éves, illetve 
általános iskolai osztályok esetén a korosz-
tályuknak megfelelő versenykörön, a 14-18 
éves, valamint a18 év feletti kategóriákban 
a Gát-futáson történik. Külön díjazásban 
részesül a versenyt teljesítő legidősebb és 
legfiatalabb versenyző.

Jó szokásunkhoz híven idén is az első 
100 fő nevező részére rajtcsomag kerül ki-
osztásra. -Kocogó-körre és a korosztályos 
versenykörre diák és ifjúsági kategóriában 
300 Ft, felnőtt kategóriában 500 Ft.

- Gát-futásra diák és ifjúsági kategóriá-
ban 500 Ft, felnőtt kategóriában 900 Ft. 

Az eredményhirdetésre a versenyt köve-
tően kerül sor. A nevezési díjak teljes egé-
szében a verseny költségére fordíttatnak.

A verseny során frissítés lesz elérhető.
A rövidtávú útvonala továbbra sem vál-

tozott: Falumúzeum - Béke út- Ady Endre 
út – Malom – Lehel út – Kis-híd – Batthyány 
utca –Falumúzeum

Hosszabb táv útvonala: Falumúzeum – 
Béke út – Gátőr ház – Tápió gát – Gulya-
híd (fordító 6,9) – Régi szivattyúház (fordító 
13 km) - Tápió gát- Béke út – Falumúzeum

A verseny időrendje:
7:30 – 8:40 Helyszíni nevezés (Falumúze-
um)
8:45. - Bemelegítés
9:00 - Rajt (Kocogó-kör)
9:30 – Rajt (Gát-futás 1.0 és 2.0)
9.40 – Rajt (Korosztályos versenykör)
11:15 EREDMÉNYHIRDETÉS

A versenyen miden felkészült futó rajthoz 
állhat, aki a versenykiírásba foglalt feltéte-
leket elfogadja. De kérünk mindenkit, hogy 
mind a saját, mind pedig gyermeke eseté-
ben csak akkor induljon el, ha a nevezé-
si lapon szereplő részvételi feltételeket 
tudomásul veszi és elfogadja. A verseny 
megrendezéséhez szeretettel várunk bár-
minemű felajánlást. Az adományokról az 
Alapítvány hivatalos igazolást állít ki.

IV. Gulyaterelő futóverseny

Kuratórium
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Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy 
sajnos egyre több problémát okoz köz-
ségünkben a vandalizmus. A játszótérnél 
szinte heti rendszerességgel történnek ki-
sebb nagyobb rongálások.

A falumegújítási program keretében 
sok önkéntes ember fáradozik azon, hogy 
szebbé, élhetőbbé tegyék községünket. 
Szeretnék, hogy gyerekeik kulturált kör-
nyezetben nőhessenek fel, valamint hogy 
az idelátogató rokonok, ismerősök, barátok 
kellemes élményekkel térhessenek haza.  
Akik rongálnak nem is tudják, hogy mennyi 
energia és pénz szükséges a rongálások 
helyreállításához. Ezenkívül az Önkor-
mányzat tulajdonának rongálása bűncse-
lekménynek számít. Sajnos a legtöbb 
rongálás olyan időintervallumban történik, 
amikor már nincsen szolgálat. Szeretnénk 
a segítségüket kérni, hogy próbáljunk meg 
közösen fellépni a rongálások megfékezé-
sében, állítsuk meg a vandalizmust, védjük 
meg községünk kulturális értékeit. Problé-
más terület a játszótéren kívül a közkútnál, 
a Községi Konyha előtti rész, és a zsírfel-
dolgozó előtti terasznál. Kérnénk minden-
kit, aki látja, illetve tudja, hogy kik a ron-
gálók, jelezzék a Polgárőrség felé, vagy a 
Községi Önkormányzatnál.

Másik lényeges dolog a SZEM, vagy-
is a SZomszédok Egymásért Mozgalom, 
aminek a lényege, hogy mivel ismerjük 
szomszédainkat, közelben élőket, így tud-
juk, vagyis nagy részben sejtjük, ha valami 
gond van, vagy ha nem ismert emberek/

gépjárművek érkeznek hozzájuk, illetve 
csak lassan végighaladnak az utcán. Le-
het, hogy nincs rossz szándéka az adott 
illetőnek, de amennyiben ismeretlen típusú 
gépjárművet és/ vagy embert látnak, kér-
jük, jegyezzék fel a rendszámot, az illető ki-
nézetét és az időpontot, amikor látták. Le-
het, hogy – csak feltételes módban, hiszen 
előítélettel élni nem szabad - csak később 
történhet baj, de akkor már összefüggésbe 
is hozható az adott idegenekkel. Ismétlem 
nem biztos, és nem azonnal, de a rendőr-
ségnek is nagy segítség, ha kiderül, hogy 
milyen autó haladt el az utcában lassan 
az eset megtörténte előtt pár nappal, vagy 
egy héttel.

Fontos dolog, hogy a nyaralási időszak-
ban legyen valaki megbízva, aki ránézhet 
ingatlanunkra. Legyen az jó szomszédság, 
rokonság, közeli ismerős, akiben megbí-
zunk. Az elhagyatott, mozgás nélküli ingat-
lanok – különösen, ha a szomszédság sem 
annyira aktív (időskorú, eljár dolgozni más 
településre, stb.) –, nagyobb veszélynek 
vannak kitéve a betöréses lopás bűntetté-
nek.

Végül, de nem utolsósorban rövid ösz-
szefoglaló a polgárőrség mindennapjairól. 
Tagfelvételt hirdettünk, melyre voltak je-
lentkezők, ezért taglétszámunk növeke-
dett. Szinte napi szinten minden éjjel van 
polgárőr szolgálat, melyet ezúton is kö-
szönöm az egyesület tagjainak, valamint a 
családjuknak, a támogatásért, türelmükért, 
hogy elviselik a sok távollétet. Egyesüle-

tünk részt vett a I. Tápiósági Levesfő-
ző Verseny-VIII. Lovasnap és Ügyességi 
Erőbajnokság elnevezésű rendezvényen, 
melyen egyesületünk elnyerte a legötlete-
sebb leves címet, valamint 7 fős csapatunk 
is szépen szerepelt az erőbajnokságon. 
Levesfözö csapat tagjai: Bakó Mihály, Gál 
István, Janes Pál, Pataki Márton, Sinka 
István. Erőbajnokságon résztvevök: Bakó 
Tibor, Balogh Zsolt, Földi Ferenc, Gál Dal-
ma, Jantik Péter, Makkai Zoltán, Szabó 
László. Megrendezésre került az OPIT 
(Országos Polgárőr Ifjúsági Tábor). Me-
lyen Balogh Zsolt, Gál Dalma, Jantik Péter 
a járőrversenyen második helyezést értek 
el. Gratulálok a főzőcsapatnak, az erő-
bajnokságon résztvevőknek,valamint az 
OPIT tábor résztvevőinek.

Egyesületünk indult pályázatokon, 
melyről későbbiekben beszámolunk majd. 
Egyesületünk már elérhető a facebookon 
is, illetve hivatalos weboldalának a címe: 
http://tapiogyorgyepolgarorseg.lapunk.hu/

Közbiztonsági és polgárőr hírek

Molnár József
Polgárőrség

+36 70 312-3476

Könyvtárunk 5. alkalommal vehet részt a Nemzeti Kulturá-
lis Alap által kiírt „Márai-program” pályázaton.

A program célja: a nemzeti  kultúrkincs megőrzése, a ha-
zai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, ér-
téket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz, az 
olvasáskultúra fejlesztése, a kortárs magyar szerzők támo-
gatása és megismertetése.

A kapott támogatás összege: 200 000 Ft, melynek keretén 
belül szépirodalmi és tényirodalmi könyveket válogathatunk 
a rendelkezésünkre bocsátott könyvlistából.

A könyvek a nyár folyamán megérkeznek, olvasóink szá-
mára elérhetőek lesznek.

Könyvadomány: használt könyveket kaptunk ajándékba 
olvasóinktól,  melyeket  ezúton  szeretnék  megköszönni  Fe-
renczi Péternek és Sinka Gábornénak

A könyvtár szolgáltatásai
Beiratkozás: 16-70 éves korig 300Ft/fő/év
Internethasználat:  a szolgáltatás a könyvtárhasználaton 
kívül biztosított, könyvtári belépéshez nem kötött, külön díj 
befizetése ellenében vehető igénybe
A használat ideje 60 perc, díja:  150Ft/óra
Fénymásolás(A/4):  25Ft/ oldal
Nyomtatás:  25Ft/oldal
Szkennelés (lapolvasás):  150Ft/oldal

A könyvtár nyitva tartási ideje:
Hétfő: 13-17
Kedd: 8-12,  13-17
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8-12,   13-17
Péntek: 13-17
Szombat: szünnap
Vasárnap: 13-17
Elérhetőségek:  tel.  53/383-060    e-mail: konyvtar.gyorgye@
freemail.hu

Szabó Erika

Könyvtári hírek
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Idén nyáron, második alkalommal szer-
vezett a családsegítő és gyermekjóléti szol-
gálat, öt napos szabadidős tábort 6-12 éves 
gyerekek részére. Hasonlóan az előző év-
hez, megszólítottuk a község lakosait, vál-
lalkozóit, intézményeit. Idén is sokan álltak 
mellénk, ezzel jelezve, hogy érték a gyer-
mekekkel való törődés, a hasznos, jó han-
gulatban és közösségben eltöltött idő. Külö-
nösen sok támogatást kaptunk az iskolától, 
helyet biztosítottak nekünk, eszközökkel, 
személyes együttműködéssel segítettek.

Reggelente megtelt az iskolaudvar, közel 
negyven gyerek várta izgatottan a közös el-
foglaltságokat.  Minden napra jutott érdekes 
program, volt ideje a saját alkotás örömé-
nek, mozgásnak, sportnak. Az ügyességi 
feladatokban kipróbálhatták magukat a 
gyerekek, a falumúzeum, tájház betekintést 
nyújtott egy régebbi világba, közelebb hozta 
a természetet. 

Általában kellemes, szép időnk volt, csak 
a Pokoltanyai kirándulás maradt el az eső 
miatt. Nagyon sajnáltuk, de bízunk benne, 
hogy lesz alkalmunk jövőre pótolni. A tavaly 
elmaradt kenyérlángos sütés, idén meg-
valósulhatott, így még nagyobb volt az él-
mény!

A gyermekek egy része már ismerős volt, 
a tavalyi táborban jól érezték magukat, újra 
jöttek, de voltak újak is. Jó volt látni, hogy 
otthonosan mozogtak, már a gyülekezés 
alatt beszélgetések, spontán játékok alakul-
tak ki.

A már megszeretett programokat, idén 
is megtalálhatták a gyerekek, de volt egy 
vezérgondolat, amely végigkísérte a foglal-
kozásokat: az egészségünk fontosságára 
és környezettudatosságra játékos módon 
igyekeztek felhívni a figyelmet segítőink a 
programok levezetésekor.

A kézműves napon papírokból, kavicsok-

ból és egyéb egyszerű természetes anya-
gokból, valamint egy szülőtől kapott színes 
só-liszt gyurmából, a foglalkozást vezetők 
segítségével jöttek létre különleges alkotá-
sok. Újra hasznosított anyagokból csodála-
tos kis festett bevásárló szatyrok készültek, 
miközben Jutka néni a festés technikáiról 
beszélgetett a gyerekekkel. A nap végén 
pedig minden gyermek büszkén állította ki, 
majd vitte haza az általa készített eszközö-
ket, játékokat.

Idén is eljött a Nagykátai Rendőrkapi-
tányság két munkatársa, biciklis akadálypá-
lyáját állítottak fel, ez igazi kihívást jelentett, 
ezért is nagy sikere volt a gyerekek között. 
Jó volt nézni az izgatott tekinteteket. Miköz-
ben türelmesen várakoztak a sorukra, tiszta 
szívből drukkoltak egymásnak kicsik és na-
gyobbak egyaránt. Játékos módon tanulták 
meg, hogy hogyan és miért kell tudni menet 
közben fél kezünkkel elengedni a kormányt. 
A várakozók másik csoportja egy érdekes 
bemutatón, beszélgetésen vehetett részt, 
amely a sérülésekről, sebek ellátásáról, 
elsősegélynyújtásról szólt. A Tápiószeléről 
érkezett mentős igazi kötszereket, eszkö-
zöket hozott, melyeket megismerhettek, 
megfoghattak a gyerekek. Kérdések és 
okos gondolatok fogalmazódtak meg. Az 
elsősegély nyújtási alapokról szóló előadá-
son és a rendőrség bemutatóján keresztül a 
gyerekek olyan tudást sajátíthattak el, amire 
szükségük lehet a mindennapi életben.

Az esős idő sem szegte kedvét senkinek, 
lehetett filmet nézni. Az előző mozgalmas 
nap után, jól esett egy lazább program. Jó 
alkalom volt új barátságok kialakulására, 
közös játékra.

A sportnapnak idén is nagy sikere volt, 
sorversenyek, izgalom, teljes erőbedobás, 
ez nagyon jól esett mindenkinek. A tízórai 
után egy vendég védőnő bűvölte el a kis 
csapatot bábelőadásával, melyben gyerek 
nyelven irányította a figyelmet az egészsé-
ges életmód, testünk és környezetünk vé-
delmének kérdéseire. Tátott szájak, feszült 
figyelem kísérte az előadást. Az utána kö-
vetkező beszélgetés, viszont megmozgatta 
a gyerekeket, szóba került ott minden, ami 
ebben az életkorban foglalkoztathatja őket 
az egészségükkel, fejlődésükkel kapcsolat-
ban, okos, érdekes dolgokat mondtak, vé-
get sem akart érni a beszélgetés.

Nagy várakozás előzte meg az utolsó 

napi programot, örült mindenki a jó időnek, 
mehettünk a múzeumba, érdekes volt a 
kemence, a tészta dagasztása, a tárlatve-
zetés. A lángos különlegesen ízlett minden-
kinek. A rajzolás, csoportos gyurmázás alatt 
felidéződtek a hét élményei, volt aki írásban 
is megörökítette gondolatait. 

Köszönjük mindenkinek, aki részt vállalt, 
lehetővé tette a Tápiógyörgyei játékhét lét-
rejöttét:

• személyes részvételével, segítő tevé-
kenységgel: Farkas Mónika, Farkas Rebe-
ka, Hegete Szilvia, Juhászné Ulviczki Zsó-
fia, Kozmáné S. Ilona, Litkei Máté, Móricz 
József, Nagy Péter, Nagykátai Rendőrka-
pitányság, Rékasi Tiborné, Sárosi Mariann, 
Siroki László Tamásné, Tanczik Éva, Terék 
József, Túróczi Nóra, Vágány Antalné, Var-
ró Judit

• dologi, pénzbeli adománnyal: Bálint 
Cukrászda, Feketepajzs Patika Kft., Gon-
dozási Központ, Kérdő Anita E.V. – Nemzeti 
Dohánybolt, Kiss Malom Kft., Molnár Zoltán 
és Molnár Zoltánné, Polgármesteri Hivatal, 
Szabó Szilvia Virágüzlet, Tápiókisker Kft.

Köszönjük az összefogást, a sok bízta-
tást és az azóta kapott pozitív visszajelzé-
seket, Jövőre is  várjuk a gyerekeket egy 
hét játékra, szórakozásra, év közben, pedig 
nyitva állunk a lakosság szolgálatára: segít-
séget tudunk nyújtani hivatalos ügyek inté-
zésében, tájékoztatást adunk a különböző 
ellátásokról, munkalehetőségekről, kérhető 
életvezetési, gyermeknevelési, pszichológi-
ai tanácsadás

A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai

Játékhét, szórakozás, egészséges életmód

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 

hogy Társaságunk 2015. év II. félévében 
lomtalanítást szervez Tápiógyörgye Köz-
ség hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tással ellátott területein.

Lomtalanítással kapcsolatos tudniva-
lók:

Lom: darabos háztartási hulladék, 
mely mérete miatt nem fér a közszolgál-
tatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő 
edénybe (kukába). (pl:berendezési tár-
gyak, bútorok, textíliák stb.)

Az elszállításra szánt lomot a meg-
adott napon reggel 7:00 óráig az ingatla-
nok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert 
a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása 
esetén a később kihelyezett lomot nem 

áll módunkban elszállítani!
A közterületek tisztaságának megőr-

zése érdekében a szóródó anyagokat 
zsákban, dobozban szíveskedjenek ki-
helyezni ingatlanaik elé!

Lomtalanítás időpontja:
2014. szeptember 29. (Kedd)
FONTOS: Társaságunk, a lomtala-

nítás keretében az alábbi hulladékokat 
nem szállítja el:

- veszélyes hulladék (pl.: festékes, 
vegyszeres csomagolóanyagok, hasz-
nált sütőzsiradék és olaj illetve gépjár-
műolaj, izzók, fénycsövek, szárazelem, 
akkumulátor, állati tetem)

- fertőző és undort keltő anyagok
- építési-bontási törmelék
- elektronikai hulladékok
- gumiabroncsok autó- és gépalkatré-

szek
- gáztűzhely, kályha és egyéb nagy-

méretű fémtárgy
- zöldhulladék
A lomtalanítási akció ideje alatt a rend-

szeres kommunális hulladékgyűjtő járat 
érkezési időpontja eltérhet a megszokot-
tól, ezért a kommunális hulladékot – az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően – reg-
gel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni!

Lomtalanítással kapcsolatosan érdek-
lődni ügyfélszolgálatunkon (53/500-152, 
53/500-153) és diszpécserközpontunk-
ban (53/311-215, 53/505-567) lehet, illet-
ve a www.okoviz.hu honlapunkon, mely 
elérhetőségeken készséggel állunk Ügy-
feleink rendelkezésére!

Együttműködésüket köszönjük! 
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
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Új szelek – a Tápiógyörgyei Horgász Egyesület bemutatkozása
Egyesületünk 1995.08.07-én alakult (az 

idén leszünk 20 évesek) sporttevékeny-
ség/horgászat céllal. Az azóta eltelt idő-
ben sok megpróbáltatásban volt részünk, 
nehéz munka ez a horgászat. Az idei év-
től a Közgyűlés határozata értelmében új 
vezetőséggel állunk a megpróbáltatások 
elé. Nehéz feladatra vállalkoztunk, eléggé 
lecsökkent a tagságunk, napijegyes horgá-
szok nem nagyon jöttek, a haltelepítések-
kel is voltak gondjaink. A tavaink környeze-
te is hagyott némi kívánnivalót maga után. 
Az eddig eltelt időben már lehet látni (nem 
kevés) változást. Az idei telepítéseknek 
köszönhetően kezdenek visszaszivárogni 
a régi tagok, a napijegyeseink száma is 
jelentősen megnövekedett. Lehetősége-
inkhez mérten a tavak környezetén is meg-
próbáltunk javítani. Évadnyitó versenyün-
kön régen nem látott tömeg tette tiszteletét 
a parton, 65 benevezett versenyzőnk volt. 
Szinte mindenki fogott halat, ez a legna-
gyobb elismerés az 1-es tónak. A helyezet-
tek tárgyjutalomban részesültek, a győztes 
1 évre hazavihette a vándorkupánkat. Ta-
vasszal rendeztünk egy környezetvédelmi 
napot, sajnos akkor még nagyon az elején 
jártunk a dolgoknak, elég kevés ember jött 
ki segíteni. Reméljük, hogy ez a közeljövő-
ben pozitívan fog változni.

Nagyratörő terveink vannak, a kevés be-
vételünk miatt mindenképpen pályázat(ok) 
útján szeretnénk bevételhez jutni. Az adó 
1%-a is nagy segítség lenne. Az idei évtől 
már ez a lehetőség is adott lesz számunkra 
(adószámunk: 18667235-1-13 ). Az esetle-
gesen befolyt összegeket mindenképpen a 
tavakra költjük, telepítések és fejlesztések 
formájában.

El tudnánk képzelni stégeket, faházakat 
a tóparton, gondolom, sokan örülnének 
neki.

Ezúton kérek mindenkit, akinek lehető-
sége van, bennünket válasszon a felaján-
lásnál. Reméljük, hogy az Önkormányzat-
tal karöltve, esetleges segítségével sikerül 
elérni céljainkat.

Az idei évben még 2 telepítést terve-
zünk, július és október elején. Bízunk ben-
ne, hogy ezek meghozzák a sporttársak 
horgászkedvét is, egyre többen fognak ki-
látogatni a partra.

Évadzáró versenyünket október 10-én 

rendezzük, várhatóan nagy érdeklődés 
mellett. Természetesen a verseny után 
mindenkit vendégül látunk ebédre, mes-
terszakácsaink fognak gondoskodni a 
harapnivalóról. Díjazás a szokásos lesz, 
kupa+tárgynyeremények.

Ha valakinek felkeltettük a figyelmét, a 
következő elérhetőségeken érdeklődhet:
Elnök: Sinka Gábor, tel.: 06/30-9616472, 
e-mail: sinka.muvek@chello.hu
Gazdasági vezető: Virág Béla, tel.: 06/20-
4607926, e-mail: viragbela62@gmail.com
Tófelelős: Póc Csaba, tel.: 06/70-5833775

Végezetül egy információ a napijegyet 
vásárlóknak: a jegyeket a Vasúti Kocsmá-
ban lehet megvásárolni, a nyitvatartási idő 
alatt.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket

Sinka Gábor, a HE elnöke

Haltelepítés

Évadnyitó horgászverseny

Rekordfogás: 9 kg

Amúrok az I-es tóból

Végéhez közeledik a szennyvízberuhá-
zás a Tápió-vidéken.

A csatornahálózat alap és kiegészítő be-
ruházásának végeztével lassan végéhez ér 
a sok éve elkezdett előkészítés és bő két 
évnyi kivitelezés után a Tápió-vidék 20 te-
lepülését érintő beruházás. Megközelítőleg 
800 km gravitációs és nyomott vezeték le-
fektetése mellett elkészült az öt regionális 
szennyvíztisztító telep Nagykátán, Szentlő-
rinckátán, Tápiószelén, Tápiószentmárton-
ban és Sülysápon. A kibővült nagykátai és 
a négy új szennyvíztisztító telep képes lesz 
a térségben keletkezett és a csatornaháló-
zattal összegyűjtött a térségben élő 80.000 

lakos napi tevékenysége által termelt 
szennyvizet kezelni. 

Az alapberuházás során közel 27.000, 
a kiegészítő beruházás által pedig 1.015 
ingatlan került ellátásra. A két szakasz idő-
ben kissé összeért, de a csatornafektetési 
munkák befejeződnek. A csatornahálóza-
tok a mérnökszervezet által átvételre kerül-
tek és a projekt műszaki zárásakor az „ak-
tiválás” során átadásra kerülnek az összes 
projekt elemmel együtt az önkormányzatok 
osztatlan, közös tulajdonába és indulhat a 
kötelező öt éves fenntartási időszak.

Az elmúlt időszakban megkezdődött min-
den telepen a próbaüzem, ahol is minimum 
6 hónapig bizonyíthatóan el kell érni az 
egyébként nagyon szigorú tisztítási para-
métereket. Mivel a próbaüzem Nagykátán 
korábban elkezdődhetett a településen ko-
rábban kiépített csatornahálózat (I. ütem) 
miatt, ott a próbaüzem május végével si-
keresen le is zárult. Az ottani tapasztalatok 
azt mutatják, hogy három hónap alatt be 
lehet üzemelni és be lehet állítani a telepe-
ket, amennyiben rendelkezésre áll a teljes 
kapacitásának legalább 30 százaléka.

Ennek biztosítására kezdte el megte-
remteni a 20 érintett település vezetése a 
kedvezményes ingatlanon belüli rákötés – 
ami nem képezi a projekt támogatott részét 
– kiépítését, levéve egy jelentős terhet a 
lakosság válláról és gyorsítva a rákötések 
ütemét. Erre azért nyílt lehetőség, mert az 
elnyert jelentős pályázati támogatás mellé 
a kedvezményezett, a Tápiómenti Terü-
letfejlesztési Társulás sikeresen pályázott 
plusz önerő támogatásokra is.

Befejeződött a központi komposztáló te-
lep próbaüzeme is. A telep hivatott megol-
dani a szennyvíztisztítás során keletkezett 
víztelenített szennyvíziszap kezelését. A 
próbaüzem során többféle struktúra anyag-
ként működő kiegészítő anyaggal folytak a 
kísérletek (szalma, faapríték, zöldhulladék) 
és mindre kielégítő eredményt kaptunk. A 
zsákoló berendezés kiépítése folyamatban 
van, így nem lehetetlen, hogy hamarosan 
találkozhatunk forgalomban is a BIOMASS 
Super Tápió Komposzt elnevezéssel.

Tápió PR

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„TÁPIÓ MENTI RÉGIÓ SZENNYVÍZEL-

VEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA”
(KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021)
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A tavalyi év felújítása és próbaüzeme után nagy reményekkel 
beindult strandunkon az „élet”. Az eddig eltelt időszakban sem tét-
lenkedtünk, bár az időjárás sokszor átalakította strandunk nyitva 
tartását.

2015. 06. 13-án (szombaton) megszerveztük az első éjszakai 
fürdőzést, melynek nagy sikere volt. A kellemes nyári idő, a zene 
és diszkófény biztosította a hangulatot. A régóta csendes környezet 
megtelt élettel, hiszen több mint 100 fiatal látogatott ki szórakozni.

Sokak véleménye volt az első éjszakai fürdőzésről: „Végre egy 
hétvégi program Tápiógyörgyén!”

A nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel 07. 03-án (pénte-
ken) megismételtük az éjszakai fürdőzést. A nyár folyamán szerve-
zünk még ilyen programot, amit a szokásos módon meghirdetünk.

Az időjárás függvényében minden korosztály részére kedden-, 
pénteken- és szombatonként zenés vízi aerobikot tartunk 18:00 
órától. Szeretettel várjuk a mozogni vágyókat! A jó zene és a han-
gulat garantált!

2015. augusztus 1-jén (szombaton) 10 órai kezdettel megrende-
zésre kerül az I. Strandfoci bajnokság. 4+1 fős csapatok jelentkezé-
sét várjuk. A nevezés ingyenes, a győztesek díjazásban részesül-
nek. (A strandfoci bajnokság plakátja megtalálható a Faluújságban.)

Sokan jelezték felénk, hogy szeretnének zavartalanul úszni, ezért 
nekik lehetőséget biztosítunk minden nap 9-10 óráig, illetve 18-19 
óráig. Úszójegy és úszóbérlet váltására pénztárunkban van lehe-
tőség.

Régi hagyomány községünkben a nyári úszótanfolyam. Idén is 
szerveztünk kezdő és haladó csoportban. Az első csapat június 22-
én kezdett. Terveink közt szerepel még további tanfolyam elindítá-
sa augusztus hónapban is. Folyamatosan várjuk az érdeklődőket. 
Úszótanfolyammal kapcsolatban jelentkezni: Daniné Ott Mariannál 
az alábbi telefonszámon (Tel.: 06-30-338-8839) vagy pénztárunk-
ban lehet.

Mindenkit szeretettel várunk a megújult strandunkon!
Bíró Adrienn

Kastély Strandfürdő 
programjai

Strandi belépők
(az árak az áfa-t tartalmazzák)

Az árak Ft-ban értendők!
   Felnőtt    Gyerek (3-14 év)
Belépő jegy  900.-        500.-
Úszójegy (9-10 óráig) 200.-      ---
Délutáni jegy
(16.00 órától zárásig) 400.-       200.- 
Családi napi 
(2 felnőtt+2 gyerekig) 2.000.-  ---
Diák
(csak diákigazolvánnyal) 500.-         --- 
Nyugdíjas napijegy
(60 év fölött)   500.-       ---
Heti jegy  3.600.-       2.000.-
Havi bérlet  9.000.-       5.000.-
Idény bérlet  18.000.-    10.000.-
Nyugdíjas bérlet idényre           5.000.-
Csoportos belépő (15 fő felett)     600.-
Kerékpár megőrzés díja   100.-
Napozóágy díja               300.-
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Keresztrejtvény
Az előző keresztrejtvényünk helyes megfejtői között kisorsolt ajándékot Kökény Floransz Zsanett 3.b 

osztályos tanuló kapta meg. Gratulálunk neki! A helyes megfejtők között egy db ajándékot sorsolunk ki, a 
megfejtéseket személyesen a Községi Könyvtárban lehet leadni augusztus 30-ig. A nyertest az októberi 
számban közöljük. „A tanítónő megkérdezi Mórickát az órán. - Móricka, van házid? - ..............”

GÉPI  FÖLDMUNKÁK!
Udvarok kitakarítása, kisebb 

épületek elbontása, planírozás, 
homokfeltöltés. Árkok emész-
tők, medencék kiásása. Szűk, 
nehezen hozzáférhető helyen is 
elférünk, gépeink kis méretűek. 
Nagyobb munkák esetén egyedi 
árajánlat!

Tel: +36 20/926-4492
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 

Központi iroda: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32.  

Tel: 06-53/317-225, 06-20/9-311-711 

 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS 

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL 
 

Helyi képviselőnk: 

TÓTH ÁRPÁD 
2767 Tápiógyörgye, Rudas L. u. 23. 

06-20/375-90-23 
 

Anyakönyvi ügyintézés 

Özvegyi nyugdíj ügyintézés 

Temetőgondnokság 

 

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET 

ÉJJEL-NAPPAL 
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Hirdessen Ön is a 
Faluújságban!
A hirdetési áraink a 

következők:
1/1 oldal: 10.000 Ft
1/2 oldal: 7.000 Ft
1/4 oldal: 4.000 Ft
1/8 oldal: 2.500 Ft

1/16 oldal: 1.500 Ft
Megjelenési időpontok:
március 15-ére, nemzeti

ünnepünkre,
május utolsó vasárnapjára, 

Hősök napjára,
július utolsó szombatjára,

Falunapra,
október 23-ára,

megemlékezésünkre,
december végére, Karácsonyi 

hangversenyre
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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: Móricz József

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

Július 18.-án szombaton immáron 
másodszor gyűlünk össze a régi ját-
szótér Kamasz Pihenővé való átalakí-
tásához. Tesszük ezt a Gólya játszótér 
megóvása végett, és szeretnénk vég-
érvényesen a fiataloknak egy beszél-
getésre, találkozásra alkalmas helyet 
átadni.

A Polgárőrség és az ÖTE aktivistái 
fogják átalakítani a parkot. Mint előző 
alkalommal is, most is kerestünk támo-
gatókat, köszönjük a segítséget: Pol-
gármesteri Hivatal, Kosztolányi föld-
munkagép Kft, Tápió Tüzép.

A park négy paddal, két asztallal, és 
két felnőtt hintával várja a pihenni és 
kikapcsolódni vágyó kamaszokat. Lesz 

a ligetben kerékpár tároló, az ennél na-
gyobb járműveket a malom előtti par-
kolóban lehet majd elhelyezni. Későb-
biekben a térvilágítást is megoldjuk.

Bízunk abban, hogy azok a kama-
szok, akik eddig a piactér, Művelődési 
Ház háta mögötti elhagyott épület vagy 
a Palcsó üzlet járdáján töltötték a sza-
badidejüket, örömmel és óvva, azt fel-
ügyelve használják majd a parkot.

A park elkészültével egy jogszabály 
is született, ami leírja, hogy a Gólya 
játszótér területét maximum 14 éves 
korig lehet látogatni, ennél idősebb 
korosztály csak gyermek kísérőként 
tartózkodhat a területen. Ennek meg-
szegése szabálysértést és feljelentést 

is vonhat maga után. Tavaly számos 
bűncselekmény is történt a játszóté-
ren. Én személy szerint nagyon bízom 
benne, hogy ez megszűnik, és újra egy 
tiszta, igényes gyerekpihenőt tudhat a 
falu magáénak.

A III. falu megújítási napot augusztus 
29-én tarjuk, ezúton is szeretném meg-
hívni a Horgász egyesület, a Nagycsa-
ládosok egyesülete, és a Györgye ba-
ráti kör tagjait erre a napra. Az iskola 
kezdés előtti munkákat fogjuk felvál-
lalni, megközelítési útvonalak, zebrák, 
kerékpártárolók, stb. 

Kívánok mindenkinek kellemes nyári 
élményeket, sok pihenést és kikapcso-
lódást ebből a rohanó taposómalom-
ból, ami körbevesz minket!

Polyák József
főszerkesztő, Faluújság

II. Falumegújítási nap

Eljött a nyár, és mindkét csapatunk túl van a záró fordulókon. NB III-
as csapatunk sikeresen kiharcolta a bentmaradást. Szeptembertől ismét 
a Közép-Magyarországi régió NB III-as bajnokságában bizonyíthatják 
játékosaink, hogy kicsi, de lelkes, sportszerető csapatként is tisztesen 
helyt lehet állni a Nemzeti Bajnokságban is olyan ellenfelek között, akik 
akár igazi sztárokat is leigazolnak, mint például az európa bajnok Kriston 
Zsoltot. Nem mellesleg igazi megtiszteltetés ilyen ellenfelek ellen asz-
talhoz állni. 

Másik csapatunk a 2015/16-os idényt a Pest megyei I.osztályú baj-
nokság B csoportjában fogja játszani, ahol immár a fiatalabb játékosok 
fejlődése mellett a sorozatos győzelmek is célként vannak kitűzve. Az 
edzéseink természetesen nyáron is folytatódnak. Készülünk a további 
megmérettetésekre. 

Egyesületünk tevékenyen próbál a falu életében jelen lenni. Tagjaink 
lelkesen vettek részt a falu megújítási napon. Május 1-én a tornaterem-
ben amatőr asztalitenisz versenyt rendeztünk, majd a strandkertben az 
elméket tornáztattuk meg egy nyílt sakkverseny keretében. Gyerekna-
pon az Iskolánk felkérésére rendeztünk nagy sikerű gyerek versenyt, 
ahol négy korcsoportban közel 40 nevező gyerkőc ütötte a labdát. Ez 
úton is gratulálunk a résztvevőknek, helyezetteknek, és persze a győz-
teseknek! Legutóbb a Tűzoltó Főzőversenyen jelent meg kis csapatunk, 
ahol nagy örömünkre külön díjjal jutalmazták lelkesedésünk, és persze 
főszakácsunk, Lukács Tímea odaadó munkáját. 

TASK hírek

Mohácsi Bence

Nagykátai térzene,
remek fúvószenekarokkal
Teréki Krisztán járt egyet Nagykátán, június 27.-én, és egy se-

regnyi fúvósba botlott bele. A város szökőkutas Európa terén több 
település zenekara adott koncertet. Krisztián éppen akkor ért oda, 
amikor a kiváló tápiógyörgyeiek muzsikáltak.

Tarnavölgyi László
tapiokultura.hu


