
Meghívó
Tápiógyörgye község Önkormányzatának képviselő testülete, a Polgármesteri Hi-

vatal, a Községi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, családjának tagjait, ismerőseit, 
barátait a község kiadásában megjelenő „Kiss József igazgató tanító emlékkönyvé”-

nek bemutatójára,
2017. december 21-én (csütörtökön) délután 17 órára a könyvtárba.

A könyv szerzője: Bihari József ny. megyei múzeumigazgató, Nagy Zoltán ny. ált.isk.
igazgató, - mindketten a falu szülöttei.

Az új helytörténeti könyvet Borókai Gábor, a Heti 
Válasz c. folyóirat főszerkesztője mutatja be az 

érdeklődő közönségnek.
Tisztelettel látjuk, várjuk!

Varró István polgármesterKiss József alkotása



2. 
Önkormányzati hírek

Tisztelt Tápiógyörgyeiek!

Önkormányzatunk elfogadta a 
2018. évi költségvetést. Elsődleges 
feladatunk a település működteté-
se, azonban nagy leterheltséget fog 
jelenteni jövőre is a csatornázási 
munkálatokhoz felvett Társulati 
hitel kamatainak visszafizetése. 
Tápiógyörgye idén 23 millió fo-
rintot teljesített, azonban 2018-ban 
további 33 millió forintot kell erre 
vonatkozóan visszafizetnie. Ennyi 
pénzt megtakarítani csak nagyon 
szoros gazdálkodással tudunk elő-
teremteni. A legutóbbi újságban 
már írtam arról, hogy egy ilyen kis 
településen csodákat lehetne mű-
velni ilyen sok pénzből.

Településünkön a helyettesí-
tést vállaló orvosok száma bővült. 
Ceglédről Dr. Kelemen István há-
ziorvos is vállal helyettesítést, így 
csökkentettük Dr. Hódi Pál házior-
vos leterheltségét. Ezúton szeret-
ném megköszönni Tugyi Istvánné 
asszisztens lelkiismeretes munká-
ját. Az orvosi leterheltség miatt je-
lentősen megnövekedett munkája, 
azonban Ő fáradtságot nem kímél-
ve végzi feladatát.

A gyerekorvos rendelőjét újra 
kifestettük, a WC kulcs problémát 
megoldottuk. Reméljük, további 
probléma nem adódik majd a mű-
ködés során.

A csatornázás után sikerült je-
lentős mennyiségű útsüllyedést 
helyreállítani és az elmúlt hetek-
ben 500 m2 kátyút javítottunk ki. 
Tavasszal folytatjuk az útburkola-
tok javítását. 

A Zeneiskola felújítására ki-
írt pályázatunk közbeszerzését a 
nagykátai Bul-Bau Kft. nyerte. A 
januárban kezdődő beruházás so-
rán a Zeneiskola egy időre a Mű-
velődési házba költözik. Kérjük a 
szülők és a gyerekek megértését.

Az elmúlt hetekben a Bel-
ügyminisztériumtól a közmunka 
támogatására újabb eszközöket 
nyertünk. Egy nagy teljesítményű 
gallyaprítót és a fűszernövények 
csomagolásához kapcsolódó cso-
magoló gépet. Célunk a lakosság 
megsegítése, a ledarált gallyakat 
szociális tüzelőnek osztjuk majd 
ki. 2018-ban is várhatóan tovább 
támogatják programjainkat. Mind 

a mezőgazdasági, mind az Önkor-
mányzati ingatlanok felújítását. 

Befejeztük a Gondozási Köz-
pont Deák Ferenc úti telephelyé-
nek bővítését. Ez után már 10 főt 
tudunk itt elhelyezni, újabb vizes-
blokkal és nagyobb közösségi tér-
rel bővült az épület. Bízunk benne, 
hogy a lakók megelégedésére kul-
turáltabb elhelyezést tudunk bizto-
sítani.

 A tél folyamán a Mikhely-féle 
ház belső felújítása és a Bartók 
Béla út 2. szám alatti, második la-
kás belső felújítását tervezzük. 

A képviselő testület döntött a 
szennyvízszippantó teherautó el-
adásáról, melyet 5,5 millió Ft + 
ÁFA értékben Kis Pál újszilvási 
vállalkozó vásárolt meg. Ennek 
árát, a régi szemétszállító gépjármű 
árát, valamint az Önkormányzati 
erdő eladási árát tartalék számlán 
helyeztük el, így ezekkel közel 16 
millió Ft tartalékalapot képeztünk. 
Ennek felhasználásáról a képviselő 
testület dönthet, melyet csak Ön-
kormányzati vagyon növekedésére 
használhatunk fel.

A hónap végén befejeződnek 
a csatorna házi bekötések, ezt kö-
vetően már minden ingatlan tulaj-
donos saját maga kell, hogy elvé-
gezze ezeket a munkálatokat. A 
csatorna hozzájárulásokból eddig 
- a társulat felé megfizetendő több 
mint 40 millió Ft-ból - a felszólí-
tott lakosok több mint 20 millió 
Ft-ot fizettek meg. Köszönjük erőn 
felül teljesített befizetéseiket.

Befejeződött a vasúti felújítás, 
azonban jeleztük a főmérnöknek, 
hogy milyen jellegű problémákat 
nem oldottak meg. Tönkretették a 
nehéz gépjárművek az Ady Endre 
utat, nem rakták rendbe a kő táro-
lásához biztosított vasúti területet, 
megoldatlan a kocsmától a vasúti 
épület megközelítésének lehetősé-
ge, nincsenek járdák, félig elbon-
tott kerítés és gazdátlan kert fogad-
ja az utazókat. Várjuk a válaszukat 
és a mielőbbi javítási munkálatu-
kat.

Január végén, akik szeretnék, a 
pokoltanyai útra jöhetnek fahajtá-
sokat vágni, gallyazni saját maguk 
számára tüzelő anyagot biztosíta-
ni. Ennek feltétele, hogy először 
az aljnövényzetet kell kitakarítani, 

után lehet a megjelölt faanyagot 
kivágni. Előzetesen 20 ezer Ft ka-
uciót kell letenni a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában, majd a mun-
ka elvégzése után az visszafizetés-
re kerül.

Végleg bezártuk és körbeárkol-
tuk a régi Szőlő úti zöldhulladék 
lerakót és szennyvíz leürítőt. A ta-
lajvizet figyelő kutakon keresztül 
ellenőrizzük. 

A képviselő testület elfogadta 
Tápiógyörgye település képvédel-
mi rendeletét. Ezt követően nem 
lehet bármilyen formájú, bármi-
lyen színű házat építeni, nem lehet 
összevissza kerítéseket építeni. Az 
Önkormányzat számára kötele-
zően megvalósítandó feladat el-
végzésében köszönetet mondok 
Németh Csaba képviselőnek, Mó-
ricz Józsefnek a Művelődési ház 
munkatárásának és Turóczi István 
Zoltánné jegyzőasszonynak, akik 
ezt a rendeletet elkészítették és be-
terjesztették a képviselő testület-
nek. Mielőtt hozzákezdenek ilyen 
jellegű munkálatokhoz, kérem, ke-
ressék fel a Polgármesteri Hivatalt 
egyeztetés céljából. 

Köszönöm azoknak a szülők-
nek, egyesületeknek a munkáját, 
akik előkészítették az Adventi 
gyertyagyújtásokat és a Karácso-
nyi vásárt. Gratulálok nekik, na-
gyon jó volt látni milyen sokan 
voltak a művelődési házban ezen a 
decemberi szombat délutánon.

Kívánok minden újság olva-
sónak és lakosnak, szeretteiknek, 
Boldog Békés Karácsonyi Ünne-
peket és Nagyon Boldog Új Évet!

Varró István
polgármester

Fenyőfavásár
Ebben az évben is ritkítás céljá-

ból az Önkormányzat fenyveséből 
lehetőség nyílik december 22-én, 
pénteken, délelőtt 9-11 között fe-
nyőfát vásárolni. A fenyőfa ára 
2000 Ft/db. A szállításról minden-
kinek magának kell gondoskodnia.             

             
Varró István polgármester



3.Új telefonos trükkel próbálkoznak a csalók!
Nyereményekre, telefonszámla 

tartozásra hivatkozva próbálják meg-
téveszteni a hívott személyt.

Kérjük, ne dőljenek be a csalók-
nak!

Az elmúlt időszakban több esetben 
előfordult, hogy ismeretlen személyek 
többnyire szám kijelzés nélkül, eseten-
ként szám kijelzéssel telefonon felhív-
ják a sértetteket. Közlik, hogy az egyik 
telefontársaság, vagy gazdasági cég 
által meghirdetett nyereményjátékban 
pénzösszeget, vagy nagyértékű tárgyat 
nyertek. 

A csalásra irányuló telefonálás el-
követője nyájas hangon arra kéri a sér-
tettet, hogy telefonos egyenlegfeltöltést 
hajtson végre, mivel ez a feltétele annak, 
hogy az elnyert pénzösszeg átutalható 
legyen a sértett bankszámlájára. A be-
csapott állampolgárt egy, a lakhelyéhez 
közeli ATM automatához irányítja, és ott 

az általa diktált tranzakció végrehajtásá-
ra kéri.

 A jóhiszemű és gyanútlan sértett, 
reménykedve az ígért több százezeres, 
de akár milliós nagyságú pénzösszeg, 
vagy nagyértékű tárgy elnyerésében, a 
felszólításnak eleget tesz és 15 ezertől 
akár 180 ezer forint nagyságig a csa-
ló által diktált számsorra feltöltést hajt 
végre a kijelölt ATM automatánál. Ezt 
azonban nem követi az ígért nyeremény 
átadása, átutalása. A csalók a hívott fél 
korosztályához igazodnak és készpénz, 
vagy nagy értékű márkás termékek nye-
reményének ígéretével próbálják azokat 
megtéveszteni.

Sajnos több esetben fordul elő az is, 
hogy ismeretlen számról érkező hívás 
a telefonszámla befizetésének elmara-
dását jelzi. Az elkövetők elmondják a 
hívott félnek, hogy számlája elmaradást 
mutat, melyet haladéktalanul rendezni 

kell, ellenkező esetben a szolgáltatást 
megszüntetik. A hívott fél ilyenkor szin-
te minden esetben megteszi, amit kérnek 
tőle, és egy megadott számlaszámra a 
hiányolt összeget ellenőrzés nélkül át-
utalja.

A rendőrség kéri, hogy a hasonló 
esetek elkerülésének érdekében fokozott 
fenntartással kezeljék a jelzett tartalmú 
telefonhívásokat. A csalást elkövetni 
szándékozó személyek utasításait ne 
hajtsák végre. Kérjenek egy visszahív-
ható központi számot, és PIN kódjukat 
illetékteleneknek soha ne adják meg.

Amennyiben hasonló jellegű bűn-
cselekmény áldozatává váltak, jelent-
kezzenek az ingyenesen hívható 06-80-
555-111-es „Telefontanú” zöld számán, 
a 107, vagy a 112 központi telefonszá-
mok valamelyikén.     

 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
 Bűnmegelőzési Osztály

Az „unokázós” csalásokról: 
Egyedülálló időskorúak célpontjai az 
újra és újra felbukkanó csalóknak. Az 
„unokázós” módszer lényege, hogy a 
késő esti, éjszakai órákban felhívják a 
kiszemelt áldozatot az alábbi színlelt in-
dokokkal. 
• Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet 
szenvedett, az okozott károk rendezése 
miatt pénzre van szüksége.
• Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt 
vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.
• A hozzátartozó bajba került, esetleg 
fogságban van, csak pénzért cserébe en-
gedik szabadon.
• Életmentő műtétet kell végrehajtani az 
unokán, vagy más hozzátartozón.

Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak 
egy magát „rendőrnek” kiadó személyt 
is, aki megerősíti az időset abban, hogy 
valóban megtörtént a baleset, vagy mű-
tét, ezzel erősítve az idősben azt, hogy 
mindenképpen segítenie kell. Ezekkel 
az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan 
idős embert arra, hogy minden pénzt, 
ékszert, értéket átadjon a telefon után 
nem sokkal érkező közvetítőnek, aki 
elhiteti magáról, hogy jó barát, ismerős, 
és már viszi is a zsákmányt. Az effé-
le csalásokra is igaz az, ami a legtöbb 
bűncselekményre, hogy könnyebb meg-
előzni, mint felderíteni. Ezért felhívjuk 
az idősek figyelmét arra, hogy a gyanús 
éjszakai telefon esetében kételkedjenek, 
kérdezzenek, igyekezzenek minden 
lehetséges eszközzel meggyőződni a 
hallottak valóságtartalmáról, értesítsék 
a rendőrséget, ha feltételezhető, hogy 
csaló van a telefon másik végén, hogy 
minél kevesebben váljanak áldozattá.

A rendőrség azt tanácsolja, hogy hív-
ják fel rokonuk, ismerősük figyelmét 

a bűnelkövetési módszerekre, és 

mondják el nekik a rendőrség tanácsait:
• Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvá-
nos helyen magánügyeikről, ezeket az 
információkat a bűnelkövetők felhasz-
nálhatják.
• Ne bízzanak meg a váratlanul telefo-
non vagy személyesen jelentkező idege-
nekben!
• Ha gyanús telefonhívást kapnak, ha-
ladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot 
unokájukkal, hozzátartozójukkal, mert 
ezzel tudják ellenőrizni a hívás valódi-
ságtartalmát.
• Soha ne adjanak át pénzt, vagy más ér-
téket idegenek számára!
• Bűncselekmény gyanúja esetén értesít-
sék a rendőrséget!

Figyelem! A csalók a bűncselekmé-
nyek elkövetésére felkészülnek és a sér-
tett bizalmának elnyerése végett olyan 
valós információkat is közölhetnek, 
amelyek valóban a hozzátartozóhoz 
kapcsolódnak.

A trükkös lopásokról: Mindennap-
jaink jelenségévé vált az a fajta bűnel-
követési módszer, amikor időskorúak 
lakóhelyén megjelennek idegenek, majd 
különféle hivatalos személynek kiadva 
magukat, hihetőnek tűnő magyarázatok-
kal, kérésekkel (ELMŰ, vízóra leolva-
sás, gázóra leolvasás…stb.) bejutnak a 
lakásba és a tulajdonos figyelmét elterel-
ve elemelik értékeiket.

A legfontosabb, hogy óvakodjunk 
az idegenektől, és ne engedjük be őket 
lakásunkba! Ha beengedjük, mindig le-
gyen velünk egy szomszéd, egy rokon. 
Amennyiben a hívatlan vendég már 
akaratuk ellenére belépett otthonukba, 
ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet 
nélkül. Amennyiben kellő határozott-
sággal lépnek fel, vélhetően meghátrál, 
és távozni fog. A „vendégtől” mindig 

kérdezzék meg a nevét, írják fel a gép-
kocsija rendszámával együtt. 

Az időskorúak sérelmére elköve-
tett jogsértések során az elkövetők azt 
használják ki, hogy az idősek jószívű-
ek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük 
könnyen elterelhető, és gyakran élnek 
egyedül. Hasonló esetben kérjük, ve-
gyék figyelembe, hogy a biztonságunk 
nagymértékben növelhető megfelelő 
óvatossággal és körültekintéssel!

Mit tegyen, ha idegen érkezik? 
• Idegent lehetőleg ne engedjen be a 

lakásába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, 
akkor soha ne hagyja őt egyedül egyet-
len pillanatra sem!

• Az Önhöz becsengető idegenek-
kel kapcsolatban mindig legyen óvatos! 
Előfordul, hogy hivatalos vagy hasonló 
személynek (postás, újságos, szerelő, 
díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki 
magukat csalók, vagy házaló árusként, 
bajba jutott személyként segítséget kér-
ve próbálnak bejutni a lakásokba!

• Idegen kérésére ne váltson pénzt, és 
legyen óvatos, ha nagy címletű pénzből 
kell visszaadnia, nehogy hamis bank-
jeggyel fizessenek Önnek!

További bűnmegelőzési tanácsok:
- Ismerje meg szomszédjait, és köl-

csönösen figyeljenek egymásra, a ház, 
az utca és a környék biztonságára! 

- Ha elutazik, kérje meg az Ön mel-
lett lakókat, hogy ügyeljenek a lakására, 
ürítsék a postaládáját!

- Használják ki a közösség erejét a 
biztonságuk növelése érdekében!

Amennyiben mégis bűncselekmény 
áldozatává válna:

Kérjük, azonnal értesítse a 
rendőrséget a bárhonnan ingyenesen 

hívható 107-es, illetve a 112-es 
segélykérő számon. 

Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról és a trükkös lopásokról 



4. 

Több mint két évtizede foglalkoztat az a gondolat, 
hogy Fecske Sarolta szegedi egyetemistaként pálya-
díjat nyert dolgozata nem kapta meg azt a figyelmet, 
amit megérdemelt volna, hiszen elsőként foglalkozott 
a Tápió-vidék földrajzával tudományosan. 2003-ban 
megjelent Tápió menti monográfiámban említést te-
szek erről a Széchényi Könyvtárban egyetlen példány-
ban található tanulmány kötetről, de azóta senkit nem 
érdekelt a téma. Most úgy érzem, hogy a Thapeu első 
összefoglaló jellegű kötete nem feledkezhet meg erről 
az úttörő jellegű tanulmányról, - ezzel is hangsúlyt adva 
ennek a most induló tudományos kötetnek, - bizonyít-
ván a múlt megbecsülését, utat mutatva a jövő szándé-
kainak.

Fecske Sarolta életéről, tevékenységéről keveset tu-
dunk, - csak annyit, amit a pályamű végén magáról írt. 
1912-ben született a Békés megyei Csorvás községben. 
Középiskoláit a nagykátai és aszódi polgári leányisko-
lában végezte, majd V-VIII.osztályt a Budapesti Evan-
gélikus Leányiskolában, kollégiumban végezte. 1933-
ban a Ráskai Lea leánylíceumban érettségi vizsgát tett. 
1932-33 tanév második felétől az 1935-36 tanév végéig 
a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 
matematika és természettudományi Karán földrajz-ter-
mészetrajzi szakos hallgatója volt. 1935-ben az egye-
tem ásvány és földtanból kitűzött pályatételre készült 
dolgozatával jutalomdíjat és külön kari dicséretet ka-
pott, 1937-ben a Kogutowicz Károly, Erdélyi László 
által értékelt dolgozatával földrajzi pályadíjat nyert. 
Ezt a pályadíjat nyert tanulmányát a M. Kir. Ferencz 
József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete a 
Rothermere alap támogatásával nyomtatásban megje-
lentette.

A tanulmány szerkezete: I. A Tápióvidék földrajzi 
helyzete és felszíni viszonyai. II. Őstáj III. Az őstáj át-
alakulása. IV. A török utáni újraéledés V. Jelenkor

A Tápió-vidék felszíni viszonyainak kialakításában 
fontos szerepe van a hegyképző erőknek, a víz, és a 
szél építő és pusztító munkájának és az ember tájalakí-
tó hatásának. A hegyképző erők eredménye a Cserhát 
Ceglédbercelig húzódó dombsora. A szél építő munká-
ját bizonyítja a dombsor felszínét borító lösz és a felső 
Tápió völgyét két oldalt közrefogó homokvonulat. A 
víz építő munkája látható a Tápió-völgy feltöltésében, 
romboló munkáját pedig a dombvidék barázdált, mély 
patakvölgyekkel, kimosásokkal tagolt felszíne mutatja.

A tanulmány a Tápióvidéken a következő falvakat 
érti a 1930-as lakossági létszámmal: Tápiószele 9817, 
Tápiógyörgye 6147, Tápiószentmárton 5367, Tápió-
bicske 4226, Tápiószecső 3092, Farmos 3184, Tápió-
sáp 3117, Gomba 2828, Tápióság 2596, Mende 2542, 
Uri 2535, Tápiósüly 2504, Pánd 2072, Bénye 1437, 
Káva 728.

A Tápió-vidék lakosságának összetételéről a követ-
kezőképpen vélekedik: „A Tápióvidék lakossága tehát 
többféle elemből tevődött össze. Egy része a földesurak 
Felvidékről telepített jobbágyai, más részük a török 
pusztítások elől elmenekült, de utána visszatérő régi 
magyar lakosság, a Felvidékről bevándorló palócok és 
végül a Jászsággal határos részeken a jászkunok.” 

Tanulmányához felhasználta az akkori idők legjobb,- 

a témához kapcsolódó tanulmányokat, monográfiákat: 
Borovszky Samu, Csánki Dezső, Czirbusz Géza, Fé-
nyes Elek, Galgóczy, György Aladár, Halaváts, Hóman, 
Kogutowicz, Kolofont, Ortvay, Princz-Cholnoky-
Teleki-Bartucz, Timkó Imre, Treitz Péter műveit. 

Ma is elgondoltató a nyolcvan évvel ezelőtti véle-
ménye a tanulmány írójának, Fecske Saroltának: „A 
Tápió régi kulturális jelentőségét bizonyítják az egyko-
ri ártérből kiemelkedő dombsorok római uralom előtti, 
római és népvándorláskori leletei.A vízi világtól körül-
fogott dombsor igen alkalmas volt a megtelepedésre, 
mert védve volt az áradások ellen, a vízi világ pedig 
a táplálék forrása, védelem és közlekedési út volt egy-
aránt. E kedvező viszonyok következménye az is, hogy 
az elpusztult legrégebb telepek fölött keletkeztek az 
újabbak. Így egymás felett időrendben három települé-
si szintet találunk a dombsor tetején: legalul bronzkori, 
felette jazig, kelta, vagy római telepek, legfelül pedig a 
tatárpusztítás előtti magyar falvak romjai.

A táj fejlődésében nagy zökkenők, visszaesések van-
nak. Így a tatárjáráskor és a török uralom alatt csaknem 
mindaz megsemmisült, amit addig az emberi munka 
teremtett. A török uralom utáni újratelepítésekkel csak 
lassan indult meg a vérkeringés, s a fejlődés mindmáig 
lassú ütemű. A népesedési és kultúrviszonyok az orszá-
gos átlag alatt maradnak, s a nagyobb arányú fejlődés-
nek útját állják a nehéz gazdasági viszonyok s az ipar 
hiánya.”

Közel nyolcvan év távlatából is azt kell mondanunk, 
hogy megállapításai helyesek voltak, a mai napig hatás-
sal vannak modernizálódó. globalizálódó világunkra, 
napi teendőinkre, tennivalóinkra.

Bihari József

„A Tápióvidék földrajza” 



5.

176 évvel ezelőtt született Tápió-
györgyén Miletz János történész, ré-
gész, irodalomtörténész

1841. szeptember 8-án született fa-
lunkban az a sokoldalú tudós ember, 
akinek édesapja 1838-tól 1858-ig volt 
kántor- tanító, s akiről a györgyei Do-
mus Historia nagy elismeréssel ír.

Miletz János 1863-ban a kiskun-
félegyházi, 1870-ben a verseci gim-
názium, 1871-ben a temesvári állami 
főreáliskola, 1879-ben a pesti II. ke-
rületi katolikus főgimnázium, majd 
1880-ban a budai állami főreáliskola 

tanára lett. Cikkei, tanulmányai elszór-
tan jelentek meg különböző lapokban, 
folyóiratokban. A Történelmi és Ré-
gészeti Értesítőnek 1875-79-ben szer-
kesztője is volt. Édesanyja révén Ka-
tona József családjával rokonságban 
volt. A Bánk bán szerzőjének öccsénél 
lakott és a családtól tudós ember lévén 
nagyszámú dokumentumot, levelet, 
kéziratot kapott. Ezek alapján írta meg 
1886-ban: „Katona József családja, 
élete és ismeretlen munkái” című ta-
nulmányát.

Ebben a munkájában számos adatot 
pontosított, életrajzi tényt módosított, s 
e munkájával, adatainak közlésével a 
Katona-bibliográfia és filológia egyik 
alapvető művét hozta létre. E kötete 
1886-ban, Hornyánszky Viktor akadé-
miai könyvárus nyomdájában készült 
el. 

 „Csak dicsőitsük is mindnyájan és 
ne szünjünk meg ünnepelni magyar Al-
földünk derék városa nagyszülöttének 
késő korokra szóló halhatatlan nagy 
nevét! 

Reánk maradt, örök becsű nagy 
műve, nagy szelleme dicsőitését méltán 
meg is követeli tőlünk. És te is csak hir-
desd nagy fiad érdemeit derék magyar 
város!”

„Bem Délmagyarországi hadjára-
ta” című tanulmányát saját költségén 
adta ki Pesten 1882-ben. E füzet „Mu-
tatvány a szerzőnek sajtó alá rendezett 

ily című nagyobb művéből”. „Temes-
vár és vidéke 1848-49-ben”. Szinnyei 
József könyvtárából került egy példány 
az Országos Széchényi Könyvtár állo-
mányába Szinnyei saját kezű feljegy-
zésével, aláírásával. A 7. lapon egy 
kevésbé ismert Petőfi levelet ismertet 
Karánsebesből 1849. április 17-i kelte-
zéssel.

Bem hivatalos jelentésénél még ér-
dekesebb Petőfi Sándor levele, ki mint 
a táborozásban részt vett szemtanú, 
élénken, telve humor-, lelkesültség,- s 
kedélyességgel írja le az „öreg úr” vas-
kapui diadalát.

Élénken foglalkoztatta Temesvár 
történelme, a magyar történelemben 
betöltött szerepe s erről sokat írt, elő-
adásokat tartott. „Gizella első koronás 
magyar királynő élete” című művét 
saját költségén jelentette meg 1875-
ben Temesvárott. Somogyszentgyörgy 
vára – humoros versezet című művét 
Nagykanizsán adta ki 1892-ben. Tör-
ténelmi, régészeti, irodalmi ismeretei, 
széleskörű műveltsége alapján megbe-
csült tanárként tartották számon 1903. 
február 15-én bekövetkezett haláláig. 
175-dik évfordulón lett volna ildomos e 
rövid megemlékezést megírni, de gon-
dolom így is a község tudományossága 
tiszteleg emléke előtt, mert élete végéig 
györgyeinek tartotta magát.

Bihari József

176 évvel ezelőtt született Tápiógyörgyén Miletz János

Emléktábla avatás Gróf Esterházy János tiszteletére Nagymegyerben
2017. október 21-én Nagyme-

gyerben, a Csemadok helyi alap-
szervezete és a Római Katolikus 
Plébánia közös szervezésében került 
sor Gróf Esterházy János felvidéki 
mártír politikus emléktáblájának 
avatására. Az ünnepi rendezvényre 
meghívót kapott a tápiógyörgyei 
Torockó Baráti Társaság is, mely-
nek küldöttsége örömmel tett eleget 
a feléje tett gesztusnak. 

A rendezvény ünnepi szent-
misével vette kezdetét, amelyet 
Matulányi József nagymegyeri 
esperes plébános celebrált. A szer-
tartást követően Koncsol László, 
Pozsonyban élő József Attila díjas 
költő tartott előadást a mártír politi-
kus életéről, felidézve munkásságá-
nak legfontosabb mozzanatait. Ez 
után került sor az emléktábla lelep-
lezésére, amelyet a Szent Miklós 

római katolikus plébánia temp-

lom homlokzatán helyeztek el. A 
tábla felirata: „Gróf Esterházy János 
(1901‒1957) felvidéki magyar po-
litikus. »A mi jelünk a kereszt…« 
Halálának 60. évfordulója alkalmá-
ból állítatta a Csemadok és a római 
katolikus egyházközösség” Jelmon-
data külön is utal Esterházy szemé-
lyiségére, aki mélyen hívőként és 
emberbarátként élte le egész életét. 

A Gróf nem véletlenül kapott 
emléktáblát Nagymegyeren, mivel 
1931-ben személyesen is ellátoga-
tott oda. Az akkor egyesült felvi-
déki magyar párt nevében a temp-
lomdombról intézett szónoklatot az 
összegyűlt közösségnek, arra kérve 
őket, hogy mindig álljanak ki joga-
ikért. A rendezvény során mindvé-
gig közreműködött a Bárdos Lajos 
Vegyeskar, amely alkalomhoz illő 
énekekkel tette még inkább emléke-
zetessé a nevezett eseményt. Az ün-
nepség díszvendége Molnár Imre, a 
Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója 
volt. 

A Torockó Baráti Társaság nevé-
ben gratulálunk a felvidéki testvér-
településünkön létrejött történelmi 
kezdeményezés megvalósulásához.

Németh Csaba

A Torockó Baráti Társaság 
küldöttsége Esterházy János 

emléktáblája előtt



6. Elkészült az „1956 a Tápió-vidék falvaiban” című dokumentumfilm
2017. október 23-án Tápiószecsőn, a Kós Károly 

Művelődési Központban került sor az „1956 a Tápió-
vidék falvaiban” című film ünnepélyes bemutatójára. 
A mű az 1956-os Emlékbizottság és a Közép- és Ke-
let-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által meghirdetett Zsigmond Vilmos 
pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően készült 
el. A film szerkesztője és rendezője Liebmann Kata-
lin. A munka elkészítésében szakértőként közremű-
ködött Anka László, Tápiószecső nagyközség alpol-
gármestere, történész, a VERITAS Történetkutató 
Intézet tudományos munkatársa.  

A 100 perces film a Tápió-vidék települései kö-
zül Farmos, Szentmártonkáta, Tápiógyörgye, Tá-
piószecső és Tápiószele 56-os történetét dolgozza 
föl. A szerkesztő, rendező a még élő szemtanúk és 
forradalmárok, valamint a helyi események kutatását 
végző személyek ‒ szakértő levéltáros, történész és 
helytörténész ‒ megszólaltatásával, korabeli doku-
mentumok és fényképek bemutatásával igyekezett 
érzékletes képet nyújtani a Nagykátai Járás falvaiban 
lezajlott forradalmi megmozdulásokról és az őket kö-
vető megtorlásról. A film tartalmi anyagában a közsé-
gek egy-egy önálló fejezetet alkotnak. 

Az ünnepélyes bemutató Bata József, Tápiószecső 
község polgármesterének köszöntő szavaival vet-
te kezdetét. Majd a rendezvény díszvendégei közül 
Czerván György államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője üdvözölte a megjelenteket, méltatta a 
kezdeményezés sikerét. A film bemutatását, törté-
nelmi áttekintés formájában Anka László végezte el. 

A díszvendégek sorából Liebmann Katalin foglalta 
össze a rendezői munkával, interjúkészítésekkel kap-
csolatos tapasztalatait, élményanyagát. Végül az érin-
tett községek önkormányzatainak küldöttei vehették 
át ünnepélyes formában a film DVD változatának 
egy-egy példányát, amely iskolai segédanyagként is 
hasznosítható. A rendezvény keretében mintegy 35 
perces rész került a műből lejátszásra, melynek során 
a jelenlévők betekintést nyerhettek a Tápiószecsőn és 
Tápiószelén lezajlott események sodrába. 

A Tápiógyörgye forradalmi mozzanatait feldol-
gozó rész nyilvános levetítésére a jelen elképzelések 
szerint 2018. február 25-én, a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja alkalmával kerülne sor a 
községi könyvtárban.

Németh Csaba

A házigazdák és vendégeik Tápiószecsőn a 
filmbemutatót követően

Fa hasító gépet kapott Torockó önkormányzata a 
testvértelepülések küldötteitől

2017. december 2-án ismét To-
rockón járt a tápiógyörgyei Mi-
kulás. Az elmúlt évek kialakult 
hagyományának megfelelőn Bó-
csa, Budapest V. Kerület, Csömör, 
Hollókő, Tápiógyörgye és Üllés 
testvértelepülések önkormány-
zatainak és civil szervezeteinek 
összefogásával valósult meg a 
kedves ajándékozás. A partnerek 
együttműködésének hála idén is 
kettős adományban részesültek az 
erdélyi település lakói. A Toroc-
kón és Torockószentgyörgyön élő 
óvodás és általános iskoláskorú 
gyerekek nevelőikkel együtt édes-
ségcsomagot kaptak a Mikulástól. 
Torockó Község Önkormányzata 
az előzetes kérésének megfelelő-
en, nagy teljesítményű fa hasító gé-
pet vehetett át a testvértelepülések 
küldötteitől. Az utóbbi szerkezet 
beszerzéséhez Tápiógyörgye Köz-
ség Önkormányzata 100 ezer Ft 

összeggel járult hozzá. A Torockó 
Baráti Társaság pedig a szükséges 
140 db Mikulás csomag elkészíté-
sét vállalta magára. Az egyesület 
nevében e sorok közepette sze-
retném megköszönni a csomagok 
tartalmának beszerzéséhez nyúj-
tott anyagi felajánlásokat, vala-
mint azok összeállításában végzett 
személyes munkavállalást. Név 

szerint Dr. Borsodi Nagy Erzsé-
bet, Botos Lukács, Czerván Enikő, 
Falusi Tamás, Fehér Erika, Futball 
Baráti Kör, Jana Zoltán, Komáro-
mi Gyula, Kőszegi László, Lesták 
Péterné Vajon Ildikó, Menkó Ist-
ván, Miklián Józsefné, Németh 
Anna, Németh István, Pócz Péter, 
Somosvári József, Somosvári Jó-
zsefné, Togyeláné Gönczöl Anikó, 
Tóth Attila és családja, Tóth Teré-
zia, Únyi Józsefné, Varró István, 
Varró József, Varró László, Velkei 
Ferenc számára tartozunk külön 
köszönettel. 

Németh Csaba

Kérjük, támogassa Ön is 
adója 1 %-val a Torockó Baráti 

Társaságot!
Az egyesület adószáma: 

18678053-1-13

A tápiógyörgyei Mikulás és a 
testvértelepülések küldöttei a 

közös adomány mellett



7.Iskolánk is részt vett a Világ Gyalogló Napon
A gyaloglás egészségmegtartó ha-

tásaira hívja fel a figyelmet a Világ 
Gyalogló Nap. A nemzetközi mozgal-
mat 1992-ben indították útjára, Ma-
gyarország 1999-ben lépett a rendező 
országok sorába. Az esemény koor-
dinációját a Magyar Szabadidősport 
Szövetség végzi. Iskolánk is csatlako-
zott ehhez a kezdeményezéshez, így 
250 tanulóval indultunk el felfedezni 
Tápiógyörgye nevezetességeit egy 
több, mint 5 km-es útvonalon. 

A nevezéssel egyben egy pályá-
zaton is részt vettünk, melyben a leg-
jobban megszervezett programokat 
jutalomban részesítik. Az eredményt 
még nem tudjuk. 

De mit is csináltunk ezen a napon, 
mivel pályáztunk?

Be kellett mutatni településünket 
és nevezetességeinket. 

Kis alföldi település Tápiógyör-
gye. Számunkra nevezetesség min-
den olyan intézmény, minden olyan 
épület, ahol a gyerekek szülei dol-
goznak. Természetesen van turiszti-
kai látványosságunk is. A gyalogló 
nap keretében igyekeztünk útba ej-
teni szinte az összes közintézményt, 
munkahelyet, emlékhelyet, de meg-
látogattuk a természeti értékeinket is. 
A Tápió partján haladva láttunk vad-
kacsákat, a halastó melletti kilátóról 
pedig megfigyelhettük az ősz minden 
szépségét. 

A fontosabb nevezetességeink, 
épületeink: Szent Anna templom, 
iskola, ártézi kút, Falumúzeum, Táj-
ház, Hősök ligete, malom, szociális 
otthon, téglagyári temető, téglagyár, 
horgásztó, fakanálgyár, faluház, óvo-
da, strandkert, műfüves pálya, panzió, 
posta, focipálya, vasútállomás

Kísérő program leírása: 
Előzetes feladatként osztályaink 

felkészültek a nevezetes épületek 
történetéből. Fényképeket, beszámo-
lót készítettek róluk, amit az iskola 
aulájában kiállítottunk. Kitettük Tá-
piógyörgye térképét is a túra útvona-
lával, hogy már előre tanulmányoz-
hassák azt diákjaink. 

A séta napján minden osztály 
megkapta a térképet, amin bejelölhet-
ték az érintett látványosságokat. Az-
óta is az osztálytermek falát díszíti, 
ránézve szép emléket ébreszt. 
Minden tanulónk kézhez kapott a 
túra után egy helyismereti totót, amit 
ha helyesen kitöltöttek, apróságo-

kat nyerhettek vele. A válaszokat 
a tablóról és a napközben el-

hangzottakból tudhatták meg. 
A halastónál vendégelőadónk, 

Vidra Tamás a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park igazgatóságának természetvé-
delmi őre tartott érdekes, interaktív 
előadást a vízpart élővilágáról, a ter-
mészet védelméről, szeretetéről. 

A következő napokban alsósaink 
rajzaikon is bemutathatták emlékeiket 
e kellemes napról. 

Hogy is éreztük magunkat ezen a 
napon?

Az egész kezdeményezés csak 
úgy indult, mint egy átlagos séta a 
faluban. Bejárjuk azt Tápión innen, 
Tápión túl. Tudjuk, merre megyünk, 
hiszen itt élünk, naponta járjuk kü-
lön-külön ezeket az utcákat. Azután 
mégis valami nagyszerű érzés fogott 
el bennünket. Együtt vagyunk! Meg-
oszthatjuk társainkkal az apró ismere-
teket. – Itt harapós kutya van! Itt lakik 
a nagymamám! Vigyázzatok, mind-
járt megugat egy óriási kuvasz! Itt 
mozog a járda, kerüljétek ki! Jé, ilyen 
aranyos kiskutyád van! – És máris 
izgalmas lett minden. A házakból ki-
jöttek az idős emberek. Mosolyogva 
néztek bennünket, integettek nekünk. 
Mindehhez az ősz szolgáltatott sze-
met gyönyörködtető díszletet, a nap 
sugarai pedig átmelegítették testün-
ket, lelkünket. 

Kellemesen elfáradva értünk visz-
sza az iskolába, miközben körülöt-
tünk hangzottak a kérdések: - Ugye 
máskor is megyünk gyalogolni? – a 
megjegyzések: - Ez szuper volt! – a 

kívánságok: - Bárcsak többet lenne 
ilyen nap!

Mi pedig megígértük: Lesz.
Szervezők: 

Juhászné Ulviczki Zsófia és Mis-
kolcziné Muzsalyi Éva

Egyik diákunk édesanyja, 
Ákos Júlia és a nagykátai Clarion 
200.000 Ft értékben kerti bútoro-
kat ajánlott fel iskolánk számára, 
amit társadalmi munkában már 
össze is állítottak. Nagyon kö-
szönjük a munkájukat és az érté-
kes ajándékot!

A tápiógyörgyei Csipet- Csapat 
Zenekar fellépései a 2017/2018as 
tanév I. félévében:
2017. 09. 01. (péntek): Általános 
Iskola tanévnyitó ünnepsége (Tá-
piógyörgye, Ált. Iskola)
2017. 10. 14. (szombat): Szüreti 
bál (Tápiógyörgye, Ált. Iskola)
2017. 10. 20. (péntek): Jászbol-
dogháza, Iskolafejlesztési Prog-
ram Ünnepsége
2017. 12. 09. (szombat): Karácso-
nyi vásár (Tápiógyörgye, Műve-
lődési Ház)
2017. 12. 15. (péntek): Zeneisko-
lai Karácsonyi Hangverseny (Tá-
piógyörgye, Művelődési Ház)

Zenekari létszám: 21 fő
Karmester: Fekete Fanni

Beszámoló



8. Pályaorientációs 
nap az iskolában

Az előző évektől eltérően egy 
napon iskolánk minden tanulója 
belekóstolhatott különböző szak-
mákba. Volt, aki szó szerint is, hi-
szen hatodikos kis cukrászaink Se-
res Zsuzsanna segítségével égetett 
cukrot készítettek. Az osztályok 
különböző munkahelyekre látogat-
hattak településünkön, mint példá-
ul az Önkormányzat, Rendőrség, 
Takarékszövetkezet, hentes, vas-
útállomás, posta, Önkormányzati 
Kertgazdaság, Panzió, Lakatos Ist-
ván savanyító műhelye. 

Voltak szakmák, amik a he-
lyünkbe jöttek. A diákok betekintést 
nyertek a Szolnoki Műszaki Szak-
képzési Centrum Pálfy-Vízügyi 
Szakgimnázium életébe. Ők az 
elektrotechnikai, informatikai, kör-
nyezetvédelem-vízgazdálkodási, 
építészeti és vegyipari szakmákat 
mutatták be. A gyerekek nagyon 
élvezték az interaktív bemutatót, 
főleg, hogy ők is kipróbálhattak 
mindent. 

Iskolánk védőnője, Győrné Ba-
logh Mária, az egészségügyi hiva-
tást mutatta be annak szépségeivel 
és nehézségeivel. A polgárőrség 
munkájáról Szabó János beszél-
getett a diákokkal. A tűzoltóságot 
Sinka Gábor képviselte. A rendőr-
ség feladatairól iskolarendőrünk, 
Darázs Béla és kolléganője tartott 
előadást, melyben hasznos infor-
mációkat tudhattunk meg az inter-
net veszélyeiről és a fiatalkorúak 
büntethetőségéről is

Végzős diákjaink továbbtanulási 
tájékoztatón vehettek részt a Szol-
nok Városi Kollégium jóvoltából. 

Minden résztvevőnek köszönjük 
a közreműködést, együttműködést, 
a nagyszerű előadásokat és bemu-
tatókat. 

Juhászné Ulviczki Zsófia

Technika óra, kicsit másképp

Az idei tanévben úgy alakult, 
hogy a technika órák jelentős ré-
szét én kaptam meg az iskolában. 
Nagy lelkesedéssel és szilárd el-
határozással vetettem bele ma-
gam, és elhatároztam, hogy olyan 
dolgokat fogok megtanítani a 
gyerekeknek, ami a mindennapi 
életben is hasznos. Első körben 
különböző ételeket készítettünk, 
amit jelentősen segített, hogy a 

technika termünk konyhai része 
egy pályázatnak köszönhetően 
jól fel van szerelve. Nem volt 
könnyű 18 gyerekkel palacsintát 
vagy pizzát sütni, de a gyerekek 
nagyon élvezték, így megérte! 
Második körben ceruzatartót ké-
szítünk fából. Itt már jelentős 
akadályokba ütköztem, hiszen 
anyagunk nem volt. Itt szeret-
ném megköszönni Polyák József-
nek, és egyik diákunk apukájá-
nak, Földi Ferencnek a fa-anyag 
biztosítását, valamint az egyéb 
hozzávalók beszerzését Juhász 
Attilának. Ez sem volt könnyű, 
hiszen a mai gyerekek nagy ré-
sze azt sem tudta, hol kell fogni 
a fűrészt, a szögelésről ne is be-
széljünk! De ez is nagyon tetszett 
a gyerekeknek és nagy szeretettel 
készítették. 

Jónásné F. Veronika

2017. november 24-én (pénteken) 
került megrendezésre a Ceglédberce-
li Német Nemzetiségi Kamarazenei 
Verseny. Zeneiskolánkat egy fafúvós 
kvártett képviselte, melynek tagjai: Ju-
hász Dávid (klarinét), Szűcs Klaudia 
Renáta (szaxofon), Megyes Bianka 
(klarinét) és Szűcs Jázmin Rebeka (kla-
rinét) voltak. A verseny különlegessége 
és nehézsége a német nemzetiségi zene 
megismerésében és előadásában rejlett. 
Ez a műfaj a mai gyerekek számára 
szinte ismeretlen, megfelelő darabot ta-
lálni sem volt egyszerű.

 A zsűri háromféle díjjal értékelte 
a produkciókat: Dicséret, Nívódíj, Ki-
emelt Nívódíj. A györgyei csapat a leg-
jobb helyezéssel térhetett haza: Kiemelt 
Nívódíjat kaptunk. Mindenki nagyon 
örül, hogy a szorgalmas munkának 
ilyen szép eredménye lett. 

Köszönjük a támogatást! 
Fekete Fanni 

felkészítő zenepedagógus

Györgyei zeneisko-
lások sikere

Az óvoda dolgozói és a 
magam nevében

községünk 
valamennyi lakójának 

szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket 

és
Boldog Új évet 

kívánok: 
 
Lesták Péterné Vajon Ildikó

óvodavezető

„Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.”
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Az óvoda dolgozói és a Szülői 
Szervezet 2017. november 11-én első 
alkalommal rendezte meg a Márton 
napi jótékonysági estet, ahol az óvo-
da Nagycsoportos gyermekei népi 
játékokkal, táncokkal kedveskedtek 
a vendégeinknek. Óvodánkban nagy 
hagsúly fektetünk a népszokások, nép-
hagyományok megismertetésére, így 
a Márton napi szokások, hagyomá-
nyok felelevenítése is fontos szerepet 
kap. A gyermekekkel megismertetjük 
Márton legendáját, aki katonaként 
egy koldussal osztotta meg köpenyét, 
majd az ezért járó megtiszteltetés elől, 
libaólba bújt el, ahol a libák hangos 
gágogása árulta el őt. Ezekben a na-
pokban a gyermekekkel libás dalo-
kat, mondókákat játszottunk, illetve 
immár ötödik alkalommal lampionos 
felvonulással emlékeztünk Márton 
jócselekdetére. 

Népi játék, néptánc foglalkozásra 
járó gyermekek, gyermekjátékokkal 
és ugrós táncokkal alapozták meg az 
est hangulatát. Fontosnak tartjuk a 
magyar néptánc és népi kultúra iránti 
érdeklődést elmélyítsük a gyerme-
kekben, a táncokon keresztül ismerjék 
meg a hagyományainkat a magyar 
nép táncait, énekeit, jellegzetességeit. 

Márton napi szokások egyrészt az 
év végéhez a mezőgazdasági munkák 
befejeződéséhez, illetve advent köze-
ledtéhez kötődnek, másrészt Márton 
legendájához.

Régen Márton napján rendszere-
sek voltak a lakomák, bálok, vásárok 
és az asztalról nem hiányozhattak a 
libával kapcsolatos ételek. A népi rig-
musok szerint „Aki Márton napján li-

bát nem eszik, egész éven át éhezik”, 
ezért az est vacsora menüjéből sem hi-
ányozhatott a libához kapcsolódó étel. 
A desszertet a vacsorához az óvodás 
gyermekek szülei biztosították (Kö-
szönjük!)

A finom vacsora elfogyasztása 
után a gyermekek, szülők, családok 
ismerősök, jó barátok és az óvoda 
dolgozói felhőtlen szórakozással, sok 
tánccal, hajnalig tartó mulatsággal töl-
tötték az estét. 

Nem maradhatott el a tombola ér-
tékes nyereményekkel. Sok hasznos 
tárgy és ajándékkártya talált gazdára 
és távozott örömmel a rendezvényről. 

Ezúton köszönjük a Szülők, támo-
gatók és partnerek önzetlen felajánlá-
sát. 

A baráti kapcsolatok ápolása a 
hagyományok értékmegőrzése és to-
vábbadása a zene és a tánc valamint 
a jó hangulat volt a főszereplő ezen a 
novemberi estén. 

Köszönjük, hogy eljöttek és támo-
gatták óvodánkat! 

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető

Támogatóink: 

1. Bakó Adrienn
2. Bálint Attila
3. Bálintné Balázs Ágnes
4. Bíró Ildikó
5. Dr Borsodi-Nagy Erzsébet és Jana 
Zoltán
6. Borsos-Takács Zoé szülei 
7. Csomay Nándorné
8. Csordás Bettina
9. Dalkó Sándor
10. Demcsák Csenge szülei 
11. Farkas Izabella édesanyja
12. Gál Zsolt
13. Hercsényi Beáta
14. Horváth Krisztina
15. Jónás Attila és neje
16. Juhász Bene Méhészet
17. Kotroczó Tünde
18. Kovács Ildikó
19. Kresz Dániel
20. Lévainé Dobi Dóra
21. Margaréta Virágüzlet
22. Mező Tiborné
23. Miklós Ágnes
24. Moravszkiné Tóth Gyöngyi
25. Nagy Józsefné
26. Nagyné Barna Henriett
27. Nyitrai Dániel és neje
28. Ocskó Zsuzsanna
29. Önkéntes Tűzoltó Egyesület
30. Petró Tamás és neje
31. Pszichiátriai Betegek Otthonának 
Szövödéje
32. Rafael Brigitta édesanyja
33. SA-GA-RÓ Kft.
34. Seres Zsuzsanna
35. SzilVirág Üzlet
36. Szőgyi Dezsőné
37. Szőke-Gál Szilvia
38. Teréz Malom
39. Tóth Gábor
40. Vágány György
41. Varga Attila és Varga Attiláné a 
Szülői Szervezet vezetője
42. Varga István
43. Varró István
44. Varró László
45. Veres Diána

Márton napi jótékonysági est

2018. január elsejétől könyv-
tárunk csatlakozik a Szentendrei 
Könyvtárellátási Szolgáltató rend-
szerhez. 

„1. § (1) A Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer (a további-
akban: KSZR) a megyei könyvtár 
és az illetékességi területén lévő, 
5000 főnél kisebb lakosságszámú 
település (a továbbiakban: kistele-
pülés) önkormányzata (a további-
akban: kistelepülési önkormány-
zat) között kötött megállapodás (a 
továbbiakban: kistelepülési megál-
lapodás) alapján - a muzeális intéz-
ményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kultv.) 64. § (2) be-
kezdés b) pontjában foglaltak meg-
valósítása érdekében - működő 
szolgáltatási rendszer a nyilvános 
könyvtári ellátás kötelező települé-
si önkormányzati feladatának biz-

tosításához.”

Bizonyos szinten új fejezet nyí-
lik a könyvtár életében. Minden-
képpen előrelépést és pozitív vál-
tozást hoz magával a csatlakozás. 
Ma már nem dokumentum ellátás-
ra van szükség, hanem arra, hogy 
a kistelepüléseken is bárki részese 
lehessen a hazai könyvtári rend-
szer nyújtotta széles körű szolgál-
tatásnak. Igényüknek megfelelően 
közvetve vagy közvetlenül hozzá-
férjenek a hatékony és minőségi 
könyvtári szolgáltatásokhoz.

A KSZR a hazai könyvtári rend-
szer szerves része, az Országos 
Dokumentum ellátási Rendszer /
ODR/ kiegészítése. A KSZR meg-
valósulása révén a kistelepüléseken 
élők a könyvtári rendszer egésze 
által nyújtott szolgáltatásoknak le-
hetnek részesei, információt kapó 
esélyeik megközelítik a nagyváros-
okban élőkét.

Bízunk benne, hogy az új rend-
szer, új lehetőségeket nyit meg Tá-
piógyörgye olvasni és művelődni 
vágyó lakosai számára. A tartalmi 
megújulás mellett a könyvtár be-

rendezése is megújul. Új polcok, 
igény szerint új bútorok, függö-
nyök, informatikai eszközök is igé-
nyelhetők.

Könyvtárunkban továbbra is 
megvásárolhatók a helytörténeti ki-
adványok.

Bihari József- Kucza Péter: Tá-
piógyörgye Anno 

Emlékkönyv Dr P. Burka János 
Kelemen OFM emlékezetére

Németh Csaba: Tápiógyörgye 
története az első Világháborúban 
id, Balázs Vendel háborús naplójá-
val 

Németh Csaba: Egy elveszett 
zászló nyomában 

Németh Csaba: A Tápiógyör-
gyei Levente Egyesület története 
Bihari József- Nagy Zoltán: Kiss 
József igazgató tanító emlékköny-
ve 

Könyvtárunk 2018-ban is szere-
tettel várja olvasóit!

Békés, meghitt ünnepeket kívá-
nunk!

Könyvtári hírek

Szabó Erika
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TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

és a Spuritusz Futóklub 2017 nyári-őszi beszámolója
A Spuritusz Futóklub előző új-

ságban megjelent tavaszi összefog-
lalójából kimaradt a Kecskeméti 7. 
Mercedes futás, ahol csapatunk 5x5 ki-
lométeres váltóval vett részt. A csapa-
tot erősítette Varró István polgármes-
terünk is, aki tisztességgel teljesítette a 
saját távját! 

Időközben A TVKA által nyújtott 
támogatással a Futóklub aktív tagjai új 
mezeket kaptak, melyeken most már 
a tagok neve, beceneve is megjelent 
nyomtatásban. A pólók remek anyag-
ból, lime (zöld) színben pompáznak és 
különleges árnyalatuknak köszönhető-
en sajátos, messziről megismerhetővé 
teszi futóinkat!

Ahogy a mezek megérkeztek, már 
egyből igazi bevetésben volt részük. 
Ugyanis csapatunk eddigi legkomo-
lyabb vállalkozásaként 8 fővel indult 
az ULTRA TISZA-TÓ 111 versenyen, 
ahol egy nap alatt körbefutottuk a Ti-
sza tavat: Vagyis igazság szerint nem 
kellett hozzá 10 óra se és nem igazi tel-
jes kör volt, hanem lényegében három-
negyed kör oda-vissza, összesen 111 
kilométer. A versen július 15-én szom-
baton 9.35-kor kezdődött számunkra 
és este 19.30 után sikerült befutnunk! 
Kemény vállalkozás volt és fejenként 
10 km feletti távokkal 18 szakaszban 
teljesítettük! A csapat már pénteken 
elfoglalta a szállását, majd szombaton 
remekül helyt állt a versenyen, ahol a 
futókon kívül, biciklis kísérőkkel és 2 
szállítójárműves logisztikai csapattal is 
kiegészültünk. Gondos szervezést és 
tervezést igényelt, a csapat tagjainak 
egész napos szállítása, a váltópontokra 
való kiszállítása és onnan begyűjtése. A 
futókon kívül, akik összesen 111 km-t 
futottak, a kocsik együtt 350 km felett 
gurultak aznap, míg mindenki a helyé-
re került és beért a célba. A nap folya-
mán volt részünk kánikulai melegben, 
szakadó esőben, metsző csípős szélben 
és párás fullasztó kilométerekben. De 
este 10-kor már mindenki élménnyel 
mesélte a jól megérdemelt vendéglői 
vacsora mellett az aznapi „hőstetteit”! 
Persze egy percig sem kétséges, hogy 
jövőre újra ott leszünk, de addig még 
sok tennivalója lesz főszervezőnknek 
-Lovas Józsinak- az újbóli regisztrá-
cióval! Egy biztos aznap a Tisza tónál 
sokszor felharsant a hangszóróban a 
Spuritusz és Tápiógyörgye neve! Nem 
is beszélve a befutóról, ahol is egyszer-
re - együtt a 8 „györgyei-gladiátor” cél-
ba ért! Feledhetetlen, -most is karunka 
libabőrt húzó- élmény volt együtt, a 
lemenő napban, a célterületre befutni! 
Sosem voltunk még így „egyek”, a 
futóközösségünk ekkor vált „legendá-
vá”!

Vasárnap összecsomagoltunk, a Ti-
sza-parton ettünk egy hamisíthatatlan 
sült halat és fáradtan elégedetve indul-
tunk haza! Köszönjük az Önkormány-
zat által biztosított kisbusz rendelke-
zésre állását!

De a Futóklub egy percet sem pi-
hent, hiszen július 29-én már a hazai 
versenyen izzottak a futócipők! A VI. 
Gulyaterelő versenyen, amelyik szám-
ban indult Spurituszos futó ott dobogón 
virított az új mez! A legkisebbek között 
Berki Maja és Berki Illés (Bendi) győ-
zött, a gyermek fiú II. kategóriában 
Kamuti Botond 3. lett. Itt jegyzem 
meg, hogy lányok között, az azóta már 
futóklubos versenyzők álltak a dobo-
gón. A korosztályos kategóriában a 
lányoknál Berki Evelin lett első, míg 
a fiúknál teljes zöldben „szikráztak” 
dicsőség deszkafokai! Kamuti Ken-
de első, Lovas Bence második, míg 
Molnár Márk harmadik lett! Ahogy a 
6 kilométeres Gát 1.0-ifi korosztályá-
ban Molnár Milán 3., Varró Laczkó 
pedig 2. helyen végzett. Ugyanezen 
táv felnőtt női kategóriájában Petró 
Katikánk küzdötte fel magát a dobogó 
alsó fokára. Elmondható és határozot-
tan kijelenthető, hogy ez volt eddig a 
leghangulatosabb versenyünk. 100 fő 
fölötti indulóval, a környékből érkezett 
futók sok köszönő szavával, megerősí-
tett jelige lett a „Jövőre ugyanitt!” szlo-
gen. A hatodik alkalom és a megfele-
lő helyekre eljuttatott promócióknak 
köszönhetően Tápiógyörgye ezen a 
hétvégén felkerült Magyarország futó-
térképére! Sőt több futóportál elsőként 
ajánlott bennünket, illetve mindenhol 
jegyezték és megemlítették, hogy Tá-
piógyörgyén a VI: Gulyaterelő futó-
verseny kerül megrendezésre. Ennek 
köszönhetően Szlovákiából is érkezett 
étrend-kiegészítőket forgalmazó kiállí-
tó, aki termékeivel, illetve kóstolóval is 
színesítette programunkat. Sőt hálából 
különdíjat is felajánlott a leghosszabb 
távon győzteseknek.

A nyár további időszakában sem 
akasztottuk szögre a cipőket. Tagjaink 
önállóan indultak és vettek részt verse-
nyeken. A helyhiány miatt és a teljes-
ség igénye nélkül: ott voltunk az Új-
szászi futónapon, A Szolnok-Tiszasűly 

Bicogó Maratonon, a Szecsői futóva-
sárnapon, a Spar Maratonon, ahol 42 
km-t 4-es váltóban teljesítettük. De A 
Szentendrei panoráma futáson Szabó 
Tünde és Tóth Zoli felejthetetlen él-
ménnyel gazdagodott! A Spar Maraton 
váltónál külön büszkeség, hogy a ver-
senyen ingyen indulhatott csapatunk, 
mivel az évben futóversenyt rendező 
Futónagykövetségek kaptak egy ilyen 
lehetőséget. A meghívott 31 csapatból 
12. lettünk! Ez szép teljesítmény!

Október 22-én több mint hú-
szan vágtunk neki a VI. Országfutás, 
Já tszótér-Pokol tanya-Só-út -
Vasútállomás 11-12 kilométerének. 
Ki biciklivel, ki futva, de letudta távot. 
Piros arcok, fáradt tekintetek jelezték, 
hogy ismét „derék munkát” végez-
tünk!

A versenyek itt még nem értek vé-
get, hiszen november negyedik borús 
hétvégéjén már a Balaton partján fe-
jezte be az idei versenyszezont Tóth 
Zoli! 

Innen nem volt már más hátra, mint 
december 9-én ott lenni és erősítő je-
lenlétünkkel mindenkit invitálni a 4. 
Mikulásfutásra, amelyet szintén a Ka-
rácsonyi vásár ideje alatt, idén decem-
ber 9-én rendeztünk meg!  

Az év végével hálás és futás által 
erősített szívvel kijelenthetjük, hogy 
a testmozgás ezen egyszerű formája 
2017-ben is számos felejthetetlen kö-
zösségi élménnyel, csapatszellemet 
erősítő alkalommal ajándékozott meg 
bennünket!

Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy 
immáron 2018 január 6-án 6. futóévét 
kezdi meg a Spuritusz Futóklub. Két-
százon felüli edzésalkalom, közel 100 
verseny, számtalan érem, kupa és okle-
vél fémjelzi a 2200 nap és a 400 edzés-
óra kitartását! Már több korosztályt 
engedtünk el az általános iskolából. 
Ők már távoli városokban és iskolák-
ban pallérozzák elméiket és bízunk ab-
ban, hogy izmaikat is! Reméljük, hogy 
jóérzéssel gondolnak a Spurituszra, 
ahogy azok új tagjaink is ilyen biza-
kodva tekintenek zöld pólóinkra, akik 
rendületlenül érkeznek hozzánk. Idén 
ősszel nem egy edzés volt húsz fő fö-
lötti létszámmal! Örülünk nekik és 
büszkék vagyunk kitartásukra! 

Ezért várunk mindenki továbbra is 
csütörtökön 18, vasárnap 17 órakor a 
tornaterembe, nyáron pedig a községi 
focipályán az edzéseinken!

Hajrá Spuritusz!
Boldog Ünnepeket és Futókilomé-

terekben Gazdag Új Évet Mindenki-
nek!!!!!

M. Zsolt



11.TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2017 évi működéséről
A TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZ-

NÚ ALAPÍTVÁNY kuratóriuma 
2017 évben szervezetileg növekedett 
és tisztségviselői vonatkozásában sze-
mélyi változások történtek.

2017 márciusában az eddigi 3 fős 
kuratórium Szabó Tünde, Batu And-
rea, Lányi Bernadett és Bodnár Károly 
tagokkal kibővült. A titkári feladatokat 
továbbra Tóthné Vágó Helga látja el. 
Az addigi elnök Molnár Zoltán tevé-
kenységét alenökként, míg Molnár 
Zsolt addigi alelnök, elnökként végzi 
tovább. Természetesen a változások az 
Alapítvány működését nem befolyá-
solják, sőt az újbóli feladatfelosztás és 
az új tagok további lendületet hoztak a 
működésbe. Idén a teendők csoporto-
sított formában kerültek kiosztásra. Az 
Alapítvány megszervezte a II. Majális-
futást. Tevékeny részt vállalva a Köz-
ségi Majális délutáni programjából is, 
ahol ügyességi versenyeket rendezett. 

Aktívan közreműködtünk és tag-
jaink, támogatóink személyében részt 
vállaltunk a II. Tápiómenti Fúvószene-
kari Fesztivál tápiógyörgyei lebonyolí-
tásában! 

Zökkenőmentesen megrendeztük 
a VI. Gulyaterelő Futóversenyt! Idén 
már nemzetközi kiállítóval és az több 
országos futóportál első helyen feltün-
tetett ajánlásával! 

Hosszútávú terveinkbe felvettük 
egy községi sószoba és közösségi tér 
kialakítását, melyre önkormányza-
ti támogatást nyertünk. Ugyanakkor 
sajnálatos tényként konstatáltuk (elő-
zetes felmérések után), hogy a meg-
valósítás sem önerőből, sem a kapott 
szerény önkormányzati támogatással 
nem lehetséges egy év alatt. Így Ala-

pítványunk keresi és kutatja a pályáza-
ti lehetőségeket, illetve örömmel veszi 
minden szervezet, magánszemély, cég 
támogatását ahhoz, hogy e célunk mi-
előbb megvalósulhasson. Mikor szét-
nézünk a környezetünkben, a szűkebb 
és tágabb települések vonatkozásában, 
akkor sajnálattal tapasztaljuk, hogy 
jelenleg vannak olyan megmagyaráz-
hatatlan, de mélyebben átgondolva 
egyértelműen látható tények, hogy bi-
zony egyes területek, életközösségek, 
akár községek, települések, amelyek 
azonos földrajzi fekvésük, mindennapi 
dolgaik/gondjaik azonossága ellenére, 
mégis különbségeket mutatnak lehe-
tőségekben és a fejlődésben. Termé-
szetesen ez nem szegi kedvünk, bár 
megnehezíti községünk civil szerveze-
teinek és önkormányzatának munkáját 
is. Alapítványunk bízva az egyedülálló 
szakmai értékeinkben, györgyei szel-
lemi tőkénkben és kreatív ötleteink-
ben, a feladatot nem veszíti szem elől 
és reméli, hogy további erőfeszítéseink 
és tetteink elnyerik méltó jutalmukat!

Ahogy abban is, hogy az idén az 
egyesületek közös döntésével „elha-
lasztásra” került - Civil Szervezetek 
napját, 2018 tavaszán, az alkalomhoz 
illő körülmények között és legmaga-
sabb egyesületi taglétszámmal tudjuk 
majd az idei költségvetésben megsza-
vazott összeg zárolásával megrendez-
ni! Az elhalasztásra az egyesületek 
nyárvégi és őszi programjaira tekin-
tettel, valamint a szabadtéri megren-
dezésre alkalmas időjárású időpontok 
elmúlása okán került sor. De szeret-
nénk mindenkiben megerősíteni azon 
érzést, hogy az idei elhalasztás nem 
évekre szól, pusztán az általunk e nap-

nak tulajdonított fontosság nem teszi 
lehetővé, hogy a biztosított támogatás 
ne a lehető legmagasabb arányban ke-
rüljön hasznos és értékes felhasználás-
ra.

Alapítványunk 2017 évben is tö-
retlenül biztosította (anyagi lehetősé-
geinek maximális felhasználásával) az 
égisze alatt működő Spuritusz Futó-
klub működését! Ezen belül finanszí-
roztuk a klubtagok részére beszerzett 
technikai futómezeket, a tagok uta-
zását és nevezéseit egy-egy futóren-
dezvényre, valamint teljes egészében 
biztosítottuk a VI. Gulyaterelő Futó-
verseny anyagi és fizikai támogatását, 
megrendezését! Továbbra is megtart-
juk (2018 januárjában immár 6. futó-
évünket megkezdve) a Futóklub heti 
két edzését. 

Együttműködés keretében, tavasz-
szal az újszilvási Gyereknapi Futó-
verseny lebonyolításában társadalmi 
munkában jelentős részt vállaltunk, 
mind eszköz, mind személyi segítség 
által!

Szokásos községi eseményként 
megrendeztük 2017. december 9-én 
a IV. Karácsonyi Vásárt, ahol pálin-
kafőző, beiglisütő, karácsonyfadísz-
készítő és Mikulás napi futóversenyt 
rendeztünk. A cikk írásakor még a 
vásár előtt voltunk, de megjelenésekor 
már a vásár lezajlott! Reméljük, hogy 
a rendezvény idén is ádventi hangulat-
ban számos gyermek és család életébe 
hozott kellemes és tartalmas pillanatot! 
Bízunk benne, hogy egy remek dec-
emberi hétvégi délutánt töltöttünk el 
együtt!

M. Zsolt

ELMARAD!

A KLIK TANKERTÜLET EZ 

IDŐSZAKBAN ÚJÍTJA FEL A

TORNATERMET



A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűz-
oltók Egyesülete nevében szeretnék 
ismételten köszönetet mondani mind-
azoknak, akik a személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával egyesületünket támo-
gatták. Az adóhivatal ezen támogatás 
révén  395.996 Ft-ot utalt át egyesüle-
tünk részére. Kérjük, hogy a jövőben 
is támogassák egyesületünket, hogy 
felszereltségünket a feladatellátáshoz 
mindig biztosítani tudjuk. A támoga-
tásból eszközöket javíttattunk, illetve 
pótoltunk.

Kérem, hogy 2018. évben is támo-
gatásukkal segítsék munkánkat, hi-
szen az egyesületnek a tűzvédelmi és 
katasztrófavédelmi feladatokban egy-
aránt helyt kell állnia, és eszközeink a 
bevetések során erősen használódnak, 
rongálódnak, a folyamatos pótlásuk 
szükséges. A megfelelő eszközök biz-
tosításának a tűzvédelem területén ko-
moly jelentősége van, hiszen sok eset-
ben, számokban nem mérhető anyagi 
javak megmentését szolgálhatja. 

Adószámunk: 18675737-1-13
Itt a december, s mindenki izga-

tott készülődéssel várja a karácsonyt. 
Sajnos azonban sosem múlik el úgy 
év vége, hogy az izgatottság ne válna 
rémületté, elkeseredettséggé és sajnos 
néha gyásszá az ünnepek alatt felcsapó 
lángok nyomán.

Ugye emlékszünk? - minden nagy 
tűz kis tűzzel kezdődik. Annak érdeké-
ben, hogy még esélyt se adjunk a lán-
goknak, érdemes odafigyelni pár ap-
róságra, melyek megemlítése magától 
értetődőnek tűnik, azonban figyelmen 
kívül hagyásuk nem egy esetben oko-
zott tragédiát. Az ésszerű viselkedés, 
bizonyos biztonsági rendszabályok 
kialakítása, illetve tűzoltásra használ-
ható eszközök beszerzése, készenlétbe 
helyezése olyan pszichés biztonságot 
ad, mellyel felvértezve, egy az ottho-
nunkban keletkező tűz ellen sikeresen 
vehetjük fel a harcot! 

Mire érdemes odafigyelni? 
A tűz keletkezésének két leggyako-

ribb oka: az elektromos áram és a nyílt 
láng.

• Ne hagyjuk el a lakást, ne feküd-
jünk le aludni, ne hagyjuk őrizet, fel-
ügyelet nélkül koszorúnkat, fenyőfán-
kat, amíg gyertyák égnek rajta!

• Ne vásároljunk kétes eredetű, 
KERMI engedéllyel nem rendelkező 
izzósort, mert tűzveszélyes!

• A viaszgyertya használatát mel-
lőzzük a karácsonyfán! A csillagszó-
rókat kellő körültekintéssel helyezzük 
el, ne érjen a tűlevelekhez, díszekhez! 
Körülbelül egy hét után ne használ-
junk nyílt lángot a fán!

Ezek a tanácsok ünneprontásnak, 
vagy kivitelezhetetlennek tűnnek, 
azonban mind a tűzoltók tapasztalata-
in nyugszanak. Ha csak egyet-kettőt 
fogadunk meg belőlük, a kockázati té-
nyezőt csökkentjük velük.

 A kellő körültekintés nélkül elhe-
lyezett koszorú, vagy a nem megfe-
lelően rögzített és égő gyertya ledől, 
melynek lángja meggyújtja a koszorút 
és/vagy a környezetében lévő éghe-
tő anyagokat. Ha mindez olyankor 
történik, amikor nincs szemtanúja az 
eseményeknek, a tűz tovább terjedhet. 
Erre is emlékszünk? - „Egy kísérlet al-
kalmával égő cigarettát helyeztek egy 
romos épület komplett berendezett 
szobájában az egyik kárpitozott fotel-
re. Elindították a stoppert és figyelték 
mi történik. Hát történt! A 4. perc végé-
re égett a fotel, a 8. percben izzó pokol-
lá változott az egész szoba!”

Nem ünneprontásként akarom fel-
hívni a figyelmet a kéménytűzre, de 
úgy vélem erről is tájékozódni kell.

A fűtési szezonban minden évben 
megszaporodnak a kéménytüzek. Ha a 
fűtési szezon alatt bekövetkező ember-
életet követelő tragédiákról hallunk, 
azonnal a szén-monoxid mérgezés 
jut eszünkbe, pedig a kéménytüzek is 

minden évben számos emberéletet kö-
vetelnek.

A kémények tűzállóak, belül ko-
rom és kátrány rakódhat le, melyek 
meggyulladhatnak, ha a kémény fel-
hevül. A hőmérséklet a kéményben 
néhány perc alatt elérheti az ezer fokot 
és a lángok átterjedhetnek a padlástér-
be, a lakószintre.

A kéménytüzet a kéményből kiszű-
rődő morgó hang, a gomolygó sűrű fe-
kete füst, a kicsapódó szikra-láng jelzi.

A kéménytüzet tilos vízzel oltani! 
A kémény belső hőmérséklete elérheti 
az ezer fokot és ezen a hőmérsékleten 
a víz robbanásszerű térfogat-növeke-
déssel gőzzé alakul át, mely szétveti 
a kéményt, súlyos sérülést és tetőtüzet 
okozhat!

Kéménytűz észlelése esetén a teen-
dő:

• Hívjunk segítséget, azonnal riasz-
szuk a tűzoltókat!

• Fojtsuk el a tüzet! A zárt égésterű 
kályha összes nyílását, a kémény füst-
járat szabályozójának reteszét csuk-
juk be, hogy a tűz oxigén-utánpótlása 
megszűnjön. 

A kályhába, kandallóba csak száraz 
fával gyújtsunk be, így megelőzhető a 
kémény kátrányosodása.

Ha gázzal fűtünk évente egyszer, 
míg a fatüzeléses kályha esetén évente 
kétszer szükséges a kémény felülvizs-
gálata!

A tűzoltóság hívószáma 105, a 
központi segélyhívó 112, melyek bár-
mely telefonról ingyenesen hívhatók, 
ezekről a számokról azonnal értesítik a 
nagykátai tűzoltóságot, illetve egyide-
jűleg egyesületünket is. 

ifj. Sinka Gábor
 
Minden kedves Olvasónak békes-

ségben és szeretetben gazdag kará-
csonyi ünnepeket, és eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kíván a 
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete!

12. Tűzoltó egyesületi tájékoztatás

A tápiógyörgyei Kazinczy Fe-
renc Általános Iskola 2017. nov-
ember 15-én pályaorientációs na-
pot szervezett a diákoknak, ahová 

olyan szakembereket hívtak meg, 
akik különböző szakmákat és fog-
lalkozásokat mutattak be a tanu-
lóknak, azért hogy megkönnyít-
sék számukra a pályaválasztást. 
A Nagykátai Rendőrkapitányság 
munkatársai is meghívást kaptak a 
rendezvényre, akik a rendőri szak-
mát mutatták be az iskolásoknak 
egy kis film segítségével. Az elő-
adáson a fiatalok egy beszélgetés 
során betekintést nyerhettek a min-
dennapi rendőri tevékenységbe, 
valamint bűnmegelőzéssel kapcso-
latos ismereteket is hallhattak.

www.police.hu

Pályaorientációs nap a tápiógyörgyei 
általános iskolában

Tápiógyörgyén a 
Vörösmarty úton 

vendégátó egység 
kiadó.

A bérleti feltételekről 
érdeklődni lehet 
Únyi Józsefnél a 

+06-20-997-3303-as 
telefonszámon



13. 2016. 12. - 2017. 12. hónap elhunytak
 Név            Született       Lakcím
1. Kisignácz Józsefné 1958. Kölcsey u.
2. Hugyik Jánosné 1956. Pataky u. 
3. Nagy Ernőné  1932. Dózsa György u.
4. Sápi Józsefné   1942. Batthyány u. 
5. Simon Lajos  1953. Táncsics M. u.
6. Menkó Jánosné 1931. Táncsics M. u.
7. Varga Andrásné 1925. Zrínyi u. 
8. Gazsovits Istvánné 1956. Somogyi B. u.
9. Lesták Jánosné  1946. Móricz Zs. u.
10. Telek Lászlóné 1936. Kovács J. u.
11. Lévai Józsefné 1939. Katona J. u. 
12. Dognai Pál  1956. Bercsényi u. 
13. Lacza Sándor  1937. Deák F. u.
14. Vágány Antal  1947. Kodály Z. u. 
15. Hamar Menyhértné 1929. Hold u.
16. Varga Béla Károly 1932. Pataky u. 
17. Kun Tamásné  1941. Táncsics M. u.
18. Varga László  1935. Hajnal u. 
19. Jóna Miklósné 1949. Koltói A. u. 
20. Józsa Sándorné 1934. Kovács J. u. 
21. Visnyei Béláné 1937. Dózsa Gy. u.
22. Tóth Gáborné  1937. Móricz Zs.. u.
23. Kozák Nándorné 1949. Táncsics M. u.
24. Medgyesiné Kőszegi Ibolya 1960. Mária u.
25. Boja Péter József 1949. Kodály Z. u.
26. Fehér József  1922. Mónus I. u.
27. Sápi József  1938. Batthyány u.
28. Petró Jánosné  1931. Kisfaludy u. 
29. Apró Károly  1941. Lehel u. 
30. Barna Mária  1943. Jókai u.
31. Szabóné Mező Erzsébet 1950. Kölcsey u.
32. Petró Béláné  1948. Koltói A. u.
33. Belcsik Nándor 1946. Rét u.
34. Vágány Erzsébet Amália 1934. Kandel H. u. 
35. Simon Antal  1945. Somogyi B. u.
36. Krizsán Sándor 1960. Zrínyi M. u. 
37. Ozsvár József  1948. József A. u. 
38. Fehér Sándorné 1950. Táncsics M. u.
39. Kőszegi János 1961. Mária u. 
40. Bezzeg Erzsébet Mária 1932. Táncsics M. u.
41. Gecsei Anna Mária 1968. Szilvási u. 
42. Kincses Albert 1944. Wesselényi u.
43. Rosnyay Andrea 1954. Táncsics M. u.
44. Faklenné Orbán Magdolna 1952. Vörösmarty u.
45. Gál Jánosné  1925. Szilvási u.
46. Sinka Gáborné 1923. Zrínyi M. u.
47. Mészáros Istvánné 1932. Árpád u.
48. Mózes Mihály Károlyné 1954. Katona J. u.
49. Kiss Norbert Károly 1970. Jókai u.
50. Sinka Józsefné 1932. Damjanich u.
51. Mészáros György Lajos 1933. Gesztenyesor u.
52. Ladányi Lászlóné 1920. Tó u.
53. Ladányi Jánosné 1941. Koltói A. u.
54. Bagi Miklós  1945. Táncsics M. u.
55. Papp Zoltánné 1962. Táncsics M. u.
56. Lengyel Károly 1948. Árpád u.
57. Kopházi Krisztina Erzsébet 1949. Béke u.
58. Vágó Pál  1950. Szövetség u. 
59. Molnár Károly 1929. Deák F. u.
60. Vágány László 1950. Zrínyi M. u.
61. Turák József  1948. Petőfi S. u.
62. Bende Sándorné 1932. Táncsics M. u.
63. Breszkó Sándorné 1954. Bem J. u.
64. Juris Ferencné 1930. Deák F. u.
65. Kántor Józsefné 1927. Kürt u.
66. Tasi Jánosné  1954. Táncsics M. u. 
67. Mursa János  1948 Árpád u.
68. Krautwurst Ottüné 1925. Szilvási u.
69. Pap Péter  1944. Deák F. u.
70. Veres Jánosné  1953. Táncsics M. u.
71. Fehérvári Éva Mariana 1964. Táncsics M. u.
72. Visnyei János  1926. Csárda u.

90 éven felüli polgárok
1. Kiss Andrásné  - Ady E. u.
2. Juhász Istvánné - Ady E. u.
3. Bezzeg Béláné  - Arany J. u.
4. Herceg Alajosné - Damjanich u.
5. Füleki Andrásné - Damjanich u.
6. Nagy Ernő  - Dózsa György u.
7. Visnyei Bálintné - Gesztenyesor u. 
8. Vágó Pálné  - Hajnal u.
9. Kuli Jánosné  - Hajnal u.
10. Nagy Sándorné - Katona J. u.
11. Bakos Miklósné - Katona J. u.
12. Jakab Józsefné - Móricz Zs. u.
13. Tóth János  - Pataki J. u.
14. Molnár Pálné  - Rákóczi u.
15. Hajdú Sándorné - Somogyi B. u.
16. Czédulás Miklósné - Szilvási u.
17. Balázs Mihály - Szilvási u.
18. Alpári Magdolna Terézia - Táncsics M. u.
19. Kocsis Istvánné - Táncsics M. u.
20. Petró Józsefné - Táncsics M. u.
21. Barta Jánosné  - Zrínyi M. u.

2017-ben házasságot kötöttek
Kovács Lilla és Barabás Ádám  - február 11.
Kiss Diána és Dömők Zsolt  - március 18.
Gula Erzsébet Róza és Sámson Gyula - március 24.
Hegedűs Klaudia és Vaprezsán Attila - április 5.
Szilágyi Erzsébet és Fehér Róbert  - április 21.
Pál Andrea és Farkas Péter   - április 21.
Pócsik Dóra és Gróf Alex   - május 13.
Nagy Zsuzsanna és Ladányi Norbert - május 17.
Kun Éva és Szabó László   - május 27.
Viszmeg Szabrina és Bódi Péter  - június 19.
Csikós Katalin és Vörös Tamás  - június 24.
Mocanasu Emese Boglárka és Komáromi Gergő - július 1.
Bíró Adrienn és Nagy Zoltán  - július 7.
Botka Melinda és Varró Tamás  - július 17.
Szűcs Réka és Sáfrán Zoltán  - augusztus 9.
Balázs Bernadett és Varga Máté Endre - augusztus 12.
Tóth Noémi és Kovács János  - augusztus 28.
Dudellai Katalin és Kulcsár József  - október 7.
Klimkó Eszter és Siska László  - október 14.
Bedics Erzsébet és Apró István  - december 5.

2017-ben születettek
 Név            Született       Anyja neve
1. Donc Dominik  16.12.22 Nagy Adrienn
2. Németh Zsombor 01. 06. Hegyesi Gabriella 
3. Vágó Levente  01. 10. Vágó Brigitta
4. Gazsi Márió  01. 24. Nagy Rita 
5. Pócz Zsófia  01. 30.  Hugyik Mónika
6. Fehér Petra  01. 31. Szilágyi Erzsébet
7. Lányi Luca  02. 02. Kovács Bernadett 
8. Moravszky Medox 03. 13. Tóth Gyöngyi
9. Farkas Kevin  03. 30. Seres Nikolett
10. Tóth Andrea  04. 06. Páncsics Annamária
11. Szőnyi Viktória 05. 15. Kecső Evelin 
12. Makó Ketrin  06. 06. Lakatos Szilvia 
13. Jurek Norbert  06. 09. Makula Rita
14. Tóth Kristóf  07. 19. Susányi Terézia Szandra
15. Bódi Bence  08. 09. Muk Zsuzsanna
16. Czigler Zoltán 08. 13. Tóth Tímea 
17. Vankó Lídia Eszter 08. 18. Petkovics Judit
18. Máté Kristóf  10. 08. Brindzik Orsolya
19. Bódi Ramóna Leila 10. 16. Viszmeg Szabrina
20. Varga Noel László 10. 24. Baliczky Bernadett
21. Bezzeg Lili  11. 08. Füle Zsuzsanna
22. Szabó Jázmin Anna 11. 04. Kun Éva
23. Apró Hanna Luca 12. 11.  Bedics Erzsébet



14. 

Szórólap terjesztőket 
keresünk

Farmos, Tápiószőlős,
Tápiógyörgye településeken! 

Jelentkezni lehet az 
üzletben: Visus Optika, 

Tápiószele, Bartók B. 22.
tel.: 06 30 2648568

2x3 HA. föld 
eladó,  érdeklődni 

06306127386

Bűnmegelőzési tanácsok
A karácsonyi előkészületek és a 

bevásárlás időszakában jóval zsúfol-
tabbak az utak, ezért vezessenek na-
gyobb körültekintéssel és türelmesen! 

A balesetek megelőzése érdekében 
kérjük a járművezetőket és gyalogoso-
kat, hogy az adventi készülődés okoz-
ta megnövekedett forgalomra tekin-
tettel figyelmesebben, óvatosabban és 
előzékenyebben közlekedjenek. 

A megváltozott időjárási-, látási- és 
útviszonyokat is vegyék figyelembe, 
és mindig tartsák be a közlekedési sza-
bályokat! 

A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság munkatársai mindent meg-
tesznek az ünnepek nyugalmának 
biztosítására.

A fokozott rendőri jelenlét célja 
az alkalmi kirakodóvásárokon, a pia-
cokon, bevásárlóközpontoknál az ál-
lampolgárok közbiztonságérzetének 
fenntartása. Ennek során mind egyen-
ruhás, mind civil ruhás rendőrökkel is 

találkozhatnak az utcákon.
Néhány jó tanács az áldozattá válás 

elkerülése érdekében:
• Ne hagyjanak értéket az autójuk-

ban, főleg ne az utastérben!
• Mindig zárják be a jármű ajtajait, 

azt ellenőrizzék is! Kapcsolják be a 
riasztót még akkor is, ha csak rövid 
időre parkolják le autójukat!

• Ha forgalmas helyen, tömegben 
utaznak, vásárolnak, fokozottan fi-
gyeljenek értékeikre! Pénztárcáikat 
lehetőleg a belső zsebükben, míg tás-
káikat a testükhöz szorítva tartsák!

• Vásárlás közben, amikor az áruk 
közül válogatnak, soha ne tegyék le 
táskájukat, pénztárcájukat a pultra, ne 
hagyják a bevásárlókocsiban vagy ko-
sárban!

• Bankkártyás fizetés esetén, a PIN 
kódot úgy üssék be, hogy azt illeték-
telen személy ne tudja leolvasni! A 
bankkártyát, mobiltelefont, a pénzt és 
az igazolványokat lehetőség szerint 
külön tárolják! Bankkártyájuk PIN 
kódját lehetőleg ne írják fel sehova, 

különösen ne olyan papírra, amit a 
pénztárcájukban, a kártya mellett tar-
tanak!

Az ünnepek előtt sokan vásárolnak 
az interneten keresztül, az online vá-
sárlások alkalmával legyenek nagyon 
óvatosak! Az internetes csalások elke-
rülése érdekében kétkedve kezeljék az 
olyan internetes eladókat, akik szol-
gáltatásával kapcsolatban kevés érté-
kelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy 
amelyek meglepően alacsony áron kí-
nálják a termékeiket! Óvakodjanak a 
személyes adataik megadásánál is, kü-
lönösen a bankkártyájukra vonatkozó 
adatok esetében (ezeket csak a fizetést 
lebonyolító bank oldalán adják meg)! 

 Amennyiben úgy gondolják, hogy 
bűncselekmény áldozatává váltak, te-
gyenek bejelentést az ingyenesen hív-
ható 112-es segélyhívó számon, vagy 
forduljanak bizalommal az utcán szol-
gálatot teljesítő rendőrökhöz!

Nagykátai Rendőrkapitányság

TÁPIÓ TÜZÉP, TÁPIÓGYÖRGYE, TEL.: 06-20-6132093

Cseh diószén: 5320,- Ft/q, Magyar diószén: 3980,- Ft/q
Költöztetés kisteherautóval: 120,- Ft/km

Épületek bontása mini rakodógéppel is és szűk helyeken is.
Építési törmelék, háztartási hulladék, sitt szállítás engedélyezett 

lerakóhelyre.
Fuvarozunk billenős- és darus teherautóval, bérmunkában is.

Telefonon leadatja rendelését munkanapokon 07 - 16 óra között.
Teherautó megrendelése: 06-20-5041807
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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

KLÍMA, HŰTŐ ÉS 
HÁZTARTÁSI GÉP 

SZERELŐ

Mosó és mosogató-
gép, szárítógép, hűtő, 
fagyasztó, mikrosütő, 
villanytűzhely javítás.

Klíma telepítés és
beszerzés.

HOMONNAI JÓZSEF
06 30/974-9045

Tápiószele, Bartók Béla út 
32.
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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.

IV. Karácsonyi Vásár Tápiógyörgyén
Immár negyedik alkalommal 

gyűlt Tápiógyörgye apraja-nagyja 
a Faluházban a Tápió Völgye Köz-
hasznú Alapítvány (TVKA) szerve-
zésében megrendezett Karácsonyi 
Vásárra.

Azt rövid előzetes beszámolónk 
elején kijelenthetjük, hogy mind han-
gulatában, mind kiállítói, szereplői és 
résztvevői létszámban az eddigi leg-
sikeresebb vásárunk volt! 

A vásár eredeti és mindmáig leg-
fontosabb célja, hogy Tápiógyörgye 
Óvodája, Iskolája és civil egyesüle-
tei az Ádventi készülődés jegyében 
- a saját készítésű, vagy felajánlású 
termékeiket, ajándékaikat árusítva 
önálló bevételre tegyenek szert a vá-
sározó, adományozó közönség által!

A TVKA ebben szervezői, biz-
tosítói és tagjai/segítői társadalmi 
munkájával vállal (bevallhatóan nem 
kicsi) részvételt. De hogy az alkalom 
minél vastagabb szeletét szólítsa meg 
kisfalunk közönségének, így szerve-
zett műsorokkal, Mikulás-futással, 
„helyi-termékes” versenyekkel, üze-
melő büfével és tombolával is szí-
nesítettük, az amúgy sem „unalmas” 
délutánt!

A december 9-i Vásár 13.30-kor 
került megnyitásra. Majd rögtön 
érkezett a Mikulás krampuszaival, 
hogy ott legyen a 4. Mikulásfutás 
rajtjánál. A vállalkozó kedvűek egy 
kellemes 600 méteres kocogás után 
érkeztek vissza a Faluházba, ahol 
minden teljesítő csoki és tea utánpót-

lásban részesült!
A rendezvény további részében 

- a Don Bosco Oratórium, a Közsé-
gi Óvoda, majd az Általános iskola 
növendékei léptek színpadra, ahol 
ünnepi műsoraikkal hangolták kará-
csonyivá a délutánt. Őket követte A 
„KEREKÍTŐ MANŐ” mesekon-
certje, ahol a TVKA által szerződte-
tett profi előadók varázsoltak kaca-
gós gyermekeket a színpad elé!

A fellépők zárásául Fúvószene-
karunk „Csipet-csapata” zengte be a 
termet és a szokásos, általuk ismert és 
elvárt színvonalon tették fel a koronát 
a délutánra.

A Vásár alkalmából meghirdetés-
re került Tápiógyörgye legfinomabb 
pálinkája, bejglije és legszebb kará-
csonyfadísze versenyünk is!

A győztesek névsora álljon itt:
Pálinka: 1., Sinka Gábor; 2., Lovas 
László; 3., Tóth Lászlóné
Beigli: 1., Theisz Katalin; 2., Tóth 
Lászlóné; 3., Varga Tímea
Karácsonyfadísz: 1., Mészáros 
Sándor; 2., Megyes Bianka; 3-3., 
Megyes Boglárka és Tóth Teodóra 
Szabina azonos pont

A sok munka megérte. Legalább-
is a gyorsjelentésű cikk megírásáig 
eltel két napban rosszízű észrevételt 
nem kaptunk. Köszönetet, dicséretet 
annál többet! Ez nagyon sokat jelent 
számunkra. A vásárról a következő 
újságban fogunk részletesebben be-
számolni, de addig is….

Engedjék meg, hogy Kuratóri-
umunk, minden segítőnk és támo-
gatónk nevében kívánjunk min-
denkinek - BÉKÉS ÉS BOLDOG 
KARÁCSONYT ÉS JÓÉRZÉS-
BEN GAZDAG ÚJ ÉVET!

TVKA Kuratórium

Vendégünk volt dr. Ódor László a Községi Könyvtárban
 Bemutatta Új német-magyar olvasmányos kulturális szótár esszé c. könyvét, majd 

beszélgetés következett a “Ki -és bevándorlás Magyarországon” témában.


