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1848-49-es forradalom és szabadságharc

A modern parlamentáris Ma-
gyarország megszületésének 
napja. Az 1848. március 15-i 
forradalom célja a Habsburg-
uralom megszüntetése, a füg-
getlenség és az alkotmányos 
berendezkedés kivívása volt. 
1989-ben először volt munka-
szüneti nap, 1990-től hivatalos 
nemzeti ünnep.

Az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc Magyarország 
újkori történetének egyik meg-
határozó eseménye, a nemzeti 
identitás egyik alapköve. Társa-
dalmi reformjaival a polgári át-
alakulás megindítója, önvédel-
mi harcával a nemzeti mitológia 
részévé vált. Szerves része volt 
az 1848-as európai forradalmi 
hullámnak, azok közül viszont 
lényegében egyedül jutott el si-

keres katonai ellenállásig. Ered-
ményességét mi sem mutatja 
jobban, mint hogy csak a cári 
Oroszország beavatkozásá-
val lehetett legyőzni, amelynek 
soha ekkora hadserege addig 
nem járt még küldöldön. Gya-
korlatilag az 1848-49-es harc 
a magyar nemzet történetének 
leghíreseb háborús konfliktusa.

A tavaszi hadjárat győzelmes csatája: Tápióbicske 1849. április 4. (Than Mór festménye)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit

MÁRCIUS 15-e, nemzeti ünnepünk
alkalmából rendezendő megemlékezésünkre

március 13-án, pénteken 18 órára
az Általános Iskolába

Beszédet mond: Nagy Zoltán nyugalmazott iskolaigazgató

Ízelítő a tartalomból:

Volt egyszer egy
pályázat... (3. oldal)

Jó estét,
Tápiógyörgye!

(20. oldal)

Önkormányzati, intéz-
ményi és egyesületi 
rendezvények 2015 

(14. oldal)

Újra van pékség
Györgyén (13. oldal)

Művészetre való
nevelés az Óvodában 

(10. oldal)

Györgyey Ferenc 
Aladár emlékezetére 

(8. oldal)

Költségvetési rendelet
(5. oldal)



Ha év kezdet, akkor költségvetés készí-
tés. Januári legfontosabb feladatunk, hogy 
az átmeneti költségvetési gazdálkodás 
után elfogadott költségvetéssel rendelkez-
zen az önkormányzat. Szeretném kiemelni 
a legfontosabbakat, amelyek a költségve-
tésünket jellemzik.

Bevételek (eFt): működési bevételek: 
104.490, adóbevételek: 37.025, egyéb 
bevételek (pályázatok, támogatások): 
206.810, állami támogatások: 210.713. 
Összesen: 559.038.

Kiadások (eFt): önkormányzati: 282.722, 
polgármesteri hivatal: 70.916, Kastély-
kert Óvoda: 53.156, Gondozási Központ: 
69.638, Művelődési Ház: 11.145, Konyha: 
71.461. Összesen: 559.038.

Beterveztük a bevételekbe, a Vis Maior 
támogatás még meg nem kapott részét, a 
Sportkör visszafizetését, a nyertes svájci 
pályázatunkat. A kiadások közé betervez-
tük az alapítványi visszafizetéseket, a Ság-
vári Endre út szélesítését, és a Táncsics 
Mihály úti kereszteződés javítását. Tervez-
zük az orvosi rendelő tetőszerkezetének 
építését, a fogorvosi rendelő és a Lázár 
doktor úr féle rendelő felújítását, a Falumú-
zeum felújítását.

Megváltozott a szociális ellátások rend-
szere. Önkormányzatunk kezében nagyon 
kevés támogatási lehetőség maradt. A 
2014-es évben még 42 millió Ft szociális 
támogatást fizettünk ki, még 2015-ben már 
csak 18 millió Ft támogatást adhat a szoci-
ális bizottság. Veszélybe került a jövő évi 
szociális tűzifaigénylés és osztás lehetősé-
ge is ez által. Képviselő testületünk megal-
kotta az új települési támogatási rendele-
tét, melyet márciustól alkalmaz.

A szociális bizottság egyik külsős tagja 

Farkas Gyula, más irányú elfoglaltsága mi-
att nem tudja ellátni feladatát, és így nem 
tudta leadni vagyonnyilatkozatait, így azzal 
a javaslattal éltem, hogy vonja vissza a 
képviselő testület a bizottsági tagságát és 
válasszon új bizottsági tagot. 

Pályázatot nyújtottunk be a START mun-
kaprogramra, melyet 19,8 millió Ft-ban el-
nyertünk. A pályázat során 15 főt alkalmaz-
hat az önkormányzat 1 évig. Feladatuk a 
Sós út, Szentgyörgyi út, és a Szőlő út rend-
betétele. A pályázat során 3,6 millió Ft-ot 
gépvásárlásra fordíthatunk.

Önkormányzati döntés alapján, meg-
vásároltuk a Kölcsey út 10 szám alatti 
ingatlant 500 ezer Ft vételárért. Tovább 
folytatjuk a nem lakott ingatlanok vételét, 
azonban csak az alacsonyáru ingatlanokat 
vásároljuk meg, vagy ajánlhatják fel térítés-
mentesen az Önkormányzat részére.

Törvényességi észrevétel érkezett a 
Kormányhivataltól, hogy településünkön 
4 utca név nem megfelelő. Ezek a Mező 
I. utca, Sallai utca, a Rudas L. utca és a 
Ságvári utca. A testületi ülésen előzetesen 
tárgyaltuk a kormányhivatal levelét, és vé-
leményünk szerint csak a Mező Imre és a 
Rudas László utakat lehetett volna kifogá-
solni. A következő ülésen és a Falugyűlé-
sen várom az érintett utcákban lakó lakos-
ság észrevételeit a témával kapcsolatban.

Március 1-jétől Önkormányzatunk szer-
ződést kötött egy diabetikus szakértő-
vel, aki az óvoda, gondozási központ és 
a konyha munkáját segíti. Rendelhető a 
konyhán ez által epe, cukorbeteg és egyéb 
diétás étkezés is. 

Képviselő-testületünk Szabó Tünde al-
polgármester asszony jóvoltából tárgyalta 
az ez évi rendezvény tervet. Német Csaba 

képviselő írásbeli javaslatot nyújtott be a 
rendezvények látogatottságának emelésé-
hez szükséges feladatokról. Nagyon kevés 
érdeklő van a Hősök napi, a Trianoni meg-
emlékezés, az Augusztus 20., és az Ok-
tóber 23.-i ünnepségeken, ezen kívánunk 
javítani. 

Többen is jelezték, hogy rendkívül ma-
gas a talajvízszint a településen. Jelenleg 
átlagban 1-1,2 méterre van a talajvíz. A 
rendkívül csapadékos időjárást nehezíti a 
csatornázással és csőtörések problémájá-
val járó károkozás. A csatornázási problé-
mákkal, az utakkal kapcsolatban kérem a 
lakosokat, minden alkalommal jelezzék a 
hivatalban, vagy személyesen nekem, hol 
mit tapasztalnak. Én írásban minden hét-
főn tájékoztatom a STRABAG képviselőit a 
lakossági észrevételekről.

A településen nagyon sok helyen talál-
kozhattunk rókával. Az ebrendész márciu-
sig 11 db rókát fogott be. 

Ebben az évben ünnepeljük a svájci 
testvér települési kapcsolatunk 20. évfor-
dulóját. Ebből az alkalomból 2015. április 
17-én falunkba érkezik a testvér települési 
delegáció. Másnap, április 18-án 15 órakor 
az iskola konferencia termében tartjuk a 
megemlékező ünnepséget. Este 18 órakor 
pedig mindenkit szeretettel várunk a Falu-
ház nagytermében az Ünnepi gála műsor-
ra, ahol a fúvós zenekarunk mellett, fellép 
a Jászsági népi tánc együttes, valamint 
Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea operett 
énekesek. Várunk mindenkit, erre a prog-
ramra, a belépés ingyenes.

Tápiógyörgye, 2015. március 1.
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Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

Hirdetmény
Ezúton értesítem a Tisztelt Lakossá-

got, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 
Nagykátai Járási Hivatala ügysegéd útján 
– helyben a polgármesteri hivatal épületé-
ben – lehetőséget biztosít a járási hivatal 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben 
a kérelmek, hiánypótlások benyújtására. 

Az ügysegéd ügyfélfogadás helye: Tá-
piógyörgye, Szent István tér 1., ideje: keddi 
napokon 14:00 – 16:30 óráig

2015. március 1-jétől a járási hivata-
lokhoz kerültek az aktívkorúak ellátásával 
kapcsolatos – eddigi jegyzői feladat- és 
hatáskörbe tartozó – ügyek is. (foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás, egészségká-
rosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)
Nagykáta, 2015. február

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető

Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés

Tisztelt Ügyfelünk!

Tápiógyörgye településén továbbra 
is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tést. Célunk, a szelektív hulladék gyűj-
tés eddigi sikerességének megőrzése. 
Együttműködő munkájukat ezúton is 
köszönjük és kérjük, hogy tartsanak 
velünk és gyűjtsünk együtt szelektí-
ven!

Gyűjtési időpontok:
2015.04.20. (hétfő), 2015.05.18. 

(hétfő), 2015.06.15. (hétfő)

Információ: Tel.: 06 53/500-152; 
06 53/500-153, Fax: 06 53/ 318-589, 
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu.

Közmeghallgatás
(Falugyűlés)

Tápiógyörgye Községi
Önkormányzat

Képviselő-testülete 
2015. március 23-án

(hétfőn), 17 órai kezdettel
a FALUHÁZBAN

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre tisztelettel hívja 
a lakosságot.

Varró István polgármester
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Az elmúlt hónapokban többen 
megkerestek azzal, mint a Pénzügyi 
és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy 
miért nem akarom a Tápiógyörgyei 
Községi Sportkört támogatni és mi 
az oka annak, hogy az éves egye-
sületi támogatások elosztásánál kri-
tikákat fogalmazok meg eme összeg 
felhasználásával kapcsolatosan.

Szeretném leszögezni, hogy sze-
mélyes konfliktusom sem a veze-
tőség tagjaival, sem a játéksokkal 
nincs és nem is volt. Nem vagyok a 
sport és a foci ellen. De véleményem 
szerint a vezetőség folyamatosan 
félreérthető kijelentéseket tett az ön-
kormányzat által nyújtott kölcsönnel 
és ennek visszafizetésének körül-
ményeivel kapcsolatban, szóban és 
írásban egyaránt.

2011. július 26-án én is igennel 
szavaztam arra, hogy a KSK meg-
kapja a kért kölcsönösszeget (3 740 
289 Ft) ahhoz, hogy el tudják kezdeni 
a pálya világításának korszerűsíté-
sét, valamint a kerítés megépítését. 
Akkor azt az ígéretet kaptuk tőlük, 
hogy 2012. április 30-ig visszafize-
tik a pénzt. Ezt követően 2012. ok-
tóber 25-én ismét módosítást kértek, 
akkor a visszafizetés dátuma 2012. 
december 31-e lett. Dr. Papp Antal 
jegyző úr ekkor az előterjesztésé-
ben megjegyezte, hogy „Ez a pénz-
ügyi tranzakció a tervezett visszafi-
zetési határidők módosulása végett, 
havi 96.000 Ft összegű kamatterhet 
(Takarékszövetkezet által megadott 
adat) rótt az önkormányzatra (11 hó x 
96.000 Ft = 1.056.000 Ft)”. Az előter-
jesztés szövege ma is megtalálható 
a község honlapján. Megjegyzem, a 
kamatot soha nem követeltük tőlük. 
Úgy gondolom, hogy a visszafize-
tés határidejének módosításaiban 
is rugalmasak voltunk. Évről évre, 
a civilszervezetek támogatásának 
megállapításánál elhangzott a ve-
zetők részéről, hogy az egyesület 
működése nehézkes, anyagi problé-
máik vannak és nem jutnak egyről a 
kettőre. Folyamatos ígérgetéseket és 
zavaros magyarázkodást kaptunk az 
MVH honlapjára feltöltött, de onnan 
rejtélyes módon eltűnt anyagokról –
mindannyiszor, amikor rákérdeztünk, 
hogyan áll a pályázatuk elszámolá-

sa. Most, a visszafizetés teljesítése 
után pedig azt kaptuk meg Hajnal 
Józseftől, hogy az adósságkonszoli-
dáció keretében – amikor 2012-ben  
az önkormányzatok hitelállományát 
átvállalta a Magyar Állam - ez a hi-
tel már egyszer kiegyenlítésre került. 
Ugyan miért fizette volna ki az állam 
egy civilszervezet adósságát az ön-
kormányzatnak? Elismerem, nem 
szavaztam volna meg részükre az 
éves önkormányzati támogatást, ha 
január 30-án nem utalták volna visz-
sza a tartozásukat, de így a 2015-ös 
évre részükre 3 000 000 Ft-os össze-
gű támogatást, (a civilszervezetekre 
fordítható összes támogatásnak a 
43%-át annak ellenére, hogy a játé-
kosok egy része nem györgyei fiatal) 
javasolt a Pénzügyi és Ellenőrző Bi-
zottság. Igaz, már hosszú évek óta a 
büfé bérleti díját is ők használhatják 
fel. Ennek összegéről – bár az épület 
az önkormányzat tulajdona – semmit 
nem tudunk, mint ahogy arról sem, 
hogy a rezsiköltségek hogyan osz-
lanak meg közöttük annak ellenére, 
hogy a 65/2012. (V.10.) számú képvi-
selő-testületi határozat – amelyre én 
nemmel szavaztam, mivel az plusz 
támogatásnak minősült volna – tar-
talmazza:

„Tápiógyörgye Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Tá-
piógyörgyei Községi Sportkörrel (Tá-
piógyörgye, Kovács J.u.17.) 2011. 
július 1. napján kötött, a 1587/48 és 
1587/58 hrsz-ú ingatlanokra vonat-
kozó bérleti szerződés módosítását 
az alábbiak szerint határozza meg:

1. A szerződés 4. pontjában foglal-
tak  alól, mely a további bérbeadást 
tiltja, a büfé működtetésére alkalmas 
helyiséget kivonja, annak  bérleti jog 
átruházásához hozzájárul.

2. A bérleti jog átruházásával egy-
idejűleg a Községi Sportkör köteles 
a tulajdonos önkormányzattal kötött 
bérleti szerződéshez becsatolni a 
bérleti jog átruházását tartalmazó 
szerződést, melynek kötelező tar-
talmi elemei; átadó- átvevő adatai, 
bérlemény adatai, átadás időpontja 
(átvevő díjfizetésének kezdete) bér-
leti jog átvételének ellenértéke, ill. 
a bérleti díj mértéke, az átvevő által 
folytatni kívánt tevékenység és az 

igénybe vett helyiség megnevezése.
3. A Képviselő-testület hozzájá-

rul, hogy a bérleti jog átruházásából 
eredő bevétel felett a Tápiógyörgyei 
Községi Sportkör rendelkezzen, azt 
a saját működésére használja fel. 
A Községi Sportkör a bérleti díjból 
befolyó összeggel, az önkormány-
zat által biztosított éves támogatás 
elszámolásával egyidejűleg, köteles 
a számviteli szabályoknak megfelelő 
elszámolást adni.

4. Az önkormányzat és a Községi 
Sportkör között létrejött bérléti szer-
ződés egyéb pontjai nem módosul-
nak.”

 Ezeket sajnos mindeddig nem kap-
tuk meg az elmúlt évek során, mivel 
a hajdani pénzügyi bizottság elnöke 
nem kérte. Reméljük, ebben az év-
ben már látjuk. Tudomásunk szerint 
a bérleti díj havi 40.000 Ft, ami éves 
szinten 480.000 Ft-tal emeli meg a 
Sportkör bevételét.

Az egyesület éves támogatási ké-
relme 3,5 millió forint, ami fedezi az 
idei alapfeladatokra fordított kiadá-
sokat. Ez a kérelem egyébként a 
községi honlapon megtekinthető a 
2015. március 2-i Pénzügyi és Ellen-
őrző Bizottsági ülés anyagai között.  

Amíg az elnök úr képviselő volt, 
minden évben azzal érvelt a több, 
mint hárommilliós támogatási igé-
nyük mellett, hogy a foci 300-400 
ember szórakozása hétről hétre. 
Azonban ennek ellenére az SZJA 
1%-ának felajánlásakor mindössze 
négy ember jóindulatában bízhattak. 
Ez például a 2015. januári adatok 
szerint 10 307 Ft-ot jelentett az egye-
sület számára. Ezzel szemben a Tá-
piógyörgyei Asztalitenisz Sportklub 
ugyan nem tud felmutatni ennyi szur-
kolót, mégis sikerült nekik 34 ember 
felajánlása mellett 142 723 Ft-ot ösz-
szegyűjteniük ily módon. 

Reméljük ezzel a cikkel is tudunk 
segíteni abban, hogy minél több 
györgyei szurkoló, lakos felajánlja az 
1%-ot a Tápiógyörgyei KSK részére. 
A számlaszám az újságban megtalál-
ható.

Hajrá Györgye!

Volt egyszer egy pályázat...

Bálint Attila képviselő,
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 

elnöke
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Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország Alaptör-
vénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, va-
lamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi rende-
let alkotja:

I. FEJEZET - A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Tápiógyörgye 
Község Önkormányzata Képviselő-testületére 
és szerveire, valamint az Önkormányzat által 
alapított és irányított költségvetési szervekre, 
intézményekre, az önkormányzati költségve-
tésében tervezett feladatokra, továbbá mind-
azon magánszemélyekre, jogi személyekre és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szerveze-
tekre, alapítványokra, közalapítványokra, gaz-
dasági társaságokra, egyesületekre, amelyek 
az Önkormányzat költségvetésében szereplő 
előirányzatokból részesülnek.
2. §. (1) Önállóan működő és gazdálkodó költ-
ségvetési szervek:
- Önkormányzat
- Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
- Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem
- Tápiógyörgye Községi Könyvtár és Művelő-
dési ház
- Gondozási Központ
- Kastélykert Óvoda
(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt önálló-
an működő és gazdálkodó és az önállóan mű-
ködő intézmények külön-külön címet alkotnak.

II. FEJEZET - A költségvetés bevételei és 
kiadásai

3. §. (1) A Képviselő-testület Tápiógyörgye 
Község Önkormányzat 2015. évi költségveté-
sének kiadási összegét 588.864,- ezer Forint-
ban,
(2) a 2015. évi költségvetésének bevételi ösz-
szegét 588.864,- ezer Forintban állapítja meg.
(3) A működési egyensúly megteremtéséhez a 
Képviselő-testület a bevételi oldalon a 81.248,- 
eFt rulir hitel felvételét tervezi be.
(4) A fejlesztési hiány összege 6.350 eFt., me-
lyet az önkormányzat hitelfelvétellel egyenlít ki.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított be-
vételi főösszegen belül a források összetételét 
az 1., számú melléklet tartalmazza.
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított ki-
adások főösszegének bontását a kiemelt elő-
irányzatok szerinti összetételben a 3. számú 
melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a Tápiógyörgye 
Község Önkormányzat 2015. évi költségveté-
si kiadásán belül a működési célú kiadások 
előirányzata 561.864,- e Ft, ebből:
- a személyi jellegű kiadások 184.577,- e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 49.835,- e 
Ft 
- dologi kiadások 232.375,- e Ft
- a pénzeszköz átadások 62.953,- e Ft
- társadalom és szociálpolitikai juttatások 
18709,-e Ft
- ellátottak pénzbeni juttatása 0 e Ft
- hitel törlesztés 8.415,- e Ft
- általános tartalék 4.000,- e Ft
- a céltartalék 1.000,- e Ft 
(2) a felhalmozási kiadások előirányzata 
27.000,- e Ft, ebből: 
- beruházások 25.000,- e Ft 

- felújítások 2.000,- e Ft összegekkel hagyja 
jóvá.
(3) A 2014. évi költségvetésének bevételi 
összegét az alábbi bontásban hagyja jóvá.
- intézményi működési bevételek 116.701,- e 
Ft 
- önkormányzat sajátos működési bevétele 
40.545,- e Ft
- önkormányzat költségvetési támogatás 
222.746,- e Ft
- önkormányzati várható támogatás ? e Ft
- támogatásértékű bevételek 118.882,- e Ft 
- Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 
0,- e Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételek 5.000 e Ft
- Felhalmozási hitel felvétel 81.248,- e Ft
Összesen:  523.593,- e Ft
5. § (1) A Képviselő-testület Tápiógyörgye Köz-
ség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
Intézményi működési bevételek részletezését 
a 2./A. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az 
Intézményi működési bevételek részletezését 
az 1. számú melléklet I.1. pontja tartalmazza 
összesítve, illetve a 2. számú melléklet I. pont-
ja tartalmazza címenkénti intézményenkénti 
bontásban összesítve.
(2) A Képviselő-testület Tápiógyörgye Község 
Önkormányzat 2015. évi részletes intézmé-
nyek költségvetésének kiadásait 
a) Önkormányzat  5. számú melléklet
b) Önkormányzati Hivatal  6. számú mel-
léklet
c) Tápiógyörgye Község Konyha és Étterem 
6./A.. számú melléklet
d) Könyvtár és Művelődési ház 6./B.. számú 
melléklet
e) Gondozási Központ 6./C. számú melléklet
f) Kastélykert Óvoda 6./D számú melléklet sze-
rint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Köz-
ség Önkormányzat dologi kiadásait feladaton-
kénti részletezettségben 9./A. számú melléklet 
szerinti bontásban állapítja meg. 
6. § Az önkormányzat költségvetési létszám-
keretét a Képviselő-testület a 4. sz. melléklet 
23-25. pontja szerinti intézményi részletezés-
ben összesen 51 fővel közfoglalkoztatott lét-
számmal együtt 71 fővel fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 
adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és 
saját bevételeinek alakulását a 11. számú mel-
léklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben 
kötelezettségek a hitelképesség folyamatos 
figyelemmel kísérése és bemutatása mellett 
vállalhatók.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 
2016. és 2017. évi költségvetési tervezett 
számviteli mérlegét hagyja jóvá a 12. számú 
melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület Tápiógyörgye Községi 
Önkormányzat által adott közvetett támoga-
tásokat 13. számú melléklet szerint állapítja 
meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál 
keletkező költségvetési többlet felhasználásá-
ról, illetve hiány kezeléséről saját hatáskörben 
határoz. 
(5) A Képviselő-testület Tápiógyörgye Község 
Önkormányzat több éves elkötelezettséggel 
járó kiadási tételek évenkénti bontás 14. szá-
mú melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a hitelállomány alakulá-
sát a 15. számú melléklet szerint állapítja meg. 
(7) A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Köz-
ség Önkormányzat 2015. évi előirányzat-fel-
használási és pénzügyi likviditási ütemtervét a 
16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Köz-
ség Önkormányzat 2015. évi Környezetvédel-
mi Alap felhasználás tervét a 17. számú mel-
léklet szerint fogadja el.
III. FEJEZET - A költségvetés végrehajtásá-
val kapcsolatos feladatok, a költségvetési 

gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tar-
tozó intézményekben ellátandó feladatokhoz 
a személyi feltételeket az Önkormányzat a 
költségvetésben biztosította, melynek fedeze-
te minden intézmény költségvetési előirányza-
tába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 
2015. január 1-jétől hatályos bértábla szerint 
- a minimálbér, garantált bérminimum mérté-
kének változását figyelembe véve - került be-
építésre.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 
jutalom, prémium címén teljesítményösztön-
zés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot 
a költségvetés nem tartalmaz. 
(3) A Polgármesteri Hivatal személyi állomá-
nya a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 151.§ és a központi költ-
ségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
54. § (2) bekezdései alapján természetbeni 
(cafeteria) támogatásban részesül, amelynek 
éves bruttó összege 200.000 Ft.
Tovább 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (3) 
bekezdései alapján havi 1.000 Ft. banki költ-
ségtérítésre jogosultak.
(4) Az önkormányzat szociálpolitikai feladatai-
nak támogatási jogcímek szerinti részletezését 
e rendelet 5. és 6. számú melléklete tartalmaz-
za. Az eseti segélyezésre előirányzott 800 eFt 
az alábbi 
negyedéves bontásban használható fel.
- I. negyedév: 200 eFt
- II. negyedév: 100 eFt
- III. negyedév: 200 eFt
- IV. negyedév: 300 eFt
Rendkívüli esetben (vis-major) a polgármester 
a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása 
mellett, segélyezési döntést hozhat.
Pénzmaradvány felosztásának általános sza-
bályai
9. § (1) Az intézmények előirányzaton felüli 
bevételének, illetve előző évi előirányzat-ma-
radványának felhasználásáról a költségvetési 
szerv javaslatainak figyelembe vételével a 
Képviselő-testület dönt. 
A pénzmaradványból, illetve az előirányzat-
maradványból a költségvetési szervet nem 
illeti meg:
-  a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
-  meghatározott célra rendelkezésre bocsátott 
összegek,
-  amelyet a tárgyévben év közben engedé-
lyezett létszámnövekedéssel összefüggésben 
jóváhagyott előirányzat-növekedésből nem 
használt fel a létszámfeltöltés teljes vagy rész-
leges elmaradása miatt, illetve azt nem hasz-
nálták fel,
-  a gazdálkodási szabályok megsértésé-
ből származó maradvány.
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(2)  Az önkormányzat és intézményeinek a 
bevételi többletfelhasználását, illetve a hiány 
pótlásának a módját a Képviselő-testület hatá-
rozza meg
V. - Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás 
10. § (1) Tápiógyörgye Község Önkormányzata 
nevében kötelezettséget polgármester, vagy az 
általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Tápiógyörgye Község Önkormányzata In-
tézményei nevében kötelezettséget az intéz-
ményvezető, vagy az általa felhatalmazott sze-
mély vállalhat.
(3) Tápiógyörgye Község Önkormányzata Hi-
vatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy 
az általa felhatalmazott személy vállalhat. 
(4) Az önkormányzati költségvetés ezen ren-
deletben meghatározottak szerinti végrehajtá-
sáért, valamint a beszámolási kötelezettségek 
teljesítésért a polgármester a felelős.
(5) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az 
önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
(6) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényes-
ségi ellenjegyzésére a jegyző jogosult. 
11. § Tápiógyörgye Község Önkormányzata 
elszámolási számláját a Nagykáta és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél vezeti.

VII. FEJEZET - Záró rendelkezések
12. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozással a Kép-
viselő-testület tudomásul veszi, hogy az átme-
neti gazdálkodásról a tavalyi évben nem alko-
tott az önkormányzat, önkormányzati rendelet. 
A hivatkozott jogszabály hely alapján a Polgár-
mester és az intézmények vezetői jogosultak 
voltak az önkormányzat költségvetését megil-
lető bevételek beszedésére és a rendeletben 

meghatározott kiadások teljesítésére.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevéte-
lek, teljesített kiadások a költségvetési rende-
letbe beépültek.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől 
kell alkalmazni.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 
2014. évi zárszámadásról szóló rendeletben 
kell számot adni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondos-
kodik.
A rendelet mellékletei:
1. Az önkormányzat bevételei
2. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
önállóan működő intézmények bevételei
2./A. Intézményi bevételek részletezése
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési ki-
adásainak alakulása
4. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
önállóan működő intézmények kiadásai 
5. Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai
5./A. Az Önkormányzatnál szereplő dologi ki-
adások részletezése
6. Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal ki-
adási előirányzatai
6./A. Könyvtár és Művelődési ház kiadási elő-
irányzatai
6./B. Önkormányzati Konyha és Étterem kiadá-
si előirányzatai
6./C. Gondozási Központ kiadási előirányzatai
6./D. Kastély Óvoda kiadási előirányzatai
7. Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási ki-
adásai
8. Az Önkormányzatnál 2014. évben megvaló-

suló európai forrásból finanszírozott progra-
mok, projektek
9. 2013. év azon fejlesztési céljait, amelyek 
megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) be-
kezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 
megkötése válik vagy válhat szükségessé
10. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
önállóan működő intézmények 2014. évi költ-
ségvetési támogatása
11. Tápiógyörgye Község Önkormányzat adós-
ságot keletkeztető ügyletekből és kezesség-
vállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 
353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben megha-
tározott saját bevételeinek alakulása
12. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 
számviteli mérlege
13. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által 
adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14. Több éves elkötelezettséggel járó kiadási 
tételek évenkénti bontásban
15. Az Önkormányzati hitelek alakulása
16. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 
2015. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi 
likviditási ütemterve
17. Tápiógyörgye Község Önkormányzat 2015. 
évi Környezetvédelmi Alap felhasználás terve
18. Költségvetéshez kapcsolódó nyilatkozatok

Tápiógyörgye, 2015. január 29.
Varró István polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2015. február 13.

Turóczi István Zoltánné jegyző

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés meghatározott feladatkörében eljárva 
a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) 132.§ (4) bekez-
dés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet - A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya Tápiógyörgye köz-
ség közigazgatási területén élő és az Szt. 3. 
§-ában  meghatározott személyi körre terjed 
ki.

Eljárási rendelkezések
2.§.  (1) A Képviselő-testület az Szt-ben foglalt 
egyes hatásköreinek gyakorlását a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva ruházza át a 
polgármesterre, a bizottságára, a jegyzőre, a 
társulásra.
(2) Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által átruházott hatáskör-
ben a  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
dönt: Rendkívüli települési támogatásban 
elsősorban azokat a személyeket indokolt 
részesíteni, 
(a) 1/ akik önmaguk, illetve családjuk létfenn-
tartásáról más módon nem tudnak gondos-
kodni vagy
(b) 2/alkalmanként jelentkező többletkiadások

(c) így különösen betegséghez,

(d) halálesethez,
(e) elemi kár elhárításához, 
(f) a válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartásához, 
(g) iskoláztatáshoz, 
(h) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 
(i) a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, 
(j) a gyermek családba való visszakerülésé-
nek elősegítéséhez kapcsolódó kiadások 
(k)  vagy 
(l) 3/a gyermek hátrányos helyzete miatt 
anyagi segítségre szorulnak.
(m) Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által átruházott hatáskör-
ben a polgármester dönt:
- köztemetésről
(3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság, a 
polgármester által átruházott hatáskörben ho-
zott első fokú döntése ellen benyújtott felleb-
bezést a Tápiógyörgye Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete bírálja el, soron következő 
ülésén.
3.§. (1) Jelen rendelet jogintézményeit a Szt. 
4.§ határozza meg.
4.§. (1) Amennyiben szükséges, az ellátást 
megállapító környezettanulmányt készít, 
amely az ellátást nyújtó részére egy tényál-
lapotot rögzít, adatait az évenként kötelező 
felülvizsgálat alkalmával készítendő új környe-
zettanulmány adataival kell összehasonlítani, 
melynek eredményeképpen a szükséges in-
tézkedést meg kell tenni.

(2) Az e rendelet alapján megállapított, rend-
szeresen nyújtott ellátások jogosultsági feltét-
eleit, ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, 
évenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot 
főleg az ellátást megállapító év közbeni infor-
mációi és az új környezettanulmány elkészíté-
sének adatai alapján kell elvégezni.
(3)  Nem állapítható meg szociális ellátás an-
nak, aki e rendelet feltételeinek nem felel meg.
(4)  A rendelet által alkalmazott fogalmak ér-
telmezésére eltérő szabály hiányában az Szt. 
4.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás meg-
térítése

5.§. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás meg-
térítésére az Szt. 17.§-ában foglaltakat kell 
alkalmazni.
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
6.§. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése a hatá-
rozat alapján a Polgármesteri Hivatal feladata.
(2) A havi rendszerességgel megállapított 
szociális ellátásokat a Polgármesteri Hivatal a 
tárgyhót követő hónap 5. napjáig utalja ki.
(3) Az alkalmanként megállapított szociális el-
látásokat a döntést követő 8 napon belül kell a 
házipénztárból kifizetni.

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének sza-
bályai

7.§. A rendszeres szociális ellátások jogosult-
ságát – ha a rendelet másként nem rendelke-
zik – évente egy alkalommal felül kell vizsgálni.

Adatkezelés
8.§ Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat 
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az Szt. 18-24.§-a szerint kell alkalmazni.
II. fejezet - Pénzbeli ellátások

9. §. (1) A pénzbeli ellátások formái:
1/ akik önmaguk, illetve családjuk létfenntar-
tásáról más módon nem tudnak gondoskodni 
vagy
2/alkalmanként jelentkező többletkiadások
így különösen betegséghez,
halálesethez,
elemi kár elhárításához, 
a válsághelyzetben lévő várandós anya gyer-
mekének megtartásához, 
iskoláztatáshoz, 
a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 
a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, 
a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások 
vagy 
3/a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
segítségre szorulnak.
10. §. A szociális ellátásra való jogosultság el-
bírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján 
vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban 
feltüntetett összegen felül egyéb jövedelem-
mel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető 
arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú mel-
léklete szerinti formanyomtatványon nyilatkoz-
zék. 
11. §. A határozatlan időre megállapított ellátá-
sok esetén a hivatal a jogosultság fennállását 
– ha a jogszabály másként nem rendelkezik 
– az ellátás megállapítását követően naptári 
évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni 
köteles, ennek tényét az ügyintéző az ügyirat-
ban feljegyzéssel rögzíti.
12. §. (1) A  Szociális Bizottság által hozott 
határozatok ellen a kézhezvételtől számított 
15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet 
fellebbezni.
(2) A fellebbezést a Szociális  Bizottság  Elnö-
ke az iratok csatolásával a Képviselő-testület 
soron következő rendes ülése elé terjeszti, 
kivéve ha a határozatot hozó saját hatásköré-
ben határozatát módosítja, vagy visszavonja.
13. §. (1) Az önkormányzati hatósági ügynek 
minősülő szociális igazgatási ügyekben az 
ügyfél a kérelmét nyomtatványon nyújthatja 
be.
(2) Az önkormányzati hatósági ügynek minő-
sülő szociális igazgatási ügyekben a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

III.  Fejezet - Települési támogatás
14.§. (1) A Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
személyek részére átmeneti segélyt nyújthat, 
amennyiben a kérelmező családjában az egy 
főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 100%-át, egyedül élő eseté-
ben 150%-át nem haladja meg.
(2) Nem részesülhet átmeneti segélyben az a 
személy, aki az önkormányzattól rendszeres 
pénzbeli ellátásban részesül
(3) Egy kérelmező esetén az átmeneti segély 
egy évben maximum két alkalommal adható. 
Az alkalmanként kifizetendő átmeneti segély 
összege maximum 5 ezer forint lehet.
(4) Átmeneti segély indokolt esetben adható 
havi rendszerességgel is létfenntartási gon-

dokkal küzdő személyek részére. A havi rend-
szerességgel adott átmeneti segély csak szo-
ciális étkezési formaként vagy élelmiszerként 
nyújtható.
15. §. (1) Átmeneti segélyként pénzbeli támo-
gatás nyújtható az alábbi esetekben:
(a) élelmiszervásárlásra,
(b) betegség esetén jelentkező többletköltsé-
gekre,
(c) gyógyszervásárláshoz, közgyógyellátási 
igazolvány hiánya esetén,
(d) ruházat pótlására.
(2) Átmeneti segélyként természetbeni juttatás 
nyújtható:
a) tankönyv-vásárlásra,
b) gyermekintézmények (óvoda, napközi, 
menza, nyári tábor) térítési díjának kifizetésé-
re,
 c) 4.000 forint értékű élelmiszercsomagra
16. §. (1) Az átmeneti segély kiutalása
(a) kérelemre,
(b) hivatalból indul.
(2) A segély iránti kérelmet a polgármesteri hi-
vatalba kell benyújtani.
a) A kérelmet a segélyre szoruló személy, illet-
ve bárki előterjesztheti, aki tudomást szerez a 
segélyre szoruló helyzetéről.
17. §. (1) A Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság – a hivatal ügyintézője útján – a segélyt 
igénylők szociális helyzetéről pontosan tájé-
kozódik, megállapításait írásban rögzíti, és 
szükség esetén környezettanulmányt vesz fel. 
(2) A segélyt igénylő köteles az önkormányzat-
tal együttműködni szociális helyzetének feltá-
rásában.
(3) A kérelem előterjesztéséhez csatolni kell:
(a) vagyonnyilatkozatot
(b) gyermekes családok esetén az iskolaláto-
gatási bizonyítványt, illetve iskolai véleményt.
Nem szükséges a kérelmező szociális helyze-
tét vizsgálni (környezettanulmányt készíteni), 
ha a kérelmező az Szt. ellátásai közül már va-
lamelyikben részesül, így szociális helyzete az 
önkormányzat előtt hivatalból ismert.
18. §. Az átmeneti segély kérelem elbírálásá-
ról hozott döntést a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság Elnöke által kiadmányozott határo-
zatban történik.
19. §. (1) A Képviselő-testület pénzintézeti 
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes 
kölcsön formájában átmeneti segélyt nyújt az 
alábbi esetekben:
(a) amennyiben a kérelmező részére nyugdíj, 
árvaellátás, családi pótlék megállapításra ke-
rült, de a tényleges folyósítás nem kezdődött 
meg,
(b) amennyiben a kérelmezőt elemi csapás 
(árvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás, föld-
csuszamlás, stb.) éri és ennek következtében 
ingóságai oly mértékben pusztultak el, hogy 
létfenntartása átmenetileg lehetetlenné, vagy 
nagyfokban veszélyeztetetté vált.
20. §. (1) A  kamatmentes kölcsön maximális 
összege: 20.000,- Ft.
(2) A kamatmentes kölcsönt havi egyenlő rész-
letekben 6 hónap alatt, legfeljebb 1 havi türel-
mi idővel kell visszafizetni. 
(3) A törlesztő részlet fizetése minden hónap 
10. napjáig esedékes.
21. §. (1) A támogatásra irányuló kérelmet a 
polgármesteri hivatalban kell benyújtani.
(2) A kérelem előterjesztéséhez csatolni kell:
(a) tulajdoni lapot, amennyiben a kérelmező 
ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

(3) Nem részesíthető kamatmentes kölcsön-
ben az, akinek átmeneti segélyként kamat-
mentes kölcsön tartozása van.
22. §. (1) A polgármester a kamatmentes tá-
mogatásban részesítettel haladéktalanul szer-
ződést köt a kölcsön visszafizetésének módjá-
ról, nem teljesítés esetén következményeiről, 
a követelés biztosításáról. 
(2) Amennyiben a kérelmező ingatlan tulaj-
donnal rendelkezik, a jegyző a szerződés egy 
példányával értesíti a földhivatalt a jelzálog 
bejegyzése céljából.
(3) A polgármesteri hivatal pénzügyi ügyinté-
zője a szerződéskötést követő első munka-
napon a kérelmezőnek a támogatást kiutalja. 
A visszafizetésről folyamatos nyilvántartást 
vezet.

Temetési segély
23. §. (1) A temetési segély iránti kérelmet a 
polgármesteri hivatalba kell benyújt, annak aki 
a meghalt személy eltemetéséről gondosko-
dott.
(2) A temetési segély megállapítására – átru-
házott hatáskörben – a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság jogosult. 
(3) Temetési segélyre jogosult, akinek a csa-
ládjában az egy főre jutó jövedelem az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
egyedül élő esetében annak 150%-át nem 
haladja meg. 
(4) A kérelemhez csatolni kell a halotti anya-
könyvi kivonatot, a temetés költségéről a se-
gélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti pél-
dányát, a család jövedelem igazolásait.
24. §. (1) A temetési segély összege a helyben 
szokásos köztemetés összegének10 %-a.
(2) A temetési segély természetbeni szociális 
ellátásként is nyújtható.
III. Fejezet - Természetben nyújtott szociá-

lis ellátások
Köztemetés

25. §. A köztemetés megállapításának feltét-
eleit az Szt. 48. §-a szabályozza.

IV. Fejezet - Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások

26. §. Tápiógyörgye községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a személyes gondosko-
dás keretében az Szt. 56.§ alapján:
(1) Szociális alapszolgáltatásként
a) az étkeztetés,
b) a házi segítségnyújtás,
c) a családsegítés,
d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
e) a nappali 
ellátást biztosít a hatályos jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint működő in-
tézményei útján: 
(a) Étkeztetést biztosít azoknak a szociálisan 
rászorultaknak akik koruk, vagy egészségi ál-
lapotuk miatt azt önmaguknak, illetve önma-
guknak és eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
Az ellátásra igénybevételére jogosult, akinek 
a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló 
esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének a 200 %-át.
(b) Házi segítségnyújtás és Jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás keretében, a Nagy-
kátai Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott 
hatáskörben gondoskodik:
(ba) azokról az időskorú személyekről, akik 
otthonukban önmaguk ellátására saját erő-
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ből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
(bb) azokról az egészségi állapotuk miatt rá-
szoruló személyekről, akik ezt az ellátási for-
mát igénylik, illetve bentlakásos intézményi 
elhelyezésre várakoznak.
Az ellátás igénybevételére való jogosultság és 
térítési díj tekintetében a Kistérségi Társulás, 
mint fenntartó által hozott rendelkezések az 
irányadók.   
(c) Családsegítés keretében a Tápiósze-
lei Központú Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálati Társulás közreműködésével segít-
séget nyújt a működési területén élő szociális 
és mentálhigiénés problémái vagy krízishely-
zete miatt segítséget igénylő személynek, 
családnak az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 
valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából.
(d) Nappali  ellátás: (idősek  klubja  a Gon-
dozási  Központon keresztül Szt, 65/F§.-ban  
foglaltak  szerint)
(2) A személyes gondoskodás keretébe tarto-
zó szakosított ellátásként
a) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 
[bentlakásos intézmény],
b) a támogatott lakhatás,
f) ápolást, gondozást nyújtó intézményei útján 
nyújtja:
(a) Átmeneti  elhelyezés  (bentlakásos elhe-
lyezés) (Gondozási Központon  keresztül, 
ezen  rendelet  46 §.-ban  foglaltak  szerint )
(b) Tartós bentlakásos elhelyezés (ápolást, 
gondozást nyújtó intézmény) (Gondozási Köz-
ponton keresztül, ezen rendelet 47.§-ban leír-
tak szerint) 

Személyes gondoskodás
27. §. (1) A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások iránti kérelmet a Gondozási Központ 
vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó 
ellátások iránti kérelmekről a Gondozási Köz-
pont vezetője a kérelem benyújtását követő 
15 napon belül dönt, és erről értesíti a kérel-
mezőt.
(3) A kérelmező számára kedvezőtlen döntés 
esetén az ügyet véleményével együtt a szo-
ciális bizottság elé terjeszti, amely az önkor-
mányzati hatósági ügyek szabályai szerint 
eljárva hozza meg döntését.
(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, 
haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani 
annak a rászorulónak, akinek életét, testi ép-
ségét, egészségi állapotát az ellátás elmara-
dása veszélyezteti. 

Átmeneti elhelyezés
28. §. (1) Tápiógyörgye Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete által fenntartott Gon-
dozási  Központ  intézménye gondozásába 
részesíti azt a személyt, akinek egyészségi ál-
lapota rendszeres gyógyintézeti kezelést  nem 
igényel, és önmaga ellátására  részben vagy 
egészben képes.
(2) Az intézményben meghatározott időre 
- egy évre - helyezhető el az a személy, aki 
szociális helyzete miatt arra rászorult. Az in-
tézmény vezetője az egy év eltelte  után újabb 
egy  évre meghosszabbíthatja az  elhelyezést, 
ha nincs biztosítva a gondozott személy meg-
felelő ellátása.
(3) Az átmeneti elhelyezést igénylő személy 
felvételéről a Gondozási Központ vezetője 
dönt. 

(4) Az átmeneti elhelyezést nyert személyt 

és a kérelmező személyeket az intézmény 
vezetője nyilvántartásba veszi, és évente egy-
szer felülvizsgálja. 
(5) A felvétellel egyidejűleg a Gondozási Köz-
pont vezetője gondoskodik a szociális otthoni 
elhelyezés elindításáról.

Tartós bentlakásos elhelyezés (ápolást, 
gondozást nyújtó intézmény)

29. §. (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy 
csak folyamatos segítséggel képes személyek 
napi legalább háromszori étkeztetéséről, szük-
ség szerint ruházattal, illetve textíliával való 
ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön 
jogszabályban meghatározott egészségügyi 
ellátásáról, valamint lakhatásáról (a további-
akban: teljes körű ellátás) az önkormányzat 
ápolást, gondozást nyújtó intézményben gon-
doskodik, feltéve, hogy ellátásuk más módon 
nem oldható meg. 
(2) A tartós bentlakásos elhelyezés esetében 
elsősorban a folyamatos gondozási szük-
séglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbe-
teg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
személy látható el, ha a (4) bekezdésben leírt 
gondozási szükséglettel rendelkezik.
(3) Az idősek otthonában a 18. életévét be-
töltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt 
önmagáról gondoskodni nem képes, a (4) be-
kezdés szerinti gondozási szükséglettel ren-
delkező személy is ellátható, ha ellátása más 
típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézmény-
ben nem biztosítható. 
(4) Idősotthoni ellátás a napi 4 órát meghala-
dó, illetve a külön jogszabályban meghatáro-
zott egyéb körülményeken alapuló gondozási 
szükségletet igazoló szakvélemény alapján 
nyújtható.  
(5) A tartós bentlakásos elhelyezést igénylő 
személy felvételéről a Gondozási Központ  ve-
zetője  dönt.
(6) A tartós bentlakásos elhelyezést nyert sze-
mélyt és a kérelmező személyeket az intéz-
mény  vezetője nyilvántartásba  veszi.
30.§. (1) Az átmeneti és tartós elhelyezést 
nyújtó ellátásokat biztosító intézménybe törté-
nő felvétel, valamint az ellátások igénybevé-
tele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez 
kell benyújtani, a 9/1999.(XI.24.) SzCsM. ren-
delet 1. számú melléklete szerinti formanyom-
tatványon.
(2) A felvételt és az ellátások igénybevételét az 
intézményvezető intézkedése alapozza meg. 
(3) Több jelentkező esetén – ha nincs ele-
gendő férőhely –, továbbá vitás esetben az 
intézményben történő felvétel és az ellátások 
igénybevételének az engedélyezése a Képvi-
selő-testület hatásköre. 
(4) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható el-
látás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. 
Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást 
ebben az esetben is mellékelni kell.

Az intézményi jogviszony megszűnése
31. §. Az intézményi ellátás megszűnésére a 
Szt. 100-104.§-ban meghatározottakat kell al-
kalmazni.

Térítési díjak
32. §. (1) A személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátásért külön önkormányzati rende-
letben meghatározott intézményi térítési díjat 
kell fizetni.
(2) Az ellátott által fizetendő személyi térítési 
díjat a Gondozási Központ vezető javaslata 
alapján a Képviselő-testület állapítja meg a 

29/1993. (II.17.) Korm. rendelet szabálya-
inak figyelembevételével, mely összeg nem 
haladhatja meg az intézményi térítési díjat. Az 
intézmény vezetője az ellátás igénybevétele 
után, de legkésőbb az igénybevételtől számí-
tott 30 napon belül írásban értesíti a térítési díj 
fizetésére kötelezettet.
(3) Az intézményi térítési díj megállapítására a 
Szt. 114-119/B.§-ait kell alkalmazni.
(4) A személyi térítési  díj  összegét  meg  nem  
fizető  gondozott esetén  Szt. 119.§ (1-2)   be-
kezdés  alapján  kell   eljárni.
(5) A képviselő-testület a személyes gondos-
kodásért fizetendő térítési díjak mértékét indo-
kolt esetben felülvizsgálhatja és módosíthatja.
(6) A Gondozási Központban a jövedelemmel 
nem rendelkező ellátottak részére szemé-
lyes szükségleteik fedezésére az intézmény 
költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani 
annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési 
díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra 
köteles és képes személy fizeti, illetve a térí-
tési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha 
vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt 
állapítanak meg, a költőpénz terhelését a té-
rítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell 
elrendelni. A költőpénz havi összege nem le-
het kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-
ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, 
hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább 
a költőpénz összegére kell kiegészíteni az el-
látottnak ezt az összeget el nem érő jövedel-
mét. A Gondozási Központban az ellátott által 
fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, 
hogy részére legalább az (1) bekezdés szerin-
ti költőpénz visszamaradjon.
33. §. A Képviselő-testület az Szt. 92. §. (2) 
bekezdés f) pontjában biztosított felhatalma-
zás alapján a személyes gondoskodást igény-
be vevők térítési díjának megfizetésére köte-
lezettek körét az alábbiak szerint szabályozza:
(a) Étkeztetés, nappali ellátás, átmeneti elhe-
lyezés, tartós elhelyezés esetében:
(aa) ellátást igénybe vevő,
(ab) tartásra köteles és képes közeli hozzátar-
tozó,
(ac) bíróság útján, vagy egyébként tartásra 
kötelezett.

Záró rendelkezések
34. §. (1) A jelen önkormányzati rendelet 2015. 
március 01. napján lép hatályba.
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg az alábbi 
önkormányzati rendelet hatályát veszti:
A szociális igazgatás és ellátás helyi szabá-
lyairól szóló 15/2011.(III.10.). 12/2013(IX.20.), 
4/2014.(II.10.)
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatások-
ról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembevételé-
vel készült, és rendelkezései nem érintik az 
irányelvet.
(4) A rendeletben nem szabályozott kérdések-
ben az Szt. és végrehajtására kiadott jogsza-
bályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az 
SZMSZ-ben foglaltak szerint – gondoskodik.

Tápiógyörgye, 2015. január 28.
Varró István polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2015. február 
13.

Turóczi István Zoltánné jegyző
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December közepe táján kaptam levélben 
a hírt, hogy a Györgyey Család egyik, Tá-
piógyörgyén ismert tagja elhunyt. Onnan 
ismerős, mert lányának, Györgyey Marinak 
kiállítását a faluban személyesen megtisz-
telte, kérésemre egy gyermekkori emléke-
zést írt a Gyögyei Kalendáriumba és „Láger 
humor” című könyvét szívesen dedikálta, 
több levelet váltottunk. Györgyey Illés úr a 
család gyászjelentését igyekezett angolból 
szöveghűen lefordítani. 

A Györgyey Család iránti tiszteletünk, 
történelmi szerepük viszonzásául a község 
lakói nevében íme közzé tesszük, azzal, 
hogy mindannyian osztozunk a Család 
gyászában, fájdalmában.

Györgyey Ferenc Aladár természetes 
halállal 2014. október 1-jén Hamden nevű 
városkában (Connecticut állam) eltávo-
zott az élők sorából. 1925. március 14-én 
született Budapesten Frankl Frigyes és 

Györgyey Flóra gyermekeként. Röviddel 
az egyetem befejezése után a nácik fogsá-
gába, - munkatáborba került. A háború után 
Ferencet letartóztatta a kommunista titkos 
rendőrség 1949-ben. Összesen hét és fél 
évig volt internálva Kistarcsán és Recsken. 
A legkeményebb, legembertelenebb mun-
katábor volt Recsk Magyarországon.

1956. november 3-án elhagyta az or-
szágot, emigrált az Amerikai Egyesült 
Államokba. A Yale-i egyetemre járt, ott 
találkozott Takács Klárával szintén ma-
gyarországi menekülttel, - feleségül vette. 
New Havenben maradtak, majd a Yale-i 
egyetem alkalmazta 1968-tól 1994-ig. Or-
vostörténeti Könyvtár vezetőjeként szolgál-
ta az egyetemet. Ferenc és Klára a yale-i 
egyetemen a magyar-amerikai kulturális 
közösségben voltak igen sokoldalúak, ak-
tívak. Számos angol és magyar újságban, 
folyóiratban publikáltak.

Ferenc az ő könyvében, amelynek a kö-
vetkező címet adta:  „Egy feltételezett kém 
igaz történetei” – leírta a kegyetlen fog-
ság rémségeit, kegyetlenségeit, s mindezt  
szellemesen, humorosan, egy túlélő nyu-
godt méltóságával és szellemességével, 
mint ahogyan egész életét, mert szeretett 
nevetni, mesélni és a társakkal jó borral 
poharazgatni.

Két lánya Berger Katalin és Györgyey 
Mária gyászolja Őt!

Könyvét 1990-ben az Interart kiadó „Lá-
gerhumor” címen adta ki. Szerkesztője: 
Szakolczay Lajos előszavában  a követ-
kezőket írta: „A nyolcadik recski könyvnek, 
melyet itt bevezetek, nem bábája, hanem 

szurkolója vagyok. Györgyey F. Aladárt 
nagyon jól ismertem Recsken. Fanyar hu-
morából már akkor, azok között a körülmé-
nyek között is elértettem egy keveset, de 
amikor az Irodalmi Újság szerkesztőjeként 
Londonban könyve egyik kitűnő fejezetét 
először kézhez kaptam, elcsodálkoztam 
íráskészségén, melyről sejtelmem sem 
volt. Mint drukkere és szerkesztője biztat-
tam, hogy küldjön újabb fejezeteket, de 
ezek csak nagyon lassan érkeztek. Féltem, 
hogy könyvét sohasem fejezi be, meg attól 
is tartottam, hogy a szabadság Magyar-
országot a mi életünkben már nem éri el, 
és ha a könyv el is készül, kiadását nem 
láthatom. Azt hiszem, nagyon szerencsés 
vagyok, hogy szurkolásom mindkét tárgyát 
megértem, és ezt a kommunista környezet 
irrealitását ábrázoló és mégis teljesen re-
ális, önsajnálattól mentes, de öngúnyban 
bővelkedő, könnyedségében nehézsúlyú, 
tragikusan vidám, sokszínű, sokrétű, szi-
gorúan szépirodalmi jellegű, szabálytalan, 
maradandó értékű könyvet, jó barátom mű-
vét ajánlhatom melegen az olvasó figyel-
mébe.”

Az 1994. évi Györgyei Kalendárium 95-
ik lapján a következőket írta: „1974-ben a 
Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszust 
Budapesten tartották. Akkor mentem visz-
sza először hazámba 1956 óta. Megérke-
zésem után tiszteletemet tettem a Sem-
melweis Múzeum igazgatójánál, Dr. Antall 
Józsefnél. Tápiógyörgye fényképével fo-
gadott, akkor pedig nekem lett könnyes a 
szemem.”

Györgyey Ferenc Aladár emlékezetére

Bihari József

II. János Pál pápa szentté avatásá-
nak eseményét szülőfalumban egy, a 
váci megyés-püspök úr által celebrált 
szentmise keretében ünnepeltük meg a 
Szent Anna templomban, erre az alka-
lomra készült kiállítás tablóinak bemuta-
tásával. A szentmise ünnepélyessége, a 
kiállítás iránt tapasztalt érdeklődés és a 
tápiógyörgyei Faluújság mellékleteként 
megjelent életrajz, pápai tevékenységé-
nek egyháztörténeti jelentőségű értékelé-
se, utazásainak térképe, magyarországi 
látogatásainak fotói egyházi körökben is 
elismerést váltottak ki.

Ezen elismerések alapján a Faluújság 
ezen számát a színes melléklettel meg-
küldtem a Vatikánba 2014. november 
20-án, Ferenc pápának szóló levél  kí-
séretében. Erre inspirált az az egyedül 

álló történelmi esemény, hogy Budapest 
főváros egyik, egyébként nagyon sze-
gényes, VIII. kerületében az egyik teret 
róla nevezte el, sőt a négyes metró egyik 
nagyon igényesen kialakított állomása 
is II. János Pál pápa nevét vette fel. Így 
naponta több százezer utazó emlékeze-
tében idéződik fel annak az embernek 
élete, tevékenysége, kiemelkedő egy-
háztörténeti szeméiyiségének emléke, 
akinek nagy része van abban, és így neki 
is köszönhető a mai világrend kialakulá-
sa.

Ferenc pápa köszönő levelét a mellék-
letekkel közzé tesszük hálából mindenki-
nek, aki segítségünkre volt e felejthetet-
len nap megrendezésében.

II. János Pál pápa szentté avatásának ünnepe Tápiógyörgyén
– Ferenc  pápa köszönő levele

Bihari József

Györgyey Ferenc Aladár a Yale-i Egyetem 
könyvtárában
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A sikeres vizsga titka legalább olyan 
egyszerű, mint amennyire olcsó: egy po-
hár víz. Felmérések szerint harminc szá-
zalékkal jobban teljesítnek azok a gyere-
kek, akik a dolgozatírás előtt megisznak 
egy pohár vizet.

Ennek oka egyelőre nem teljesen vi-
lágos a kutatók előtt, de vélhetően arról 
van szó, hogy ezáltal az információ köny-
nyebben áramlik az agysejtek között, mert 
azok víztartalma elegendő lesz.

Brit kutatók 60, hét és kilenc év közötti 
diákot vontak be vizsgálataikba. A gyere-
kek fele – harmincan – 2,5 dl vizet ivott 
és 20 perccel később másik 30 társukkal 
együtt dolgozatot írtak. Az egyik feladat-
sor a vizuális figyelmet és a memóriát tet-
te próbára, például meg kellett találniuk a 
különbségeket két hasonlónak látszó rajz-
filmfigura között.

Azok a gyerekek, akik a tesztek előtt 
vizet ittak, 34 százalékkal teljesítettek 
jobban, mint a többiek. A tesz lényegesen 
nehezebb változatában is ügyesebbek 
voltak: 23 százalékkal írtak jobb tesztet 
társaiknál.

A Kelet-Londoni Egyetem munkatársa, 
dr. Caroline Edmonds azt mondta: mind-
ebből az következik, hogy a víz nagyon jó 
hatással van a kognitív képességekre.

A másik oka a jobb teljesítménynek ta-
lán az lehet, hogy aki ivott a dolgozatírást 
megelőzően, annak nem vonta el a figyel-
mét az, hogy megszomjazott.

A kutatók a halat is nagyon jónak tartják 
a jó tanulmányi eredmények eléréséhez. 
Azt javasolják: a tinédzsereknek érdemes 
hetente egyszer halat enniük, mert ez jó 
hatással van az intelligenciára.

Egy másik kutatócsoport arra jött rá, 
hogy azok a 15 évesek, akik rendszere-
sen fogyasztanak halat, sokkal jobb IQ-
teszteket írnak, mint a halat nem fogyasz-
tó 18 évesek.

Tanulmányok sora mutatta már ki, hogy 
a sejtek segítik a neuronok fejlődését a 
gyerekeknél, csökkenti a kognitív képes-
ségekkel kapcsolatos zavarok kialakulá-
sát a középkorú embereknél, és jótékony 
hatással van a magzat fejlődésére a ter-
hes nők esetében – mutattak rá a kutatók.

„A művészetre nevelés már az óvodában 
elkezdődik. Aki megtanul látni, hallani, érez-
ni, az sok-sok év múlva is meglátja a zöld 
fűben a sárga kankalin ragyogását, meg-
hallja az autók zajában a madarak csicser-
gését, megérzi a napfény és a friss tavaszi 
szellő illatát, lágy érintését…”

A gyermekeket sok szép látnivaló veszi 
körül, amelyek rácsodálkozásra készte-
tik őket. Az óvodapedagógus és a család 
feladata a kultúrát, esztétikumot nyújtó 
hatásrendszerben megkeresni azokat az 
alkalmakat, lehetőségeket, amelyek meg-
mozgatják a gyermekek fantáziáját, ér-
zelmileg is közel állnak hozzájuk. Sokféle 
művészetet (festészet, zene, tánc, színház 
stb…) hozunk közel a gyermekekhez, ki-
használjuk a településünk adta lehetősé-
geket. 

Az óvodánkból a gyermekeket, életko-
ruknak és érdeklődésüknek megfelelően 
a helyi és a közeli kiállításokra, kultúrális 
programokra rendszeresen elvisszük. 

A Magyar Kultúra Napjáról többnapos 
projekttel emlékeztünk meg. Ezekben a 
programokban a gyermekek betekintést 
nyerhettek kultúránk sokszínűségébe. 

Az óvodás gyermekek a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából ellátogattak a Községi 
Könyvtárba, ahol a könyvtár vezetője Sza-
bó Erika egy szép népmese felolvasásával 
és a témával kapcsolatos új ismeretekkel 
gazdagította a gyermekek tudását. Kö-
szönjük Neki! Az óvoda falai között meg-
ismerkedhettek híres magyar művészek 
arcképeivel és alkotásaival, valamint együtt 
meghallgatták a Magyar Himnusz dallamát. 
A zene-ovi tehetséggondozó csoportba 
járó gyermekek egy néptáncos előadással 
kedveskedtek társaiknak és az intézmény 
dolgozóinak. A csoportban ezután változa-
tos sokrétű tevékenység közül választhat-
tak, volt zenére festés, zenés mesejáték, 
híres magyar épületeket ábrázoló kirakóval 
játszhattak, néptáncoltak. A projekthét zá-
rásaként Rékasiné Iványi Judit gyönyörű 
alkotásait tekintették meg a gyerekek, és 
alkothattak együtt egy közös csodálatos 
képet is. Ezúton is köszönjük Jutka néni 
kedvességét.

Művészetre nevelés az óvodában

Holyevácz Nikoletta

Az elmúlt évek során több változás zajlott a 
napközbeni kisgyermekellátás területén. Kor-
mányzati döntés, hogy a napközbeni ellátásban 
a férőhelyek számát növeljék, emeljék a mosta-
nihoz képest és minél több kisgyermek számára 
elérhető legyen az ellátás. A bölcsödei férőhely-
bővítés nemcsak bölcsödén belül valósulhat 
meg, a napközbeni ellátási formák szélesedtek, 
változatosabbá váltak.

Azon településeken, ahol a bölcsödés korú 
gyermekek száma nem teszi lehetővé integrált 
formában óvodán belül egy bölcsödei csoport ki-
alakítását, létre lehet hozni, egy egymásra épülő 
bölcsödei és óvodai szakmai programot megva-
lósító intézményt. 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 178.§-a 
alapján bizonyos feltételekhez kötötten lehetővé 
vált – az egységes óvodai és bölcsödei nevelési 
feladatokat ellátó – intézmény létesítése. 

Egységes óvoda-bölcsöde a legalább 2. élet-
évüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben 
ellátható gyermekek közös neveléséhez hoz-
ható létre. Az egységes óvoda-bölcsödében a 
bölcsödés korú gyermekek száma: 5 fő. 

Sok szeretettel várjuk, a 2. életévüket betöltött 
bölcsödés korú és a 2,5 vagy 3. életévüket betöl-
tött óvodáskorú gyermekeket.

Felvételt hirdetünk továbbá a tanköteles korú 
gyermekeknek, aki a 2015/2016-os nevelési 
évben az 5. életévüket betöltik és tankötelessé 
válnak. 

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 
24.§.(3) bekezdése, amely alapján a gyermek 

abban az évben, amelyben az ötödik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától köteles óvo-
dai nevelésben részt venni. A miniszteri rendelet 
20.§.(2) bekezdése az óvodaköteles korú – te-
hát jelenleg az ötödik évét betöltött – gyermekek 
esetében külön is szabályozza a szülő beíratási 
kötelezettségét. 

Amennyiben a szülő nem tesz eleget a tan-
köteles korú gyermeke beíratásának, abban az 
esetben az óvoda vezetőjének bejelentést kell 
tennie a lakóhely szerinti illetékes jegyzőhöz, aki 
eljárást indít az ügyben. 
Óvodai beíratás időpontja: 2015. május 4-től 
- május 8-ig. Naponta: de. 8:00 órától – 15:30 
óráig
Helye:   KASTÉLYKERT ÓVODA, 2767 Tápió-
györgye, Táncsics M. u. 5., Tel/FAX.: 06-53-383-
099

Beíratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek születési idejének igazolására a 

gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági bizonyítvány,
- a szülő személyi igazolványa, 
- a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló ható-

sági bizonyítvány,
- a gyermek TAJ száma, 
- a gyermek oltási kiskönyve, 
- más óvodából való átjelentkezés esetén a 

korábbi óvodából a pedagógiai véleményt, óvo-
dai igazolást, gyermekek egészségügyi törzs-
lapját és a gyermekvédelmi támogatásról szóló 
határozatát is hozza magával a Kedves Szülő a 
beíratkozás alkalmával. 

Óvodai beíratás

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető

A víz és a hal 
okossá tesz

Ohnsorge Nóra
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A Tápiógyörgyei 
Diákokért 

Egyesület hírei
Mindenek előtt szeretném az egye-

sület nevében megköszönni az adók 
egy százalékának felajánlását! Né-
hány hete megérkezett számlánkra a 
mintegy 95000 Ft. 

Munkánkat folytattuk már január-
ban: megszerveztünk egy cipővásárt. 
Egy kedves vállalkozó a cipőboltja 
felszámolása után adományként fel-
ajánlotta a készletét az iskolának. Úgy 
gondoltuk, jelképes összegért diákja-
ink és családjaik megvásárolhatják a 
lábbeliket a báli szezon előtt. Öröm-
mel láttuk a szombat délelőttön, hogy 
sok család szívesen fogadta az ötle-
tet, és sikerült új cipőkkel meglepni a 
családot - igen jutányos áron.

A cipők ára adomány volt az egye-
sület részére, és ezt is, mint minden 
bevételünket, a györgyei gyerekekre 
fordítjuk.

Ismét tervezzük egy színvonalas 
gyereknap megszervezését, és azo-
kat a diákjainkat megjutalmazni, akik 
tanulmányi munkájukkal, szorgalmuk-
kal azt megérdemlik. Ehhez továbbra 
is kérjük, ajánlják fel adójuk egy szá-
zalékát az egyesületünknek!! 

Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület 
Számlaszám  .6500012-10010196

Varró Gáborné,
az egyesület elnöke

Együtt szavaltunk a Nemzettel

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én isko-
lánk is csatlakozott az Együtt Szaval a Nemzet 
elnevezésű országos kezdeményezéshez. En-
nek keretében, az internet segítségével, Jordán 
Tamás Kossuth-díjas színművész vezényleté-
vel, mintegy 100 ezer diákkal együtt mondtuk el 
Kölcsey Ferenc Himnuszának első versszakát, 
hiszen 1823-ban ezen a napon tisztázta le nagy 
költőnk ezt a versét. Ezután Vörösmarty Mihály 
Szózatát szavalta közel 150 tanulónk (4-8. év-
folyamosak), több mint 500 magyarországi és 
határon túli magyar iskola diákjaival együtt.

 
Újszászi Vörösmarty-kupán jártunk

December 13-án szombatra meghívást kap-
tunk az újszászi Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolától az ott hagyományosan évek óta meg-
rendezett Vörösmarty-kupára. Iskolánkat két 
csapat képviselte. A részt vevő lányok: Faragó 
Luca, Farkas Rebeka, Gabella Zsuzsanna, Hal-
mai Barbara, Kónyár Krisztina, Laczkó Klaudia, 
Vámos Virág, Végső Viktória. A fiúk csapata: An-
tal Krisztián, Farkas Tibor, Jablonkai Péter, Kő-

halmi Vendel, Papp Erik, Petrovics Dávid, Pintér 
Dávid, Varró László. Kísérő tanáruk Litkei Máté. 

A fiúknak sikerült dobogóra lépniük, 3. helye-
zést értek el. A focikupa gólkirálya Petrovics Dá-
vid lett. A lányok 4. helyezést értek el.

 
Környezettudatos sikerek

December 10-én három 7. osztályos tanuló: 
Brindzik Beatrix, Kiss Flóra és Schaffer Renáta 
felkészítő tanárukkal, Juhászné Ulviczki Zsófiá-
val együtt részt vett a Jászapátin megrendezett 
kistérségi „Légy te is tudatos vásárló!” elneve-
zésű versenyen, ahol a 13 csapat közül sikerült 
megnyerniük az 1. helyezést. A versenyen nagy 
szükség volt a lányok kreativitására és környe-
zettudatosságukra. Gratulálunk nekik!

Iskolai hírek

Az iskola vezetése

Néhány gondolat 
a megyei fafúvós 

versenyről
A XVII. Jász-Nagykun Szolnok megyei 

fafúvósverseny 2015.02.10-én került meg-
rendezésre, melyet a szokásoknak megfe-
lelően a Mezőtúri Alapfokú Művészeti Isko-
lában tartottak. 

     A szép számú induló között iskolánk 
klarinétosai is képviseltették magukat, elő-
ször részt véve ezen a versenyen. Művé-
szeti Iskolánkat Juhász Dávid, Nagy Endre, 
Németh Balázs, Szűcs Klaudia és Varró 
László képviselte. A verseny négy életkori 
kategóriában zajlott. A nap végén ered-
ményhirdetést tartottak, melyen az 1. kor-
csoportban Juhász Dávid 2. helyezést, Né-
meth Balázs pedig 3. helyezést ért el. Varró 
László (3. korcsoport) teljesítményét a zsűri 
különdíjjal jutalmazta. A diákok felkészítő 
tanárára Kiss Bálint volt. 

Teljesítményükhöz gratulálunk, bízunk 
benne, hogy 2 év múlva is ott lesznek diák-
jainak a versenyen!

Kiss Bálint

Könyvajánló
Ulysses Moore:

Az időkapu
Két testvér, Jason és Julia szüleikkel 

a városból, ahol éltek leköltöztek egy ki-
csiny faluba, a Villa Argoba. A villa egy 
sziklaszirt tetején áll, tele rejtélyes bezárt 
szobákkal. Átment egy barátjuk Rick, és 
elhatározták, hogy készítenek a villáról 
egy térképet. Ámde találtak egy szekrény 
mögé rejtett ajtót, amit sehogy sem lehe-
tett kinyitni. Úgy gondolták, kinyitják bármi 
áron, de előbb elmennek a tengerpartra 
fürödni, mert nagyon meleg van.

Eleredt az eső és elkezdtek fölbaktat-
ni a hosszú lépcsősoron. Jason elkezdett 
futni, de nem vette figyelembe a csúszós-
sá vált kőlépcsőt. Elvesztette az egyen-
súlyát és ugyanabban a pillanatban egy 
villám hasította ketté az eget, és mint va-
lami fehér ököl sújtott le a tengerre. Jason 
zuhanni kezdett. Nekicsapódott a sziklafal 
fehér kövének, és úgy érezte ezer karom 
szánt végig a mellkasán…

Vajon Jasonnek sikerül megkapaszkod-
nia valamiben? Vagy lezuhan a mélybe? 
Mit rejt a titkos ajtó? Megtudhatjátok, ha 
elolvassátok ezt a könyvet.

Ohnsorge Nóra
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2015-ben jubileumhoz érkezik a farmosi 
békamentés, hiszen 10. alkalommal épül fel 
az újrahasznosított reklámhálókból, szőlőka-
rókból, és habarcsos vödrökből álló ideigle-
nes terelőrendszer a 311-es út mentén. Ezzel 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és 
a hozzá csatlakozó civil természetvédelmi 
szervezetek a főutat keresztező ásóbékák 
életét kívánják megóvni. Az elmúlt években 
nagyszámú, mindösszesen: 300.386 pld. 
kétéltűt mentettünk meg a potenciális közúti 
gázolástól, amelynek köszönhetően szépen 
gyarapszik a Farmos környéki mocsárvilág 
ásóbéka állománya. Az akció során nagy 
hangsúlyt fektetünk a nagyközönség bevo-
násával megvalósuló, a valódi tapasztala-
tokra építkező, a természet megismerését, 
annak megszerettetését szem előtt tartó 
természetvédelemre. Hiszen a kétéltűek (és 
minden természeti érték) csak akkor marad-
hat fenn hazánkban, ha a természetvédelem 
nem egy rezervátumokba szorított, marginá-
lis tényező, hanem társadalmilag elismert és 
a nagyközönség által az élet minden terüle-
tén igényelt jelenséggé válik.

Az akcióhoz való csatlakozásra több lehe-
tőség adódik:

Elsőként az ideiglenes terelő rendszer 
kiépítéséhez keresünk vállalkozó önkénte-
seket. Ehhez az eseményhez február 28-án 
lehet csatlakozni a helyszínen. Ezen mú-
lik az egész akció sikere. A részletekről az 
alábbi oldalon tájékozódhatnak: https://www.
facebook.com/events/1568393423417516/

Természetesen az akció örömeiben, a 
tényleges békamentésben való részvétel le-
hetőségét is biztosítjuk az érdeklődő magán-
személyeknek, oktatási intézményeknek és 
egyéb csoportoknak (3-tól 103 éves korig). 
Március elsejétől a vonulási szezon végéig 
(április eleje-közepe) minden nap reggelén 
szervezett formában történik a vödörcsap-
dákba esett kétéltűek átszállítása a közeli 
mocsárhoz. Az elmúlt években örvendetes 
módon népszerűvé vált az akció, így tavaly 
már, több mint 1000 fő érdeklődőnek mutat-
tuk be a Farmos környéki természeti érté-
keket. Ebből kifolyólag csoportok esetén a 
csatlakozás kizárólag előre történő bejelent-
kezéssel történik. A bejelentkezés menetéről, 
és a részvétel alapvető kérdéseiről az alábbi 
oldalon tájékozódhatnak:http://asobeka.blog.
hu/2013/03/17/bejelentkezes_menete

Az idei évben elsőként kerül megrendezés-

re március 28-án, a békamentéshez köthető 
„Békamentő-Gólyaváró Családi Nap”, ahol 
nem csak a szokásos 2-3 órás békamentős 
programmal, hanem egész napos rendez-
vénnyel várjuk az érdeklődőket. A délelőtti 
békamentés követően, egy fehér gólyák szá-
mára készített, speciális tartóval és fészek-
alappal ellátott villanyoszlop felállításával 
kezdetét veszi a programsorozat. Ennek 
során a résztvevő szervezetek természetis-
mereti tematikájú standokkal; garantált kirán-
dulásokkal és egyéb szórakoztató progra-
mokkal (madárgyűrűzési bemutató, „csináld 
magad” madárodú készítés, csónaktúra a 
mocsárban, „darus kocsis panoráma-kilátó”, 
lovagoltatás, Nemzeti Parki, és helyi termé-
kek vására stb.) várjak az érdeklődőket. Erről 
itt találnak bővebb információt:https://www.
facebook.com/events/314567502070674/

További információ: https://www.facebook.
com/FarmosiBekamentok?sk=notes. 
Amennyiben bárkiben marad nyitott kérdés, 
úgy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársa, Németh András áll rendelke-
zésükre (e-mail: nemeth.andras@dinpig.hu; 
tel: 30-236-8351).

Községi önkormányzat
képviselő-testület részére

Tápiógyörgye

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továb-
biakban: Mötv.) 132 § (1) bekezdés a) pont-
jában a kormányhivatal számára biztosított 
törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva 
(a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 
szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 
8. § a) pontjában foglalt felhatalmazásra fi-
gyelemmel) az Mötv. 132. § (3) bekezdés c) 
pontja alapján vizsgáltam, hogy a település 
önkormányzatának képviselő-testülete telje-
sítette-e az Mötv. 14. § (2)-(3) bekezdésén 
alapuló döntéshozatali kötelezettségét.

Vizsgálatom alapján az alábbi törvényes-
ségi felhívással élek.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja sze-
rint a közterületek, valamint az önkormány-
zat tulajdonában álló közintézmény elneve-
zése a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladat. A közterület 
elnevezéséről a képviselő-testület az Mötv. 
42. § 8. pontjából következően át nem ru-
házható hatáskörébe hoz döntést.

Az Mötv. - 2013. január 1-jén hatályba lé-
pett - 14. § (2) bekezdés a)-b) pontja alapján 
közterület (illetve az önkormányzat tulaj-

donában álló közintézmény) nem viselheti 
olyan személy nevét, aki a XX. századi ön-
kényuralmi politikai rendszerek megalapo-
zásában, kiépítésében vagy fenntartásában 
részt vett, vagy olyan kifejezés vagy olyan 
szervezet nevét, amely a XX. századi ön-
kényuralmi politikai rendszerre közvetlenül 
utal.

Az Mötv. 14. § (3) bekezdése szerint to-
vábbá, ha a helyi önkormányzat döntése 
során kétség merül fel a tekintetben, hogy a 
közterület neve megfelel-e a (2) bekezdés-
nek, arról beszerzi a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalását.

A „nem viselheti” törvényi fordulat egy-
értelművé teszi a jogalkalmazók számára, 
hogy a törvény hatálybalépésétől kezdve 
minden közterület (illetve az önkormányzat 
tulajdonában álló közintézmény) esetében 
folyamatosan érvényesülnie kell a törvényi 
tilalomnak.

A fenti rendelkezésekből tehát kétirányú 
kötelezettség hárul(t) az önkormányzatok 
képviselő-testületeire. Egyfelől a „régi” elne-
vezéseket vizsgálni és ha szükséges (azaz 
ha az Mötv. fenti rendelkezéseibe ütközik), 
azokat módosítai kellett; másfelől az új köz-
területek (és önkormányzati közintézmény) 
elnevezésekor ugyancsak figyelemmel 
kell(ett) lenni a törvényi előírásokra.

A tárgyban lefolytatott törvényességi vizs-
gálatom alapján megállapítottam, hogy a te-
lepülésen az alábbi közterület-elnevezés(ek) 
sérti(k) az Mötv. 14. § (2)-(3) bekezdésében 

foglalt rendelkezéseket:
- Mező Imre utca
- Rudas László utca
- Ságvári Endre utca
- Sallai Imre utca.
Az Mötv. 134. § (1) bekezdés első mon-

datában foglaltak alapján ezért felhívom a T. 
Képviselő-testületet, hogy a törvényességi 
felhívást 30 napon belül tűzze napirend-
jére, és az Mötv. rendelkezéseibe ütköző 
közterületelnevezés megváltoztatására 
irányuló döntési (határozathozatali) kötele-
zettségének tegyen eleget, a törvénysértést 
szüntesse meg.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdés második 
mondatában meghatározott törvényi köte-
lezettségnek eleget téve vizsgálják meg a 
törvényességi felhívásban foglaltakat és az 
annak alapján tett intézkedésről vagy egyet 
nem értésükről a kormányhivatal részére - a 
fentiekben megadott határidőn belül - írás-
ban adjanak tájékoztatást.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az 
Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a meg-
adott határidő eredménytelen leteltét követő-
en a törvényességi felügyeleti eljárás körébe 
tartozó egyéb eszközeinek alkalmazásáról 
mérlegelési jogkörömben hozok döntést.

Budapest, 2015. január 28.
Tisztelettel:
dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott. 

Az utcanévváltozásról - törvényességi észrevétel

Békamentés Farmoson – várják a jelentkezőket
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A Tápiógyörgyei Faluújság most megjele-
nő számában, egy a gyermekgyógyászatban 
nagyon gyakran felmerülő kérdésről, a lázról 
írnék röviden.

Mi a láz?
Láznak nevezzük a testhőmérséklet meg-

emelkedését. A láz nem betegség, hanem tü-
net, annak jele, hogy a szervezet valamilyen 
betegség, többnyire gyulladás, infekció ellen 
küzd, ezért jótékony hatása is van. A lázat az 
immunrendszer által termelt kémiai anyagok, 
az un. citokinek váltják ki.

A normális testhőmérséklet hónaljban 
mérve 36,5 C° körüli, de 0,5-0,7 C°-kal e fe-
lett és ez alatt is még normálisnak tekinthető. 
Lázról akkor beszélünk, ha ez a testhőmér-
séklet meghaladja a 38 C°-t. A normális test-
hőmérsékletet számos tényező befolyásolja, 
ilyen pl. az életkor, a nem, a napszak, a mun-
kavégzés és egyebek. A testhőmérséklet 
hajnalban a legalacsonyabb, és a délutáni 
órákban a legmagasabb. Nőknél a testhő-
mérséklet a peteéréssel is összefüggést mu-
tat.

Hogyan mérjük a lázat?
A lázat lázmérővel mérjük. A régi, üveg-

ből készült higanyos hőmérők, bár nagyon 
megbízhatóak voltak, eltörve az egészségre 
veszélyes higany gázok szabadulhattak ki 
belőlük, ezért nemrégiben kivonták őket a 
forgalomból. A digitális hőmérők hónaljban, 
fülben, szájban, kisgyermeknél a végbél-
ben mérik a hőmérsékletet. Tudni kell, hogy 
a végbélben, szájban mért hőmérséklet kb. 
fél C°-kal magasabb, mint a hónaljban mért. 
Megfelelő alkalmazás esetén a digitális hő-
mérők megbízhatóak, kivéve talán a fülhő-
mérők, melyek elég nagy variációt mutatnak. 
A homlokra tapasztott hőmérséklet mérőket 
ne tekintsük valódi lázmérőknek, csak tájéko-
zódásra jók.

Milyen megbetegedések okoznak lá-
zat?

A láz leggyakoribb oka valamilyen gyulla-
dás, infekció, ez lehet vírus vagy bakteriális 
esetleg más kórokozó által okozott fertőzés. 
Ritkábban észleljük, de tudjuk, hogy más 

megbetegedések vagy állapotok is járhatnak 
lázzal. Lázzal járhatnak az un. autoimmun 
betegségek, daganatok, a környezet ma-
gas hőmérséklete „hőguta”, védőoltásokra 
adott reakció, allergia, néhány anyagcsere 
betegség, szövetszétesés (pl. vörösvértes-
tek hirtelen szétesés, a hemolízis), de lázat 
okozhatnak egyes kábítószerek, bizonyos 
gyógyszerek (ilyen például az antibiotikumok 
hosszabb használata után jelentkező láz), és 
ismert fogalom az „ismeretlen eredetű” láz is.

Veszélyes-e a láz?
A láz önmagában csak ritkán veszélyes, 

de súlyos betegség tünete lehet. Három-hat 
hónapos kor alatt minden lázas állapot azon-
nali orvosi vizsgálatot igényel. Az idősebek-
ben nem annyira a láz magassága, hanem 
az e mellett észlelt egyéb tünetek azok, amik 
felhívhatják a figyelmet arra, hogy sürgős or-
vosi segítségre van szükség.

Ezek közül néhány:
• A beteg aluszékony, esetleg eszméletét 

veszti, görcsöl vagy más idegrendszeri tüne-
te van.

• A láz (amely néha nem is magas) mellett 
pontszerű vérzések jelentkeznek.

• Nyirkos, sápadt bőr, beesett szemek, 
szapora, nyugtalan légzés.

• Csillapíthatatlan hányás, hasmenés.
• Fejfájás, nyakmerevség, fájdalom a lá-

bak emelésekor.
Mi a lázgörcs?
A lázgörcs kisgyermekeknél 4-5 éves kor 

alatt jelentkezhet, és a testhőmérséklet hirte-
len emelkedése váltja ki. Sokszor családi hal-
mozódást mutat, és az esetek egy részében 
ismétlődően fellép. Ijesztő annak, aki észleli, 
de szerencsére súlyosabb következménye 
csak nagyon ritkán van. A gyermek eszmé-
letét veszti, elernyed vagy megmerevedik, 
egy percig, néha azonban akár 20 percig is 
eltarthat, és spontán megszűnik, de persze 
jobb, ha azonnal görcsoldót és lázcsillapí-
tót adunk. Légzéskimaradás is előfordulhat, 
de nem gyakori. A lázgörcs csak ritkán jele 
agyhártyagyulladásnak vagy más súlyosabb 
betegségnek, de kivizsgálás minden eset-

ben indokolt. A lázgörcs nem epilepszi-
ás roham – bár tüneteiben hasonlít – és 
a gyermekkori lázgörcs csak ritkán előjele 
a későbbi epilepsziának. Nem szabad ösz-
szekeverni a lázgörcsöt a hidegrázással. Ez 
utóbbi leggyakrabban bakteriális fertőzés 
kapcsán lép fel, és a kórokozókból kiszaba-
duló un. pyrogén, lázkeltő anyagok okozzák 
a testhőmérséklet hirtelen megemelkedését. 
Borzongással kezdődik, majd a beteg egész 
testében vacog, reszket, és ezen a melegí-
tés, takarók nem segítenek. A hidegrázás 
után rendszerint igen magas, 40 C vagy en-
nél is magasabb lázat mérünk.

Mikor és hogyan kell a lázat csillapíta-
ni?

Alacsonyabb, különösebb panaszokat 
nem okozó lázat nem kell okvetlenül csilla-
pítani. 38 C° alatt erre ritkán van szükség, és 
ez még kisgyermekeknél is így van. Ennél 
magasabb láz esetén azonban szükség le-
het a láz csillapítására, amelyre gyógyszeres 
és egyéb módszerek is vannak. A gyógysze-
rek közül a paracetamol és ibuprofen alapú 
készítmények minden korosztály számára 
alkalmasak, az aszpirin és algopyrin viszont 
csak felnőtteknek adható. Fontos, hogy a 
gyógyszerek használati utasítását (az ada-
gokat és az adagok közötti időintervallumot) 
betartsuk, és arra is figyelemmel kell lenni, 
hogy a különböző márkanevű, fantáziane-
vű gyógyszerek ugyanazt a hatóanyagot 
tartalmazhatják, és e miatt néha gyógyszer 
túladagolás következhet be. Különösen ve-
szélyes ez a paracetamol esetén, amely túl-
adagolva súlyos májkárosodást okozhat.

Gyermekek esetén a gyógyszerek kiegé-
szítőjeként hasznos a fizikális lázcsillapítás, 
amellyel a testhőmérséklet gyorsan csök-
kenthető. Ilyen a teljes test borogatása 2-3 
percenként váltott langyos vizes lepedővel, 
de még jobb a hűtőfürdő. Ezt úgy készítjük, 
hogy a kádat langyos vízzel teleeresztjük, 
majd a gyermeket 5-10 percig ebbe fektetve 
a vizet lassan lehűtjük. A homlok, csuklók és 
bokák borogatása önmagában viszont sem-
mit sem ér.

További  számos  hasznos információkat 
találnak honlapunkon.

www.draltsachrita.mlap.hu
 dr Altsach Rita

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!

Kovács Rudit, a péket tanyasi pékségé-
ben kerestük fel, hogy bemutassuk olvasó-
ink számára.

„Dunakesziről költöztem Györgyére. Ott-
hon édesapám pékségében nőttem fel és 
tanultam bele ebbe a csodálatos, hivatás-
szerű szakmába, mely – különösen a min-
dennapos éjszakázás – nagy kitartást és 
odaadást igényel.

Erre a kitartásra nevelt minket a sport 
is, hiszen azt is csak teljes erőbedobással 
szabad csinálni. Édesapám már 19 évesen 
NB I-es focista volt, én, mivel imádom a ter-
mészetet, a zöld környezetet, az országúti 
kerékpáros versenyzést választottam. A 
napi 80-120 km letekeréséhez igazán nagy 
kitartás szükséges.

A győzelem, a siker minden nehézségért 

kárpótol.
Ugyanezt érzem egy szép, ízletes ke-

nyér, kalács, sütemény látványakor is!
Mielőtt belefogtam a tanyasi pékség 

megépítésébe, eltökéltem, hogy nem a mai 
„modern” technológiát folytatom, melyben 
már a kovászpótló porok és a térfogatnöve-
lő vegyszerek gyorsítják a munkát, hanem 
a – bár sokszor fáradságosabb – dédnagy-
mamámról apámra maradt, ősi recept sze-
rint fogom sütni a kenyeret, kalácsot.

Igaz, ez a módszer 18 órát igényel a ko-
vászolástól a kisütésig. De a visszajelzé-
sek mára bizonyítják, hogy megéri.

Nem akarunk kenyérgyári szintre nö-
vekedni, nem szeretnék mennyiségi ver-
senyzést a többi vállalkozó péktársammal, 
nyugodt életet szeretnék családomnak a 

hamarosan megszülető harmadik gyerme-
kemmel együtt ebben a számomra gyor-
san megszeretett, otthonos környezetben, 
Györgyén!

Sokat köszönhetek Seres Sanyi bácsi-
nak, hogy ilyen rövid idő alatt otthon érez-
hetjük magunkat!

Végül szeretettel köszöntök minden Ol-
vasót és köszönöm, hogy egyre jobban 
érezhetem, hogy befogadtak.”

Újra van pékség Györgyén

MJ
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Időpont Rendezvény helyszín felelős
Március 13. (péntek) Március 15. Nemzeti ünnep, Községi 

ünnepség, beszédet mond: Nagy Zoltán 
nyugalmazott iskolaigazgató

Kazinczy Ferenc
Ált. Isk. aulája

Szabó Tünde
alpolgármester

Március 14. (szombat) Tűzoltóbál Faluház nagyterme ifj. Sinka Gábor

Március 23. (hétfő) Közmeghallgatás (Falugyúűlés) Faluház nagyterme Varró István polgármester

Április 18. (szombat) 20 éves a Svájci testvértelepülési kapc-
solat
- 11:00 közös képviselőtestületi ülés
- 15:00 ünnepség
- 19:00 ünnepi műsor

Faluház és Általános Iskola Varró István polgármester

Május 1. Községi majális
- zenés ébresztő (hajnali 5-től)
- Flórián napi megemlékezés (10 órától)
- Főzőverseny
- Kispályás foci, asztalitenisz-verseny, 
lövészet
- Tűzoltó felvonulás (11 órától)
- Majális a strandkertben (13 órától) 
fellép: Vastagh Csaba

Tűzoltó szertár 
Strandkert

Szabó Tünde alpolgármester
Önkéntes Tűzoltók egyesületi 
elnöke
Tápió-völgye Alapítvány
Tápiógyörgyei Községi Sportkör
TASK
Faluvédő Egyesület

Május 29. (péntek) Nyugdíjas találkozó Faluház nagyterme Vadvirág Nyugdíjasklub

Május 31. (vasárnap) Hősök napi megemlékezés
-8:30-tól Hősök napi istentisztelet a 
templomban
-9:30 Hősök napi megemlékezés, ko-
szorúzás; beszédet mond: Szabó Tünde 
alpolgármester

Templomkert Szabó Tünde
alpolgármester

Június 4. (csütörtök) Trianoni megemlékezés
- 18:30, Templom

Milleniumi emlékmű, Kopjafa Torockó Baráti Társaság
Tóth Lászlóné, Diákszínjátszó kör

Július 4. (szombat) Tűzoltó főzőverseny Strandkert ifj. Sinka Gábor 

Július 25. (szombat) Falunap-szabadtéri ünnep
- 9:00 Falunapi futóverseny
- 13:00 kirakodóvásár
- 15:00 Képzőművészeti kiállítás
- 19:00 Megnyitó
- 20:00 Fúvószenekar koncertje
- 21:00 Korda György és Balázs Klári
- 22:00 Bódi Guszti és Bódi Margó
- 23:00 Tűzijáték
- 03:00-ig utcabál

Múzeum udvara,
Faluház,
Faluház előtti terület

Szabó Tünde
alpolgármester

Augusztus 20. (csütörtök) Szent István napi megemlékezés
- 8:30 Ünnepi szentmise
- 9:30, beszédet mond: Lestákné Vajon 
Ildikó képviselő

Milleniumi emlékmű, templom Szabó Tünde alpolgármester
KALÁSZ egyesület, Diákszín-
játszók

Augusztus 29. (szombat) Egyesületek napja Több helyszínen + Strandkert Tóthné Vágó Helga

Szeptember 26. (szombat) Nyugdíjas nap Faluház nagyterme Kiss Erika, Gond. Kp. vezetője
Gergely Tibor, szoc. biz. elnöke

Október 10. (szombat) Szüreti bál Faluház TIF

Október 22. (csütörtök) Ünnepi megemlékezés
- 18:00, beszédet mond: Juhász Attila

Faluház Szabó Tünde alpolgármester

November 6. (péntek) Nyugdíjas találkozó Faluház Vadvirág Nyugdíjasklub

November 29. (vasárnap) Első adventi gyertyagyújtás; 16:00 Iskola előtti tér Iskolai szülői munkaközösség

December 5. (szombat) Adventi vásár; 15 órától Mikulás futás Faluház Iskolai szülői munkaközösség
Molnárné Szabó Szilvia
Tóthné Vágó Helga
Tápió-völgye Alapítvány

December 6. (vasárnap) Második adventi gyertyagyújtás; 16:00 Iskola előtti tér Iskolai szülői munkaközösség

December 13. (vasárnap) Harmadik adventi gyertyagyújtás; 16:00 Iskola előtti tér Iskolai szülői munkaközösség

December 19. (szombat) Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 
karácsonyi koncertje

Faluház Tatai József

December 20. (vasárnap) Negyedik adventi gyertyagyújtás; 16:00 Iskola előtti tér Iskolai szülői munkaközösség

December 28-29. Éjszakai asztalitenisz verseny Tornaterem TASK

Önkormányzati, intézményi és egyesületi rendezvények 2015.
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Szeptembertől csapataink folytatták 
a bajnokságokban a küzdelmeket. Első 
csapatunk az NBIII, második csapatunk 
Pest megye I. oszzály csapataival mér-
kőzött meg az őszi szezon során. NBIII-
as csapatunk a biztos bennmaradó 10. 
helyen áll. A második csapatunk viszont 
egyenlőre kieső helyen áll, ami a tavasz 
folyamán még változhat. Habár az után-
pótlás nevelés szempontjából lehet jobb 
lenne jövőre kicsit gyengébb bajnokság-
ban játszatni az ifjú titánjainkat, hogy több 
sikerélménnyel  gazdagodva jobban fej-
lődhessenek. 

Sajnos decemberben elmaradt a 24 
órás, éjszakai pingpong versenyünk, ami 
az utóbbi 10 évben töretlenül került meg-
rendezésre, mivel elengedhetetlen mun-
kálatokat kellett elvégezni a tornaterem-
ben, mert a világítás már nem működött 

megfelően. Az álványozás sajnos pont üt-
között a verseny lehetséges időpontjaival, 
de reméljük a követező években újra meg 
tudjuk rendezni ezt a sikeres és népszerű 
versenyünket.

2014 évben a 2013-as személyi jövede-
lem adó 1%-ból 143.723 Ft-ot ajánlottak 
fel számunkra, amiből 2014-ben nevezési 
díjakra, versenyekre, és felszerelésekre 
119.690 Ft-ot használtunk fel. 2015-ös 
évre 23.033 Ft-ot vittünk át, amit nevezési 
díjakra fogunk költeni.

TASK hírek

Sportolj a TTA-val 2015-ben!
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány éves programjairól…

A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 2015-ben ismét mozgásra hívja  a Tápió-vidék – nem utolsó sorban 
Tápiógyörgye - lakóit hagyományos rendezvényeivel, melyekkel igyekszik egész évben sportolási 
lehetőséget biztosítani minden korosztály számára. Idén újításként júliusban Gombán egy igazi kihívást 
jelentő 32km-es teljesítménytúrát (is) szervezünk.

A TTA 2015. évi programja a következő:

Dátum Verseny Rövid programterv

Március 17. 9.TTA Mezei Futóbajnokság 
(Tápiószecső)

- Tanintézmények korosztályos  diákolimpiai versenye 1-3km-es 
távon
-nyílt 3km-es felőtt verseny

Május 16. 9.Sülysápi (Városi) Futónap
- Korosztályos gyermek és felnőtt futamok
- 10,7km és Félmaraton (21,1km)
- Gyermekváltók, családi futás

Június 20. 4. Tápiómenti Maraton
(Sülysáp-Nagykáta)

- 8 település érintésével zajló 42km-es program
- egyéni –és váltófutás, kerékpártúra
- Bicogó  (1 fut, a többi kerékpáron kíséri, váltás tetszőlegesen
- Településváltó (A tápió-vidék településeinek 4 fős csapatai)

Július 25. 2. Fáy Túra Gombán Teljesítménytúra Gomba község környékén 4 távon 
(3,3km   9,5km,  16,6km,    32km)

Szeptember 05. 7. Úri Libaterelő Teljesítménytúra 
és Terepfutó Kupa

- Teljesítménytúra az Úri dombokon (9 – 14 – 27km)
- Terepfutó verseny (14- és 27km-en)

Szeptember 27. 13. Szecsői Futónap
- Korosztályos gyermek és felnőtt futamok
- 10 000m, gyermekváltók, családi-és párok futása
- Sörváltó (3 fős csapatok részére)

December  6. 5. Mikulás Futás és Túra
(Sülysáp)

- Teljesítménytúra Sülysáp környékén (13,4km)
- Kalandos Mikuláskerső túra kisgyermekeknek
- korosztályos gyermek és felnőtt futamok
- Mikuláskergető futás 

Bővebb információ programjainkról a www.tapiomenti-tomegsport.hu oldalon olasható.
Megtalálhatóak vagyunk a facebookon a https://www.facebook.com/tomegsport  oldalon.

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány

Mohácsi Bence

A Faluújság hasábjain keresz-
tül szeretném megköszönni Fejes 
Sándornak és kedves feleségének 
Zitának a könyvtár részére felaján-
lott értékes könyveket. Állományba 
vétel után az olvasók rendelkezésé-
re bocsátjuk.

Egyúttal kollégáim és a szülői 
gárda köszönetét tolmácsolom szá-
mukra, az iskola tanulóinak adomá-
nyozott több száz új cipőért.

Önzetlen felajánlásukkal sok 
györgyei családon segítettek.

Szabó Erika

Köszönet a 
Fejes családnak
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Elmúlt a tél (naptár szerint, habár az 
időjárás ezt még nem mutatja) és ez a 
labdarúgást szerető szurkolóknak a fut-
ballpályák benépesülését jelenti, edző és 
bajnoki mérkőzések jönnek sorba. A lé-
nyeg, ismét pattog a labda, ismét bajnoki 
pontokért izgulhatunk.

A 2014/15-ös bajnokság küzdelmei 
már feb. 28-án megkezdődtek, első mér-
kőzésünket Törtelen le is játszottuk 1-1 
eredménnyel. Vezettünk ugyan, de a jó 
erőkből álló Törtel ellen idegenben elfo-
gadható a döntetlen.

Most nézzük egy kicsit részletesebben, 
hogy mi történt 2014 november és 2015 
február vége között csapatunk háza tá-
ján. Van miről beszélni, van mit értékelni.

Megállapíthatjuk, hogy az ősz során 
versenyeztetett 4 csapatunk az elvár-
taknak megfelelően szerepelt. Felnőtt 
csapatunk a 2. helyen zárta a szezont, 
U21-es csapatunk az alapszakaszból fel-
jutott a kiemelt csoportba, így a tavasszal 
erősebb bajnokságban szerepel. Az U14-
es csaptunk a közép mezőnyben végzett, 
míg a Bozsik programban szereplő kor-
osztályok rendszeresen részt vettek a 
számukra kiírt tornákon.

Az őszi tapasztalatok alapján, úgy dön-
töttünk, hogy a „Bozsikos” gyerekek felké-
szítése után az U14-es csapatunk felké-
szítését is Czapkó Róbert fogja végezni. 
Boldizsár Máté munkahelyi elfoglaltsága 
miatt nem tudta vállalni ezen csapatok 

felkészítését, így vált szükségessé – Má-
téval egyeztetve – az edzői poszton a vál-
tás. Megértettük, hogy Máténak jelenleg 
fontosabb az MSC-képzés befejezése, 
amihez sok sikert kívánunk.

A felnőtt keretünknél is történtek sze-
mélyi változások. Távozott Draskóczi Pé-
ter, Kispál György, Simon Ádám, Markót 
Zoltán és Rézműves Dávid. Az érintett 
játékosokkal a távozással kapcsolatos 
döntéseket közösen hozta meg egyesü-
letünk vezetése, volt labdarúgóinknak 
további sikereket kívánunk. Szerencsére 
érkezőkről is beszámolhatunk, Szíjártó 
Viktor Jánoshidáról, Kispál Tamás Já-
szalsószentgyörgyről, ill. Oszlányi László 
Szolnok U21-ből érkezett csapatunkhoz. 
Reméljük az érkező játékosok eredmé-
nyes és hasznos játékosainkká válnak, 
amihez sok sikert kívánunk.

A pályánkkal kapcsolatos elszámolás 
mérföldkőhöz érkezett, 2015. 01. 30-án 
az Önkormányzatunk részére a 3 740 
289 Ft-os hitelünket egyesületünk vissza-
fizette.

Hogy miért húzódott több mint 3 évig 
az elszámolásunk, azt valószínűleg pon-
tosan sohasem fogjuk megtudni, de az 
egészen biztosan kijelenthető, hogy az 
elszámolás elhúzódása nem a véletlen 
műve volt…

Amikor az MVH munkatársai a téte-
les átvételt a pályán elvégezték mindent 
rendben találtak. Az elszámoláshoz szük-
séges adatok feltöltése körültekintően 
történt. Azok a „rémhírek” amelyek arról 
szóltak, hogy a 2013 végéig az addig ki-
utalt pénzt is vissza kell fizetnünk, mert az 
elszámolással kapcsolatos ügyintézést 
felelőtlenül kezeltük, egyszerűen csak 
csúsztatásnak tudom minősíteni, hiszen 

a projekt teljes összegének kifizetése is 
az egyesület igazát támasztotta alá. A 
lényeg, a pénzt egyesületünk megkapta, 
azt hiánytalanul visszafizette, ugyanakkor 
községünk nem kis értékkel gazdagodott, 
hiszen az elvégzett beruházás évtize-
dekre teszi könnyebbé a sportolni vágyó 
györgyei lakosok élettét.

De ahogyan mondani szokták, minden 
rosszban van valami jó, és a teljes össz-
kép megismerésénél azt ne hallgassuk 
el, hogyha egyesületünk 2012. december 
végéig visszafizeti az Önkormányzat-
tól kölcsönkért hitelt (természetesen ezt 
szerettük volna, ez egy pillanatig sem volt 
kérdés), az Önkormányzatunk most nem 
„gazdagodott” volna a most visszafizetett 
összeggel, ugyanis az adósságrendezés 
keretében 2012 decemberében az állam 
ezt az összeget egyszer már jóváírta.

A tavaszi céljainkról néhány szóban: 
Mindenek előtt csak remélni tudjuk, hogy 
az Önkormányzat az egyesület műkö-
déséhez szükséges alapfeltételeket biz-
tosítani tudja, amennyiben nem, arra 
gondolni sem merek, hogy az milyen kö-
vetkezményekkel járna…

Célunk továbbra is az, hogy az utánpót-
lásunk minél hatékonyabban működjön, 
minél több gyermekkel szerettessük meg 
a sportot, a futballt és továbbra is megha-
tározó eleme legyünk a régió futballjának. 
Minél több györgyei szurkolónak szerez-
zünk örömet.  Minden esélyünk megvan 
arra, hogy felnőtt csapatunk a dobogón 
végez, ill. utánpótlás csapatainkból egyre 
több játékos tud egy korosztállyal feljebb 
lépni.

Végezetül, jó mérkőzéseket és minél 
több györgyei sikert kívánok.

Kedves 
Szurkolóink!

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
EBOLTÁS

Ára ebenként: 3500.-Ft.

Mikro chip beültetés rendelőben: 3500.-Ft./eb

Helye: Dr. Sztankovics Gyula
RENDELŐJE

Tápiógyörgye, Táncsics M. ú. 9.

Elveszett oltási könyv pótlása,
új könyv kiállítás : 600.- Ft.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK.
Telefon: 383-664 vagy 06-70-212-7370

EBOLTÁS!
Tisztelt Lakosság!

Veszettség oltás miatt 
2015. március 16-tól április 10-ig meghosz-

szabbított nyitva tartással 
állunk rendelkezésükre.

 A rendelő 2015. március 14-én,
és április 11-én ZÁRVA tart.

Az oltás ára: 3500 Ft/ eb

www.tapioambulancia.hu

Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18.
Tel/fax: 06 53 383 411
Mobil: 06 30 517 57 33

Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos

Hajnal József
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Jövedelmünk után kötelesek vagyunk 
adót fizetni. Az adónk 1%-áról viszont 
eldönthetjük, hogy melyik társadalmi 
szervezet, közintézmény vagy egyház 
kapja azt a pénzt. Kérjük, ajánlja fel 
adója 1%-át Tápiógyörgye községben 
működő civil szervezeteknek! 

Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport 
Klub:

18677375-1-13

Tápiógyörgyei Faluvédő
Egyesület:

18664397-1-13

Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért
Egyesület:

18690572-1-13

Tápiógyörgyei Községi Sport Kör:
18682702-1-13

Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete:

18675737-1-13

Torockó Baráti Társaság:
18678053-1-13

Tápiógyörgye-Wünnewil-Flamatt 
Baráti Társaság Egyesület:

18669110-1-13

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú
Alapítvány:

 18222810-1-13

Rendelkezzen Ön is 
adója 1%-ról

Hírdetések

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 ün-
nepünkre,

május utolsó vasárnapjára, 
Hősök napjára,

július utolsó szombatjára, 
Falunapra,

október 23-ára, megem-
lékezésünkre,

december végére, Karácsonyi 
hangversenyre

MEGNYÍLT!
Gála zöldség-, gyümölcskereskedés

cím: Tápiógyörgye, Táncsics M. 8
(volt Marcsi csemege helyén)

 Nyitva tartás:
- Hétfőtől péntekig: 7 - 12 és 13 - 16:30 óráig
- Szombaton: 7 - 12 óráig

Friss áru, piaci árak, udvarias
kiszolgálás!

A Torockó Baráti Társaság 2015-ben két 
alkalommal szervez határon túli autó-
buszos kirándulást. Előbb május 16-17. 
(szombat-vasárnap) között Pécsre és a 
Horvátországhoz tartozó Baranyai-há-
romszög környezetében található ma-
gyarlakta településekre, majd július 29 
- augusztus 2. (szerda-vasárnap) között 
Észak-Erdélybe, ahol Érsemjén, Nagyká-
roly, Koltó, Nagybánya, Máramarossziget, 
Vice és Szamosfalva nevezetességeinek 
megtekintése után a torockói falunapon 
való részvétel zárja az útitervet. A prog-
ramok elsődleges célja a határon túli 
magyarság történelmének, kultúrájának 

és jelen helyzetének megismertetése a 
résztvevő utasokkal. Az egyesület szí-
vesen látja a rendszeresen visszajáró 
utastársak mellett azokat az új jelentke-
zőket is, akiknek ez idáig még nem volt 
lehetősége a történelmi Magyarország 
egykori tartományaiba ellátogatni. A ki-
rándulásokra jelentkezni lehet előzetesen 
a 0630/483-45-97-es telefonszámon, a 
nemeth--csaba@freemail.hu e-mail cí-
men, vagy személyesen 2015. március 
17-én, kedden 18 órakor, a Művelődési 
Házban tartandó megbeszélésen. 

Torockó Baráti Társaság által 2015-ben
hirdetett kirándulások

Németh Csaba
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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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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik 

Theisz Józsefné,
született Gál Margit

(1935-2015)
temetésén részt vettek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek.
Mély fájdalmunkban osztoztak.

“Fáradt teste megpihent,
két keze össszefonódott

hisz a szeme örökre lecsukódott.”
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Édesanyánkat, 

Nagymamánkat, Dédinket, 

özv. Megyes Jánosnét
(1922 - 2015)

utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és
fájdalmunkban vígasztaltak.

Köszönettel: Megyes és Zahalka 
család

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 

Megyes Jánosné
Nagy Erzsébet
(1958 - 2014)

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek el, és mély 

gyászunkban osztoztak.

Köszönettel: a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Édesanyánkat, 

szerető Feleségemet,

Dömők Gergelynét
(1953 - 2015)

utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély 

fájdalmunkban osztoztak.

Köszönettel: Gyászoló családja

Margaréta Virág Ajándék Üzlet
cím: Tápiógyörgye, Táncsics M. 8 (üzletsor)

Kínálatunkból:
- vágott virágok,
- cserepes virágok,
- virágföld,
- növényvédőszerek,
- tápoldatok,
- kaspók, ajándéktárgyak

Amivel szolgálhatunk:
- születésnapi, névnapi 
csokrok kötése többféle 
stílusban,
- koszorúk készítése ki-
szállítással kedvező áron

 Nyitva tartás:   - Hétfőtől péntekig: 8 - 16 óráig
                              - Szombaton: 8 - 12 óráig

Folyamatos akciókkal várjuk 
régi és új vásárlóinkat!

Kínálatunk kutya, macska és kisállat-
edelellel bővült!
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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. Felelős szerkesztő: Szabó Erika. Tervezte: Móricz József, Németh Csaba

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

Jó estét Tápiógyörgye!

Sikeres az a kezdeményezés, hogy 
a téli esték bágyadt unalmát oldjuk fel 
egymás közelében a könyvtár otthonos 
nyugalmában, egy-egy érdekes vendég 
közreműködésével, vagy ha nincs ilyen, 
akkor falunk sorsáról közösen töprengve, 
gondolatokat cserélve töltsük együtt az 
időt gőzölgő tea és friss pogácsa mellett.

A januári szeánszon 50 györgyei polgár 
függött áhítattal dr. Ódor László szavain 
– s mondott kérésére őszinte szavakat 

arról, hogy miért szeret ebben e faluban 
élni. Szívderítő élmény volt hallgatni mind-
et. Voltak fiatalok és idősek egyaránt, akik-
nek szavai hűségfogadalomként hatottak 
falujuk iránt – s ez megható és megindító 
erőt adhat a hivatalból e közösségért dol-
gozóknak. Mindenkit rádöbbentett lehető-
ségeinkre és felelősségünkre egyaránt. 

És felpercentette az egy ideje szunnya-
dó büszke györgyeiséget.

A februári estén Kányádi Sándor Kos-

suth díjas költővel tölthettünk élmény-örö-
mös időt. 

Egy órát gyerekeiknek szánt, kettőt pe-
dig a felnőtteknek. 60 gyerekünk és 80 
felnőtt társunk volt kivételezetten kitünte-
tett ezen az estén – a Költő lefegyverzően 
hangulatos elbeszélései, ellágyító ember-
sége, kifinomult történelmi érzékenysége, 
ízes nyelvezeten hozzánk intézett gondo-
latai és elbűvölő versei által.

Mindenki érezte, hogy az a költő van 
közöttünk - 86 évével is fiatalosan -, akit 
minden magyarul beszélő közösség – a 
föld bármely pontján – szeretetével és 
tiszteletével már megkoszorúzott. S most 
Györgye is megkaphatta jelenlétének 
tisztességét! Nem felejthető élmény volt 
– mondják azóta is mindenütt, ahol talál-
kozom azokkal, akiket elvarázsolt az este.

Köszönet Ódor Lászlónak, aki kezde-
ményezője volt a györgyei közös esték-
nek, aki újraélesztő gesztusaival, lelki 
infúziós palackjaival, az ajándékozás, 
adhatás örömében fogant mosolyival jön 
hozzánk. Mert szerinte a „Györgyei Köz-
társaság” megérdemli ezt…Tényleg kitün-
tetettek vagyunk…

A március végi hétfő estének is megle-
petés-vendége lesz….

Jöjjön, akit a tavasz még nem bágyaszt 
bele foteljába…

Iskolánkban az alsó tagozatosok ha-
gyományos farsangi báljával kezdetét 
vette a báli szezon. A rendező két 4. 
osztály Erika néni és Irénke néni ve-
zetésével a rendezvény időpontjának 
a szerencsés péntek 13-i dátumot vá-
lasztotta. A mulatságot hosszas szer-
vezés előzte meg. Már korán reggel 
a csodásan feldíszített aulába léphet-
tünk, ezzel is hangolódva a délutáni 
farsangra. 

A bált a negyedikesek fergeteges 
karneváli tánca nyitotta, ezután kö-
vetkezett a jelmezes felvonulás. Az 

osztályok külön-külön felsorakoztak, 
így mindenki megcsodálhatta a krea-
tív szülők alkotásait. Volt dobos torta, 
robot, sellő, tojásos nokedli salátával, 
bantu néger, telefonbetyár, cukorfalat, 
busó, egy tál spagetti, hógömb és még 
sok-sok fantasztikus jelmez. A zsűrinek 
nehéz feladata volt kiválasztani a leg-
jobbakat. 

A jelmezverseny után a gyerekek kü-
lönböző játékokat próbálhattak ki a ne-
gyedikes tanulók szüleinek jóvoltából 
és csillapíthatták éhségüket a büfében. 

A táncos lábúakat volt diákjaink 
mozgatták meg, újabb lépéseket tanít-
va nekik. A jó zenét Mohácsi Bencéék 
szolgáltatták. 

A tombolahúzást megelőzően egy 
nagyon jó hírt kaptunk a szülői szer-
vezettől Molnárné Rozika tolmácsolá-
sában, miszerint a karácsonyi vásáron 
befolyt összegből a Tápiógyörgyei Di-
ákokért Egyesület segítségével meg-
ajándékozzák iskolánkat, a tanulókat 
egy professzionális csocsóasztallal, 
amit ezúton is köszönünk. 

A farsangi bál nagyon jól sikerült. 

Következő héten a felsősök karne-
váljával folytattuk a bálozást. Minden 
osztály vidám, szórakoztató, színvona-
las tánccal rukkolt elő. A sort most is 
a nyolcadikosok zárták, akik Babi néni 
és Gabi néni segítségével a nyolc évre 
visszaemlékező produkciót mutattak 
be. A jó hangulatot csak fokozta a büfé 
bőséges választéka, és a sok tombola. 
A tánchoz az alapot most is Molnár Peti 
és Mohácsi Bence szolgáltatta. Ezúton 
is köszönjük nekik !

Köszönet illeti az önzetlen felajánló-
kon túl a négy évfolyam szülői gárdáját 
is, akik mindent megtettek a rendezvé-
nyek sikeréért.

Iskolai farsang
Nagy Zoltán

A szervező 4. és 8. osztály


