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2. 
Önkormányzati hírek

Tisztelt  tápiógyörgyei lakosok!

Az utóbbi időben számos hírben szerepelt telepü-
lésünk. Sajnos nem jó hírekben, hanem a bűnügyi és 
bulvárhírekben. Minden bizonnyal a település lakói 
nem rendelkeznek elég információval arról, hogy mi 
is történt. Röviden összefoglalnám a mi is történt. P. 
István tápiógyörgyei lakosunk beengedett a részben 
az ő tulajdonában álló házba néhány olyan fiatalt, 
akik nem tanulnak, nem dolgoznak (tehát „hasznos” 
tagjai a társadalomnak), azonban van pénzük italra, 
drogra, cigarettára. István szívesen adott nekik pénzt 
az ápolási díjból, édesanyja nyugdíjából. Sőt miután 
oda is költöztek, és eladtak mindent, ami a házban 
még megtalálható volt, cserébe megverték a tulajdo-
nost. De Ő még mindig fűtött házzal várta Őket, az 
önkormányzattól kapott ebédet átadta nekik. Szemé-
lyesen jártam a házukban és kértem idős édesanyját, 
jöjjön be az idősek otthonába, ott jobb helye lenne 
neki, és nem maradna ellátatlan sem. Mindezek után 
lábra kelt az az információ, hogy egy ember meg-
vette a házukat. Elég indíték volt ez ahhoz, hogy azt 
higgyék a fiatalok, hogy pénz van P. bácsinál (ezt 
már a híradásokból tudjuk, hogy így szólították) és 
lehet költekezni. Miután elvitték az új televíziót, 
amit decemberben vásárolt és elfogyott az a pénz is, 
remélve, hogy megkapta a ház árát elég indok volt 
arra, hogy azt higgyék, a pénzt rejtegeti P. bácsi. A 
Polgármesteri Hivatalban jegyzőasszonnyal egye-
temben elbeszélgettünk P. bácsival.  Remélve, hogy 
megérti: az édesanyjának gondozásra van szüksége, 
ő korlátozottan, engedéllyel és felügyelettel látogat-
hatja. Nem hozhat be alkoholt, nem zaklathatja, sem 
személyesen, sem telefonon az Idősek otthonának la-
kóit és dolgozóit. Elmondtuk, hogy szégyent hozott 
és hoz minden egyes napjával a családjukra, akik 
közismertek voltak itt a faluban és a környékben, 
valamint gyermekeire, akik sok évig itt éltek és ta-
nultak. A sors fintora, hogy az emberölési kísérlettel 
vádolt fiatalembernek egy héttel az eset előtt szemé-
lyesen mondtam, hogy ezen a lejtőn elindulva, rövid 
úton a börtön kapuja fog kinyílni. Úgy gondolom a 
„haverjainak” is ez lesz az útja. Gyűjti a rendőrség a 
polgárőrségünkkel közösen az információt, figyelik 
Őket és ha elég nagy lesz az akta, cselekedni fog az 
rendőrség és az ügyészség.

Az elmúlt napokban kaptuk meg egy 2008-ban 

elindult sikkasztás ítéletét, mely az iskolában tör-
tént. A megismételt eljárás során, első fokon a szak-
értői megállapítást figyelembe véve S. Józsefné 
tápiógyörgyei lakos felfüggesztett börtönbüntetést 
kapott és több mint 10 millió Ft megtérítésére köte-
lezte a bíróság.

Többen is kérdezték az év elején mikor kapják 
meg a Tápiógyörgye Lakóiért Alapítványba fizetett 
pénzeiket. Pontos információval azonban nem tudok 
szolgálni. Költségvetésünkbe beterveztük az össze-
get, és kárpótolni kívánjuk az Idősek Otthonának 
lakóit. A folyamatban lévő ügyben a bíróság tanú-
meghallgatásokat tart, és ismerve a magyar bírósági 
leterheltségeket, akár évekig is elhúzódhat a döntés.

Az Önkormányzat számára hátrányos bírósági 
ítéletből származó fizetési kötelezettség, melyet az 
óvoda építőjének kell fizetni, lassan a végéhez köze-
ledik. Költségvetésünk tervezésekor, 2015-ben közel 
80 milliós hiánnyal számoltunk. Szigorú gazdálko-
dásunknak megfelelően ez a hiány „csak” 40 millió 
Ft lett. Ebből a hiányból több mint 30 millió Ft a 
bírósági ítéletből származott. A fizetési kötelezettség 
könnyítéséhez segítséget nyújtott Czerván György 
országgyűlési képviselő úr, akinek a közbenjárásával 
34 millió Ft támogatást kaptunk. Személyesen már 
megköszöntem tavaly decemberben azonban ezúton 
is köszönöm neki a segítségét. Egyébként képviselő 
úrral történt négyszemközti találkozónk során tájé-
koztattam államtitkár urat településünk helyzetéről, 
a jövőbeni terveinkről, a csatornázás helyzetéről, a 
csatorna házi bekötések problémáiról, elmondtam 
véleményemet a Leader Hajt-A Csapat pénzügyi 
visszaéléseinek helyzetéről és működéséről, vala-
mint a nagykátai térségfejlesztés elképzeléstelensé-
géről.  Kértem, hogy tájékozódjon ezekről az ügyek-
ről és lehetőségei szerint segítse elő a megoldását.

Önkormányzatunk 2 pénzügyi bizottsági és 2 
Képviselő-testületi ülés után elfogadta a 2016. évi 
költségvetést. Ebben vannak jó és rossz tételek is. 
Még ki kell fizetnünk 9 millió Ft-ot az Állvány Kft.-
nek. Vitánk van a VÁTI Nonprofit Kft-vel, amely 
közel 12 millió Ft-al tartozik nekünk, azonban csak 
9,7 milliót akar megtéríteni a svájci együttműködési 
program pályázatából. Az Öko-Víz Kft. 27 millió-
val tartozott nekünk, amelyből 9 millió Ft-ot még az 
év végén megadtak. A fennmaradó összeget bírósági 
úton kívánjuk behajtani. Ehhez tartozik, hogy a nem 
fizető lakosok, valamint a rezsicsökkentés miatti be-
vétel csökkenés miatt Önkormányzatunknak 500 eFt 
kamatmentes kölcsönt kell nyújtania a kommunális 
szemétszállítás finanszírozáshoz. 

Költségvetésünkbe beterveztük a volt Ságvári 
Endre út szélesítését és javítását. Önkormányzati 
lakásfelújítást, apróbb fejlesztéseket az óvodában, 
és az Önkormányzati konyhába. Kijavítjuk még az 
iskolában 3 tanteremben a PVC burkolatot, valamint 
az alsós rész folyosói burkolatát. Erre valószínűleg a 
nyári szünetben lesz lehetőség. Aki még nem értesült 
volna, azokat tájékoztatom, hogy egyhangú képvise-
lő-testületi döntés volt arról, hogy vegyük vissza az 
iskolát a KLIK-től. Ez azt jelenti, hogy a szakmai 



3.munkát és a tanári fizetéseket a KLIK adja, azonban 
az iskola fenntartása az Önkormányzat feladata. Ná-
lunk így ki van fizetve minden számla, nincs gond 
az iskola működésével. 

Tárgyalásokat folytattam kedvezőbb számla-
vezetési lehetőség ügyében a nagykátai takarék-
szövetkezet új vezetőségével. A Képviselő-testü-
let elfogadta és megújította szerződését a bankkal. 
Kedvezőbb számlavezetési kondíciókat harcoltunk 
ki a civilszervezetek részére is. 

Nincs megállapodás a szennyvízcsatorna üze-
meltetés ügyében. A Tisza Menti Regionális Vízmű-
vek bizonyos feltételekkel vállalja az üzemeltetést, 
melyet nem támogat a Tápió Menti Viziközmű Tár-
sulat. A felek kérték a Magyar Energetikai Hivatalt 
közérdekű üzemeltető kijelölésére.

Sajnos érik a káosz az egészségügyben. Bennün-
ket is elért az országban tapasztalható egészségügyi 
probléma. Az önkormányzat kötelezte a gyermekor-
vost, hogy minden nap 2 órát rendeljen azonos idő-
ben, azonban Ő nem kíván változtatni a rendelési 
időn. Lázár doktor úrnál felmondott az asszisztens. 

Jánosik doktor úrnál lebetegedett az asszisztens, rá-
adásul doktor úr ez év szeptember 1-től vissza kí-
vánja adni a praxist, mert lakhelyén, Kecskeméten 
kapott lehetőséget. Itt tehát orvos helyettesítésre 
kell felkészülni. A képviselő testület felhatalmazott, 
hogy tárgyaljak az ügy megoldásának érdekében az 
orvosokkal.

A képviselő testület jóváhagyta Fehér Gábor 
tervező terveit a régi fakanál gyár átalakítására. 
Elképzelés szerint a Takarékszövetkezet felőli ol-
dalt az Önkéntes Tűzoltók kapják meg a techniká-
juk elhelyezése érdekében. Már csak azért is, mert 
svájci testvértelepülésünktől kapott tűzoltóautót is 
„hadrendbe” kívánják állítani. Az épület fennmara-
dó részét Önkormányzati és Idősek Otthoni célokra 
szeretnénk hasznosítani. A pályázatot április elején 
kívánjuk beadni.

2016. március 16-án Falugyűlést tartunk, kérem 
,minél többen jelenjenek meg és tegyék fel kérdé-
seiket.

Köszönettel és tisztelettel:
Varró István polgármester

Tápiógyörgye Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatá-
rozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Képviselő-testületre és an-

nak bizottságaira, a Polgármesterei Hivatalra és az 
önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan műkö-
dő intézményekre:
Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem
Tápiógyörgye Községi Könyvtár és Művelődési ház
Tápiógyörgye Gondozási Központ
Kastélykert Óvoda és egységes bölcsődére terjed ki.

2. § (1) A költségvetés tartalmazza
a) az önkormányzat költségvetési bevételeit és 

kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányza-
tok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (ál-
lamigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek engedélyezett létszámát, valamint költség-
vetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt fel-
adatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intéz-

mények együttes 2016.évi költségvetésének bevételi 
és kiadási főösszegét 582.640,- ezer Ft-ban,

ezen belül:
• a felhalmozási célú bevételt 29.053,- ezer Ft-ban,
• a felhalmozási célú kiadást 99.008,- ezer Ft-ban,
ebből:      
• a beruházások összegét 42.204,- ezer Ft-ban,
• a felújítások összegét 21.310,- ezer Ft-ban,
• a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét 

2.100,- ezer Ft-ban,

• egyéb kiadás 36.394,- ezer Ft-ban,
• működési célú bevételét 280.515,- ezer Ft-ban,
• a működési célú kiadásokat 480.632,- ezer Ft-ban,
• rulír hitel 38.800,- ezer Ft-ban
ebből:
• a személyi jellegű kiadásokat 211.564,- ezer Ft-ban,
• a munkaadókat terhelő járulékokat 46.870,- ezer Ft-ban,
• a dologi jellegű kiadásokat 205.278,- ezer Ft-ban,
• pénzeszköz átadás 9.420,- ezer Ft-ban
• szociális támogatások 2.500,- ezer Ft-ban,
• tartalék 5.000,-ezer Ft-ban, ebből céltartalék 1.000,- 
ezer Ft, általános tartalék 4.000,- e Ft
• a költségvetési létszámkeretet 77,3 főben állapítja 
meg. 

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. 
sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet 
felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év 
közben létrejött hiány finanszírozás módja a

rulír hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos ha-
táskörök kizárólag a képviselő-testületet illetikmeg.

Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg elő-

irányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti 
megbontását az 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az 
intézmények bevételeit a 2/A. számú melléklet tar-
talmazza.

Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület 2016.évi költségvetés 

önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervek kiadási – és ezen belül kiemelt – 
előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat 
a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési ki-
adásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt elő-

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.
(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről



4. irányzatonkénti megbontását a 4. 5. 6. 6/A., 6/B., 
6/C., 6/C. számú melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület a költségvetésében sze-
replő működési jellegű szociális támogatási feladatok 
kiadásait a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási elő-
irányzatokat célonként és a felújítási kiadásokat fel-
adatonként a 5. számú melléklet VIII. pontja szerint 
hagyja jóvá.

9. § Az önállóan működő és gazdálkodó vala-
mint az önállóan működő intézmények, beleépítve 
a várható közfoglalkoztatotti létszámadatait a10. sz. 
melléklet tartalmazza.

Tartalék
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat költ-

ségvetését 5.000,- ezer Ft tartalékkal, ebből általá-
nos 4.000,- ezer Ft  és 1.000,- e Ft céltartalékkal  
hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok
12. § A Képviselő-testület a több éves kihatással 

járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 
előirányzatait éves bontásban a 11. és 12. számú 
melléklet szerint fogadja el.

Európai Uniós projektek
13. § Az Európai Uniós támogatással megva-

lósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az 
önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 
hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a támogatásokat, azok 

jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezménye-
zettje szerinti részletezettségét a 8. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtása során a ke-
letkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a 
jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoporto-
sítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vo-
natkozó döntési jogot a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra való el-
helyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

16. § A rendelet hatálya alá tartozó intézmények 
keressék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek 
elősegítik a szakmai munka színvonalának javítását, 
hozzájárulnak a működési, fenntartási kiadások csök-
kentésével összefüggő gazdasági megoldásokhoz.

Az intézményvezetők folyamatosan kötelesek 
ellenőrizni a feladat és teljesítménymutatókat. Fel-
adat elmaradás esetén az intézmény részére megál-
lapított előirányzat elvonásra kerül.

17. § Az év közben engedélyezett központi pót-
előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést 
igényel – a testület dönt a polgármester előterjeszté-
sében, a költségvetési rendelet egyidejű módosítá-
sával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a 
tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, 
felújítási, sem működési többlettámogatási igény-
nyel nem járhat.

18. § Az év várható bevételi és kiadási előirány-
zatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási 
ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el 
a Képviselő-testület.

19. § A Tápiógyörgye Község Önkormányzat 
a költségvetési évet követő három év várható elő-
irányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait 
és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket 
figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint ál-
lapítja meg.

20. § Az Önkormányzat és általa irányított költ-
ségvetési szervek kötelező és önként vállalt felada-
tait az 1, 1/a., 1/b., 1/c., 1/d.,15. számú melléklet 
tartalmazza.

21. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiz-
tonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg kö-
vetkezményeinek az elhárítása érdekében (veszély-
helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, 
amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén 
be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben 
a polgármester az előirányzatok között átcsopor-
tosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok 
teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendelet-
ben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22. § (1) A köztisztviselők Közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§ 
és a Magyarország 2016 évi központi költségveté-
séről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 59. § (2) bekezdései alapján természetbe-
ni (cafetéria) támogatásban részesülnek, amelynek 
éves bruttó összege 200.000 Ft. Tovább a Törvény 
59. § (3) bekezdései alapján havi 1.000 Ft banki 
költségtérítésre jogosultak.

(2) A közalkalmazottak a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meg-
határozottakra jogosultak, a törvényben előírt mini-
mum összegben.

23. § A helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költsége bruttó 48.260.- Ft.

24. § 1. Az intézmények csak olyan táborokat – 
pl. erdei tábor, nyári tábor – szervezhetnek, melyek 
önköltségének megtérítése biztosított a résztvevő 
által befizetett díjakból, illetve pályázati forrásból.

2. Minden intézmény gazdálkodni köteles az 
energiahordozók, mennyiségével és költségével va-
lamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével 
és költségével. Kiugróan magas energia- és szol-
gáltatás felhasználás esetén fel kell tárni a magas 
felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő 
szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.

Záró rendelkezések
25.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon 

lép hatályba.

Kelt: Tápiógyörgye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 
tartott ülésén.

Varró István sk.            Turóczi István Zoltáné  sk.
   polgármester                          jegyző

A kivonat hiteléül:
A rendelet kihirdetésre került 2016. február 19.

Turóczi István Zoltánné
jegyző



Konyhánk üzemszerűen működik, a beérkezett 
nyersanyagokat feldolgozzuk, és készételt készítünk 
napi háromszori étkezésekre. Fő foglakozásunk a 
közétkeztetés.

Próbálunk megfelelni a követelményeknek, ami 
sajnos nagyon nehéz feladattá vált.

Ahány csoporttal dolgozunk, annyi étlapot kell 
meg szerkeszteni.
I. Csoport: Bölcsőde (5 fő),  Tízórai 2x, Ebéd és 
Uzsonna készítése és adagolása
II. Csoport: Óvoda (100 fő),  Tízórai + Ebéd + Uzson-
na készítése és adagolása
III. Csoport: Iskola, ezen belül l. Csoport az alsós is-
kolás étkezők (95 Fő) külön étlap TEU, 2. csoport a 
felsős iskolás étkező (60 fő) külön étlap TEU
IV. Csoport: Idősek Otthona, a Gondozási Központ 
30 fő, (R+E+V, 3x étkezés biztosítva)
V. Csoport: Szociálisan étkezők: ebéd elhordásos 
rendszer (50-60 fő napi átlag ebéd elhordás)
VI. Csoport: Vendégétkeztetés 3 fő (dolgozók és 
egyéb felnőtt étkezők)
VII. Csoport: Tábor (májustól-októberig 3x étkezte-
téssel REV)
VIII. Allergiás és diétás étkezők ellátása, külön ét-
lapot készít a Diétetikus a cukorbeteg részére: 2 
fő, epebeteg részére: 1 fő, a liszt érzékeny: 2 fő és 
tejérzékeny: 2 fő  részére, a szakácsok az étlapot be-
tartva többé-kevésbé, megoldják ezt a feladatos is.

 Ezek a fenti étkeztetések szeptembertől így mű-
ködnek (vagy hasonlóan), mivel hatályba lépett a 
37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet.

(Mert a régi, korszerűtlen konyhagépek, a létszám 
hiány mind meg nehezíti a napi munkánkat.)

Szeptembertől esedékes ez a tájékoztató, hiszen 
községi konyha vagyunk! Most lett rá alkalmam 
bővebb tájékoztatót adni minden érdeklődőnek, és 
étkezőinknek a rendelet szabályairól és előnyeiről. 
Tudni kell, hogy ha kevesebb sót, cukrot és zsírokat 
használunk, hosszútávon az egészségünk megőrzését 
szolgáljuk.

A konyha szeptembertől újabb egészséges termé-
keket vezetett be, mint a köles, csicseriborsó, barna 
rizs, árpagyöngy, teljes kiőrlésű gabonaliszt, a pék-
áruknál pedig a rozskenyér csökkentett sóval, a teljes 
kiőrlésű kenyér csökkentett sóval, a rozsos zsemle, 
magvas zsemle stb. Napi szinten adunk friss zöldsé-
geket és gyümölcsöt a 3-szori étkezőinknek. 

A rendelet előírja a csoportok szerinti nyersanyag 
felhasználásokat és a receptek használatát csoportok-
ra bontva. Be kell tartani a változatossági előírásokat 
is, meg van határozna a készétel adagolása is. Nem 
használunk ízfokozókat (pl. pirosarany, fokhagyma-
krém, delikát stb.), nem használunk ételporokat sem, 
csökkentjük a felvágottak használatát is, amennyire 
lehet. Számoljuk a kcal-t is. 

A mi munkánk csak úgy lesz hasznos, ha a szü-
lők is figyelik a gyerekeik otthoni étkezését. Káros 
a gyerek szervezetére és a felnőttére is a szénszavas 
üdítő. Ha üdítőt adunk a gyerekeknek, akkor az tar-
talmazzon 50-100%-ban gyümölcsöt, épp így van a 
többi termékkel is. A tartósítószerekkel a gyermekek 
szervezete nehezen tud megbirkózni. Kell a sok fo-
lyadékbevitel, a friss zöldségből, gyümölcsből ké-
szült saláták és italok fogyasztása. A névnapra beho-
zott káros „édességek” is ártanak a gyereknek. Meg 
kell nézni, mit evett a gyerek a konyhán, és mivel kell 
kiegészíteni a napi étrendjét otthon.

Mi nagyon sokat foglalkozunk és dolgozunk azért, 
hogy minél jobb és ízletesebb ételeket tudjunk biz-
tosítani az étkezőinknek, ezért több a friss- és zöld 
fűszerek felhasználása is. 

A pedagógusok segítsége nagyon fontos, a gyer-
mekeket ösztönözni kell az egészséges étkezésre!

  „A TÚLZOTT  SÓ-  ÉS  CUKORFOGYASZ-
TÁS  SZÍV-  ÉS ÉRRENDSZERI  BETEGSÉGEK-
HEZ,  ELHÍZÁSHOZ ÉS CUKORBETEGSÉGHEZ 
VEZETHET!”

Kívánok mindenkinek jó egészséget.
Sáska Lídia élelmezésvezető

5.
A Községi Konyhánkról

ZÖLDHULLADÉK-SZENNYVÍZ
Tisztelt Lakosok!
Bezártuk a zöldhulladék telepet és a szennyvíz 

leürítőt.
A zöldhulladék szállítást az újszilvási önkor-

mányzattal közösen szervezzük és a szemetes au-
tóban tömörítve szállítjuk majd a nagykátai kom-
posztáló telepre. A tavasz folyamán bekerítünk egy 
telepet a régi sitt lerakó területén és oda meghatáro-

zott nyitvatartási időben lehet majd zöldhulladékot 
szállítani, de csak szelektált állapotban.

A szennyvizet már csak a hálózaton vagy a 
tápiószelei telepre lehet beszállítani. Március végé-
től folytatódnak a házi bekötések. Kérek mindenkit, 
hogy csak annak a kivitelezőnek nyissanak kaput, 
akinek majd szerződése lesz. Hívjanak bennünket a 
hivatalban, ha bizonytalanok.

Tisztelettel: Varró István polgármester



6. 

Az első írásos feljegyzés a téglagyárról:
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr,
Kegyelmes, Jóságos Uram és Atyám!
Miután kerületünk nagyobb részét, Isten segítsé-

gével, szerencsésen bejártam, és a fenyegető veszé-
lyeket, leleményes magyarázattal, mindenütt elren-
deztem, a főesperesi látogatás összerendezett adatait 
a templomok számadásaival, két példányban, hozzá-
csatolva a konvertiták neveit is, egy csomagba ösz-
szerakva, ez alkalommal lezárom és kötelességemnek 
megfelelően Méltóságának, elküldöm. Nem különben 
ezekhez csatolom, Méltóságának még a múlt évben 
vett kegyelmes parancsára, a györgyei templom ter-
vét, a költségek összegével együtt, mint a jászberényi 
kőműves mester munkáját. Ebben a formában a hát-
só rész, ami részint fekete színnel van rajzolva, a ré-
gebbi templom romjaiból marad meg, mint szentély, 
a bezáruló új falgyűrűhöz a végénél kapcsolódva. 
Máskülönben az egész templom teljesen új lesz, felté-
ve, ha szándékunk nem hiúsul meg a végrehajtás so-
rán. Mindenesetre arra, hogy a földesuraktól, a tégla 
kiégetéséhez való szalmán kívül, pénzbeli segítséget 
várjunk semmi remény nem látszik. A költségek ösz-
szege ugyanis nagy. Ezért, ha Méltósága atyai gon-
doskodása valamilyen segélyalapból nem eszközli 

ki, (amiért Jóságodhoz alázatosan esedezünk,) ez a 
templom vagy soha sem, vagy csak valamikor egé-
szen sokára lesz befejezve. Végül a gy9örgyei temp-
lom pénztárában lévő pénzből 200 forintot átadok, és 
ez alkalommal a Főtisztelendő Főesperes Úr közvetí-
tésével elküldöm. Midőn Méltóságának mindezekről 
teljes hódolattal, alázatosan jelentést tettem, Magas 
Kegyeibe és Atyai érzelmeibe zárva magam, maradok 
az örökös tisztelet hódolatában

Méltóságos Uraságának
Györgye, 1794. Február 5-én

Legodaadóbb híve
Nagy Mihály

Györgyei plébános
Az 1887 óta működő Tápiógyörgyei Téglagyár 

első száz évének történetét az utóbbi években sajnos 
már szüneteltetett Györgyei Kalendárium 1997-es 
számában Németh István részletesen leírta. Komjáti 
Sándor korábbi nyilatkozatából tudhattunk meg in-
formációkat néhány évvel ezelőtt a györgyei tégla-
gyártás utolsó éveiről. Elmondása szerint az 1980-as 
évek elején nagy hiány volt az országban a kisméretű 
téglákból és falazóanyagokból. Ezért a hagyományos 
körülmények között üzemelő györgyei téglagyár 
1984 őszétől beszüntette a termelést, a következő 
évben pedig megkezdődött a teljes felújítás. A folya-
matos termelés 1987 márciusában indult újra. Kez-
detben csak téli leállások voltak, 1992-ben viszont - 
az időközben előállt politikai, társadalmi, gazdasági 
változások átmeneti hatásaként, a piaci kereslet hiá-
nyában - a gyár beszüntette a termelést. 1993-ban az 
Állami Vagyonügynökségen keresztül a HUNOVEX 
Kft. vásárolta meg az üzemet és beindította a munkát. 
1996-ban visszakerült az ALTEX Kft. tulajdonába. 
A technológiai berendezések javítása után folytató-
dott a termelés. Az üzemeltetést 1998. május 15-én a 
Komjáti Kft. vette át. A tulajdonos halála után a gyár 
termelése lecsökkent, majd 2013-ban teljesen leállt.

Juhász Attila

A Györgyei téglagyár

Helyreigazítás: Gábri Albert festőművész Szent Annai kiállításához
A 2015. decemberi számban technikai okok mi-

att hiányosan jelent meg Bihari József nyugalma-
zott múzeumigazgató cikke. A cikk bevezetője elma-
radt, így más értelmezéssel bírt az adott írás. Jelen 
számban közöljük a hiányzó részt, és mind Bihari 
József Úrtól, mind mindenkitől, akiben ez félreér-
tést okozott elnézést kérünk.

A Szent Annai gyűjteményes kiállításának gon-
dolata Tápiógyörgyén soha nem látott lelkesedést, 
segítő szándékot, megértést, szeretetet intonált. Há-
rom nap alatt a felajánlásokból, a művek kölcsönzé-
sének önzetlenségéből össze állt emlékkiállításának 
teljes anyaga. Mindenki szívesen vette le a falról az 
otthont díszítő Gábri képeket, ezzel is viszonozva 
az alkotó önzetlenségét, baráti gesztusait, kedves-
ségét. A legnagyobb kánikulában, gyér érdeklődés 
mellett Varró István polgármester úr és jómagam 
nyitottuk meg a tisztelgő tárlatot, amely bizonysá-
ga volt a művész sokoldalúságának, termékenysé-

gének, alkotói tevékenysége páratlan módszerének, 
művészi tevékenysége kivételes adottságainak. 
Emberi jóságának, szeretetre, megértésre való igé-
nyére, a művészeti alkotásokban való örömszerzés 
szándékára. Kedves lányát is meginvitáltuk a tárlat 
megnyitására és a tisztelgő  gyűjteményes kiállítás 
örömének honorálására, sok györgyei polgár segí-
tő szándékának viszonzására, köszönetéül elhozta 
édesapjának kétnyelvű önéletrajzát, amelyet pol-
gármester úr ott, a megnyitón felolvasott. Elhatá-
roztam, hogy ezt a sokunk által nem ismert élettör-
ténetet, megdöbbentő sors tragédiát megörökítjük 
és munkásságát, művészi teljesítményét ezzel is hi-
telessé tesszük. Móricz József kulturális menedzser 
az egy példányos életrajzot lefotózta, gépen átírta 
és ezúttal a szeretet ünnepéhez közeledve tisztelet-
tel közzé teszem, - kedves lánya hozzájárulásával.

Bihari József



7.A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet története

1958 őszén alakult meg a Takarékszövetkezet Tá-
piógyörgyén. Az első időben a tagtoborzás volt a fő 
cél. A szervezést Kovács József tanító úr kezdte, de 
rövidesen bekapcsolódott Vágány József is. A község 
minden rangú és rendű tagját felkeresték, hogy mie-
lőbb megnyissák a takarékszövetkezetet. 

1958 decemberében megnyílt az iroda. Heti 2 al-
kalommal, csütörtökön és vasárnap 4 órában tartot-
tak nyitva. A tagtoborzás mellett a betétek gyűjtése 
volt a legfontosabb feladat akkoriban. Induláskor a 
részjegy névértéke 100.- Ft volt. A befizetett részje-
gyek összege rövid idő alatt elérte a 15.800.- Ft-ot a 
betéteké pedig az 56.000.- Ft-ot. Megkezdődhetett a 
kölcsönök folyósítása, melyet az igazgatóság hagyott 
jóvá. Az első időkben 2-3.000.- Ft-os kölcsönök vol-
tak, de hamarosan ez az összeg is növekedett. Az idő 
múlásával, az egyre növekvő forgalom szükségessé 
tette az egész napos nyitva tartást. 1963 decembe-
rétől napi 8 órában folytatták a munkájukat a Pest 
megyei MÉSZÖV javaslatára 1966 szeptemberében 
újabb dolgozó felvételére volt szükség, ekkor ke-
rült a Takarékszövetkezethez Gaál Péterné, aki több 
mint 40 évig szaktudásával, empátiájával segítette a 
tápiógyörgyei embereket. Lassan szűk lett a kis he-
lyiség, a tanács tulajdonát képző mázsaház mellett. 
A takarékszövetkezet anyagi helyzete megengedte, 
hogy saját tulajdonú, irodában dolgozzanak. Meg 
tudták venni a telket, amire építették a most is meg-
lévő épületet. 

A régi elképzelés az volt, hogy Újszilvás csatla-
kozik Tápiógyörgyéhez, de ez nem teljesült. Helyette 
Farmos kirendeltsége került hozzánk.1969 őszétől 
a MÉSZÖV javaslatára hozzákezdtek szervezkedni 
Nagykátán is. Úgy gondolták ott nagyobb lesz a köl-
csönigény. Viszonylag rövid idő alatt megszervezték 
a szükséges taglétszámot a részjegy alappal együtt, 
így már három községben működött a Takarékszövet-
kezet. Valóban sok kölcsönt folyósítottak Nagykátán. 
Először Tápiógyörgyén zajlott a pénzforgalom, majd 
Nagykátán is megnyitották a kirendeltséget két dol-
gozóval. 1978-ban javasolta a MESZÖV, hogy egye-
süljön a járás három takarékszövetkezete, Tápiószele, 
Tápiószecső és Tápiógyörgye, Nagykáta központtal. 
1979-ben ez megvalósult, az elnök Szatmári Károly 
lett. Mi pedig a működési községeinkkel együtt ki-
rendeltségek lettünk. Az eltelt több évtized igazolta 

helyes volt az összevonás megvalósítása, mert így 

az összevont tőke jobb eredményt produkált.
1990-ig kézi könyvelés folyt a fiókokban, majd 

1991-től áttértek a számítógépes rendszerre. A 90-es 
évek közepén a községek bekapcsolódtak a gázprog-
ramba, így itt helyben is nagyon sok ügyfelet tudtak 
kölcsönnel támogatni az akkori dolgozók. 2006-ban 
községünkbe ATM automatát helyeztek ki, melyet 
ekkor még nem sok ügyfél használt, de az elmúlt 10 
év igazolta, hogy jó döntés volt ekkora költséget for-
dítani rá, hiszen napjainkban több ezren használják 
és nemcsak saját ügyfeleink, hanem idegen ügyfelek 
illetve a falunkba idelátogató turisták is. 2008-ban 
az épületet felújították így vált akadálymentessé az 
ATM megközelítése.

2013-ban a Takarékszövetkezet küldöttgyűlése a 
Takarékbankhoz való csatlakozásról döntött. Az in-
tegráció jelenleg is folyik, ez is változásokat hoz a 
takarékszövetkezet életében. Növekednek a betéti 
és befektetési lehetőségek is. Ez év februárjától már 
nálunk is váltható kamatozó kincstárjegy illetve több 
ingatlanalapos befektetés közül választhatnak a ma-
gánszemélyek és a vállalkozók. A befektetések kö-
zött említeném meg a nyugdíj elő takarékossági és a 
tartós befektetési számlát. Sajnos

Tápiógyörgyén a fiatalabb aktívkorú dolgozók 
nem gondolnak arra, hogy miből is lesz nyugdíjuk, 
pedig erre nagyon jók a NYESZ számlák. Foglalko-
zunk még Fundamenta szerződésekkel, lakásbiztosí-
tással, életbiztosítással, temetési biztosítással, köte-
lező gépjármű biztosítással, utasbiztosítással, Westen 
Union pénz felvétellel-befizetéssel. Diákoknak, kis-
gyerekeknek is tudunk kedvező feltételekkel számlát 
nyitni. A csemete matricákkal sok kisgyereknek sze-
reztünk örömöt. Folyószámláról tudunk akár devizát 
is utalni illetve fogadni. 

Egyre szélesebb körben tudunk hitelt folyósítani, 
és ezzel segíteni ügyfeleinknek átmeneti nehézségei-
ken. Nagyon kedvező kamattal folyósítunk személyi 
hiteleket ingatlan fedezet nélkül. Vannak lakás felújí-
tási hiteleink, támogatott lakásvásárlási-lakás építési 
hitelünk, termőföld vásárlási hitelünk, MNP NHP-s 
hitelünk, vállalkozói hitelünk és ne feledkezzünk 
meg a Családok Otthon Teremtési kedvezményéről 
sem. Reményeink szerint a közeljövőben lesz áruhi-
tel is.

A kereskedelmi bankokhoz hasonlóan széles ter-
mék kínálattal állunk ügyfeleink rendelkezésére, az-
zal a jelentős előnnyel, hogy ügyfeleink valamennyi 
kívánságát helyben tudjuk teljesíteni. Elmúlt 57 év, 
amely nagyon hosszú idő egy ember életében, de 
hosszú idő egy szervezet életében is. Az előbbiekben 
látszódott, hogy a Nagykáta és Vidéke Takarékszö-
vetkezet életében mennyi változás, mennyi fordulat 
történt. Úgy érezzük viszont, hogy ennyi év alatt sem 
változott az a kitartó, becsületes munka, amely annak 
érdekében történt, hogy ügyfeleinknek segítsünk el-
igazodni a folyton változó pénzügyi világban. Fő cé-
lunk, hogy úgy tartsuk meg jelenlegi és leendő ügy-
feleink bizalmát, hogy a jövőben is megelégedéssel 
tekinthessenek a Nagykáta és Vidéke Takarékszövet-
kezet kirendeltségére Tápiógyörgyén.

Megyesné Szabó Erika, Marton Adrienn
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A Pest Megyei Kormányhivatal köznevelési ága-
zati irányítási jogkörében eljárva a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) be-
kezdésben, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
24. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján 
kijelöli a Pest megye közigazgatási területén műkö-
dő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák körzethatárait

Budapest, 2016. február 17.
dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Az Általános Iskola felvételi körzete a 2016/2017. 
tanévben - Tápiógyörgye

Köznevelési intézmény: Jászboldogházi Mátyás Ki-
rály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kazinczy Ferenc Tagiskolája, 2767 Tápiógyörgye, 
Petőfi Sándor utca 12.
Felvételi körzet: Tápiógyörgye község közigazgatá-
si területe

Nagykátai Tankerület
Pedagógiai Szakszolgálatok ellátási körzete a 

2016/2017. tanévben

Pedagógiai Szakszolgálat neve, címe: Tagintéz-
mény hivatalos neve: Pest Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Nagykátai Tagintézménye
Ügyviteli telephelye: 2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.
Ellátási feladat: - gyógypedagógiai tanácsadás, ko-
rai fejlesztés, oktatás és gondozás, - fejlesztő nevelés, 
-  (tankerületi) szakértői bizottsági tevékenység, - ne-
velési tanácsadás, - logopédiai ellátás, - konduktív 
pedagógiai ellátás, - gyógytestnevelés, - iskolapszi-
chológiai, óvodapszichológiai ellátás, - kiemelten te-
hetséges gyermekek, tanulók gondozása
Ellátási körzete: Farmos, Kóka Mende, Nagykáta, 
Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápió-
bicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápió-
szele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri

Hirdetmény az általános 
iskola körzethatáráról

Szeretnénk megköszönni, hogy tavaly igen so-
kan felajánlották adójuk egy százalékát!

Minden bevételünket a györgyei iskolás gyere-
kekre fordítjuk, elvisszük az arra legérdemesebbe-
ket kirándulni, színvonalas gyereknapot szervezünk 
az iskolában.

Kérjük, hogy idén is támogassák szervezetünket, 
olyan módon, hogy ismét felajánlják adójuk egy 
százalékát! Köszönjük! 
A Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület adószáma:

18224843-1-13
Varró Gáborné, az egyesület elnöke

Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület

Vízkereszttől hamvazószerdáig tart a Farsang, 
vagyis január 6-tól a Húsvét előtti 40. napig. A tél vé-
gének, a tavasz közeledtének mindig örültek az em-
berek. Magyarországra a németek hozták a farsangi 
szokásokat. Mátyás király udvarában is rendeztek ál-
arcos vigasságokat, II. Lajos királyunk pedig ördög-
nek öltözve táncolta végig a bálokat.

Jellegzetes farsangi finomság a fánk, amelynek 
varázserőt tulajdonítottak. A fánkot a bécsi Krapfen 
pékségben sütötték először.

A történet szerint a türelmetlenkedő vásárlók miatt 
bosszús pékné egy marék kenyértésztát hajított kö-
zéjük, de a „lövedék” a forró zsírba pottyant. Ezt az 
illatos, forró süteményt, azóta is Krapfennek nevezik 
Ausztriában, nálunk farsangi fánk a neve.

Iskolánkban hagyományos bálunkon fánkot, ör-
dögpirulát, sok-sok finom süteményt és szendvicset 
prezentáltunk a Büfében. Lehetett vásárolni a szülők 
által felajánlott DVD  sorozatokból, könyvekből, játé-
kokból. Sálakat, kesztyűket és ékszereket is kaptunk 
támogatóinktól. Értékesebbnél értékesebb tárgyakat 
sorsoltunk ki a tombolán. Köszönjük a tabletet Bakó 
Zoltánnak, iskolánk volt tanítványának. Sikeres volt 
a virágtombola és a Valentin napi üzenetközvetítő 
szolgálat munkája is.

Jelmezeseink értékes díjakat kaptak évfolyamon-
ként.

1. osztály:  Tavaszboszorkány - Sándor Titanilla 
  Juhász - Petró Gergő 
2. osztály:  Halványlila dunszt - Molnár Anett 
  Búvár - Benedek Tamás 
  Keresztrejtvény - Csák Evelin 
3. osztály:  Drakula - Fehér Dusán 
  Kinizsi Pál - Juhász Lídia 
Az ünnepi felvonulást a negyedikesek műsora zár-

ta. Felemelő érzés volt a vastaps után újra táncolni a 
Grease zenéjére a csillogó-villogó konfetti zuhatag-
ban, hiszen számukra ez már a búcsút jelentette az  
alsó tagozattól.

Köszönjük a svájci dekorációt, az anyagi támoga-
tást az SZMK elnökének és a nagyszülőknek.

Köszönet illeti az önkormányzat, a vállalkozók, a 
cukrászok, egyesületek és magánszemélyek önzetlen 
támogatását. 

Jól esett látni, hogy a kedves szülők erőn felül ada-
koztak és dolgoztak. 

Köszönjük, hogy végig a gyerekekkel és a tanító-
nénikkel maradtak.

Reméljük, hogy a búcsúzó negyedikesek élmé-
nyekben gazdag kirándulásokon vehetnek részt a tan-
év végén a farsangi bevételből.

Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és 
a jövőben is hasonló módon fognak szórakozni a ki-
csik, a tél búcsúztató-tavaszköszöntő bálon! 

A negyedik osztályos rendezők

Farsang az alsó tagozatban 
2016. február 12-én 
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Ebben a tanévben három olyan versenyen vettünk 
részt amely országos szervezésű. Októberben a Bo-
lyai Matematika Csapatversenyt szervezték, amelyen 
öt  négy fős csapat indult a megyei versenyen. A 7. 
és  8. osztályos tanulóink végeztek a mezőny elején. 
A hetedik osztályos  csapat tagjai:  Farkas Dávid, 
Jordanov  Bence, Lovas Viktória és Takács Csaba. 
Ők a 23. helyen, a nyolcadik osztályos csapat a 19. 
helyen végzett. Tagjai: Jablonkay Tamás,  Kamuti 
Levente, Miskolczi Alexandra és Brindzik Beatrix.

2015 december elején a Varga Tamás Matematika-
verseny iskolai fordulójából Jablonkay Tamás és Ka-
muti Levente jutott tovább hetven százalék feletti tel-
jesítménnyel  a megyei fordulóba. Kamuti Levente a 
27.  Jablonkai Tamás a 43. lett a 140 versenyző közül.

A nagy hagyományokkal rendelkező Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen 37 tanuló képviselte  iskolán-
kat. Évfolyamonként a legjobb eredményt elérő ta-
nulók:

Megyes Bianka  2. osztályos, Dömők Alexa 3. 
osztályos, Juhász Dávid 4. osztályos, Szász Réka és 
Molnár Márk 5. osztályos, Ohnsorge  Nóra  6. osztá-
lyos, Jordanov  Bence 7. osztályos, Kamuti Levente  
8. osztályos.

Kamuti Leventét  kiemelkedő eredménye miatt, 
mert bekerült az első húsz helyezett közé, részt vesz 
2016. március 9-én a megyei eredményhirdetésen.

Matematika munkaközösség

Tanulóink a matematika versenyeken

Furulyás növendékeink 2016. február 16-án ked-
den a Pedagógiai Oktatási Központ (POK) által szer-
vezett I. Regionális Blockflöte versenyen méretették 
meg magukat Tápiószentmártonban. A versenyen 18 
zeneiskola legjobbjai vettek részt 6 korcsoportban. 
Zeneiskolánkból 1/A korcsoportban Bai Enikő - ta-
nára Kiss Bálint, Nagy Liliána Zita - tanára Fekete 
Fanni, Megyes Bianka és Megyes Boglárka – taná-
ruk Dudellai Katalin szerepeltek szép eredmény-
nyel, hiszen Megyes Boglárka BRONZ, míg Nagy 
Liliána Zita EZÜST helyezést értek el. Büszkék va-
gyunk valamennyi növendékünkre. Külön köszönet 
Toperczerné Erdélyi Szilvia és Fekete Fanni tanár-
nőknek a színvonalas zongorakíséretért.

Gratulálunk mindenkinek! További örömökben, 
eredményekben gazdag zenetanulást kívánunk Nö-
vendékeinknek, Tanárainknak pedig sikeres, eredmé-
nyes, gyümölcsöző munkát kívánunk a továbbiakban 
is! 

Dudellai Katalin

Zeneiskolai hírek

Farsang az Óvodában

Iskolánkban idén a hagyományoktól eltérően a 
felső tagozatosok nyitották meg a báli szezont. A bált 
idén is hosszas szervezés előzte meg. A végzős tanu-
lók szülei nagyon sokat dolgoztak azért, hogy jól si-
kerüljön ez a mulatság. A bál előtti délutánt az iskolá-
ban töltötték, hogy másnap reggel a diákok a szépen 
feldíszített aulába léphessenek, ezzel is hangolódva a 
farsangra. Köszönjük munkájukat!

Minden osztály vidám, színvonalas táncproduk-
ciót adott elő. Köszönet érte osztályfőnökeiknek.  
A műsort most is a végzősök zárták. Először a 8. a 
osztály mutatta be fergeteges retro-mixét, majd a 8. 
b osztályosok következtek, ők a Dirty dancing film 
Time of my life című számára táncoltak. A táncokat 
Vágó Bernadett tanította be.  Minden előadás nagy 
sikert aratott a nézők körében. 

A hangulatot csak fokozta a büfében lévő bőséges 
választék és a tombolatárgyak. 

Ezúton is köszönjük a segítséget mindazoknak, 
akik bármivel is hozzájárultak a bál sikeréhez. 

A szervező 8. osztályok

Farsang az Iskolában

A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyó 
keddig, más megfogalmazás szerint hamvazószerdá-
ig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Ha-
gyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, 
hogy alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. 
A farsang csúcspontja a karnevál, vagy más néven a 
„farsang farka”, amely a nagy mulatságok közepette 
valójában télbúcsúztató is. 

Mint minden évben, idén is rendeztünk mi is far-
sangi mulatságot a Kastélykert Egységes Óvoda-
Bölcsődében, melyet mind a legkisebbek, mind a 
legnagyobbak egyaránt nagyon élveztek. Szebbnél, 
szebb és ötletesebbnél, ötletesebb jelmezbe bújtak a 
gyermekek és a felnőttek is. Csodálatos és színvona-
las előadást láthattunk az Szülői Szervezet tagjai és 
Boda József közreműködésében. Ezúton is nagyon 
köszönjük a rengeteg munkát, amit belefektettek, 
hogy a Bohóc orra című előadás ennyire színvonalas 
legyen. 

Az előadás megtekintése után, minden gyermek 
bemutatta szépséges jelmezét és a nap további részé-
ben a mulatságé volt a főszerep. Nagyonfinom far-
sangi fánkkal zártuk ezt az élménydús napot, melyet 
nagyon köszönünk a tápiógyörgyei Községi Étkezde 
dolgozóinak.

Holyevácz Nikoletta óvodapedagógus
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A családok életében a legjelentősebb események egyi-
ke, amikor a gyermek óvodába lép. Hároméves korukig 
a gyermekek többsége, a családi nevelés keretein belül 
növekedik, fejlődik, testiekben és lelkiekben egyaránt. 
A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolatban, 
tőlük tanulja mindazt, amit hároméves korukig elérnek. 
Ha többgyermekes családba született, akkor kezdetektől 
hatnak rá a testvéri kapcsolatok, megtanulja a társakhoz 
való igazodást is. Erre a korosztályra különösen jellemző, 
hogy a biztonságot teljes egészében a családi nevelés je-
lenti számára.

Hároméves korában a gyermek óvodás lesz. A családi 
nevelés kiegészül az óvodai neveléssel, ahol az életkori 
sajátosságokat és az egyéni adottságokat, képességeket 
figyelembe véve játékba ágyazottan, a gyermeki cselek-
vésre, megtapasztalásra alapozva szervezzük az ismeret-
szerzést, tanulást, valamint a gyermekek értelmi-érzelmi 
fejlesztése területén törekszünk a differenciált bánásmód-
ra fejlesztésre, felzárkóztatásra, tehetségazonosításra és 
gondozásra. Mindennapi óvodai tevékenységeink mellett 
változatos programokat szervezünk óvodapedagógusok, 
szülők, meghívott vendégek bevonásával.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tör-
vény 2015. szeptember 1-jén hatályba lévő 8.§.(2). be-
kezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig 3. életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A gyermeket a szülő kérésére az óvodavezető és a vé-
dőnő egyetértésével a lakóhely szerinti illetékes jegyző – 
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév 
betöltéséig – felmentheti a kötelező óvodába járás alól. 

A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelmét 
2016. május 6-ig kell bernyújtani. 

2015. szeptember 1-től óvodánkba egységes óvoda-
bölcsődei csoport is működik, ahol az óvodai nevelésben 
ellátható gyermekek mellett 5 fő bölcsődéskorú gyerme-
ket is felveszünk, aki második életévét betöltötte.

A 2016-17-es nevelési évre az óvodai beíratás 
2016. május 2-től – május 6-ig lesz, naponta 8:00 órá-

tól 15:30 óráig.
Beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 

bizonyítvány,
• szülő személyi igazolványa,
• szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági bi-

zonyítvány,
• a gyermek TAJ száma,
• a gyermek, oltási kiskönyve,
• más óvodából történő átjelentkezés esetén a koráb-

bi óvodából a pedagógiai véleményt, óvodai igazolást, a 
gyermek egészségügyi törzslapját és a gyermekvédelmi 
támogatásról szóló határozatát is hozza magával a Ked-
ves Szülő a beíratkozás alkalmával. 

Beíratkozás helye: Kastélykert Egységes Óvoda-
Bölcsőde, 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u. 5. Tel.sz.: 
06-53-383-099;

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyer-
mekét óvodánkba.       
 Lesták Péterné Vajon Ildikó óvodavezető

Óvodai beíratás„Jó estét Tápiógyörgye!”
A csendes falusi téli estéken, ha unalom telepedik kö-

rénk – miként régen is szép szokásban volt - áhítozván 
baráti együttlétre, összegyűlni, beszélgetni, okos szavak-
ra bólintani, felbolygatni kissé beapadó gondolatainkat, 
vagy mosolyosan egymás mellé ülni a várakozás új isme-
retekkel izgató perceiben – igazán lélekgyógyító alkalom 
lehet. Ezekkel a gondolatokkal indult tavaly a györgyeiek 
felé biztatón és hívogatón ez a program.

Köszönjünk be a hírhiányos csendbe, legyen ösztöké-
lő a gesztus, csalogató a téma, és izgalmasan érdekes (ne-
tán tudós-híres) az, akinek szellemi aurája köré gyűltünk 
a könyvtár immár oly sok emléket őrző, okos gondolato-
kat és szavakat magába itatott, a könyvek szellem-illatá-
val bűvölő falai közé.

A tavalyi beszélgetős esték, a csoda, hogy egy kor-
szakos nagy költő testi -és lélek-közelében lehettünk 
(Kányádi Sanyi bácsi) hasznos és felemelő élmények-
kel kísérnek. Az idei téli esték egyike tudós emberek ki-
tüntető társaságát adta, olyan témában, amely a magyar 
néplélek mélyének máig büszkeséggel gyógyító üzene-
teit hordozza. Annak a szabadságharcnak, amely nem ki-
kezdhető érdemekkel szerzett hírnevet és dicsőséget hor-
dozó hőseit, mint történelmünk ikonikus alakjait őrizzük, 
névtelen áldozatainak emlékét dédelgetjük.

Az 1848-49-es szabadságharc harcai-csatái-ütközetei 
a mi vidékünkön is zajlottak. A történelem könyvek ál-
tal küldött tények és folyamatok mögé látva, értelmezve 
és személyes invenciókkal magyarázva vendégeink által 
sokkal közelebb érezhetjük magunkat mindahhoz, amely 
felemelő történelmi eseményt azóta is (néhány nap múl-
ván újra) megünnepelni készülünk.

Dr Csikány Tamás ezredes, hadtörténész, akadémi-
ai doktor mostanában megjelent könyvét hozta közénk, 
amely a szabadságharc hadművészetét dolgozza fel kime-
rítő részletességgel, sokéves kutatások összegzése révén, 
és olyan olvasóbarát stílusban, amely a szakma különös 
elismerését máris kivívta. A Zrínyi Katonai Akadémián 
Dr. Hermann Róbert hadtörténész, akadémiai doktor 
mutatta be a kötetet, s most e két nagyszerű tudós ember 
együtt voltak vendégeink. Kétség sem fér hozzá, hogy 
ők tudják a legtöbbet történelmünknek erről a korszaká-
ról. Minderről tanúbizonyságot adtak. Mi meg teagőzbe 
bódultunk és ellágyult lélekkel hallgattuk történelmünk 
igaz meséjét. A napokban üzenték, hogy kiválóan érezték 
nálunk magukat, a györgyeiek kedvessége és figyelme 
megejtette őket.

Legközelebb március 10-én 18 órakor Dr. Ódor 
László professzor úr, volt svájci nagykövetünk, németor-
szági kultúrkövetünk, tudós européer, napjaink társadal-
mi folyamatainak értője és értelmezője lesz vendégünk 
a pogácsa és teagőz mellett. Téma: - a világ és Európa 
mai dolgai – és a svájci modell. 

Mindez Györgye-Magyarország-Európa legújabb ko-
runk konstellációjában - Svájc, mint e viszonyrendszeren 
talán boldogságos biztonsággal felül álló, általunk sze-
retett, sok jó barát által ismert ország optikáján átszűrve. 
Tanulságos és elképesztően izgalmas lesz….

Szeretettel várunk mindenkit, és az a remény is vezet, 
hogy az eljövendő téli estéken is egymásra köszönhetünk 
ezen a helyen, kedvesen biccentve (mert falunk szellemi 
erjedését is reméljük általa): „Jó estét Tápiógyörgye!”

Nagy Zoltán



11.A Györgyey család 
ajándéka

Változások a Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál

Bálint Tímea vagyok, 2016. január 11-e óta dolgo-
zom a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál család-
segítőként.  Érettségimet a Tiszaparti Gimnáziumban 
szereztem meg, majd az óvodapedagógus diplomá-
mat a Kecskeméti Főiskolán. Nagyon fontos célom-
nak tartom, hogy a különböző szociális-és kulturális 
hátterű embereknek segíteni tudjak, akár konfliktus- 
vagy épp bármilyen nehéz helyzet is álljon fent. Na-
gyon örülök annak, hogy Tápiógyörgyén helyezked-
tem el, hiszen itt nőttem fel. 

Ügyfélfogadási időben állok jelenlegi és új ügyfe-
leim rendelkezésére a következő időpontokban:

Hétfő: 8-12, 13-16
Csütörtök: 8-12, 13-16
Péntek: 8-12 (előre egyeztetett időpontok alap-

ján történik) 
Az ügyfélfogadás helye: Művelődési Ház (Deák 

Ferenc utca 2-4.) 
Időpont kérhető telefonon is a következő számon: 

0653/383-455
Facebookon is elérhető lesz a Szolgálat Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat Tápiógyörgye néven. Kér-
déseikkel ott is kereshetnek bizalommal. Kérem, 
csak munkaidőben keressenek kérdéseikkel sze-
mélyesen, telefonon illetve a  Facebook oldalon!

A Szolgálat nevében adománygyűjtést szervezek, 
többek között kinőtt ruhák, cipők, megunt játékok 
esetleg feleslegessé vált bútorok.  Bárminemű ado-
mányt örömmel fogadunk, a rossz anyagi hátterű 
családok megsegítésére.  Segítő szándékukat előre 
is köszönöm! Nagyobb felajánlás esetén a szállítás 
megoldható!

Bálint Tímea

Augusztusban, a kastélykert ősi fái alatt a 
Györgyey család emlékezőn összegyűlt tagjai köré-
ben közösen idéztük fel, hogy 150 éve vettek itt eleik 
birtokot és rendezték be életüket községünkben.

Mindaz, amit e kőkerítés határol, immár falunk 
büszkeséggel őrzött értéke, olyan kegyhely, ahonnan 
biztonság és az élet sok adománya, korszerű sugallata 
és közösséget gyarapító sugallata és lehetősége adott 
életerőt és mintát a györgyeieknek.

Az emlékező együttlét indukálta azt a gesztust, 
amelyet Györgyey Illés és Györgyey János urak, a 
család falunkat emlékeikben és szívükben megőrzött 
őszinte ragaszkodásával tettek:

500.00 Ft-ot felajánlva a györgyei fiatal generáció 
lehetőségeinek gyarapítására, a község elöljáróságára 
bízva, hogy milyen módon használják azt fel. Ezt a 
gesztust korunkban túlbecsülni nem, de szívből meg-
hajolva megköszönni kell.

Az iskola vezetésével és az önkormányzattal  
egyeztetve úgy döntöttünk, hogy a korszerű isme-
retek gyors és okosan felhasználható lehetőségét 
megadva gyerekeinknek, a midennapi oktató munka 
eredményeit erősítendő, az intenet-kapcsolat kiépíté-
sét végeztetjük el. A szerelési munkálatok – az ön-
kormányzat kiegészítő támogatásával befejeződtek. 
Ennek eredményeként most minden iskolai tanterem 
rendelkezik a gyors ismereteket küldő kapcsolattal. 
Hisszük, hogy ezzel a györgyei gyerekek élvezetesen 
és eredményesen jutnak az életre készítő szükséges 
ismeretek birtokába, s a nevelők is az esélyek biztató 
tudatában boldogan használják majd napi munkájuk 
során.

Köszönjük Györgyey Illés és Györgyey János 
uraknak, hogy a családi hagyomány nemes és nagy-
lelkű folytatóiként újabb jelét adták a család elkötele-
zett györgyeiségének.

Kívánjuk, hogy ezen érzéseiket látogatásaik jövő-
beli újabb és újabb, általunk a tisztelet jeleit nyújtó 
megnyilvánulásaival erősíthessük. Györgye mindig 

szeretettel várja őket!
Nagy Zoltán

Könyvtári hírek
2016. 03.01-jétől ismét 17 óráig tart nyitva a 

könyvtár.
Az internet szolgáltatás továbbra is szünetel (8 

hónapja), a UPC késedelmes munkája miatt. Az el-
vágott kábelt a mai napig nem javították ki. Ezáltal 
nyomtatás is csak pendrive-ról lehetséges.

A beiratkozás és a szolgáltatások díja ebben az 
évben is változatlan marad.

Az olvasók nevében köszönöm a könyvado-
mányt Galvács Andrásnak /Pataki János út/, és 
Petró Katalinnak /Bem József út/

Szabó Erika



12. Az utcanévadó ad-hoc bizottság munkájáról

Mint ahogy azt szinte mindannyian tudjuk, az Or-
szággyűlés törvényt alkotott arról, hogy „közterület, 
illetve közintézmény nem viselheti olyan személy 
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rend-
szerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntar-
tásában részt vett”. Így a magyarországi települések 
kötelesek az ilyen jellegű utcák, terek neveit megvál-
toztatni. A törvény 2013. január 1-én lépett hatályba. 
Tápiógyörgyén a névváltoztatás nem történt meg, 
így a Pest Megyei Kormányhivatal felszólította Ön-
kormányzatunkat a törvény betartásra és annak érvé-
nyesítésére. A kérdés körül számos vita alakult ki, így 
a Képviselő testület –eleget téve a Kormányhivatal 
felszólításának – a 69/2015. (IX.07.) számú képvise-
lő-testületi határozatában döntött egy, az utcanevek 
megváltoztatására létrehozandó ad hoc bizottságról. 
Az utcanévadó ad-hoc bizottság levezető elnökének 
Molnár Zsoltot kérte fel. A bizottság a képviselő 
testülettől feladatul kapta, hogy a községben Rudas 
László, Sallai Imre, Mező Imre, Ságvári Endre elne-
vezésű utcák esetében, utcánként 2-2 nevet ajánljon, 
amelyből az adott utcák lakosai a későbbiekben vá-
laszthatnak. 

A bizottság első ülését 2015. október 28-án tartot-
ta. A képviselő testület által kijelölt és felkért tagok 
közül jelen volt Füle Zsuzsanna, Varró József, Né-
meth Csaba, Juhász Józsefné Faragó Tünde, Szarvas 
Sándorné, Petró Ferencné, Gálné Dömők Gyöngyi, 
Szabó Erika, Földes Józsefné, Molnár Zsolt levezető 
elnök és Petró Katalin jegyzőkönyvvezető.

Az ülésen nem jelent meg további 4 felkért tag, 
akik neve a vonatkozó jegyzőkönyvek mellékleteiben 
megtalálhatóak.

A bizottsági megbeszélésen a tagok egyhangúlag 
úgy döntöttek, hogy a bizottság a döntését, két ülés 
megtartásával hozza meg. Az elsőn meghatározza 
azon irányelveket, illetve fő csoportokat, amelyekből 
a konkrét javaslatok származnak majd, míg a máso-
dikon megvitatja az ajánlásokat és kialakítja végső 
álláspontját. 

A 2015. október 28-i ülésen szavazás útján meg-
határozásra került az kettő fő témacsoport, amelyből 
a bizottság az ajánlását fogja megtenni. A tagok egy-

hangú szavazással az alábbiakat határozták:
• Tápiógyörgye történelme során a falu életében 

meghatározó jelentőséggel bíró személyek neve (to-
vábbiakban: györgyei hírességek) és

• azon tápiógyörgyei területi elnevezések, ahol az 
adott utca elhelyezkedik, alkalmas a legnagyobb la-
kossági elfogadásra.

2015. november 11-i második ülésen a bizottság 
elnöke ismertette a tagokkal, hogy két írásos kérelem 
érkezett, amelyben a Mező Imre és a Rudas László 
utca lakói konkrét név-kéréssel fordultak a bizottság 
felé. A bizottság a kéréseket megvizsgálta. Megálla-
pította, hogy az egyik a Képviselő-testület határoza-
tával ellentétes, a többi pedig alkalmas arra, hogy a 
lakók óhaját figyelembe véve a bizottság azokat az 
ajánlásába felvegye. Majd Petró Ferencné bizottsá-
gi tag közölte, hogy a Sallai Imre utca lakói többen 
felkeresték és szóban két név ajánlását tették meg. A 
bizottság a neveket megismerte és azokat vitára és fi-
gyelembevételre alkalmasnak találta. Ezt követően a 
jelenlévő tagok egyesével ajánlást tettek az utcane-
vekre, amelyeket megvitattak, majd szavazást köve-
tően az alábbi javaslatot tették:

A bizottság a Ságvári Endre utca esetében a dr. Né-
meth Jenő utca és Tabán utca, Mező Imre utca eseté-
ben a Rét utca és a Turák István utca, Rudas László 
utca esetében a Gesztenyesor utca és a Györgyei Illés 
utca, a Sallai Imre utca esetében az Erzsébet királyné 
utca és a Pataki János utca nevet ajánlotta.

A bizottság ajánlását követően a község jegyző-
je intézkedett az érintett utcák lakónak kiértesítésé-
ről, illetve szavazási lehetőségeikről. Az utcák lakó 
a döntésüket meghozták, így a képviselőtestület a 
100/2015. (XII.14.) számú határozatában, az érintett 
választópolgárok javaslatait figyelembe véve -, 2016. 
január 01. napjától a település közigazgatási belterü-
letén lévő közterületek nevét az alábbiak szerint ne-
vezte át:

Mező Imre utca  - új név: Rét utca
Rudas László utca  - új név: Gesztenyesor utca
Sallai Imre utca  - új név: Pataki János utca
Ságvári Endre utca - új név: Tabán utca
Ezzel megtörtént a több éve húzódó, felfokozott 

indulatoktól sem mentes, községünkhöz méltatlan, de 
a mindenkori törvényi előírásoknak nem megfelelő 
helyzet rendezése. Sajnálattal tapasztalhattuk, hogy 
nem egyszer a bizottság és a képviselőtestület tagjait 
is érte ez miatt személyes inzultus, amely sok esetben 
a nem teljes körű tájékozottságon alapult. 

A község képviselőtestülete a törvényi hiányossá-
got orvosolta. 2016 év elején az érintett utcákra mind 
a régi, mind pedig az új elnevezést tartalmazó névtáb-
lák felkerültek. Reméljük, az érintett utcák lakosai a 
szükséges támogatást és szakértelmet minden állami 
hivatalban és intézményben megkapják, hogy irataik 
és okmányaik cseréje megtörténhessen. 

Molnár Zsolt
ad-hoc bizottság elnöke
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A grillázst már Mátyás király korában ismerték. 
Korabeli feljegyzések szerint Mátyás Beatrixszal kö-
tött házasságakor a lakodalomban hetedik fogásként 
pörkölt cukorból készült finomságokat fogyasztott a 
vendégsereg. A király menyegzőjére pörkölt cukor-
ból formáztak kertet gyönyörű fákkal, gyümölcsös-
sel, madarakkal.

Ma már egyre kevesebben művelik a grillázstor-
ta készítést, azok is inkább az idősebb korosztályból 
kerülnek ki. Bízunk benne, hogy tudásukat átadják 
az érdeklődő, erre fogékony fiatalabb korosztálynak.

Szerencsére Tápiógyörgyén is büszkélkedhetünk 
néhány nagyon ügyes mesterrel.

Bemutatjuk Miskolczi Terézia grillázstorta ké-
szítőt.

Terike néni 1937. 01. 27-én született Tápiószelén. 
Házassága révén került Tápiógyörgyére, 1958-ban. 
Kézügyessége már kisiskolás korában megmutatko-
zott. Nagyon szeretett rajzolni, festegetni. Vízfesték-
kel tájképeket festett környezetéről. Szeretett volna 
tovább tanulni, de az akkori körülmények ezt nem 
tették lehetővé.

Kitől tanulta a mesterséget?
Kis Rozáliától tanultam a tortakészítés csínját-

bínját. Egy gyermekkori emlékkép meghatározó volt 
számomra. Tápiószelén Adamecz Mariska néni hajó-
tortája teljesen lenyűgözött. Csodáltam a gyönyörű, 
aprólékosan kidolgozott munkát. Talán akkor fogal-
mazódott meg bennem először, hogy én is szeretnék 
ilyet készíteni.

Mióta foglalkozik ezzel a tevékenységgel?
36 éve foglalkozom vele. Legelső munkámat 

1980-ban készítettem egy lakodalomra.
Milyen alkalmakra készülnek a remekművek?
Családi eseményekre, esküvőre, keresztelőre, bal-

lagásra… Egy-egy lakodalomra 6-7 tortát is készítet-
tem. Gyorsan híre ment, az ország több pontjáról, sőt 
Erdélyből is megkerestek már. Igyekeztem mindig 
mindenki kérését teljesíteni. A visszajelzések alapján 
elégedettek voltak az eredménnyel, sok dicséretet 

kaptam.

Milyen formákat készített eddig?
Sablon alapján bármilyen formát elkészítettem. 

Nem volt olyan kérés, amit ne tudtam volna teljesíte-
ni. Csak néhányat az eddigi munkáimból: templom, 
virágoskert, emeletes szív, szent korona, hajó, ver-
senymotor, bölcső, sportpálya, malacok, bárányok, 
stb. Néhányan ragaszkodtak ahhoz, hogy a készítés 
helye, Tápiógyörgye is szerepeljen rajta.

Egy-egy remekmű elkészítése mennyi időt vesz 
igénybe?

Általában 2-3 óráig tart, a formázás befejezésé-
ig. Ezt követi még a díszítés, ami szintén időigényes 
foglalatosság. Régen, amikor még dolgozni jártam, 
ezt a munkát este, éjszakába nyúlóan végeztem.

Milyen képességek szükségesek a grillázstorta 
készítéshez?

Mindenekelőtt nyugodt légkör szükséges hozzá. 
Nem lehet kapkodva, feszülten hozzálátni. Türelem, 
kitartás, jó kézügyesség, szépérzék, jó látás és termé-
szetesen a szívvel-lélekkel végzett munka.

Milyen alapanyagokkal dolgozik?
Cukor, dió, tojás, pici ecet. Tapasztalatom szerint 

manapság nehezebb jó tortát készíteni, mert a cukor 
minősége megváltozott. Emiatt az arányokon mó-
dosítanom kellett az évek folyamán. Nagyon fontos 
az elkészített massza állaga. Ezen múlik a formázás 
sikere. Az ecetet azért használom, mert könnyebb 
formázni a masszát. Nagyon kell vigyázni, hogy ne 
ragadjon le. Hideg vizes ruhát használok ennek elke-
rülésére.  A díszítésben régen a lányom segített, mió-
ta elköltözött, egyedül csinálom. Időnként az unokák 
is kedvet éreznek erre, örömmel engedem nekik, sőt 
tanítgatom őket.

Körülbelül mennyi tortát készített eddig Teri-
ke néni?

A lassan 40 évtized alatt több száz torta került ki 
a kezem alól.  Nagyon sok dicséretben, elismerésben 
volt részem, sok emberrel kerültem baráti kapcsolat-
ba az évek alatt. Ma már kevesebbet készítek, mert 
az egészségi állapotom nem mindig engedi.

Kinek tudja továbbadni tudományát?
2-3 érdeklődő van, akinek megmutatom, elma-

gyarázom. Aztán, hogy foglalkoznak-e majd vele 
komolyabban, azt a jövő mondja meg. 

Jelenleg készít-e még tortákat?
Kevesebbet vállalok, mint régen, de jelenleg is 

vannak rendelések. Kihívásként tekintek minden 
darab elkészítésére. Napokig töröm a fejem, hogy a 
legjobbat hozzam ki magamból.

Nagyon szépen köszönjük, hogy vállalta az in-
terjút és beengedett bennünket a tiszta, rendezett  
portájára, lakásába.

A mindig mosolygós Terike néni lakókörnyezete 
olyan tetszetős, mint az általa készített mesterművek.

Jó egészséget kívánunk, legyen lehetősége sokáig 
hódolni hobbijának!

Az interjút készítette: Szabó Erika, Tóth Lászlóné

Ki minek mestere
Miskolczi Terézia Grillázstorta készítő
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Búcsúzunk

Németh Gábor 1952. 05. 29-én született. 
Tápiógyörgyén először akkor ismerték meg 
a nevét, amikor 1968-ban elkezdődött focis-
ta pályafutása. Innen a Csim-bum becenév, 
ami végigkísérte az életét. Járműszerelőként 
24 évig a Szolnoki Járműjavítóban dolgozott. 
Felejthetetlenek voltak azok a reggelek, mi-
kor az 5.50-es szolnoki vonaton kibicelhettük 
a barátaival játszott ulti-partikat. Majd jött 
egy váltás, és következett 10 év a strand előt-
ti kis büfében. De mint minden jónak, ennek 
is vége szakadt, a büfé bezárt, és kezdődött 
újfent 5 év vasutas korszak, ahonnan 2015-
ben nyugdíjba vonult. Idén lett volna 64 éves. 
Búcsúzunk tőle!

A Faluújság következő számában elindítunk egy 
történelmi visszatekintést, ahol felidézzük Tápió-
györgye egykori tanárait, tanítóit. Be fogunk mutatni 
tablóképeket, merengünk a múltban, de ehhez szük-
séges az Önök segítsége is. Várunk olyan fényképe-
ket, ahol a ’20-as évektől a ’70-es évekig a falunkban 
tanító pedagógusok láthatóak. Hogy mire is gondol-

tunk, most bemutatunk két képet, az egyiken Petróc-
zi Béláné Erzsike, a másikon Pál László osztályfőnö-
kök láthatóak. Ezek az ’50-es években készültek. Ha 
a kedves olvasó egy másolás erejéig felajánlja meg-
lévő fényképét, a Művelődési Ház emeletén Móricz 
Józsefnél teheti ezt munkaidőben, vagy a Faluújság 
e-mail címére küldheti el. (faluujsag@freemail.hu)

P. J.

Történelmi visszatekintés

A Falumegújítási nap folytatódik!
Az idei év első falumegújítási napját a tornater-
emben tartjuk. 
A küzdőtér nagyon elhasználódott, a falak om-
ladoznak, a festés megkopott. A tavaszi szünetben 
fogjuk a felújítást elvégezni. A munkát az egyesül-
etek és az iskolában tanuló gyermekek szüleinek 
összefogásával valósítjuk meg. Kérjük azokat 
a szülőket, akik úgy érzik, hogy szeretnének 
tenni a gyermekeik tanulásához szükséges jobb 
környezetért, a pontos dátumról érdeklődjenek 
Juhász Attila iskolaigazgatónál (várhatóan már-
cius 26-án). Jöjjenek minél többen, szerezzünk 
örömet a sportolni vágyó diákseregnek!
Várjuk az iskolában a felajánlásokat: gipsz, fes-
ték, vakolat, csiszolópapír…

P. J.

Lehet jelentkezni a falunapi programokra, ami-
nek a fő attrakciója az Örökség együttes nagyszabá-
sú koncertje lesz. Az útiköltség 22.000 Ft, ami tar-
talmazza az utazást, szállást és a félpanziós ellátást. 
Érdeklődni lehet Polyák Józsefnél a Tüzépen vagy 
a 0620/6132093-as telefonszámon.

Torockói falunap 2016.08.04 - 08.07.

P. J.



15.

A rendőrség hivatalos sajtóközleménye:
VIGYÁZZUNK  EGYÜTT  AZ  IDŐSEKRE!

Időskorú hozzátartozóink sokszor tőlünk kissé 
elszeparáltan élnek. Jóindulatuk, jóhiszeműségük 
vagy pusztán figyelmetlenségük miatt fokozott 
odafigyelést igényelnek, hiszen egyre gyakrabban 
szemelik ki őket könnyű prédaként a bűnelkövetők.

Az elmúlt időszakban a Nagykátai Rendőrka-
pitányság illetékességi területén több alkalommal 
próbálkoztak csalók megtéveszteni időseket azzal 
a módszerrel, hogy felhívták őket ismeretlen tele-
fonszámról, gyermekükként vagy unokájukként 
mutatkoztak be és különböző legendát találtak ki 
arról, hogy bajba jutottak (pl. lerobbant az autójuk, 
közlekedési balesetet szenvedtek). Előadták, hogy 
azonnal pénzre van szükségük, amit az éppen arra 
járó egyik ismerős el is tudna hozni perceken belül.

A jóhiszemű, mindig segítő idősek az otthon tar-
tott megtakarításukat gyanútlanul átadták a lakcím-
re érkező ismeretlen személynek. 

Sokak számára már ismerős ez a módszer, hi-
szen a televízióban is szerepeltek ilyen esetek és a 
rendőrség rendszeresen igyekszik felhívni az idős 
állampolgárok figyelmét arra, hogy ne DŐLJENEK 
BE A CSALÓKNAK!      

Az ilyen esetek elkerülése érdekében:
• tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú 

hozzátartozójukkal;
• tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, hogy ne 

lehessen mondvacsinált indokokkal megtéveszteni 
őket;

• nyomatékosan, többször figyelmeztessék őket 
a fenti esethez hasonló elkövetési módra! Mondják 
el nekik, hogy ha ismeretlen számról keresik őket 
hozzátartozóra hivatkozással, először mindig tájé-
kozódjanak a rokonuknál az általuk ismert számon! 

• Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba jó 
szándékúnak tűnő idegenekkel! 

Felhívjuk továbbá az idősek figyelmét arra, 
hogy:

• ismeretlen eredetű áruval házalókat, vagy 
egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket 
NE engedjen be otthonába! 

• Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (víz- 
vagy gázművek, kábel TV, elektromos szolgáltató, 
stb.) keresik, kérje el a hivatalos minőséget igazoló 
igazolványt! Ha így is kétsége van, kérjen visszajel-
zést az adott szolgáltatótól arra vonatkozólag, hogy 
valóban küldtek-e munkatársat, szakembert Önhöz!

• Ha ismeretlen személy rendőrnek, illetve hi-
vatalos személynek adja ki magát, minden esetben 
kérje el az arcképest igazolványát, jelvényének szá-
mát figyelje meg! Az igazolvány felmutatása köte-
lező! 

• A pénzváltásra, vagy túlfizetésre hivatkozókat 
minden esetben utasítsa vissza! 

Forrás: Nagykátai Rendőrkapitányság

Kék-hírek
Tisztelt lakosság!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakossá-

got, hogy községünkben a betöréses lopások száma 
emelkedett. Ezért megkérnénk mindenkit, hogy ha 
otthonról hosszabb időre elmennek, akkor ismerő-
seiknek, illetve a szomszédoknak ezt jelezzék, va-
lamint adják meg az elérhetőségüket, ahol esetleges 
baj esetén értesíteni lehet önöket. Sajnálatos módon 
a téli szezon beköszöntével községünk külterüle-
tén elszaporodtak a falopások.  Egyesületünk pró-
bálja figyelni a problémás helyeket, de szeretnénk 
megkérni önöket, ha bármi szokatlant látnak vagy 
hallanak, legyenek szívesek értesíteni a körzeti 
megbízottat, Farkas Róbertet, vagy a polgárőrséget. 
Segítségüket előre is köszönjük.

Egyesületünknél iskolai közösségi szolgálatban 
nyolc diák teljesített szolgálatot, közülük öten már 
letöltötték a kötelező ötven órát. A diákok közül 
négyen jelentkeztek polgárőröknek. Ezúton tájé-
koztatjuk azon 14 és 18 év közötti fiatalokat, hogy 
ifjú polgárőr tagfelvétel van. Érdeklődni a 06/70 
3123476 telefonszámon Molnár Józsefnél.

Február 13-án községünkben tartotta meg a Pest 
Megyei Polgárőr Szövetség az összevont oktatási 
előadását, amelyen 17 település polgárőr egyesüle-
te vett részt. Köszönjük Varró István polgármester 
úrnak, hogy a művelődési házat a rendelkezésünkre 
bocsátotta.

 Kérjük, a tisztelt lakosságot, amennyiben úgy 
gondolják, hogy támogatnák egyesületünket az 
adójuk 1 %-ával azt a következő adószámon meg-
tehetik: 18664397-1-13

Az előre elkészített nyomtatványt Theisz Kitti-
nél a polgármesteri hivatalban vehetik át. Támoga-
tásukat előre is megköszönjük.

Molnár József elnök

Polgárőr egyesületi hírek
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A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány (TVKA) 
a falunapi Gulyaterelő futóversenyt követően 
„félszögre” akasztotta a futócipőt és az augusztusi 
forróságban egy hónapos szünetet tartott. De aho-
gyan megkezdődött az iskola, úgy ismét beindultak 
a futóedzések. Immár harmadik ősszel kezdtük róni 
a futóköreinket a községi sportpályán. Ennek követ-
keztében egyből komoly távot választottunk és szept-
ember 13-án már a Városligetben félmaratont futott a 
csapat egy része.

Ezt követően immár negyedszer képviseltük Tá-
piógyörgyét a Szecsői futónapon, ahonnét ovis és 
3,4 km-es leány junior kategóriában fényes érmeket 
hoztunk haza. De a csapat 10 km-en is derekasan 
helyt állt! Októberben a 30. a Spar maraton fesztivál 
mindkét napján volt indulónk. Természetesen itt nem 
győzelmi reményekkel indultunk, hanem a jubileu-
mi versenysorozat hangulatáért és természetesen az 
egyéni megméretés miatt! Még ebben a hónapban a 
„Spuritusz” futóklub regisztrált a II. Országfutásra, 
amit a községünkben -úgy ahogyan az ország szá-
mos pontján- 24-én tartottunk. Ez a kezdeményezés a 
nemzeti ünnepeink köré szerveződik és a cél az, hogy 
a kijelölt napon minden település válasszon ki egy 
szomszéd falut, ahová közösen elfutnak a résztvevők. 
Így 2015. október 24-én a futóink a Tápiógyörgye-
Újszilvás távot szemelték ki, amelyet aztán (nem a 
legideálisabb időben, vagyis ködben) teljesítették is! 

Novemberben már futóink a Balaton félmaratont 
futották párban és egészen a II. Mikulás-futásig moz-
gásban is maradtunk.

A Mikulás-futás a Karácsonyi vásár programrésze-
ként került megrendezésre. Ismét a Mikulás, krampu-
szai és a „szánjának” felvezetésével. A részvétel in-
gyenes volt és minden induló ajándékban részesült. 

Örömünkre szolgált, hogy bár a vásáron az elmúlt év-
hez képest kevesebben vettek részt, a tápiógyörgyei 
gyerekek és felnőttek 30 fölötti számban vállalkoztak 
egy kellemes 600 méteres kocogásra.

A Futóklub aztán az év végi ünnepek alatt téli szü-
netet tartott, de január első hetében újra indult a „verk-
li”. Mivel nem volt hosszú a szünet, így a Budapesten 
január 16-án szervezett Zúzmarafutáson már 4 indu-
lóval rajthoz is álltunk. A rendezvény igazi kuriózum 
volt, ugyanis az útvonal a HUNGEXPO csarnokain, 
valamint a Kincsem-park galopp-pályáján került ki-
jelölésre. A 7 km-es körön kellett teljesíteni a válasz-
tott távokat. A „Spuritusz” 7 és 21 km-en indult és 
minden esetben az első 100-on belüli(!!!!) eredményt 
ért el. Mikorra az újság megjelenik már túl leszünk a 
február 28-án megrendezésre kerülő II. Farkasordító 
futáson, amelyet az Úriban lakó és a TVKA-val baráti 
kapcsolatot ápoló paralimpikon - vak futó Ezüsthegyi 
Kabóca (Orbán Csaba) szervez. Február közepére a 
Klub 4 tagja már nevezett az eseményre.

A Faluújság megjelenésekor lesz aktuális a III. 
Országfutás, amelyet a „Spuritusz” 2016. március 
12-én tart meg. Ezúttal ismét Újszilvás felé irányítjuk 
futócipőinket! A táv kellemes 7, 14 és 21 km lesz. A 
tempó „együttfutós”, a hangulat remek, reméljük az 
időjárás is az lesz! Mindenkit szeretettel várunk. In-
dulni a vasútállomásról fogunk. Aki kerékpárral telje-
sítené a távot, szintén szívesen látott közöttünk. Vá-
laszon mindenki távot magának és tartson velünk egy 
országos kezdeményezésű tavaszi megmozduláson.

Addig is emlékeztetőül - edzések minden csütörtö-
kön 18 órakor, vasárnap 17 órakor a tornateremben!!!

TVKA Kuratórium
M. Zs. alelnök

„Spuritusz” Futóklub beszámoló 2015 ősz-tél

„Édes, Boldog Karácsonyt minden gyermeknek” 
adománygyűjtő akció tápiógyörgyei lakosok és a Tá-
pió Völgye Közhasznú Alapítvány szervezésében va-
lósult meg. Igen rövid idő alatt sok adományt sikerült 
összegyűjteni.

78 halmozottan hátrányos gyermeknek szerzett na-
gyon nagy boldogságot, gyümölccsel, szaloncukorral, 
csokoládéval édes, sós süteménnyel és üdítővel: Var-
ró László, Rékasi Tiborné, Csieklinszki Béláné, Fehér 
Orsolya, Szarvas Sándorné, Kolling Tünde, Komlós 
Miklós, Komlós Anita, Petró Katalin, Petró Ferencné, 
Ifj. Balogh Sándorné, Jónás Szabina, Visnyei-Varró 
Nóra, Lányi Bernadett, Togyeláné Szabó Erika, Sza-
bó Tünde, Székely Ferenc és családja, Izsold Tibor, 
Vidra Zsuzsanna, Kis Judit, Németh Csaba, Vágány 
Éva, Bálint Attila, Bálintné Balázs Ágnes, Kereszt-
úri Jánosné, Szabóné Boda Katalin, Molnár Zoltán, 
Molnárné Szabó Szilvia, Molnár Zsolt, Tóthné Vágó 
Helga és Tóth Lászlóné. 

Idén is megszervezzük az adománygyűjtő akciót, 
bízunk benne, hogy még többen csatlakoznak majd a 
kezdeményezéshez.

„Édes, Boldog Karácsonyt 
minden gyermeknek”

TVKA Kuratórium

Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi 
CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügye-
letek szervezésének kamarai kötelezettsége megszű-
nik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes rész-
vétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük 
az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma 
esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék!
Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelő-
ző munkanapon 18 órától kezdődik és a munkaszü-
neti napot követő munkanapon 8 óráig tart.
2016.03.06. - Dr. Krevenka Antal - 2760 Nagykáta, 
Zárda u. 3/a. 06 (53) 380-181, 06 (30) 325-4527
03.12-03.13. - Dr. Kapp Péter - 2251 Tápiószecső, 
Munkácsy u. 17. 06 (20) 556-2611, 06 (30) 952-1512
03.14.-03.15. - Dr. Haris István - 2243 Kóka, Tán-
csics M. u. 1. 06 (29) 429-249, 06 (30) 299-2504
03.19.-03.20. - Dr. Felde István - 2765 Farmos, Viola 
u. 23. 06 (20) 941-0568
03.26.-03.28. - Dr. Grónás Tibor - 2252 Tóalmás, 
Deák F. u. 5. 06 (29) 426-616 06, (30) 206-6137
04.02.-04.03. - Dr. Csajbók Krisztina - 2760 Nagy-
káta, Egreskátai u. 14. 06 (20) 264-3604

Dr. Szakács Árpád
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A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány (TVKA) és az 
általa patronált „Spuritusz” Futóklub 2016 évben a követ-
kező programok megszervezését és lebonyolítását vállalja 
önállóan, vagy közreműködőként vesz részt bennük.
2016. március 12. – III. Országfutás Tápiógyörgye-Újszil-
vás között. Indulás 9.00 órakor a Vasútállomásról (ingye-
nes)
2016. május 1. Községi Majális keretében - Mezei futó-
verseny a tápiógyörgyei Általános iskola és Óvoda osztá-
lyainak, csoportjainak. A rendezvényen a győztes osztály 
és csoport készpénztámogatást kap, az adott osztály és 
csoport éves programjának megvalósításához. (ingyenes) 
Továbbá a majálison ügyességi játékok biztosítása. (ingye-
nes)
2016. június 24. „Szentiványiéji Villámcsődület” 
(flashmob) fussunk és éjszakázzunk a leghosszabb éjsza-
kán a Falumúzeumban (ingyenes)
2016. július 23. V. Gulyaterelő Futóverseny Az ötödik ju-
bileumi futóverseny megszervezése és lebonyolítása a fa-
lunapi rendezvények programrészeként. Kezdés 8.00 óra. 
(nevezési díjak a helyszínen)
2016. augusztus első hete Alapítványi ünnepi közgyűlés, 
az alapítvány támogatóinak, segítőinek, közreműködőinek 
meghívásával. Helyszín: Falumúzeum. (ingyenes)
2016. augusztus 27. Civil Szervezetek (Egyesületek) 
Napja a strandkertben! Közös ünneplés és kötetlen össze-
jövetel minden tápiógyörgyei Egyesület, Civil Szervezet 
részvételével! (ingyenes)

2016. december 10. Községi Karácsonyi Vásár Ünnepi 
vásár az Óvoda, Általános Iskola, Egyesületek, civil szer-
vezetek, helyi vállalkozók részvételével, az adventi idő-
szakban. Helyszín: Faluház
III. Mikulás-futás a Karácsonyi vásár keretében (ingyenes)
III. Pálinkaverseny szintén a Vásár ideje alatt (ingyenes)
2016. december 5-18. „Édes, Boldog Karácsont minden 
gyermeknek” adománygyűjtő akció tápiógyörgyei lakosok 
és az Alapítvány szervezésében.

A „Spuritusz” Futóklub edzéseit – a nyári 1 hónapos 
szünet kivételével - minden csütörtökön 18 órától, vasár-
nap 17 órától tartja évszaknak megfelelően a tornaterem-
ben és a községi sportpályán (a részvétel ingyenes).

Ezen kívül csoportos utazásokat szervez az áprili-
si budapesti Vivicitta, szeptemberi félmaraton, októberi 
maraton versenyekre. Júliusban a Hortobágyra, illetve áp-
rilis május, szeptember hónapokban a Tápió-vidék telepü-
léseinek futóversenyeire.

A TVKA itt szeretné megköszönni mindazok felaján-
lását, akik adójuk 1%-val 2015-ben támogatták Alapítvá-
nyunkat. A felajánlásokból 50.524,- forinttal gazdálkod-
hattunk.

Ezúton kérjük minden kedves támogatónkat, hogy az 
idei évben is, amennyiben módjukban áll, úgy szíveskedje-
nek adójuk 1%-át az Alapítvány részére felajánlani.

Alapítványunk pontos neve és adószáma:
TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18222810-1-13

Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 2016. évi programterve

A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány (TVKA) az 
Önkormányzat felkérésére és támogatásával 2015. dec-
ember 5-én szombaton rendezte meg a 2015. évi Közsé-
gi Karácsonyi vásárt. A 2014-ben, az adventi időszakban 
hagyományteremtő szándékkal indított program immár 
szerves részévé vált a falu karácsonyi programjainak.

A vásár idén is főként azzal a céllal szerveződött, 
hogy a falu egyesületei, az iskola és az óvoda a terméke-
iknek elkészítésével és árusításával adományokat gyűjt-
sön és bevételhez jusson, amelyet a saját működésükre 
és céljaik elérésére fordíthassanak.

A vásár 14 órakor nyitotta kapuit. A köszöntők után 
a II. Mikulás-futás keretében kocoghattak a sportszere-
tők és a vállalkozó kedvűek a Mikulással. A kimelege-
dett futókat csokival és forró teával várták és díjazták a 
rendezők. A futás után a Télapó „szánját” hátrahagyva 
megérkezett a vásárba. Itt az iskola és az óvoda gyerkő-
cei, valamint a Csipet csapat fúvósai által előadott mű-
sort tekintette meg. A műsor a Mikulás és Krampuszain 
kívül nagy sikert aratott a vásári nézelődők, árusok és 
vásárlók körében is.

A civil szervezeteken és az oktatási intézmények 
csoportjain kívül még helyi, vagy helyi kötődésű vál-
lalkozók is gyarapították a vásári árusok körét. A stan-
dokon a saját készítésű, gyártású termékek vásárlása 
mellett,lehetőség nyílt a kóstolásra és a fogyasztásra, 
valamint kézműves foglalkozásokra is. 

Most is vendégünk volt mindenki egy pohár forró te-
ára, illetve a jól bevált egyesületi büfé is működött - friss 
sült kolbásszal és forralt borral!

A vásár részeként megrendeztük a II. tápiógyörgyei 

pálinkaversenyt is, amely végeredményeként kihirde-
tésre került a „Tápiógyörgye legfinomabb pálinkája” 
cím. Idén a kiírás része volt, hogy a versenyen csak 
tápiógyörgyei lakosok és csak a saját párlatukkal indul-
hatnak. A versenyre szép számban (15 db) érkezett neve-
zés, így a zsűri 2 órán keresztül ízlelgette és kóstolgatta a 
versenyzők által benevezett mintákat. A bíráló bizottság 
Székelyné Izsold Nikoletta kökényfőzetét három csilla-
gos pálinka-kiválóságnak minősítette, Székely Ferenc 
birs pálinkáját négy csillagos pálinka-kiválóságnak is-
merte el. 2015-ben az öt csillagot, azaz a „Tápiógyörgye 
legfinomabb pálinkája” címet végül Baráti Kör törköly 
pálinkája nyerte el.

Természetesen, az eredményhirdetést követően a vá-
sározók mindannyian megkóstolhatták a benevezett pá-
linkákat! Ez olyan sikeres programelem volt, hogy a nap 
végére már híre hamva sem volt a nedűknek. 

A vásár összegzéseként megállapítottuk, hogy bár 
a résztvevők idei létszáma mind árusban, mind vásár-
lóban elmaradt az előző évitől, ugyanakkor a kiállítók 
összességében eredményesnek ítélték meg az aznapi be-
vételt. A hangulatot kívülről kissé meghatározta az esős, 
borongós időjárás, de az ezen a délutánon a Faluházban 
összegyűlt embereken igazán látszott az ünnepi készü-
lődés áhítata. Jó volt megállni egy-egy pillanatra, régen 
látott ismerősökkel szót váltani, a szokásos rohanás he-
lyett nyugalomban beszélgetni.

A kapott visszajelzések megerősítették a szervezőket 
a hagyományteremtés további szándékában. Amit meg-
alapoz azon tény is, hogy az Önkormányzat már jelezte 
az igényt, hogy 2016-ban is találkozzunk az ádventi vá-
rakozás idejében.

Karácsonyi vásár 2015.

TVKA Kuratórium
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Tóth Boglárka díjugrató

- Mikor kezdtél el lovagolni és hol?
- Már kiskoromban lovagoltam a nagybátyámnál 

és Pokoltanyán.11 éves koromban jött egy fordulat, 
amikor a kézilabdát abbahagytam, mert eldöntöttem, 
hogy komolyabb szinten szeretném űzni a díjugratást.

Ehhez kötelező rajtengedély vizsgát kellett tenni, 
amire már Tápiószentmártonban készültem fel.

- A vizsga után jöttek a versenyek?
- Igen, még abban az évben karácsonykor kaptam 

a Husit és kisebb számokban indulhattam.
- Első sikereid?
- Kaposváron, a mesterek Tornáján Isaac 

nevű lovammal 3. helyezést értem el, ezt 
követően Csapatbajnokok lettünk a korosztályos 
Championátuson, és következett egy nemzetközi 
verseny Pezinokban, ahol gyermek kategóriában 
Cosimellával nagydíjat nyertünk. Cosimella egy 
kanca, őt szeretem a legjobban. Talán, mert nagy 
kihívás, nehéz rajta maradni, de sok sikerünk volt 
már együtt.

Az eddigi legnagyobb sikeremnek mondható a 
2015 szeptemberében rendezett Bábolnai Díjugrató 
Magyar Bajnokság. Egyedüli gyerekként indultam 
az ifjúsági kategóriában. Hirtelen nagy lépcső, 
a döntőben már 140 cm-en kellett teljesíteni, 
ami hibátlanul sikerült a legjobb idővel. Így 
összesítésben a 6. helyezést értük el Claudiussal a 26 
fős mezőnyben.

- Mennyi munkát vesz ez igénybe?
- Minden héten 6 nap, naponta 5 óra edzés 

Gombán a Fetti lovardában. Ezt a lovak is igénylik 
és nekem is fontos.

- Úgy hallottuk, Magyar Válogatott is lettél?!
- Igen, oda nagyon nehéz bekerülni, de sok 

munkával sikerült. Ezzel együtt nagyon sok 
nemzetközi versenyen is részt kell venni különböző 
országokban és itthon is, mert ebben a csapatban 
mindig csak öten lehetünk. Már a rajtengedély 
vizsga óta nagy álmom volt az Európa Bajnokság, 
amit tavaly Ausztriában rendeztek. Itt sikerült a 
középmezőnyben végezni a nagyon erős 22 országból 
és 131 indulóból álló mezőnyben.

- Mik az idei célok?
- Az EB idén Írországban lesz, remélem, hogy ide 

is sikerül kvalifikálni magunkat. Ha nem, akkor az 
OB-n, mert már hivatalosan is ifiként dobogós helyet 
szeretnék elérni.

Fehér Levente
(kyokushin karate)

Levente 2008-ban, 4,5 évesen kezdett el karatézni az 
abonyi Power Karate SE-ben. Már az első alkalommal 
nagyon megtetszett neki ez a sport, és azóta is töretlen a 
lelkesedése. Nagyon várta, hogy versenyezhessen, ezért 
első versenyén külön engedéllyel vett részt, mert még 
nem érte el az alsó korhatárt. Ez a verseny Szlovákiában 
volt, ahol nála 2-3 évvel idősebbekkel versenyzett, és 
bronzéremmel tért haza. 

2012-től a Full-Contact Team Szolnok versenyzője 
lett, ekkor kezdett el rendszeresen versenyezni. Az 
évet 100%-os mérleggel zárta, hiszen ebben az évben 
minden versenyt megnyert, ahol elindult. 

2014-től már nem csak küzdelemben, hanem 
formagyakorlatban is megkezdte az érmek gyűjtését. 
Levi technikai tudása kiemelkedő, melyet több 
versenyen is legtechnikásabb versenyző különdíjjal 
jutalmaztak a bírók.

Következő nagy megmérettetés április 2-án a 
Diákolimpia döntő lesz Veszprémben, de már készül a 
június végi Világbajnokságra is.

Levi 2012 óta 44 aranyérmet, 8 ezüstérmet és 4 
bronzérmet nyert.

Legfontosabb eredményei:
2x Világkupa győztes (2012, 2013)
1x Euróba bajnok (2014)
1x Európa Kupa győztes (2014)
3x Diákolimpia bajnok (2012, 2013, 2014)
6x Magyar bajnok 
2012-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is ő 

lett klubja legeredményesebb versenyzője. 2013-ban 
megkapta Az év sportolója 2013 díjat. 2015-ben Abony 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Jó tanuló, 
jó sportoló” díjat ítélte neki.

Edzői: Magna Gergő és Fórián Enikő.
Levente a sporteredmények mellett kitűnő tanuló, 

rendszeresen részt vesz tanulmányi versenyeken. Első 
osztályos kora óta zeneiskolába is jár, trombita tanszakra.

Legjobb tanulmányi verseny eredményei:
2012-ben matematika versenyen országos 9. 

helyezést ért el, 2014-ben országos angol versenyen 9. 
helyezett lett, szintén ebben az évben a Fox Competition 
nemzetközi angol versenyen nemcsak korcsoportjában, 
hanem az összes induló összesített eredménye alapján 
a 3. helyen végzett. 2015-ben természetismeret verseny 
megyei döntőjében 8. helyezést, angol versenyen 
országos 7. helyezést ért el.P. J. P. J.
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Az új évben, immár a bajnokságok tavaszi for-
dulóiban mindkét csapatunk a biztos bennmaradást 
tűzte ki célul. Ennek érdekében sokszor taktikázunk 
a csapatok felállásával is, melynek eredményének 
tekinthető a tavaszi szezon harmadik körének kettős 
győzelme. NB III-as csapatunk Vác csapatát, megyei 
I. osztályú csapatunk Dunaharasztit győzte le. Min-
dent megteszünk, hogy a további fordulók során el-
érjük céljainkat, és továbbra is meghatározó csapatai 
lehessünk aktuális bajnokságainknak.

2015. december 28-án rendeztük meg immár 11. 
alkalommal a nagy sikerű Éjszakai Asztalitenisz Ver-
senyünket. Amint a korábbi években, úgy most is 
nagy volt az érdeklődés, és az ország minden tájáról 
jöttek Tápiógyörgyére a sport szerelmesei. Külön örö-
münkre szolgált, hogy szép számú nevező küzdött az 
amatőr versenyszámokban, és az igazolt versenyzők 
között a legmagasabb osztályokban játszó, NB I-es 
játékosok is tiszteletüket tették nálunk. Kora délután-
tól másnap reggelig tartottak a mérkőzések, melyek 
igen csak próbára tették az indulók állóképességét, de 
mindvégig sportszerű, kiváló mérkőzéseknek lehet-
tünk tanúi. Minden induló bőséges játéklehetőséghez 
jutott, és sokak már a helyszínen a következő évi ver-
senyről érdeklődtek.

Eredmények: 
Női amatőr: 1. Mohácsi Sára, 2. Varró Vivien,
3. Leitner Andrásné, Lukács Tímea
Férfi amatőr: 1. Bánfi Balázs, 2. Lőrincz Viktor,
3. Bálint Attila, Lőrincz Roland
Férfi igazolt: 1. Szelei Szabolcs, 2. Csajbók Tibor, 3. 
Németh Miklós, Vágó Péter
Páros: 1. Némedi Zalán-Szelei Szabolcs, 2. Bánfi 

Sándor - Katona Csaba, 3. Ferenczi Zoltán - Matalin 
Bogdán, Imrei Ferenc - Németh Miklós

DC csapat: 1. Némedi Zalán - Szelei Szabolcs, 
2:.Győr Róbert - Németh Miklós, 3. Dr. Sági László - 
Vass Imre, Ferenczi Zoltán - Matalin Bogdán 

Gratulálunk a győzteseknek és helyezetteknek! 
Reméljük jövőre is találkozunk minden indulóval, és 
ismét egy jó hangulatú, különleges sportélményben 
osztozhatunk sportbarátainkkal.

2015-ös évben a 2014 évi felajánlott személyi jö-
vedelemadó 1%-ából 172.163Ft-ot kaptunk. Az azt 
megelőző évben felajánlott összegből 23.033 Ft-ot 
áthoztunk 2015-re, így 2015-ben 195.196Ft-ot köl-
töttünk sportszerekre, felszerelésekre és versenyek 
rendezésére.

Köszönjük minden kedves felajánlónak, hogy tá-
mogatta egyesületünket. Várjuk továbbiakban is fel-
ajánlásaikat. 

Név: TASK
Adószám: 18677375-1-13.

Mohácsi Bence

TASK hírek!

Tavaszi Árkínálat a Tápió Tüzépen!
Sóder 4500/m3, zsalukő 250ft, B30-as 120ft, üveggyapot szigetelő tekercs 4700ft.
Zártszelvény 40x40x2 3100ft, 60x40x2 4100ft, térháló 10.2 m2 3400ft, szürke térkő 1700ft, 
kerti szegély 450ft, borovi lambéria 2000ft, kőzetgyapot szigetelés 3500ft, cement már 3000-
3400 ft-ig. GV3.5-ös szigetelőlemez 4500ft. 
Ragasztók, zsákos vakolatok, önterülő aljzatkiegyenlítő, vízszigetelés, egyaránt megtalálható 
nálunk. Betonáruk nagy választékban, cserép 150ft-tól kapható.
Fűrészárú: deszka 650ft, tetőléc (bramac) 110ft, szarufák, gerendák, akár komplett tetőanyag 
összeállítás.
Beltéri és kültéri festékek színre keverve, nemesvakolat 6200ft/veder áron (10m2), 6-30-as va-
kológipsz 1800ft, 0-10 glettelő gipsz (fehér) 2700ft, élvédők, gipszkarton, csavarok, szegek, 
aknafedők. Folyókarács.

Kiszállítás, darus és billenő platós saját autóval.
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Fék-Kari Autósbolt Tápiógyörgye
15 éve a  lakosság szolgálatában!

Folyamatos akciók!
- 10W40-es motorolaj
- akkumulátorok
- ablaktörlők
- Mannol termékek

Szolgáltatásaink:
- Stihl és Al-ko szakszervíz
- kerti gépek javítása
- fék, kuplung felújítása
- munkavédelmi tevékenység
- cipő, ruha javíttatás
- szőnyeg, ruha tisztíttatás
- óra, ékszer javíttatás
- autó és épület üvegfóliázás
- riasztórendszerek telepítése, javítása

Nyitva tartás:
Hétköznap 8 - 16 óráig
Szombaton 8 - 12-ig

Telefonszám: +36 53 583-504
Ügyelet: +36 20 9354-812

E-mail: fekkari@freemail.hu 

FIGYELEM! ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
TÁPIÓSZŐLŐSÖN A FERZOL

LEMEZMEGMUNKÁLÓ KFT.-NÉL!
• Szeretne egy dinamikusan fejlődő vállalat munkatársa lenni?
• Szeretne stabil, hosszú távú munkahelyet találni?
• Szeretne egy jó csapat tagja lenni?
• Szeretné képezni magát? 
• Szeretne karriert építeni?

A Ferzol Lemezmegmunkáló Kft. az alábbi munkaköröket kínálja:
• élhajlító, • hegesztő, • porfestő, • targoncavezető, 

• szerszámkészítő, • gépkocsivezető, • gépbeállító lakatos, 
• betanított munkás, • csomagolás tervező, • pénzügyi munkatárs
Amit kínálunk: - akár havi 150.000 Ft-os nettó fizetés egyes 

fizikai munkakörök esetén
- hosszú távú stabil munkalehetőség

- szervezett munkába járás biztosítása
- munkavállaló barát béren kívüli juttatási rendszer

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, kérjük 
küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölé-
sével. Jelentkezés a Munkaügyi Osztály telefonszámán: 
06-53/585-080-as telefon *23-as mellékén, vagy allas@
ferzol.hu e-mail címen, vagy levélben az alábbi címen:  
FERZOL Kft. Tápiószőlős, Ceglédi út 15. (munkaügyi osztály). 

További információk: www.ferzol.hu.
Toborzónapot tartunk

2016. március 22-én (kedden) 16:00 órakor
Helyszín: Tápiógyörgyei Községi Művelődési Ház, 

Tápiógyörgye Deák Ferenc utca 2-4.
Buszos bejárást biztosítunk!

Legyen a munkatársunk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jövedelmünk után kötelesek vagyunk adót fizetni. Az 
adónk 1%-áról viszont eldönthetjük, hogy melyik társadal-
mi 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
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Cipőjavítást 
vállalok!

Nagy András
Tápiógyörgye
Mónus Illés 

utca 8.

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
EBOLTÁS

Ára ebenként: 3500.- Ft.
Féreghajtó tabletta: 200.- Ft/db

Mikro chip beültetés rendelőben: 3500.- Ft./eb
Háznál: 4000.- Ft/eb

Új oltási könyv kiállítása: 600.- Ft/db

rendelő:
Dr. Sztankovics Gyula

Tápiógyörgye, Táncsics M. ú. 9.

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

EBOLTÁS!
Tisztelt Lakosság!

Veszettség oltás miatt 
2016. március 1-től április 2-ig

meghosszabbított nyitva tartással 
állunk rendelkezésükre.

 A rendelő 2016. március 12-én
és március 26-án 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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

drága szerettünk

Németh Gábor
(1952 - 2016)

temetésén megjelentek, 
sírjára virágot koszorút 
helyeztek, fájdalmukat 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központi  i roda:  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,  Gesztenyesor u.  23.

06-20/375-90-23  

Anyakönyvi  ügyintézés 
Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés 

Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

Köszönetnyilvánítás
„Ha emlegettek, köztetek leszek, 

de fáj ha látom könnyetek!” 
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Varga József (1971 - 2015)
szeretett férj, fiú és édesapa temetésén részt vettek, 
sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték, és mély 

fájdalmunkban osztoztak. Drága emléke, vidám mosolya 
szívünkben örökké velünk marad!

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük a részvétet mindazoknak, 

akik 

Sas Sándor 
(1927 - 2016)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek el és mély gyászunkban osztoztak.

Köszönettel: a gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet a temetés meg-
szervezéséért, a szertartásért és mindazoknak, 
akik mély fájdalmunkban vévigkísértek férjem, 

édesapánk, nagyapánk útját a temetőben és sír-
jára virágot helyeztek el. 

Simon Sándor 
(1934 - 2016) 

Gyászoló család.
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Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 2-4.

E-mail: faluujsag@freemail.hu, Nysz. 2.2.4/1251/2002. ISSN 2062-5324.
Kiadó: Községi Önkormányzat. Főszerkesztő: Polyák József. Tervezte: Polyák József, Móricz József

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

Alsós és felsős farsangi mulatságok az Iskolában


