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2. 

Tisztelt Tápiógyörgyeiek, Kedves Olvasók!

Nincs könnyű helyzetben a polgármester akkor, ami-
kor egy év eleji újságban kell írni mi történt az elmúlt 
hónapokban. Ugyanis ez egy nehéz időszak, sok e vagy 
kevés a gázszámla, esik e hó és mennyi, milyen lesz a 
költségvetés. Talán nem lesz sok a gázszámla, valamint 
reméljük, nem kell sokat kifizetnünk a hótoló trakto-
rok üzemanyagára és hát a költségvetés… Ez mindig 
embert, képviselőt próbáló feladat. Mindenkinek meg-
felelni, mindenhol biztosítani a működést, fűtési és vi-
lágítási számlákat kifizetni és a lakosok szeretnék, ha az 
Ő környékük is szépülne. 

Tájékoztatásul elmondhatom, hogy költségvetésünk 
egyensúlyban van. Az elmúlt évek megszorításaival 
elértük, hogy nincs folyószámla hitelünk. Több pénzt 
adunk a civilszervezeteknek, emeltük a futball egye-
sület támogatását. Ahol nem végeztünk a kátyúzással 
az ősz folyamán, azokat a kimaradt utcákat áprilisban 
elvégezzük. Befejeztük az első világháborúban elesett 
hősi katonák sírjainak felújítását, melyre 700 ezer Ft 
pályázati támogatást nyertünk.

Egy évig küzdött a Polgármesteri Hivatal a csator-
na hozzájárulások beszedésével. Néhányan félreértik 
és úgy gondolják, hogy a Polgármester kedve szerint 
történik ezek beszedése. Pedig nem így van. A Csator-
na Társulat egy éve adta át a Jegyzőknek behajtásra és 
végrehajtásra a hátralékok beszedését. Én magam arra 
kértem a Jegyző asszonyt, - melyet a Képviselő Testü-
let is megerősített - hogy jelöljön ki a Hivatalban egy 
személyt, aki még egyszer felszólítja a lakosokat a díj 
befizetésére, ajánljuk fel a részletfizetést és törekedjünk 
a megállapodásra. Jó néhányan éltek is ezzel a lehető-
séggel, azonban néhányan visszaéltek jóindulatunkkal, 
ugyanis annak ellenére, hogy vállalták a részletfizetést, 
talán egy havi díjat be is fizettek, mégsem fizették to-
vább a részleteket. Most pedig csodálkoznak, hogy a 
Jegyző asszony elindította a fizetés és nyugdíj letiltá-
sokat. Ezek után nem korrekt most mérgelődni és rek-
lamálni bármely lakosnak. Nem az Önkormányzatunk 
hozta a döntést a kötelező hozzájárulásról, ahogyan an-
nak mértékéről sem mi határoztunk és nem mi szabjuk 
a jogszabályokat erről. Továbbá nem mi döntöttünk ar-
ról sem, hogy üres ingatlan után is fizetni kell. 

2018. március 19-én hétfőn este 18 órakor tartjuk a 
Falugyűlést. Akik szeretnének kérdezni a csatornatár-
sulat képviselőitől, azok ezen az estén megtehetik.

A téli sok csapadék megjelent a talajvízben és feljött 
a pincékben. A Tápió magas vízhozama sajnos megha-
tározza a talaj vízszintet. Jelen pillanatban nincs belvíz 
veszély.

Megállapodás született a Jászberényi Tankerülettel, 
hogy az Asztalitenisz Klub és a Futó Klub ingyenesen 
használhatja a tornateremet. Önkormányzatunk pedig 
térítésmentesen biztosítja a műfüves pálya használatát 
számukra.

Közmunka programban 2018-ban az egyik célunk 
a Fakanálgyár átalakítása, felújítása lesz, 3 éves prog-
ramot szeretnénk erre ráépíteni. Másik célunk a mező-
gazdasági program bővítése. Még nagyobb területen 
szeretnénk gazdálkodni. Elsődleges cél, hogy jövedel-
met termeljünk és azt visszaforgassuk a „vállalkozás” 
fejlesztésébe. Harmadik programunkban az Önkor-
mányzati utak karbantartását, az utak melletti kaszálást, 
karbantartást folytatjuk. A közút kezelő helyett végez-
zük a jászboldogházi, újszilvási, szelei utak karbantar-
tását és most az újszászi utat rakjuk rendbe. Sikeres volt 
a régi zöldhulladék lerakó rekultiválása, megértették a 
lakosok azt, hogy ide nem lehet már hulladékot kirakni, 
sikerül a rendet fenntartani.

Személyes találkozóra hívott meg Czerván György 
országgyűlési képviselő úr, aki arról tájékoztatott, hogy 
településünk 100 millió Ft nagyságú támogatásban ré-
szesül útfelújítás célból. Jelöljük meg, mely vagy me-
lyik utakra szeretnénk ezt fordítani. A Képviselő Testü-
let néhány napon belül dönt. Én javaslatként a Dózsa 
György út felújítását támogatnám, azonban ebben az 
esetben konzorciumi együttműködést kell kötnünk a 
közútkezelővel, mert a Dózsa György út nem önkor-
mányzati tulajdonú.

Munkába állt az új mezőőr. Szőke László Szilvási 
úti lakos már túl van a betanuló időszakon és önállóan 
is végzi feladatát, forduljanak hozzá bizalommal. 

Néhány hete új könyvtárost és művelődés szervezőt 
választottunk. Feladata, az önkormányzati és állami ün-
nepek szervezése, valamint egy komoly hagyományok-
kal rendelkező könyvtár szervezése, vezetése.

Ebben az újságban hirdetjük a március 15.-i meg-
emlékezést, a Falugyűlést, a Flórián napi ünnepséget, 
a Majálist.

Varró István polgármester

Önkormányzati hírek

- Március 14. - Március 15-i nemzeti ünnepünk 
megemlékezése az Általános Iskola aulájában
- Március 19. - Közmeghallhatás a Faluház nagy-
termében
- Május 1. - Flórián napi megemlékezés a Tűzoltó 
Klubház udvarán, Községi Majális a Strandkert-
ben
- Május 27. - Hősök napi megemlékezés a temp-
lomkertben

Közelgő programok



3.
Györgyey Illés György halálára

Itt a Faluújságban is fájó szívvel 
tudatja a család és minden tisztelő, 
aki valami úton-módon kötődött a 
Györgyey Családhoz, hogy a faluval 
olyan őszinte, jóindulatú kapcsolatot 
tartó Györgyey György 90 éves korá-
ban eltávozott az élők sorából. Hamva-
itól 2018. március 7-én déli 12 órakor 
veszünk búcsút a Kerepesi temető ra-
vatalozójában. A sokoldalúan művelt, 
kedves, szerény Györgyey Családtag 
sok szállal kapcsolódott Tápiógyör-
gyéhez. Érdeklődésük elsősorban a 
falu kultúrája, oktatásügye iránt nyilvá-
nult meg. Tudták, hogy mit jelent a jól 
felszerelt iskola, igényes, szakmailag 
jól képzett nevelő gárda, hisz 1938-tól 
1946-ig mindketten a Fasori-gimnázi-
um padjait koptatták-, ebben az orszá-
gosan híres intézményben szerezték 
meg egy életre, az igényes életre, nap-
rakész tájékozottságra való igényüket, 
azokat a biztos tájékozódási pontok 
iránti érzékenységüket, amely elkisérte 
Gyurit kilencven éven át. Minden ér-
dekelte, minden jó kezdeményezés 
mellé odaállt és mindent megtett annak 
érdekében, hogy a Györgyey család-
hoz ezer szállal kötődő település, mű-
vészetét, oktatását, közéletét szolgálja, 
gazdagítsa.

Életének egyik meghatározó, rész-
ben tragikus élménye volt a vészkor-
szak idejének átélése: 1944! A csilla-
gos ház, a munkaszolgálat Édesapjával 
együtt a Budapest környéki sáncásás 
és a Józsefvárosi deportálás előtt, majd 
Wallenberg embermentő tevékenysé-
ge folytán a megmenekülés. Svédház. 
Végül az a fájdalom, amit Juci nővérük 
elvesztése jelentett. Wallenberg későn 

érkezett, az emberekkel teli vagonra 

már rácsapták az ajtót.
 A világégés utáni időkben Gyurit 

számtalan hátrányos megkülönbözte-
tés érte földbirtokosi származása miatt, 
emberi optimizmusa, jóságának sugár-
zása ezen a negatív megítélésen is át-
segítette.

  A Györgyey családi szándéknak 
volt csúcspontja az a Györgyey Családi 
összejövetel 2015. augusztus 8-i talál-
kozó a rekkenő hőségben, ott a kastély 
öreg tölgyei alatt Varró István polgár-
mester, Nagy Zoltán nyugalmazott is-
kolaigazgató részvételével, a Györgyey 
család tagjainak örömére, aktív részvé-
telük mellett. Ott aztán minden elhang-
zott emelkedett stílusban arról, hogy 
Györgyeyék mit jelentettek a falunak, 
a falu hogyan hálálta meg a családnak 
jóságukat, nagyvonalúságukat, minden 
helyzetben megértő adományozásukat. 
Élő példa: a működő étterem, panzió, 
óvoda névadása, a családhoz kapcsoló-
dó hiteles dokumentumokkal, fotókkal, 
archív felvételekkel, képzőművészeti 
alkotásokkal szolgálni ezt az évszáza-
dok során kialakult történelmi konti-
nuitást, erősíteni az elődök tiszteletét, 
szeretetét, ragaszkodását.

Amikor Györgyey Gyurit búcsúz-
tatom, nem mehetek el amellett, hogy 
kedves feleségéről ne emlékezzem 
meg. Györgyey Zsuzsa keramikus, a 
Györgyey család nagyra becsült ipar-
művész tagja 2006. február 7-én, 75 
éves korában rövid szenvedés után 
hunyt el. Ötvenhárom esztendei házas-
ság után vesztette el kedves nejét Gyur-
ka, akik szívélyes baráti kapcsolatot 
tartottak az ősök által szeretett, anyagi, 
erkölcsi támogatásban részesített falu-
val, annak vezetőivel, népével. Egy na-
gyon szép, emlékezetes kiállítása úgy 
valósult meg, hogy a falu újjátelepü-
lésének 250-ik évfordulója tiszteleté-
re rendezett ünnepi tanácsülésre, meg 
szoboravató ünnepségre meghívást 
kaptak és ezt az ünnepséget tisztelték 
meg jelenlétükkel. Az ünnepi beszéd-
ben nagyon tárgyilagos, a történelmi 
igazságnak megfelelő értékelés hang-
zott el a falu földes uráról és családjá-
ról, a Taffler-Györgyey családról, arról 
a történelmi helyzetről, amelyben ez a 
család ennek a földnek népét dolgoz-
tatta, arról a tisztességről, emberségről, 
a falu népe iránti felelősségérzetről, 
amellyel a munkanélküliség idején a 
Györgyey család munkaalkalmat te-
remtett. Arról a szociális gondoskodás-
ról, példamutató kezdeményezésekről, 

amely a falu népének gyarapodását 
szolgálta. Hálából, felelősségérzetből a 
kastélyhoz nem nyúltak, nem bontották 
le, mint tették Nagykátán, Tápióságon. 
Kastélyuk ma is menedéket jelent több 
száz szerencsétlennek és munkaalkal-
mat sok györgyei lánynak, asszonynak, 
polgárnak.

A Faluház bejáratánál beépített, - 
samottból készült fehér mázas konst-
ruktív kerámia kompozíció Györgyey 
Zsuzsa munkája, ajándéka, ma már 
egy szeretett csak emlékekben, sok kö-
zös élményben megidézhető házaspár 
emblémája, örök emléke, mely felidézi 
a Györgyey család kötődését egy falu, 
a névadó község iránti segítség nyújtá-
si felelősségről, szimbolizálja a kétkezi 
paraszti munkát, az emberi tevékeny-
ség szándékait, az elvégzett munka 
feletti örömet. Architekturájában pedig 
a régi, kis falusi házak nádfedeleit, sze-
gényes házait s ezek felett pedig azokat 
a modern építészeti elemeket, jelzése-
ket, amelyek a falu fejlődését szimbo-
lizálják. 2006. március elsején búcsúz-
tattuk az alkotó hamvait ugyanott, ahol 
majd Gyuritól is búcsúzúnk fájó szív-
vel, sok szép emlékkel 2018. március 
7-én déli 12-kor Vergiliusz szép mon-
dása szerint: Sunt lacrime rerum – az 
élettelen dolgoknak is vannak könnyei. 
Zsuzsától búcsúzván felidéztem azt a 
híres tamásiároni mondást miszerint 
azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne, s úgy gondolom, 
hogy Gyurit búcsúztatva is elhangoz-
hat az erdélyi bölcselet, mert ha valaki 
itthon volt mindenkor, minden helyzet-
ben, akkor ez róla igazán elmondható. 
Otthon volt Bózsván, özvegysége ide-
jén Solymáron Detti gondoskodását 
élvezve, a kerti magányban olvasással 
töltve az időt, Kovács Béla és kedves 
nejének Andreának az öregséggel járó 
nehézségek leküzdéséhez szükséges 
odaadó segítség nyújtást, millió figyel-
mességet élvezve, Janóéknál,- Szolno-
kon testvéri szeretetben, gondoskodás-
ban, a Györgyey család tagjai között 
Szegeden családi légkörben.

Köszönetül csak hálatelt szívvel 
idézhetjük kedves alakod, bölcselete-
idet, kedvességedet, szerénységedet, 
jóságodat, tehetségedet, a tanult tudá-
sodat, kultúrádat és polgári tisztessége-
det. Drága Gyuri, csodás valóság voltál 
s most utolérhetetlen álom lettél mind-
annyiunk számára.

Bihari József



4. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 1/2018. (I. 23.) számú 
rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(módosításokkal egybeszerkesztve)
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 

32.§ (1) bek. a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. 
§ (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, 
a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi 
rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bi-

zottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat 
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézmények-
re) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költ-

ségvetését:
652.872,- e Ft  költségvetési bevétellel
652.872,- e Ft  költségvetési kiadással
0,- e Ft költségvetési egyenleggel ebből
0,- e Ft működési
0,- e Ft felhalmozási állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési be-

vételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímen-
kénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finan-
szírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete 
alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások 
előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szin-
ten a 13. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 
előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állam-
igazgatási) feladatok szerinti bontásban az 19.mellékletek 
részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdeké-
ben a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésébe 
0,- ezer forinttal betervezi a helyi önkormányzatok kiegé-
szítő támogatásának bevételét.

(6) A felhalmozás belső finanszírozásának érdekében a 
képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvá-
nyának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 
millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot ke-
letkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása 
szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési 
célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső 
finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) 
költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának 
igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költ-

ségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek-

ből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 
12.melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 
adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési 
kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.    

(3) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető 
fejlesztési céljait az 10. melléklet részletezi.     

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruhá-
zások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. mel-
léklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítá-
sok kiadásait felújításonként a 8.melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és 
projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósu-
ló projektekhez való hozzájárulást a  9. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és 
kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szerven-
kénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám elő-
irányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként a 21. mellékletek szerint hatá-
rozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három 
év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 22. számú 
melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat a kiadások között általános, céltar-
talékot állapít meg.

(10) Az önkormányzat előző évi maradványa 5.000,- 
ezer Ft, amely összegből 0,- ezer Ft felhalmozási célú, 
5.000,- ezer Ft működési célú maradvány.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásá-

ért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok 
ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért 
a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 
polgármester felelős.

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évköz-
ben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csök-
kentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképes-
séget veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gon-
doskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kap-
csolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mó-

dosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás-
ról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételei-
nek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig a 
polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-
testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a pol-
gármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés 
módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 
31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirány-
zatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányza-
tok egymás között átcsoportosíthatók.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) 
és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivéte-
lével - negyedévenként, a tárgy negyedévet követő soros 
ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elké-
szítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja 
a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően ha-



5.ladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költ-
ségvetési rendelet módosítását.

6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott 

bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények veze-
tői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását 
szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó 
járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden eset-
ben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozat-
ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles bel-
ső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz 
kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályo-
kat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe 
vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A 
szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori 
intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési 
szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által 
elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást ve-
zetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése 

a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek 
létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az ön-
kormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az 
intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a 
megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről 
és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondos-
kodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet az elfogadását követő nap lép hatályba, 

rendelkezéseit 2018.01.23. napjától kell alkalmazni.

Varró István   Turóczi István Zoltánné
polgármester    jegyző

Záradék:
A rendeletet a Képviselő-testület 2018. január 22. nap-

ján megtartott ülésén fogadta el.
Turóczi István Zoltánné

	 	 	 	 jegyző

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
e-mail: tapio@t-online.hu

Ügyiratszám: 1831-5/IG/2017
Tárgy: Szavazókörök kialakítása Tápiógyörgye községben

H A T Á R O Z A T

Tápiógyörgye Község Helyi Választási Iroda vezetője-
ként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított 
feladat- és hatáskörömben eljárva Tápiógyörgye Község 
szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, 
valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint 
állapítom meg:

- 001. számú szavazókör  - Általános Iskola, 2767 
Tápiógyörgye, Szent István tér 7.
- 002. számú szavazókör - Aréna Sportklub, 2767 
Tápiógyörgye, Kovács József utca 23. 
- 003. számú szavazókör  - Faluház, 2767 Tápió-
györgye, Deák Ferenc utca 2.
- 004. számú szavazókör -  Művelődési Ház Nagyte-
rem, 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 4.

A szavazókörök részletes leírását jelen határozat 1. szá-
mú melléklete tartalmazza. A szavazókörök területi felosz-
tása (térkép, utcajegyzék) Tápiógyörgye község honlapján 
(www.tapiogyorgye.hu) és a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján tekinthető meg.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbeje-
lentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Tápiógyör-
gye község megnevezését tartalmazza, az általam kijelölt 
001. számú szavazókörben (Általános Iskola 2767 Tápió-
györgye, Szent István tér 7.) szavazhatnak.

Elrendelem a határozat Tápiógyörgye község hivatalos 
honlapján (www.tapiogyorgye.hu), valamint a Tápiógyör-
gye Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történő 
közzétételét.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtarta-
ma alatt nyújtható be fellebbezés Tápiógyörgye község 

Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2767 Tápiógyörgye, 
Szent István tér 1.). A fellebbezés illetékmentes. 

A fellebbezést a Nagykátai Területi Választási Iroda ve-
zetője (2700 Nagykáta, Dózsa György út 2.) bírálja el há-
rom napon belül. A fellebbezésre megállapított határozat 
jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A 
határidőt naptári napokban kell számítani.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése alapján a szavazó-
köröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. 

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök szá-
mát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazó-
helyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja 
meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfel-
jebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő válasz-
tópolgár jusson. 

A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező 
településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell je-
lölnie azt a szavazókört, ahol a település szintű lakóhellyel 
rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének 
a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben 
szokásos módon 15 napra közzé kell tennie, megjelölve a 
központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szava-
zókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a tele-
pülési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok sza-
vazására kijelölt szavazókört is. 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. 
§ (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) 
bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja 
el három napon belül. 

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan 
a Ve. 10. § (1) – (3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja 
biztosítja.

Tápiógyörgye, 2017. december 6.

 Turóczi István Zoltánné
	 jegyző
	 Helyi	Választási	Iroda	Vezetője

Szavazóköri változások!



6. 
Kiss József tanító emlékkönyve - recenzió

Bihari József – Nagy Zoltán
Kiss József tanító emlékkönyve

Dicséretes kezdeményezése Bi-
hari József és Nagy Zoltán volt 
tápiógyörgyei iskolaigazgatóknak, 
hogy megörökítsék elődeik emlékét 
könyvsorozatban, ezzel is gazdagítva 
a helytörténeti köteteket.

Kezdeményezésüket megértette 
és jóváhagyta a község képviselő-tes-
tülete és polgármestere. Így jelenhe-
tett meg Kiss József igazgató-tanító 
emlékkönyve a megőrzött memoárja 
szerkesztésében 2017. decemberében.

Ebben nem csak a kiváló tanító 
életét és pályafutását, kalandos, izgal-
mas történeteit ismerjük meg, hanem 
a jó hírű száz éves Jászberényi Tanító-
képzőt is, aminek később Kiss József 
igazgatója is lett.

Ez a tanítóképző a Tápió mente, a 
nagykátai járás és Pest megye falvai-
nak adott és ad ma is lelkes fiatal taní-
tókat, közművelődési szakembereket, 
de országosan is elismert pedagógu-
sokat. Így legyen még újabb száz évig 
és még tovább!

I. Bihari József: Kiss József
visszaemlékezései (1920-1929)
 
Az eső világháborúban hat évig 

volt távol otthonától. A Nagy Októ-
beri Forradalom kitörésekor fogság-
ba esett közel a mandzsúriai határ-
hoz. 1919. május 1-jén megszökött 
a táborból és a közeli Grodkovszki  
Múzeumban helyezkedett el, mint 
rajzoló, kiváló rajzkészségének kö-
szönhetően.

Az amerikai Magyar Egylet se-
gítségével 1920.április 23-án került a 
világ akkori legnagyobb hajójával, a 

Mount Vernonnal, Japánon és Ame-
rikán át 1920.július 4-én Doverbe, 
onnan Altonába, majd Bécsen át Bu-
dapestre, és július 26-án haza: Tápió-
györgyére. Családjának, feleségének 
(ekkor még nem voltak gyerekeik) és 
pályatársainak sokat beszélt hat éves 
távollétéről, a sokszor regénybe illő 
kalandjairól. Az oroszok, a japánok és 
az amerikai magyarok egyaránt kér-
lelték, hogy maradjon közöttük, ma-
gas jövedelmet ígérve. Ő viszont sze-
retett szülőföldjéhez, családjához, a 
falu népéhez, tanítványaihoz ragasz-
kodva haza kívánkozott. Tanító volt 
a fronton is, a fogságban is, az akart 
maradni a megcsonkított Magyaror-
szágon is. Előtte állt az új ország, az 
új terv, a sok feladat a jobb jövőben 
bízva.

Felesége és pályatársa szintén so-
kat beszéltek neki a háborús időről, a 
sok nélkülözésről, a nyomorról, a rab-
lóbandák cselekedeteiről, az erkölcsi 
züllésről. Szeme láttára vertek meg 
részeg suhancok két legényt, közülük 
egyik meghalt, a másik élte végéig 
nyomorék maradt.

Elhatározta, hogy véget vet ennek 
a „népszokásnak”, a testvérgyilkolás-
nak. Kérni fogja a hatóság és a tanító-
társak segítségét is, bízott az új állam-
rend vezetőiben is, de sokáig annak 
nyomait sem észlelte.

Közben megkapta a Pest megyei 
Királyi Tanfelügyelőségtől igazgatói 
kinevezését és 25 dkg „előírást”. Né-
hány hét elteltével újabb 25 dkg gép-
írást a Közoktatási Tanácstól, hogy 
tegye meg hozzászólását a készülő 
új Népiskolai Tantervhez. Ezt Imre 
Sándor egyetemi tanárnak, a későbbi 
oktatási államtitkárnak köszönhette, 
akinek korábban elküldte szibériai 
dolgozatát. Bár azt hitte, hogy a pro-
fesszor nem figyelt fel rá erős, de-
mokrata hangja miatt, amiben azt fej-
tegette, hogy milyen legyen a magyar 
népiskola jelleme és hogyan feleljen 
meg a tömegek kulturális felemelésé-
nek. Hozzászólásait csokorba kötötte 
és felküldte Pestre.

Nem sokára megjött a válasz és a 
felkérés a dokumentumok bírálatára. 
Mindenre szívesen vállalkozott, ami 
viszont óriási feladatot jelentett a napi 
iskolai munka után. Ennek eredmé-
nyei: a tankönyvek, útmutatók, tan-
menetek, óravázlatok megjelentek és 
nagyban elősegítették a kisiskolákban 
folyó munkát.  (Ma is megtekinthetők 
az Országos Széchényi Könyvtárban.)

Érdekes olvasmány Naplójában 
annak leírása, hogyan lett az  Írók 
Társaságának tagja pedagógiai, 
helytörténeti, szociológiai írásaival, 
verseivel, novelláival, a néptanítók 

irodalmi kezdeményezéseinek szor-
galmazásával, írásaik megjelenteté-
sének segítésében. - Munkájára felfi-
gyeltek és elismerték illetékesek,- bár 
a helyi “hatalmasságok”ellene voltak 
-. Végül pedagógiai, népművelői, 
képzőművészeti tevékenységével vált 
méltóvá a híres Jászberényi Tanító-
képző Intézet tantestületének tagjává. 
Gyakorlóiskolai tanítói majd tanári 
vizsgát tett és elismert tagja lett annak 
tantestületében, később pedig igazga-
tója. 

“Megnyílt előttem az új élet kapu-
ja!”- mondta és határtalan lelkesedés-
sel tanította 15 éven át (1929-1944) 
növendékeit, tanító-jelöltjeit a gyer-
mekek szeretetére és tanítására, a nép 
szeretetére és nevelésére

II. Nagy Zoltán: A györgyei tanítók 
emlékezete Kiss József elemi iskolai 

igazgató-tanító példáján
 
“A néptanítók emléke is  süppeteg 

sírhalmaik  oltalmába hanyatlott. 
Csupán az a generáció őrzi még em-
lékét, eleven mosolyukat, a jóságos-
ság biztató derűjét, amely immár csak 
emlékeivel bíbelődik. A néptanító az, 
akinek  idővel az egész falu népe bol-
dogan-büszkén vállalt tanítványává 
lett, így ő volt az az ember, akinek a 
tanácsát mindenki kikérte és meghall-
gatta... Nem választotta el a néptől 
olyan bizalom- érték- érzék- rideg-
ség-határ, mint a plébánost, vagy a 
falusi jegyzőt.” (Nagy Z.)

Kiss József (1890-1970) népisko-
lai igazgató-tanító kivételes képessé-
gei és ambíciói révén kiemelkedett a 
többi tanító közül. Nagy Zoltán érde-
kes hasonlattal jellemzi őt: “Életútjá-
nak íve olyan tiszteletet parancsolóan 
gazdag és nemes, hogy azt gondolhat-
nánk; egy hősi eposz főszerepét osz-
totta rá valamely népi írónk, s ő ezt 
kiváló minőségben eljátszotta. De hát 
inkább hősi és kitartó küzdelemről, 
és nemes elhatározásoktól vezérelt 
tudatos életpályáról szólt e sors. Ve-
szélyekkel dacolón, bátran és a kilá-
tástalanságok időszakában is derűlátó 
optimizmussal.”

Az érdekes módon megmaradt 
és egykori tanítványa, majd kollégá-
ja által megőrzött naplójából idézett 
történeteket ismerve és elemezve 
tárja elénk életét. Józsa István tanító, 
majd tanár – a napló őrzője-szintén 
györgyei illetőségű, pedagógus  kol-
légája  is sokat mesélt Kiss Józsefről 
és a két háború közötti időről Nagy 
Zoltánnak és Bihari Józsefnek. Az 
1920-as években a kultúrpolitika és 
a közoktatás irányítása gróf Klebels-
berg Kuno kezébe került.



7.
Igen érdekes kezdeményezése volt 

az is, hogy nem törődve az iskola-
fenntartókkal, egységes tantestületet 
hozott létre Tápiógyörgyén az állami, 
az egyházi és a községi iskola nevelői-
ből. Megújították és egységessé tették 
a gyermeknevelést, az ifjúságnevelést 
és a felnőttoktatást. Kezdeményezé-
sük sem ”felülről”, sem helyből nem 
kapott elismerést, de ez - szerencsé-
re - nem keserítette el őt, sem a vele 
együtt dolgozó társait. Szívszorító 
az a visszaemlékezése, amiben leír-
ja annak a vetítőgépnek a történetét, 
amivel sikerült “fényt” és tudást adni 
a faluban és a külterületi iskolákban. 
Vetítőképes előadást az uradalomban 
is tarthatott, de csak a kasznár úr je-
lenlétében, aki szigorúan ellenőrizte 
őt. A kis gép pedig tudást sugárzott, 
szórakoztatott és szellemi munkára 
serkentett mindenkit.

Minden bizonnyal ez is hozzájá-
rult ahhoz, hogy Tápiógyörgye Pest 
megye első faluja lett az adózásban és 
a fővárosi tejszállításban. 

Ebben az évtizedben szervezeti és 
tantervi  reformok sora boldogító, új 
erőt adott a néptanítóknak is. Klebels-
berg olyan politikai erőt fedezette fel, 
a legyőzött, kisemmizett, megcson-
kított, elszigetelt országban, amely a 
kilátástalanságból a biztató jövő felé 
mutatott.  Ez a  Kultúra  volt, a szel-
lemi népgyógyítás eszköze. A népis-
kolai hagyományok folytatását, a nők, 
a kisebbségek bekapcsolását az okta-
tásba, a tanyai iskolák létesítését.

Ugyanekkor nagyszabású program 
indult az iskolán kívüli népművelés 
fejlesztésére is. Mindkét terület szak-
mai hitelezőivé, a megvalósítás mi-
nőségét garantáló tényezővé a falusi 
néptanítókat tette meg a miniszter. A 
családdal való törődés, kapcsolattar-
tás igénye mellett az egyházzal és a 
társadalmi környezettel való együtt-
működést is kötelezővé tette.(Szülői 
értekezletek, iskolai ünnepek, kirán-

dulások, egyesületek szervezése, nép-
művelő körök, olvasókörök, népszín-
művek stb.)

Az új helyzetben, új lehetőségek 
nyomán új iskolák alakultak (nép-
oktatás, polgári iskola, középiskola, 
szakképzés közelítése, átjárhatósá-
guk). Ezeket rendszerbe szervezni, a 
tananyagokat tartalmilag korszerűvé 
tenni és módszertani frissítéssel  a 
nevelés szolgálatába állítani – nemze-
ti szinten, óriási kihívás volt. Ebben 
vállalt szerepet Kiss József györgyei 
igazgató-tanító, majd tanítóképző in-
tézeti tanár Jászberényben.

Az 1925-ös tanterv bevezetésekor 
engedélyezte a miniszter  tankönyvül  
Kiss József által átdolgozott Falusi 
és tanyasi iskolások olvasókönyvét a 
népiskolák II. osztálya számára, majd 
az Olvasó és tankönyv a IV. osztá-
lyoknak c. tankönyvet, 1926-ban az 
elemi népiskolák számára szerkesztett 
Számtani és mértani példatárat. 1928-
ban Tápiógyörgyén szerkesztette és 
adta ki magánkiadásban az Új Nevelő 
Tanítóknak és Anyáknak c. tantervi 
segédletét a miniszter rendeletileg 
ajánlotta az elemi nevelés új tanterve 
mellé. Érdekessége a kötetnek, hogy 
ezeknek címoldalát elhelyezte benne 
Nagy Zoltán, és részletezte tartalmu-
kat is, amelyek bemutatják a korsze-
rűségüket!

A néptanítói tárgyú szakdolgozata-
inak, kutatói megállapították, hogy a 
tanítói sors hivatássá nemesült pálya-
kép értelmezése a 20. századi tanító-
kép egy új kor példájává vált. Hármas 
feladata: a tanítás, a felnőttoktatás, és 
a népművelés lett. Mennyi elvárásnak 
kellett megfelelniük: a népszolgálat, 
a hatalom szolgálata, családjának 
biztonsága, lelkiismeretes tanítás, és 
ezeket az erkölcs,a becsület,a tisztes-
ség hármas követelményének megfe-
lelően Munkájukat nem az állam ju-
talmazta, hanem a faluközösség. Ezt 
érezték és tapasztalták is.

A kötetben olvashatunk Kiss 
József regényeiből és novelláiból 
részleteket irodalmi-művészi stí-
lusban, valamint néhány versével is 
megismerkedünk. A húszas években 
a Járási irka, ami a környező telepü-
lések lakóinak művelési és tájékozta-
tási céljára készült 1931-ben a Jász-
kunok földje c. szülőföld ismertetését 
adja ki. A Bokréta című füzetekben a 
klasszikusok írásaiból, majd a népta-
nítók elbeszéléseiből, verseiből közöl 
munkákat.

Nagy Zoltán tanár úr több kortárs 
magyar író és költő (Márai Sándor, 
Váci Mihály) tanítókról szóló mun-
kájából is idéz részleteket, amelyek 
érzelmileg erősítik meg a társadalom 
által is elismert „nemzet napszámosa-
inak” tevékenységét.

Feltétlenül meg kell említeni Kiss 
József igazgató-tanító, majd tanító-
képző intézeti tanár kitűnő rajzait, 
festményeit, amelyekből tucatnyi ké-
pet közöl színes mellékletben. (Ezek 
eredetijei a Jászberényi Jászsági Mú-
zeumban láthatók.)

Megható unokáihoz szóló elbeszé-
lése a feleségéről, gyermekeiről, akik 
fényképeit is közli.  

Jó szívvel ajánlom minden 
tápiógyörgyei lakosnak, minden pe-
dagógusnak, helytörténésznek. 

Dr. Szabó Imre gyémántdiplomás 
tanító, a TIT Pest Megyei Teleki 
László	Ismeretterjesztő	Egyesület	

alelnöke

A B/5 méretű keménytáblás kötet 
nyomdai borítóját Balogh László fes-
tőművész készítette

Bihari József lektorálta
Kiadta: Tápiógyörgye Község Ön-

kormányzata, felelős kiadó Varró Ist-
ván polgármester,

Nyomdai munka: Kucsák Könyv-
kötészet és Nyomda, Vác

Kiss József tanító emlékkönyve - gratuláció
Levelet kaptam Dr. Mészáros Ist-

vántól, a nevelés-tudományok doktorá-
tól, címzetes egyetemi tanártól:

„2018. január 31.
Kedves Jóska!

Szívből gratulálok remek új köny-
vedhez, amellyel – baráti dedikáció kí-
séretében – megajándékoztál, megtisz-
teltél. Hálásan köszönöm.

Fontos és szükséges volt nyomtatás-
ban közreadni Kiss József, az egykori 
györgyei „néptanító ” - vagyis „elemi 

népiskolai igazgató” visszaemlékezé-

seit, amelyeket jól kiegészít a Te alapos 
és jól eligazító szakértő bevezetésed és 
Nagy Zoltán tanulmánya. 

A kötetből így egyrészt megismerhe-
tő egy érdekes, tevékeny, alkotó és min-
denfajta életkörülményei között kreatív 
ember, aki saját közegét, szűkebb-tá-
gabb környezetét mindig és mindenütt 
megmozgatta és mozgásban tartotta kü-
lönféle jó és hasznos ügyek érdekében.

Másrészt e kiadványból – Kiss Jó-
zsef önéletrajza nyomán- jobban megis-
merhetők lesznek az 1920-as évek hazai 
népoktatásának - mind elemi népiskolai 
világának, mind tágabb tartalmú nép-

művelésének – lényegi belső viszonyai.
Számomra különleges élményt jelen-

tettek Kiss József egykori színes festmé-
nyei a györgyei környezetében levő falu-
si házakról: száz százalékos hitelesség!

Kedves Jóska, köszönet e könyvért, a 
hazai népoktatás történet gyarapításá-
ért, Tápiógyörgye kulturális múltjának 
új, eddig ismeretlen adatokkal, tények-
kel való gazdagításáért!

További munkára, hasonló értékes 
eredményekre serkentve baráti szívvel 
köszöntlek: Mészáros Pista.”

Bihari József
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Biztonságos internethasználat - rendőrségi tájékoztatás
A technikai fejlődés következtében az internet a min-

dennapok része lett. Használatával könnyebbé, egyszerűbbe 
tehetjük életünket. A virtuális tér azonban valós veszélyeket 
is jelent. Digitálisan tárolt személyes és pénzügyi adataink 
megfelelő védelem hiányában illetéktelen személyekhez ke-
rülhetnek. Az elkövetők módszerei időről-időre változnak, de 
az ajánlott biztonsági intézkedések és magatartási szabályok 
tudatos betartásával jelentősen csökkenthetőek a felmerülő 
kockázatok.

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
A technikai megoldások, akár csak az otthonunk védel-

mében, jelentik az első lépcsőt. Gondoskodjunk arról, hogy 
a számítógépünk és az otthoni hálózatunk is biztonságos le-
gyen. Ennek érdekében:

• Rendszeresen telepítse számítógépén az operációs rend-
szer és a felhasználói programok frissítéseit. Mobileszközein 
is frissítse az alkalmazásokat!

• A vírusok (és egyéb kártékony programok) elleni véde-
kezés céljából feltétlenül javasolt vírusírtó program telepítése 
és frissítése!

• Számítógépén a felhasználói fiókok felügyeletén állítsa 
be, hogy a kritikus műveletekhez (pl. program telepítése) a 
felhasználó engedélyére legyen szükség!

• Ne állítsa a böngésző biztonsági beállításait az „ajánlott” 
szint alá!

• Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen!
TUDATOS INTERNETHASZNÁLAT
A legjobb zár és riasztó sem ér semmit, ha a tulajdonos 

átadja a kulcsot és a kódot, vagy nyitva hagyja az ajtót és nem 
kapcsolja be a riasztót. Az interneten keresztül érkező veszé-
lyek néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhetőek:

• Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyis-
sa meg!

• Soha ne adjon meg jelszót, PIN kódot e-mailben küldött 
kérésre!

• Belépéskor mindig gépelje be az URL címet, ne a kapott 
linkre kattintva lépjen be az oldalra!

• Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön 
meg arról, hogy valódi bank oldalon adja meg az adatokat, 
más oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg azokat!

• Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendel-
kező (https előtag) oldalon adjon meg!

ADATAINK FOKOZOTT VÉDELME
Otthon az értékeink (készpénz, ékszer) védelmére továb-

bi megoldásokat (értéktároló, széf) használunk. A digitálisan 
tárolt adatainkat védelme érdekében is fokozott körültekin-
téssel járjunk el: egyrészt, hogy illetéktelen személyek ne 
férjenek hozzá, másrészt elvesztésük (pl. technikai probléma, 
szándékos károkozás) esetén is vissza tudjuk állítani őket:

• Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és jelszavát!
• Közöségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a sze-

mélyes adatait, a megosztott tartalmakat csak az ismerősei 
láthassák!

• Csoportosítsa ismerőseit és ezáltal korlátozhatja, hogy ki 
mit láthat!

• Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával 
történő bejelentkezés során ellenőrizze, hogy az oldal vagy 
alkalmazás milyen személyes adatához fér hozzá. (születés-
nap, e-mail cím, ismerőseinek köre stb.)! Szükség esetén mó-
dosíthatja az elérhető információk körét.

• Más által is használt számítógépen – ha befejezte az inter-
net használatát – minden esetben jelentkezzen ki a közösségi 
oldalról, levelezéséből! A böngésző bezárása nem elegendő.

• Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fontos ada-
taikról. Erre alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit csak 
a biztonsági mentés idejére csatlakoztatunk a számítógéphez 
vagy olyan online tárhely, amely tárolja a fájlok korábbi ver-
zióját is.

100%-os biztonság nincs!
DE!

A biztonságos környezet megteremtésével, tudatos internet-
használattal és adatainak fokozott védelmével biztonságo-

sabbá tehetjük az internethasználatot.

Meghívó Wünnewil-Flamatt Baráti Társaság Egyesület közgyűlésére
A Wünnewil-Flamatt Baráti Társaság Egyesület

2018. március 22-én (csütörtökön) 18 órakor tartja 
éves beszámoló taggyűlését

a Faluház tanácskozó termében.

Az egyesületbe belépni szándékozókat kérem, hogy itt 
és ekkor jelenjenek meg, hogy megismerhessék alapszabá-
lyunkat és tagságunk szavazhasson felvételükről.

A beszámoló és a pénzügyi jelentés községünk honlap-
ján, a „Testvérvárosi kapcsolat” inzert alatt jelenik meg. 

A mögöttünk hagyott esztendő gazdag programokat kí-
nált barátságunk élményeinek gazdagítására, elmélyítésére.

A kapcsolatunkat szolgáló események szervezésében 
és lebonyolításában egyesületünk tagjai önzetlenül és nagy 
kedvvel vettek részt. Talán bizton gondolhatom úgy, hogy 
mindezen programok a részt vevők hétköznapjait színesí-
teni tudták és falukötődésük, közösségi komfortérzetük is 
erősödött.

Ez év májusában lesz 25 éve, hogy első küldöttségünk 
Ódor László svájci magyar nagykövet úr meghívására 

Bernbe érkezett, hogy aztán másnap első wünnewili láto-
gatásunkra is sor kerülhessen. Korrekt, baráti, érdeklődő és 
segítő szándékkal bátorító fogadtatásuk nagyon jól esett. 

Az első küldöttség tagjai voltak: Bálint József, Boda 
András, Németh István és Nagy Zoltán, Galbács Károly pe-
dig az akkor még újszerű Toyota kisbuszt vezette.

Az ezt követő negyed század - úgy hiszem - szülőfalunk, 
lakóhelyünk történelmének büszkeséggel említendő fejeze-
tét jelenti most - és a jövőben is, hiszen tárgyi környezetünk, 
személyes élményeink, élettapasztalatunk gazdagodása 
mellett egy másik kultúra, más szintű életvitel és csodás vi-
dék baráti oltalmába fogadtak minket a barátság oly őszinte 
jeleivel és gesztusaival úgy, hogy otthonérzetünk lehetett.

Örülök, hogy sokszáz györgyei őrzi a svájci kapcsolat 
egzotikus emlékeit és élvezi e kapcsolat előnyeit. Ha igaz 
mindez, akkor érdekünk és a községünk iránti felelősségér-
zet is követeli, hogy tegyük magunkat alkalmassá és méltó-
vá a folytatáshoz.

Ehhez hívok minden egyesületi tagot és györgyei lakó-
inkat.

Nagy	Zoltán	egyesületi	elnök



9.Farsang az iskolában

Minden tanév elején, amikor az 
iskolában összeállítjuk az éves prog-
ramot, elgondolkozunk azon, hogy le-
gyen-e az idei évben is hagyományos 
farsang.

Mindig van, aki azt mondja, hogy 
ekkora munkát venni a vállunkra, mi-
közben egyre több szülő köszöni, nem 
szeretne benne részt venni talán már 
nem kellene. Azok a szülők viszont, 
akik fontosnak tartják ápolni a falu ha-
gyományait a pedagógusokkal együtt 
egyre több nehézséggel, feladattal küz-
denek meg.

Akkor mégis miért? Miért szervez-
zük meg évről évre? Miért készülünk 
hónapokig tánccal, jelmezekkel, ruha-
varratással, a gyerekek győzködésével, 
támogatók keresésével stb?

Szívem szerint most csak azt írnám, 
hogy HÁT EZÉRT!, és kérném az új-
ságot, hogy közölje le azt a több száz 
képet, ami ezen a délutánon készült. 
Hogy mindenki lássa a boldog arcokat, 
a büszkeséget a szülők szemében, az 
önfeledt szórakozás pillanatait, a viking 
harcosnak öltözött kislány mosolyát, a 
nyereménnyel gazdagodók örömét, a 
rollerpálya hibátla teljesítését,a lekvá-
ros fánk, az ördögpirula és a sütemény 
hagyta maszatokat a gyerekek szája kö-
rül. És akkor azt mondom megérte.

Meg azért is megérte, mert egy régi 
hagyományt nem hagytunk elveszni. 
Sikerült megnyitnunk újra az iskolát 
a falunak, s jöttek sokan, hogy együtt 
kergessék el velünk a telet. Legalább 
ezen a napon nem azzal kellet foglal-
koznunk, hogy mi változott, hanem 
azzal, hogy mit tudtunk megőrizni ma-
gunkból.

És megérte azért is, mert láttuk a 
szülőket összefogni, együtt dolgozni, 
egymást lelkesíteni.

Tápiógyörgye és a környező falvak 
- Tápiószele, Újszilvás - vállalkozóinak 
,a polgármester úrnak pedig hálásan 
köszönjük, hogy töretlenül, nagylel-

kűen és mégis kedvesen támogatják 
farsangi rendezvényeinket évről évre 
még akkor is, amikor már gyermekeik 
kinőttek bennünket, vagy éppen nem is 
jártak ebbe az iskolába soha.

Szóval volt itt az iskolában két feb-
ruári péntek délután, amikor a hagyo-
mányos báloké volt a főszerep, amikor 
a gyerekek egész más oldalukról mu-
tatkoztak be, mint a mindennapokban, 
és amikor a szülők együttes munkájá-
nak köszönhetően  a szépen feldíszített 
iskolában mindenki szórakozhatott egy 
jót kedvére.

Még egyszer köszönet minden tá-
mogatónak, dolgozó szülőnek.

Szervezők

A törökszentmiklósi Bethlen Gá-
bor Református Általános Iskolában 
már VII. alkalommal került meg-
rendezésre a Wass Albert Országos 
Vers- és Prózamondó Verseny. Az 
erdélyi író az egyetemes magyar 
kultúra terjesztésében szerzett ér-
demeket, a műveit a hazaszeretet, a 
keresztyén értékek képviselete jel-
lemzi. 

Idén február 23-án 28 település 
30 általános iskolájából 85 tanuló 
mutatta be az író műveit. 

Iskolánkból 3 diák jelentkezett 
erre a neves versenyre, de betegség 
miatt sajnos ketten nem tudtak részt 
venni, így iskolánkat egy tanuló, 
Juhász Dávid 6. a osztályos tanuló 
képviselte. 

A rendezvény hagyományosan 
ünnepélyes megnyitóval kezdő-

dött a református templomban: 

az igehirdetést követően sor ke-
rült a templomkertben Wass Albert 
szobrának megkoszorúzására is. A 
versenyt a református iskolában bo-
nyolították le. A zsűri tagjai olyan 
pedagógusok, művészek, szakem-
berek voltak, akik szívügyüknek 
tekintik a szép magyar beszéd fej-
lesztését, a kultúra támogatását, és 
elkötelezettek Wass Albert életmű-
vének ápolása iránt. 

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre szintén a templomban került 
sor. A versenyzők nagyon felkészül-
tek voltak, gyönyörű szavalatokat 
hallhattunk tőlük. A zsűritagoknak a 
saját elmondásuk szerint is nagyon 
nehéz dolga volt. 

Juhász Dávid a Nagyapám taní-
tása című írással az előkelő országos 
5. helyezést érte el. Felkészítő tanára 
Jónásné Fehér Veronika. Gratulá-
lunk nekik!

Juhászné	Ulviczki	Zsófia

Újabb iskolai siker! Szép Magyar Beszéd
A mai rohanó világ hatása egyre 

inkább megfigyelhető beszédünkben 
is. Azt gondolhatnánk, hogy a mai 
fiatalok már nem is tudnak szépen, 
artikulálva, a mondatvégi írásjeleket 
figyelembe véve beszélni. 

Ez azonban nem igaz! 
Három tápiógyörgyei gyerekkel 

neveztünk a Jászberényben tartan-
dó Szép Magyar Beszéd elnevezésű 
megyei versenyre. Diákjaink nagy 
izgalommal készültek, és bebizo-
nyították, hogy igenis tudnak szépen 
beszélni! 

A résztvevők: Schmidt Dzseni-
fer 7.a osztályos, Petrován Edina 6.a 
osztályos és Juhász Dávid 6.a osztá-
lyos tanuló.

Mindenki nagyon ügyes volt, és 
Juhász Dávid korosztályában az elő-
kelő második helyezést hozta el.

Jónásné F. Veronika
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FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének ha-
tározata alapján értesítjük a Szülőket, 
hogy 2018/2019. nevelési évre a Kas-
télykert Egységes Óvoda és Bölcső-
débe a beíratás: 

2018. május 07 – május 11.
8.00-15.30 óráig 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 2015. szept-
ember 1-jén hatályba lévő 8.§.(2) 
bekezdésének rendelkezései szerint 
a gyermek abban az évben, amely-
ben 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 védőnő egyetér-
tésével a lakóhely szerinti illetékes 
jegyző – a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva az ötödik életév be-
töltéséig, felmentheti a kötelező óvo-
dába járás alól. 

A kötelező óvodába járás alóli 
felmentés kérelmét 2018. május 7-ig 
kell benyújtani. 

Az óvoda köteles felvenni, átven-
ni azt a gyermeket, aki életvitelszerű-

en az óvoda körzetében alkik (továb-
biakban: kötelező felvételt biztosító 
óvoda). 

2018. szeptember 1-jétől bölcső-
dei csoportba, 20 hetestől – 36 hóna-
pos korú gyermekek részére biztosí-
tunk napközbeni ellátást. 

A bölcsődei és óvodai beiratáshoz 
szükséges dokumentumok: 

- a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, 

- a szülő személyi igazolványa,
- lakcímet igazoló hatósági bizo-

nyítvány,
- a gyermek TAJ száma, 
- a gyermek oltási kiskönyve,
- egyedülálló szülő esetén a vá-

lásról hozott bírói végzés másolat és/
vagy a gyermek-elhelyezést rögzítő 
gyámhivatali határozat, 

- más intézényből történő átjelent-
kezés esetén a korábbi intézményből 
a gyermek egészségügyi törzslapját, 
pedagógiai véleményét és az intéz-
mény igazolását szükséges csatolni. 

- ha gyermeke tartósan beteg, er-
ről szakorvosi vélemény kérünk, 

- az étkezéshez szükséges gyer-
mekvédelmi támogatásról szóló ha-
tározat másolata. 

A bölcsődei és az óvodai felvétel-
ről a beíratást követő egyeztetés után 
30 napon belül értesíti az intézmény 
a szülőket. 

Az elutasító határozat ellen a kéz-
hezvételtől számított 15 napon belül 
nyújtható be jogorvoslati kérelem az 
óvoda fenntartójához. 

A beíratással kapcsolatos részle-
tes és egyéb sajátos tudnivalókat, a 
beíratás általánostól eltérő időpontját, 
valamint az óvoda nyitva tartási ide-
jét az óvoda a helyszínen közzéteszi. 

Integráltan nevelhető sajátos ne-
velési igényű gyermek óvodai felvé-
telével kapcsolatban érdeklődjön a 
választott óvodában. 

Kérjük a Szülőket, hogy gyerme-
küket a meghirdetett napokon írassák 
be a bölcsődébe, vagy óvodába, illet-
ve kérjék az előjegyzésbe vételt. 

Beíratkozás helye: 
Tápiógyörgye Kastélykert
Egységes Óvoda Bölcsőde

2767 Tápiógyörgye, Táncsics
Mihály út 5. 

Tápiógyörgye, 2018. február 14. 

Turóczi	István	Zoltánné	jegyző

Farsang az óvodában
A farsang január 7-én kezdődik 

és hamvazószerdáig tart, ami lehet 
igen rövid, de hosszú időszak is, 
attól függően, mikor lesz a húsvét. 
Idén igen rövid terjedelmű volt. 

A farsangot óvodánkban is 
minden évben megtartjuk, hisz az 
ezekkel kapcsolatos régi szokáso-
kat, hagyományokat, értékeket így 
tudjuk leginkább megismertetni a 
gyermekekkel. 

A farsang betegségkergető, telet 
lezáró, tavaszt váró ünnep. Az ün-
nepkör álarcos, jelmezes alakosko-
dással, nagy zajjal és hujogatással, 
hangos zenével, vigalommal, lako-
mázással járt a hosszú böjt előtt. 
Legjellegzetesebb étele a fánk, 
melynek még a maradékai is érté-
kesek voltak: zsírjával az ekevasat 
kenték, morzsáit a káposztásker-
tekbe szórták, hogy jó legyen a ter-
més. 

Óvodánkban is ismét nagy ké-

szülődés vette kezdetét. Például 
felelevenítettük az előző évek far-
sangjait, fotókat nézegettünk, be-
szélgettünk róla. Feldíszítettük a 
mulatsághoz az aulát, a csoportok 
saját termüket, faliújságjaikat pe-
dig az általuk készített kézműves 
munkák díszítették. 

A változatos tevékenységek 
végzése közben a megismert far-
sangi dalokat, verseket mondogat-
ták, zenére táncoltak. A farsang 
csúcspontja a jelmezbál volt. Az 
eseményt egy meghívott zenekar, a 
Lóca együttes (a helyi Önkormány-
zat hozzájárulásából, köszönet 

érte!) nyitotta meg. Ők szórakoz-
tatták a kis jelmezeseket egy órán 
keresztül, hagyományőrző nép-
szokásokat felelevenítő igényes, 
interaktív műsorukkal, mellyel jól 
megmozgatták, elvarázsolták a 
gyermekeket. Ezután következett a 
jelmezes felvonulás, melyen min-
den gyermek bemutatkozhatott a 
közönségnek. Ezt követően a mu-
latozás a csoportszobákban folyta-
tódott, ahol az óvónénik érdekes, 
vicces játékokkal szórakoztatták a 
vidám ovisokat. Végül egy táncos 
mulatság után, ízletes fánk (Kö-
szönjük az étkezde dolgozóinak!) 
elfogyasztásával zárult óvodánk-
ban a farsangi időszak. 

„Jelmezbálunk oly vidám,
táncra perdül fiú, lány. 
Elűztük most a telet, 
Várva várunk kikelet!”

Benedekné Fehér Anikó
óvodapedagógus



„Az én népem neve: magyar,
jelünk: piros-fehér-zöld.
Hogy én magyar gyermek vagyok,
Engem büszkeséggel tölt.”
(Újvári Anna: Magyar vagyok részlet)

Immár hagyomány óvodánkban, 
hogy mi is ünnepeljünk óvodása-
inkkal a Kultúra napját. Így volt 
ez, ebben a nevelési évben is. Több 
napot ölelt fel a magyarsággal, ma-
gyar kultúrkörrel való foglalkozás. 
Január 22-én közösen hallgattuk, 
énekeltük a Himnuszt. Emlékez-
tünk Kölcsey Ferencre. Magyaror-
szág legszebb tájairól, nevezetessé-
geiről, híres épületeiről néztek egy 
rövid filmet, a gyerekek. Kedden 
délelőtt a kisebb csoportok láto-
gattak el a könyvtárba, csütörtökön 
pedig az idősebbek. Itt magyar nép-
mesét hallgattak. Szerdán a csopor-
tokban mindenki Magyarország-
ról, a magyar népművészetről, a 

hungarikumokról szóló képesköny-
veket nézegetett. Színezőként a cí-
mert és a korona stilizált mintáját 
kapták a gyerekek. Pénteken Ki mit 
tudot rendeztünk óvodánkban. Min-
den csoportból az önként vállalkozó 
kisgyermekek szavaltak, énekeltek. 
Végül közös énekléssel zártuk a 
rendezvényt. Minden óvodás ka-
pott müzli szeletet (Köszönet Lídia 
néninek!) és egy népi motívummal 
díszített színezhető emléklapot. 

29-én pedig a zeneiskola Csi-
pet-csapata látogatott el hozzánk 
Fekete Fanni (Köszönet érte!) ta-
nárnő vezetésével. A hangszerekkel 

ismertették meg óvodásainkat, 
majd magyar népdalokat játszottak 
nekik. 

A Kultúra napja alkalmából 
minden csoport illusztrációt készí-
tett egy-egy népmeséhez. Változa-
tos technikákat alkalmaztak. Ezek 
közös munkák, minden kisgyermek 
részt vett az elkészítésükben. A 
gyönyörű művek az aulában tekint-
hetők meg a paravánokon, egészen 
február végéig. 

A magyar kultúra örökség, me-
lyet elődeink hagyományoztak ránk 
nemzedékről, nemzedékre. 

Fontos, hogy a mai magyar tár-
sadalom újra fel- és megismerje, 
milyen nagyszerű értékeket rejt a 
magyar kultúra. Nekünk, óvoda-
pedagógusoknak kötelességünk 
ezekkel megismertetni a ránk bízott 
gyermekeket. Ez a kincs minden 
magyaré, éljen bárhol a világban! 

Kisné Cselei Mária
óvodapedagógus

11.
Kultúra napja 2018.

2017. január 1-jétől a gyermekvé-
delmi törvény módosításának hatásá-
ra alapvetően átalakult a gyermekek 
napközbeni ellátása. 

A 3 évesnél fiatalabb gyermekek 
ellátásának megszervezését minden 
esetben bölcsődei ellátás keretein be-
lül kell megvalósítani, amelyhez kü-
lönböző, a korábbinál rugalmasabb 
ellátási formát alakítottak ki. 

Tápiógyörgye Község Képviselő-
testület döntése alapján 2018. szept-
ember 1-jétől az óvodában mini böl-
csődei csoport kerül megszervezésre. 

Mini bölcsőde olyan intézmény, 
amely a klasszikus bölcsődéknél egy-
szerűbben létesíthető és működtethe-
tő. Mini bölcsődében, egy bölcsődei 
csoportban legfeljebb 7 fő gyermek 
nevelhető, gondozható, kivéve, ha 
a bölcsődei csoportban valamennyi 
gyermek betöltötte a második élet-
évét, akkor 8 fő gyermek nevelhető, 
gondozható. 

A bölcsőde szakmai alaptevékeny-
sége alapján olyan szolgáltató intéz-
mény, mely a gyermekjóléti alapel-
látás keretében alaptevékenységként 
napközbeni ellátást nyújt 20 hetestől 
36 hónapos korú gyermek számára. A 

bölcsőde feladata a gyermek gon-

dozása, nevelése, testi-szellemi fejlő-
désének segítése, az életkori sajátos-
ságok figyelembevételével. 

Az intézménybe a gyermek felvé-
telét a bejelentett állandó lakhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
szülő, vagy törvényes képviselő kér-
heti. 

A gyermek bölcsődébe történő 
felvételét a szülő hozzájárulásával 
kezdeményezheti: a körzeti védőnő, 
a gyermekorvos, a családgondozó, a 
gyermekjóléti szolgálat, vagy a gyám-
hatóság. 

A felvétel jelentkezés alapján tör-
ténik beírással a fenntartó által meg-
határozott időpontban. (2018.05.07-
05.11-ig) 

A beíratás az óvoda székhelyén: 
2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u. 5. 
lehet megtenni. 

A bölcsődei elhelyezésnél előnyt 
jelent, hogy ha a gyermek szülei mun-
kaviszonnyal rendelkeznek, illetve a 
család szociális körülményei indokol-
ják az intézményi ellátást. 

Szeretettel várjuk, bölcsődénkbe a 
gyermekeket! 

Lesták Péter Jánosné
óvodavezető

Bölcsődei csoport az óvodában

Nem találkoztunk minden 
nap, még barátok sem voltunk, 
mégis szeretnék egy pár sorban 
emlékezni Marton Lajosra. 

Egy évben 3-4 alkalommal 
futottunk össze, szinte mindig 
szakmai kérdésekkel keresett 
meg. Bejött a Tüzépre és elkez-
dődött az eszmecsere. Ebből 
mindig egy másfél órás beszél-
getés kerekedett. Beszélgettünk 
munkáról, a faluról, az autókról. 
Azt hiszem mindketten kicsit fel-
szabadultunk, kiléptünk az azna-
pi taposómalomból ezen találko-
zások alkalmával. Jó szakember, 
jó családapa, egy állandóan gon-
dolkodó pozitív ember hagyott 
itt bennünket. Nem áll már meg 
a telep előtt a kis szürke autó, 
nekem hiányozni fog! Legyen 
odafenn sok barát, itt lent sokan 
elköszöntek, azon a napon még 
az ég is könnyezett! 

Polyák József

Marton Lajos
emlékére



12. A Tápiógyörgyei Horgász Egyesület tájékoztatója
Az egyesület 1995-ös megalakulása 

óta taglétszáma dinamikusan emelke-
dik, 2017-ben 270 horgászt tudhattunk 
sorainkban, 67-en vásároltak éves terü-
leti engedélyt. Felnőtt tagjainkon felül 
gyerek, ifjúsági horgászaink is vannak. 
Mivel a környéken nem sok hasonló 
tó van, sok napijegyes horgász válasz 
bennünket, általában nem is távoznak 
eredménytelenül, sokukat visszatérő 
vendégként üdvözölhetünk a parton. 
Az éves területi jegyet váltók mellett 
sokan nálunk újítják meg az országos 
engedélyeket is. Tagjaink között, a kör-
nyékbeli falvak horgászain kívül sok, 
az ország különböző térségéből jelent-
kezett sporttársat tisztelhetünk. Felvi-
déki (Kassa) horgászaink is vannak. A 
BONAFARM csoport alkalmazottjai 
számára vásárolt engedélyeket (Új-
szász).

A tóparton létesített Horgászta-
nyánknak köszönhetően kulturált kö-
rülmények között fogadhatjuk a ven-
dégeinket. A Horgásztanyán csekély 
térítési díj ellenében szálláslehetőséget 
is tudunk biztosítani az ide távolabb-
ról érkező vendégeinknek. A Horgász-
tanya egy korábbi sikeres LEADER 
pályázat támogatásával készült el, ami 
időközben kiegészült egy nyitott épü-
letrésszel, ahol a szabadtéri rendezvé-
nyeinket szoktuk megtartani.

A helyi törekvések eredményeként 
a tó feléledt korábbi elhanyagolt álla-
potból. A tavak szépen rendezettek, a 
vízpart mindenütt tiszta. A Tápiógyör-
gyei Önkormányzat alapvető elvárá-
sa Egyesületünk irányában, a tavak 
környezetének rendben tartása, amit a 
tagság részvételével történő, nem köte-
lező jellegű köztisztasági napokon való 
munkával igyekeztünk kivitelezni. Saj-
nos elég nehezen működik a társadalmi 
munka, így bevezettük a köztisztasági 
nap pénzbeli megváltásának lehetősé-
gét, ezt már a tagsággal együtt járó kö-
telezettség. Az ebből származó bevételt 
teljes egészében a környezet fejleszté-
sére fordítjuk. Az előző évben fűnyíró 
traktort vásároltunk, a nagy kiterjedésű 
partszakaszok rendben tartása elég ne-
héz feladatnak bizonyult számunkra. A 
tópartok nagy részét nádas borítja, en-
nek kezelése, karbantartása is a mi köte-
lességünk. A tagságunk hathatós közre-
működésével minden évben nádvágást 
végzünk, új horgászhelyek kialakításá-
val igyekszünk még kedvezőbb feltéte-
leket biztosítani a tagságunknak.

Sajnos a múlt évi tartós meleg, vala-

mint a tavakba kerülő nagy mennyisé-
gű etetőanyag miatt a tavakon jelentős 
vízminőség-romlás volt tapasztalható, 
halpusztulás történt. Ezért az 1-es tavat 
lezártuk, tilos volt a horgászat.

Ezt az állapotot az idei évben is 
fenntartjuk, horgászat csak a 2-es tavon 
lehetséges. A vízmintákat be fogjuk 
vizsgáltatni, javulás esetén telepítések 
lesznek az 1-es tóba is. Ha minden rend-
ben alakul, a tavat a következő évben 
újra megnyitjuk a horgászok számára. 
Addig is mindenki szíves türelmét és 
megértését kérjük.

Rendszeres, évente ismétlődő ren-
dezvényeinket továbbra is megtartjuk 
(mindegyik a 2-es tavon lesz):

- Évadnyitó horgászverseny (április 
14-én lesz, 8 órától)

- Szent Anna Kupa horgász és ha-
lászléfőző csapatverseny a Falunap utá-
ni héten kerül megrendezésre (augusz-
tus 4-én, 8 órától)

- Évadzáró horgászverseny (október 
6-án, 8 órától)

A versenyek szép számú jelentkező-
vel, jó hangulatban kerültek megrende-
zésre, minden esetben díjaztuk az első 3 
helyezett felnőtt és gyerek versenyzőt.

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil 
szervezetekkel, általában részt veszünk 
a rendezvényeiken. A Faluvédő Egye-
sülettel történő megállapodásunk alap-
ján részt vesznek az ellenőrzésekben, a 
tagjaiknak horgászati lehetőséget bizto-
sítunk a tavakon.

A településen nyaranként ifjúsági 
tábor működik, az idelátogató fiatalok-
nak rendszeresen horgászati lehetősé-
get biztosítunk, amit sokan ki is hasz-
nálnak.

Időközben a Téglagyár eladásra ke-
rült, olyan magánszemély tulajdonába 
került, aki már nem folytat kitermelést 
a területen. Ezzel a vízutánpótlásunk 
is megszűnt. Csak a természetes víz-
utánpótlással ez nem megoldható. Az 
idei legfontosabb feladatunk ennek a 
megoldása, amit kútfúrással, szélkerék 
üzembe állításával szeretnénk megol-
dani. Nagy segítség lenne számunkra 
a pályázattal esetlegesen elnyerhető 
pénzösszeg egy részének ilyen irányú 
felhasználása (a civil szervezetek szá-
mára kiírt működési pályázatra már 
beadtuk a jelentkezésünket). Önerőből 
ez a feladat megoldhatatlannak látszik. 
Tagságunk segítségével, esetlegesen 
szponzori pénz bevonásával megoldha-
tó lenne. A természetvédelmi területen 
honos állat- és növényvilág számára is 

jelentős lenne a vízzel borított területek 
megóvása.

Az elmúlt évtől a Törvényszék által 
elfogadott módosított alapszabály alap-
ján tevékenykedünk, sikeres felvételt 
nyertünk az adó 1%-t befogadó szerve-
zetek közé. Ezúton is kérek mindenkit, 
aki teheti, tiszteljen meg bennünket az 
összeg felajánlásával (adószámunk: 
18667235-1-13).

Az egyesület a környezetvédelmi 
feladatok mellett biztosítja a tórendszer 
hal ellátását is. A magyar vizekben ha-
gyományosan fellelhető halfajtákat te-
lepítjük, általában havi rendszeresség-
gel. Ivadékhalak telepítésével reméljük 
évekre biztosítjuk a sikeres fogások 
lehetőségét. Kiemelt célunk a gyer-
mekhorgászok támogatása, ők térítési 
díj nélkül horgászhatnak, szeretnék a 
számukat növelni, hogy egykor sikeres 
felnőtt horgászok lehessenek. 

Január 13-án megtartottuk az éves 
közgyűlésünket. Szépszámú résztvevő 
közreműködésével elfogadtuk a be-
számolókat, megszavaztuk az idei hor-
gászrendünket, amit minden engedélyt 
megújító tagunk meg fog kapni.

Tovább folytatjuk a megkezdett 
munkát, reméljük, hogy az idei évben 
még sikeresebbek leszünk.

Ehhez kívánok mindenkinek sok si-
kert, erőt, egészséget, fogásokban gaz-
dag évet.

A teljesség kedvéért a vezetőség 
tagjai, valamint az elérhetőségük:
Elnök: Sinka Gábor, Tel.:  +36/30-
961-6472, e-mail: sinka.muvek@
chello.hu
Gazdasági vezető: Virág Béla, 
Tel.: +36/20-460-7926, e-mail: 
viragbela62@gmail.com
Tógazda: Szabó József, Tel.: +36/20-
414-1674
Felügyelő- és Ellenőrzési Bizottság:
Pesti Kálmán, Tel.: +36/30-709-8516 
(elnök)
Mészáros József, Tel.: +36/20-481-
6635 (tag)
Petró Béla, Tel.: +36/20-543-8410 
(tag)

Végezetül egy információ a napije-
gyet vásárlóknak: a jegyeket továbbra 
is a Vasúti Kocsmában, valamint a Hor-
gászboltban lehet megvásárolni, a nyit-
va tartási idő alatt. Jegyeket a törvényi 
előírásoknak megfelelően, csak a 2018-
as évre kiállított, érvényes MOHOSZ 
tagsággal rendelkező horgászoknak áll 
módunkban kiadni.

Köszönöm megtisztelő figyelmü-
ket.

Sinka	Gábor,	a	HE	elnöke
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Faluújság hirdetési 
árak és megjelenési  

időpontok!
A hirdetési áraink a 

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

1/16 oldal: 1.500 Ft

Megjelenési időpontok:
március 15-ére, nemzeti

ünnepünkre,

május utolsó vasárnapjára, 
Hősök napjára,

július utolsó szombatjára,
Falunapra,

október 23-ára,
megemlékezésünkre,

december végére,
Karácsonyi hangversenyre

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
EBOLTÁS

Ára ebenként rendelőben: 4000.- Ft. 
Háznál: 4500.- Ft/eb

Féreghajtó tabletta: 200.- Ft/db
Mikro chip beültetés rendelőben: 4000.- Ft./eb

Háznál: 4500.- Ft/eb
Elveszett, illetve új oltási könyv kiállítása: 500.- Ft/db

rendelő:
Dr. Sztankovics Gyula

Tápiógyörgye, Táncsics M. ú. 9.

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

Építési törmelék, bontási 
hulladék (nem szemét) 
elszállítását vállaljuk. 

Düledező, romos épületét 
elbontjuk, területet 

egyengetünk, termőfölddel 
szintre töltünk.

A munkákat csak száraz 
időben végezzük.

Érdeklődhet munkanapokon 
8-16 óra között személyesen 
Tápiógyörgyén a Táncsics M. 
u. 62.szám alatt (Tápió Tüzép),
vagy telefonon: 06 20/557-1674

fizetett hirdetés

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
Tápiógyörgyei Horgász Egyesület:

18667235-1-13
Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület:

18224843-1-13
Alapítvány a Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona Lakóiért:

18674798-1-13
Don Bosco Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület:

18281899-1-13

Rendelkezzen Ön is adója 1%-ról
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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
Köszönetet mondunk a rokonoknak, 
ismerősöknek és mindazoknak, akik 

Fajka Árpádné
(1928 - 2018)

temetésén részt vettek, bennünket vígasztaltak, 
gyászunkban osztoztak és sírjánál koszorút, 

virágot helyeztek el.
Köszönettel: Nagy János és felesége

Tápiógyörgye külterületén 
termőföld, szántó, 2x3 hektár 
együtt, egymás mellett eladó. 

Irányár 4,5MFt.
Telefon: 06 30/6127386

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk családunk nevében

 mindazoknak, akik 
Tóth Jánosné
Farkas Mária
(1937 - 2017)

utolsó útjára elkísérték, bennünket vígasztaltak, 
gyászunkban osztoztak és sírjánál koszorút, 

virágot helyeztek el.
A 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.

2000-ben felújították a Tápiógyörgye Tá-
piószele közötti összekötő utat, ami akkor 
már nagyon rossz állapotban volt. Tisztelet 
azoknak, akik akkor az anyagi költségeket 
előteremtették, a munkát elvégeztették. 
Mára az akkori jó út újra a régi rosszul jár-
ható állapotot idézi. Számomra érthetetlen 
módon a Közútkezelő nem törődik a meg-
magasodott útpadkával, ami miatt a víznek 
esélye sincs az árokba folyni. Nagyon sok 
helyen medence-szerűen áll a víz az aszfal-
ton, ami alámosódik és az autók súlya alatt 
több darabra törik. Tudom, nem egyedi eb-
ben a járásban a györgyei utak állapota, hi-
szen akár Tápiószentmárton irányába, vagy 
Farmos, Nagykáta felé megyünk, ugyan ez 
az állapot jellemzi az utakat. Két-három éve 
örömmel tapasztaltuk, hogy Jászboldoghá-
za felől elkezdték felújítani az utat. Örömünk 
nem tartott sokáig, hiszen Pest megye hatá-
ránál a gépek visszafordultak, nem törődve 
az előttük lévő két kilométer út romos álla-
potával. Majd, mint egy fricskaként üzenve 
a Pest megyeieknek „Ezt is megcsináltuk. 
Pócs” felirat került az aszfaltra.

Ha Újszász vagy Jászboldogháza felé 
szeretnénk menni, nehezen járható és na-
gyon rosszminőségű aszfalton kell autóz-
nunk.   

Mellbe vágott az az információ is, hogy 

nem fogunk tudni az M4-es autópályára fel-
hajtani az Abonyt Újszilvással összekötő út 
kereszteződésében. Pár éve Tápiószele és 
Abony között azért költöttek 100 milliókat az 
összekötő út megépítésére, hogy a 311-es 
rossz minőségű út forgalmát enyhítsék, és 
rátereljék a Szolnok irányába tartó kamio-
nokat. Hol itt az összefüggés, ha újra be kell 
menni a teherautóknak Ceglédig, ha Szol-
nok felé akarnak közlekedni? A személyau-
tóknak Abonyon keresztül, mint valamikor, a 
régi 4-es úton lehet majd Szolnokra bejutni. 

Tápógyörgyének, Újszilvásnak, Tá-
piószelének, Farmosnak az M4-es nem 
fejlődést, hanem visszalépést hoz. A 
teherautóforgalomnak 50 km-es kerülőúttal 
kell számolni.

Ezzel kapcsolatban aláírásgyűjtés kezdő-
dött, hogy kapjunk mi is egy csomópontot az 
M4-esre való felhajtáshoz.

Visszatérve bekötőútjainkhoz én merek 
egy nagyot álmodni, és lelki szemeimmel lá-
tom a Közútkezelő gépeit amint útpadkát ja-
vítanak, vezetik a vizet az árokba. Kivágják 
a kátyúk helyét és újra aszfaltozzák. Hiszen 
ősszel mindig itt vannak, és az „odvas” fákat 
7-8 szakemberük közreműködésével vágják 
ki és viszik el.

Polyák József

Tyúklépésben Tápiógyörgyére


