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2. 

Tisztelt tápiógyörgyeiek!
Tápiógyörgye Község Ön-

kormányzat képviselő-testü-
lete az októberi Faluújság óta 
számos rendes és rendkívüli 
testületi ülést tartott. 

A 2018. december 4-én 
megtartott rendkívüli képvi-
selő-testületi ülés az egyik 
legszámottevőbb országos 
problémával foglalkozott. 
Megtárgyaltuk a gyermekorvo-
si praxissal kapcsolatos prob-
lémákat és próbáljuk felsőbb 
politikai döntéshozók segítsé-
ge nélkül megoldani az orvosi 
ellátást. 

Ezen az ülésen az alábbi 
döntéseket hoztuk: Dr. Altsach 
Rita doktornő betegségére hi-
vatkozva visszaadta a praxis 
működtetését Újszilvásnak és 
Tápiógyörgyének. Képviselő-
testületünk megköszönve a sok 
éves lelkiismeretes munkáját 
egyúttal jobbulást kíván neki.

A két önkormányzat hetek 
óta keresi a helyettesítő orvo-
sokat. Több próbálkozás után 
sem sikerült gyermekorvost ta-
lálni, még azok után sem, hogy 
a rendkívüli ülésen Dr. Petros 
Iacovides doktor úr még remé-
nyét fejezte ki, hogy csak Tá-
piógyörgye esetében el tudja 
vállalja a helyettesítést. Azon-
ban másnap arról tájékoztatott, 
hogy nagyon leterhelt, ezért 
mégsem tudja megoldani a 
helyettesítést. Képviselő-tes-
tületünk a jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve visz-
szaállította – reméljük csak 
ideiglenesen - a két vegyes há-
ziorvosi praxist. Ennek ered-
ményeképpen Dr. Lázár Ferenc 
háziorvos, telefonon arról tájé-
koztatott, hogy ő nem kívánja 
ellátni a gyermekeket. A másik 
praxisban dolgozó két házior-
vossal tárgyalásokat folytatunk 
a következő hetek ellátásáról. 

Szeretném megköszönni mind 
Dr. Hódi Pálnak és Dr. Kele-
men Istvánnak mind Tugyi Ist-
vánnénak, hogy lelkiismerete-
sen az Önkormányzat érdekeit 
figyelembe véve próbálják az 
ellátást biztosítani. Addig is, 
a képviselő-testület döntésé-
nek megfelelően, Dr. Homoki 
Ildikó rendelésére Újszilvás-
ra, december végéig áthordjuk 
a szülőket és a gyermekeket. 
A busz indulásáról az Önkor-
mányzat hivatalos Facebook 
oldalán és az Önkormányzati 
honlapon tájékoztatjuk Önö-
ket. A busz a Polgármesteri Hi-
vatal elől indul, és ide érkezik 
vissza. A továbbiakban igyek-
szünk a lakosságot folyamato-
san tájékoztatni.

Az elmúlt hetekben tájé-
koztattuk már a település la-
kosságát, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal megtiltotta a 
zöldhulladék és építési törme-
lék lerakó telepünk további mű-
ködését. Tápiógyörgye Község 
Önkormányzatának képvise-
lő-testülete az elmúlt hóna-
pokban több ízben tárgyalta az 
engedély nélkül működő telep 
helyzetét. 2018. július 25-én a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
helyszíni ellenőrzést is végzett 
a polgármester jelenlétében, 
és megállapították, hogy bár 
külön engedéllyel nem rendel-
kezünk, azonban rendezetten, 
dokumentálva történik a hulla-
dékok kezelése.

Az eljárás maga névtelen, 
tápiógyörgyei lakos közérdekű 
bejelentésére (más néven fel-
jelentésre) indult. A helyszíni 
ellenőrzést ezzel összefüggés-
ben tette a Kormányhivatal, 
miszerint a településen vasúti 
pálya építményből származó 
hulladékot tárolnak. Az Ön-
kormányzat a vasúti pálya 
felújításhoz írásbeli hozzájá-

rulását adta, és engedélyezte 
a vasúti pálya melletti szik-
kasztóárkokból kitermelt föld 
elhelyezését a régi „sitt lera-
kó” telepen. Ezt az engedélyt 
semmilyen hatóság meg nem 
kérdőjelezte olyan vélemény-
nyel, hogy amit a vasút mellől 
elhoznak, az veszélyes hulla-
dék lenne.

Ezen ellenőrzés eredménye 
lett az, hogy ha már „veszé-
lyes” hulladékot nem találtak, 
akkor engedély nélküli hulla-
dék gazdálkodásnak minősítik 
a többi hulladék kezelését is.

Sajnos már megvannak az 
ideiglenes lerakó bezárásának 
első „eredményei”. Sittet és 
zöldhulladékot raktak le több 
külterületi földút, mezőgaz-
dasági terület mellet. A felje-
lentő nem volt tisztában azzal, 
micsoda károkat okoz, Önön 
kicsinyes gondolkodásával. 
Miközben Önkormányzatunk 
próbálja az állami kukahol-
ding működési hiányosságait 
legalább így helyettesíteni, és 
a lakosság problémáit megol-
dani. Önkormányzatunk célja, 
hogy ez a telep tovább működ-
hessen, és ezt a hatóság előtt 
képviselni fogjuk, mert ez a 
lakosság és a település érdeke. 
Már pedig az én döntéseimet, 
felelősség vállalásaimat a tele-
pülés és az itt élők érdeke ha-
tározza meg. 

A Tápión túli részeken csa-
padékvíz elvezető árkokat tisz-
títottunk. Újra árkoltuk, tisztí-
tottuk az Ady Endre, a Tövis, 
a Kovács József és a Móricz 
Zsigmond utcákat. Képviselő-
testületünk döntött arról, hogy 
pályázatot kíván beadni a 2019 
januárjában megjelenő „Csa-
padékvíz elvezető rendszerek 
építése” tárgyában. Nincs még 
információnk arról, hogy eset-
leg ne foglalkozzunk vele, 

Önkormányzati hírek



2018. november 26-ai kép-
viselő-testületi ülés utolsó 
perceiben Ladányi Mihályról 
emlékeztünk. Méltattuk az ő te-
vékenységét melyet Tápiógyör-
gye érdekében tett. Értékelni, 
tisztelni kell Őt ezért, még ak-
kor is, ha kisiklott családi élete. 
Egy kis időszak után úgy láttam, 
hogy próbált visszatérni és új-
ból tisztességesen, becsületesen 
élni. Olyan emberről beszélünk, 
aki nagyon sokáig, nagyon aktív 
képviselőként volt képviselőtár-
sam, majd később már polgár-
mesterként segítette munkám. 
Minden alkalommal, akármilyen 
messze volt, akármilyen plusz 
feladata volt vagy éjszakai mun-
kára indult, még akkor is ott volt 
az üléseken, mert szívügyének 
tekintette azt, hogy mit tehet fa-

lujáért. Mobiltelefonját a rossz 
térerő miatt kitette az ablakba 
maga mögé, mert sürgős hívást 
várt. Nagyon fontosnak tartotta 
az önkormányzati munkát és az 
üléseken való részvételt. Olyan 
ember volt, aki a települést, a 
település fejlesztését magáénak 
vallotta. Talán Sárközi Lajossal 
ketten ők beszéltek a legtöbbet 
a csapadékvíz-elvezetéséről, és 
olyan ember volt, aki mindenféle 
közösségi összefogásra azonnal 
kapható volt. Kezdetektől fogva 
tagja volt a Faluvédő Egyesü-
letnek, a Torockó Baráti Társa-
ságnak. A legutóbbi egyesületi 
ünnepségen az egyesület elnöke 
Németh Csaba emléklappal kö-
szönte meg sok éves munkáját. 
Legutóbb, mikor beszéltem vele 
nagy tervei voltak. El akarta adni 

a Skodáját, el akarta adni a mo-
torját és úgy gondolta, hogy is-
mét aktív tagja szeretne lenni a 
civil szervezeteknek. Nagyon 
sokat dolgozott a T-mobile-nál, 
most pedig a BKV Metró karban-
tartójaként dolgozott. Nagyon 
kevés embernek a temetésén 
vannak manapság olyan sokan, 
mint amennyien az ő búcsúztatá-
sán voltak. Három remek fiút ne-
veltek fel Erikával, a fúvós zene-
karunknak mindhárman oszlopos 
tagjai voltak, három nagyon jó 
zenészt adtak a zenekarnak. Misi 
nem volt zenész, de mint szülő, 
mindig nagyon segítőkész volt az 
egyesület felé. 

Búcsúzunk Tőle.

Varró István
polgármester

3.mert már leosztották, hogy 
ki fog nyerni. Bár a Dózsa 
György - Kandel Henrik út 
teljes felújításánál is volt ígé-
retünk arra, hogy megkapjuk 
a támogatást. Sajnos azonban 
nem jutottunk pályázati támo-
gatáshoz, így a pontosan brut-
tó 4. 992.200 Ft-ba kerülő ter-
vekre fölöslegesen költöttünk.

Testvértelepülésünkön, To-
rockón járt a györgyei Mikulás. 
A lakossági felajánlásokból a 
Torockó Baráti Társaság tag-
jai által készített csomagokat 
adták át más testvértelepülé-
sekkel együtt. Az Önkormány-
zatok felajánlása a torockói 
iskola vizesblokkjának felújí-
tására, mint célra vonatkozott. 
Ehhez a képviselő-testület 100 
ezer Ft-ot adományozott a To-
rockó Baráti Társaságon ke-
resztül, melyet Németh Csaba 
elnök úrral közösen adtunk át. 
Az utolsó Mikulás csomag át-
adása után a györgyei Miku-

lást megszemélyesítő Kőszegi 
László megköszönte, hogy 15 
éven keresztül képviselhette 
falunkat és okozhatott sok-sok 
gyermeknek örömet. A Kép-
viselő-testület nevében hálá-
sak vagyunk emberségéért és 
a testvértelepülésnek nyújtott 
támogatásáért. Mindezt min-
denkor saját szabadidejében 
és anyagi felajánlásával tette. 

Itt az újság hasábjain sze-
retném megköszönni a Tápió-
völgye Közhasznú Alapítvány 
tagjainak, támogatóinak, a 
külsős segítőknek, hogy a Fa-
lunapi rendezvények mellett 
immár 5 éve szervezői az Ad-
venti vásárnak. Külön köszö-
nöm Molnár Zsoltnak, aki a 
rendezvény szervezése mellett 
„élfutója” a Mikulás futásnak. 
A lelkes készülődés, a Kará-
csony várása, a meghitt pilla-
natok, a kézműves termékek, 
a forralt bor, a sült kolbász 
már-már elmaradhatatlan ré-

szét képezik ilyenkor falunk-
nak. Nagyon köszönöm mun-
kájukat, remélem a jövőben is 
számíthatunk a rendezvények 
szervezésében megnyilvánu-
ló, önzetlen és lelkes munká-
jukra. Köszönöm az iskola, az 
óvoda, a nyugdíjas klub, a ze-
nekar tagjainak és még sokan 
másoknak az Adventi gyertya-
gyújtásokat. Több mint száz 
jelenlévő, résztvevő számára 
készülnek karácsonyi dalok-
kal, versekkel. Aki még nem 
élte át ennek a félórának a ha-
tását, jöjjön el az utolsó gyer-
tyagyújtásra, mely 2018. dec-
ember 22-én 16 órakor lesz az 
iskola előtti parkban.

Végezetül kívánok Önök-
nek és szeretteiknek Békés 
Karácsonyi Ünnepeket, egész-
ségben, gazdagságban és bol-
dogságban gazdag Új Évet 
2019-ben.

Varró István
polgármester

Emlékezés Ladányi Mihály volt Önkormányzati 
képviselőről



4. 
TÁPIÓGYÖRGYE KÉPES TÖRTÉNETE

A Honismeret folyóirat utóbbi 
számait végiglapozva, csak a leg-
nagyobb tisztelettel és nagyrabe-
csüléssel tudok a szerkesztőbizott-
ság munkájára gondolni, s ebben a 
tiszteletben külön Hála József fele-
lősségvállalására, koncepciói kiala-
kítására, amennyiben az évfordulós 
megemlékezések mellett külön ren-
dezőelvek alapján igyekszik igazsá-
gosan az ország különböző vidékeit 
bemutatni, ebben az egyre ridegebbé 
váló világban megörökíteni azokat 
a honismereti munkákat, írásokat, 
amelyek a szülőföld iránti szeretet-
ből íródnak, nem anyagi elgondo-
lásból, hanem önzetlenül, szerelmes 
földrajzként, példaadásul. Mondom 
én ezt azért, mert egymás után köz-
li azokat a recenzióimat, amelyek 
a Tápió mente falvainak helytörté-
netét, honismeretét rögzítik abban 
a biztos tudatban, hogy a Jászság 
közvetlen közelében a Tápió men-
tén sorjázó, a Gödöllői-dombság 
lankáin élő települések egy néprajzi, 
néplélektani, szociológiai egységet 
jelentenek annak ellenére, hogy a 
„szecsői rózsá”-n kívül más néprajzi 
motívumot nem tudunk felhozni az 
együvé tartozás bizonyságául. 1849. 
április 4. és Tápióbicske inkább már 
az egyetemes magyar történelmi 
emlékezés helyévé nemesedett.

Ezekről a Tápió-vidéki községek-
ről jelennek meg egymás után Kucza 
Péter nagykátai gyűjtő közreműkö-
désével szebbnél szebb antológiák, 
képes történelemkönyvek, amelyek 
igényességükkel, történelmi hite-
lességükkel tesznek jószolgálatot a 
honismeretnek. A Tápiógyörgyéről 
íródott 400 számozott példányos, a 
község címeres pecsétjével ellátott 
képes történelemkönyvhöz Varró 
István polgármester írt lírai hang-
vételű előszót, megemlítve benne 
a község és a Vatikán történelmi 
kapcsolatát, és az azóta szentté ava-

tott II. János Pál pápa felejthetetlen 
magyarországi útjait, működésének 
történelmi jelentőségét.

Tápiógyörgye község mai te-
rületén a középkorban három tele-
pülés élte mindennapjait. Megyer, 
Kis- vagy Füzesmegyer és a név-
adó Györgye. A község a Szolnok, 
Káta és Bicske nemzetség közötti 
belső gyepen feküdt. A nemzetsé-
gek terjeszkedése következtében a 
Megyer törzs tagjai szállták meg. 
A falut először 1220-ban említik a 
Váradi Regestrumban. Megyer első 
okleveles említése 1275-ből való, 
ekkor Megyer Sándor bán, szebeni 
és dobokai ispán birtoka, amely nem 
lehetett tartós, mert a XV. század vé-
gén, 1496-ban már a solymári vár 
tartozéka. 

A felbomló várbirtokon királyi 
adományképpen a Dobraviczky és 
a Podmaniczky család osztozott. A 
XVI. század elejének zűrzavarában 
a Dobraviczky-birtokot átmenetileg 
Werbőczy István kapta. A középsze-
rű Pest megyei községek közé tar-
tozott, körülbelül akkora volt, mint 
Szele, Dömsöd, Ócsa. 1565-ben már 
csak 16 lakott ház maradt, lakói el-
menekültek, meghaltak. Lázár deák 
1528-as kézzel rajzolt fametszetes 
térképén, a Váci egyházmegye úgy-
nevezett Pongrácz-féle templomos 
térképén még jól látható Megier, 
illetve Túrócmegyer kéttornyú gó-
tikus stílusú templomának vázrajza. 
Ez került a millenniumi emlékmű 
egyik oldalára kőbe vésve. 

1941-ben a régészek a tatárjá-
ráskor elrejtett kincsleletet találtak, 
amelynek nagy többségét úgyneve-
zett friesachi dénárként határozták 
meg. A falu földbirtokosai a Huszár, 
a Bencsik, illetve a Prónay családok 
voltak, akiktől a Tafler-Györgyey 
család vásárolta meg a birtokot. Ők 
építették a Kassa–Oderbergi vas-
útvonalat, ott meggazdagodtak, és 
több mint ötvenezer hold földet vá-
sároltak a Prónayaktól, Györgyén 
francia stílusú kastélyt építtettek, 
amely ma a pszichiátriai betegek 
otthona.

1938-ban Györgyey Illésné De-
utsch Ida nagymegyeri birtokán egy 
antik bronz mécsest vetett ki a gőz-
eke. László Gyula régészprofesszor 
határozta meg. Azon a Só vagy Sós 
úton találták meg, amelyen a közép-
korban a sót szállították Erdélyből 
Budára, Pestre. Ma a Magyar Nem-
zeti Múzeum féltett kincse. Másola-
tát dr. Habsburg Ottó a Páneurópai 
Unió elnöke kapta tápiógyörgyei 
látogatása emlékére. A Györgyey 
család letelepedése nagyon fontos 

momentum volt a falu életében. A 
tisztán katolikus község lakosságát 
megtanították a fejlett mezőgazda-
sági munkák elvégzésére. Cukorré-
pát, dohányt, napraforgót vettettek, 
megtanították a szőlőművelésre, 
fejlett állattartásra, úgy, hogy már az 
1885-ös általános mezőgazdasági 
kiállításon sorra nyerték a díjakat, 
okleveleket, érmeket. Megtermelt 
fajboraik legnagyobb részét Erdély-
be szállították. Versenylótenyészté-
sük nem érte el a tápiószentmártoni 
Kincsem sikerét, színvonalát, de 
értékes állománnyal rendelkez-
tek. A Györgyey család közvetlen 
kapcsolatot tartott a Vicziánokkal, 
Kubinyiakkal, Magyary-Kossákkal, 
Blaskovichokkal.

Jótékonykodó család lévén a 
györgyei bérmálásra érkező váci 
püspököt az ő hintójuk közleked-
tette, a püspök úr meglátogatta a 
kastélyt és a birtokosokat, kis aján-
dékokkal kedveskedett a gyerme-
keknek, ők viszont minden ünnepen 
a pálmaházi örökzöldekkel díszítet-
ték a Szent Anna-templomot.

Ditrói Siklódy Lőrinc hősi em-
lékműve őrzi az első és második 
világháború hőseinek emlékezetét, 
amelynek kopott márványtáblái he-
lyett újakat készítettek 2000-ben, és 
amelynek felavatásán részt vett Hor-
thy István özvegye, aki 1944 febru-
árjában a györgyei lányokat vizsgáz-
tatta, és most hívásukra ismét eljött 
a faluba egy kedves találkozásra, 
beszélgetésre. Tápiógyörgyéért ki-
tűntetést kapott az önkormányzattól.

A falu lakói kegyelettel őrzik 
dr. Kandel Henrik uradalmi-köz-
ségi orvos emlékét, akit a németek 
az oroszok bejövetele előtt, 1944. 
november 7-én a györgyei határban 
agyonlőttek zsidó származása miatt, 
annak ellenére, hogy fiatal orvos-
ként kikeresztelkedett.

A györgyei alsótemetőben egy 
igényes emlékmű őrzi Kuthen 
Barina Vendel plébános-költő emlé-
két, akinek több kötetét őrzi a váci 
püspöki könyvtár. A falu helytörté-
netének feldolgozottsága teljesnek 
mondható, ami elsősorban a lakos-
ság érdeklődésének, az önkormány-
zat anyagi, erkölcsi támogatásának 
köszönhető.

(Tápiógyörgye anno. Képes tör-
ténelem. Írta és szerkesztette: Bihari 
József–Kucza Péter. Önkormány-
zat, Tápiógyörgye, 2014. 96 oldal + 
mellékletek)

Bihari József
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2018. december 1-jén ismét 
Torockón járt a tápiógyörgyei Mi-
kulás. Az elmúlt évek során kiala-
kult gyakorlatnak megfelelően az 
idén is több testvértelepülés rész-
vételével valósult meg a kedves 
ajándékozás. Így Tápiógyörgye 
mellett Bócsa, Budapest V. Kerü-
let, Csömör, Hollókő, Újszentiván, 
Üllés, Zsombó önkormányzatai és 
civil szervezetei váltak részeseivé 
a kezdeményezésnek. 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, 
amelynek összeállítását hagyo-
mányos módon a tápiógyörgyei 
Torockó Baráti Társaság vállalta 
magára. Torockó Község Önkor-
mányzata az iskola vizesblokk-
jának korszerűsítéséhez kérte a 
testvértelepülések anyagi támoga-
tását, amely beruházáshoz a töb-
biekhez hasonlóan Tápiógyörgye 

Község Önkormányzata 100 ezer 
Ft összeggel járult hozzá. 

Sajnos idén egy szomorú beje-
lentésnek is részesei kellett, hogy 
legyünk az ajándékozás során. 
Kőszegi László 2004-től kezdő-
dően 15 éven keresztül vállalta a 
tápiógyörgyei Mikulás szerepét, 
amely felkérést minden egyes al-
kalommal örömmel és a legjobb 
tudásának megfelelően igyekezett 
ellátni, túl azon, hogy ő maga is az 
adományozók közé tartozott. Más-
fél évtized kitartó és lelkiismere-
tes munkája után, a házigazdák 
és az anyaországi küldöttek előtt 
jelentette be, hogy a megbízatást 
nem vállalja tovább, azt mások 
számára kívánja átadni. Ugyan-
akkor megjegyezte, hogy a külön-
leges szerepkörnek hála, az eltelt 
évek során számtalan ismerősre 
és barátra tett szert Torockó és 
Torockószentgyörgy lakói, vala-
mint az oda látogató küldöttségek 
tagjai között, akikkel a továbbiak-
ban is ápolni szeretné a kapcsola-
tot. Beszédében ezt követően mél-

tató szavakkal emlékezett meg 
e kezdeményezés elindítójáról, 
a tápiógyörgyei Torockó Baráti 
Társaság alapító elnökéről, Ladá-
nyi Mihályról, aki mindannyiunk 
legnagyobb fájdalmára az elmúlt 
hetekben távozott az élők sorából. 
E tekintetben kérte a jelenlévőket 
a közös emlékezetre.

Az egyesület e sorok közepet-
te a nyilvánosság előtt is szeret-
né megköszönni Kőszegi László 
áldozatos munkáját. Kívánjuk, 
hogy még sok alkalommal legyen 
örömteli részese a Tápiógyörgye 
és Torockó lakói közötti találkozá-
soknak. 

Végezetül köszönet illeti azo-
kat, akik a csomagok tartalmának 
beszerzéséhez anyagi segítséget 
nyújtottak, valamint személyes 
munkavállalásukkal vettek részt 
azok összeállításában. Név sze-
rint Dr. Borsodi Nagy Erzsébet, 
Czerván Enikő, Dr. Falusi Tamás, 
Gergely Tibor, Jana Zoltán, Józsa 
László, Józsa Lászlóné, Komáro-
mi Gyula, Kőszegi László, Ladá-
nyi József, Lesták Péterné Vajon 
Ildikó, Menkó István, Miklián 
Józsefné, Miskolczi László, Mis-
kolczi Lászlóné, Németh Anna, 
Németh István, Somosvári Jó-
zsef, Somosvári Józsefné, Sülyi 
Dóra és családja, Szabó Tünde, 
Dr. Sztankovics Gyula, Togyeláné 
Gönczöl Anikó, Tóth Attila és csa-
ládja, Tóth Terézia, Varró József 
számára tartozunk külön köszö-
nettel. 

Németh Csaba

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

ságot!
Az egyesület adószáma: 

18678053-1-13

Búcsúzik a Mikulás

Valószínűleg már sokan hallották a hírt, a Kör-
nyezetvédelmi hivatal lakossági bejelentés alapján 
megszűntette a téglagyár melletti építési törmelék 
és zöldhulladék lerakó helyet. Mikor ezeket a soro-
kat olvassák, már a falunkban nincs lehetőség ezek 
legális elhelyezésére. A lerakót megpróbálta az Ön-
kormányzat az utolsó pillanatig működtetni és meg-
tartani.

Hova vihetjük a hulladékot? 
Ceglédi Regionális Hulladéklerakó

Címe: 2700 Cegléd, külterület Tápiószentmártoni út 
0411, 0412 hrsz.,
Nyitva tartás:
Hétfőtől Péntekig: 7.00-17.00,
Szombat: 8.00-17.00,
Vasárnap: Zárva

Véglegesen bezárt a téglagyári sittelep
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Nyugdíjas Klub Tápiógyörgyén 
már a 70-es években Nagy Ferenc 
által szervezett Baráti Társaságot 
követően 1994-től működött 2005. 
június 5-ig, Baran Józsefné Irénke 
akkori klubvezető haláláig. Majd 
fél év szünet következett, de 2005. 
december 6-tól folytatódott, újra-
szerveződött a klub élete.

Napjainkban működő Tápió-
györgyei Vadvirág Nyugdíjas Klub 
a Tápió mente nyugdíjas klubjai 
közül az egyik legkisebb létszám-
mal működő, de annál aktívabb éle-
tet élő civilszervezet. A falun belüli 
események, rendezvények időbeni 
egyeztetésén túl a működő civil-
szervezetekkel való kapcsolattartás 
is egyre sikeresebbnek bizonyul. 
Nagyon sokat jelent falu szinten az 
összekapcsolódás, ami köszönhető 
a Tápió Völgye Közhasznú Ala-
pítvány aktív, jó szervező munká-
jának, az ötletnek, hogy legalább 
évente legyen helyi civilszerveze-
tek találkozója. Ebben az évben is 
örömmel vettünk részt ezen a talál-
kozón. Újra csak köszönetet szeret-
nénk mondani a szervezőknek. A 
mai rohanó világban jó érzéssel tölt 
el bennünket, hogy fontosnak tart-
ják a falu különböző közösségeiben 
tevékenykedő emberek találkozá-
sát. Nagyon jól éreztük magunkat. 
A vetélkedőkben való részvétel 
most is külön élmény volt. A ked-
ves vendéglátás sem maradt el.

A civilszervezetek találkozó-
ját másnap, május 1-jén követte a 
hagyományos Majális, ahol újra 
együtt lehetett a falu apraja-nagyja. 
Az előző napi vetélkedők értékelé-
se is ezen a napon történt. A Vadvi-
rág Nyugdíjas Klub részéről a ve-
télkedőben 5 fő vett részt, Földesné 
Piroska, Molnárné Erzsike, Németh 
Anna, Subáné Irénke, Vágányné 
Ilonka. A főzőversenybe is bene-
veztünk a Majálison. Megnyertük 
a csülökpörkölttel az első díjat. A 
főszakács Molnárné Erzsike volt.

2018. május 13-án a klub tánc-
csoportja részt vett a Pórtelki 
„Nyúlkereszt” megmentésére szer-
vezett jótékonysági rendezvényen 
és a templom búcsúján. Örömmel 
vállaltuk ezt a felkérést, mivel 
részeesei lehettünk, talán segítői is 
egy nemes ötletnek.

A Tápió mente nyugdíjas klubjai 
nagy része 2018. január 1-jétől kö-
zös baráti társaságot alakított.

Így ezt az évet január 20-án kö-
zös Évadnyitó Bálal nyitottuk meg. 
Mivel évről-évre bővül az úgyneve-

zett külső kapcsolatok száma, így a 
falun kívüli kapcsolattartás ma már 
szinte az egész Tápió mentén mű-
ködő nyugdíjas klubokra kiterjed.

Ebben az évben is számtalan 
kiemelkedő rendezvény, megemlé-
kezés, nyugdíjas találkozó történt, 
melyen részt vettünk. Minden meg-
hívást elfogadtunk, műsorral hoz-
zájárultunk a rendezvények han-
gulatához. Újszilvás, Tápiószele, 
Tápiószőlős, Farmos, Tápióbics-
ke, Tápiószentmárton, Nagykáta, 
Sülysáp, Szentlőrinckáta nyugdíjas 
klubjaival rendszeres baráti kap-
csolatot ápolunk nyugdíjas találko-
zók alkalmával.

A Nagykátai Katica Nyugdíjas 
Klub 2018. március 3-án 30 éves 
évfordulóját ünneplő Gála Műso-
rán, majd október 13-án Szüreti 
Bálján is részt vett a klubunk né-
hány tagja.

2018. május 19-én a klub kép-
viseletében örömmel ünnepeltünk 
a Farmosi Rózsa Nyugdíjas Egye-
sület működésének 40 éves évfor-
dulójára szervezett rendezvényen.

A Tápiószőlősi Barátság Nyug-
díjas Klub nyolcadik alkalommal 
rendezte meg a Tápió menti Nyug-
díjas Klubok és Egyesületek nagy 
találkozóját. A délelőtt mindig a 
műsoroké, nagyon sok színvonalas 
produkciót lehetett látni. Mi egy rö-
vid, de hangulatos, magyaros tánc-
cal járultunk a hangulathoz.

Mi is minden évben 2 nagysza-
bású Nyugdíjas Találkozót szerve-
zünk, amelyre meghívjuk a Tápió 
menti nyugdíjas klubjait vendég-
ségbe. Ebben az évben az elsőt 
május 18-án sikerült megrendezni, 
TAVASZ KÖSZÖNTŐ címen. A 
másodikat minden évben novem-
ber közepén aktuális szervezni, 
ŐSZI BÚCSÚZTATÓ címen. Na-
gyon jól sikerült, vidám hangulatú 
találkozók voltak.

A Vadvirág Nyugdíjas Klub életéről, tevékenységeiről 2018-ban
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2018. augusztus 18-ra a Vad-
virág Nyugdíjas Klub meghívást 
kapott a Nagymegyeri nyugdí-
jas klubtól, a helyi CSEMADOK 
egyesület által szervezett hagyo-
mányos FAKANÁL FORGATÓ  
rendezvényre. A külön meghí-
vásért az ott sikeresen működő 
nyugdíjas klubnak, akik szeretettel 
fogadtak és láttak vendégül a nap 
folyamán, hálásak vagyunk. A dél-
után folyamán mi is bekapcsolód-
tunk a műsorba. Két táncot vittünk, 
de a magyaros táncnak volt igazán 
sikere. A délután folyamán még 
tettünk egy sétát, megtekintettük a 
főbb nevezetességeket.

Következett a Szent István napi 
megemlékezés, először a temp-
lomban, majd a Szent István szo-
bornál, ahol közös koszorúzással 
fejeződött be. A kapcsolat építés 
lehetőségét köszönjük Németh 
Csabának a Tápiógyörgyei Toroc-
kó Baráti Társaság elnökének. A 
Társaság és a nyugdíjas klubból 
akik ott is tagok vagyunk, valamint 
az Önkormányzat több éve töretlen 
barátságot ápol a nagymegyeri em-
berekkel. A vacsora utáni búcsúzás 
egy hosszabb távú barátság ápolá-
sának reményében történt. Gondo-
lunk itt hasonló találkozókra, mint 
a Tápió mente klubjai között is tör-
ténik.

2018. szeptember 1-jén a Po-
koltanyaiak Nagy Találkozójára 
Nagymegyerről érkező vendégek-

kel egy nyugdíjas csoport is ér-

kezett. A Kéknefelejcs Népdalkör.

A Nagymegyerről érkezett ven-
dégek fogadását, a múzeum udva-
ron történt étkeztetését felvállalta 
a györgyei nyugdíjas klub. Ezzel 
járultunk hozzá a nem mindennapi 
eseményhez. A nyugdíjas csapatot 
az ebédet követően külön meg-
vendégeltük a klubszobánkban, 
ahol a délutáni műsor után még 
volt egy kis idő a beszélgetésre, 
további ismerkedésre.

2018. szeptember 29. - az Idő-
sek Világnapja alkalmából történt 
ünnepséget ebben az évben is a 
Gondozási Központ rendezte. Az 
előző évek hagyományához híven 
a rendezvény kiemelt eseménye 
volt a Tápiógyörgyén 50 éve há-
zasságot kötött párok külön kö-
szöntése. Mindannyiunk nevében 
megköszöntem a figyelmességet. 
Megköszöntem a Polgármester Úr 
és Képviselő Testület támogatását, 
hogy erre az alkalomra, az álta-
lam összeállított TÖRTÉNETEK 
A NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉ-
RŐL A 70-ES ÉVEKTŐL NAP-
JAINKIG TÁPIÓGYÖRGYÉN 
című kiadvány megjelenését tá-
mogatták. Ezzel is megbecsülést 

kifejezve a tápiógyörgyei nyugdí-
jasok felé. A nyugdíjas klub most 
is hozzájárult egy tánccal a ren-
dezvény műsorához.

A kiadvány néhány példánya 
még kapható a Könyvtárban. 

2018. október 20-án a Nyugdí-
jas Klub énekkara vidám szüreti 
népdalokat énekelt a helyi Szüreti 
Műsoron.

2018. november 8-án Tápió-
szentmártonban egy egész napos 
rendezvényen vettünk részt, amit 
a község 580 éves fennállásának 
ünneplésére szerveztek. Hagyo-
mányőrző műsorokat kértek a 
meghívott kluboktól. Mi egy szü-
reti mulatóst adtunk elő.

A klubon belüli események kö-
zül emlékezetes együttlétek vol-
tak a 70 és 80 évesek köszöntése, 
akik meglepetés ebéddel várták a 
csapatot.

Továbbra is nagy tisztelet-
tel, szeretettel gondolunk falunk 
minden nyugdíjasára. Várjuk, 
hogy látogassanak be a Nyugdíjas 
Klubba.

Tápiógyörgye minden család-
jának kívánunk szép napot, a nap 
minden percében békés pillanatot, 
az új évben sok-sok szeretetet, Ka-
rácsonyra áldott ünnepeket kívá-
nunk!

A Tápiógyörgyei Vadvirág 
Nyugdíjas Klub nevében:

Földesné Piroska
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Nagyon jó testvérvárosi – test-
vériskolai kapcsolatot ápolunk 
Nagymegyerrel, az ottani iskolával. 
Rendszeresen fogadunk és viszünk 
diákcsoportokat. Idén 16 felső tago-
zatos diákkal utaztunk el, hogy két 
napot tölthessünk el Soóky Marián 
igazgató úr meghívására. A kreatív 
programokról és az ottlétünk színe-
sebbé tételéről Sörös Angéla kollé-
ganő gondoskodott.

A kirándulásról Benedek Balázs 
8. a osztályos tanulónk az alábbiakat 
írta: 

„Október 25-én reggel nagy iz-
galmak közepette megkezdődött a 
kirándulásunk Nagymegyerre. 

Első megállónk Esztergomban 
volt, ahol a Mária Valéria hídon át-
sétáltunk Párkányba, majd ismét 
buszra szállva folytattunk utunkat 
Nagymegyerre. Ott az iskolában fi-
nom ebéddel vártak minket. Elérke-
zett a pillanat, ami miatt mindenki a 
legjobban izgult, és egyre csak ezt 
a kérdést ismételtük: „Vajon kihez 
kerülök?” De lerántották a leplet és 
kiderült a „titok”. A nagymegyeri 
diákokkal elmentünk felfedezni a 
várost, majd az iskolában játszottunk 
egyet együtt. 

Délután mindenki elmehetett az 
új „testvérével” a befogadó család-
hoz. Mindenkit különböző progra-
mokkal, finom ételekkel vártak. 

Másnap reggeli után visszamen-
tünk az iskolába, ahol betekinthet-
tünk a Bartók Béla Alapiskola di-
ákjainak első kettő órájába. Nagyon 
érdekes órák voltak. Ezután volt 

egy kevés időnk vásárolni, majd 
vendéglátó diáktársainkkal együtt 
kisvonattal elmentünk a strand mel-
lett épült fitness park megnyitójára, 
ahol ki is próbálhattunk a különböző 
izomcsoportokat erősítő gépeket. Az 
edzés után (az akkori) polgármester 
úr meghívott minket egy palacsintá-
ra, majd visszamentünk az iskolába 
ebédelni, (bár már alig fért belénk 
valami). 

Ebéd után elmentünk a 
nagymegyeri strandra fürdeni, ahol 
volt egy szuper csúszda is. A fürdés 
után elindultunk haza Tápiógyörgyé-
re. Út közben még megálltunk Győr-
ben, a Mobilis Interaktív Kiállítási 
Központban, ahol sok érdekes dol-

got tudtunk meg és próbálhattunk ki 
az autók működéséről, felépítéséről. 
Egy izgalmas kísérleti bemutatón és 
részt vettünk. Szerintem ez a kiállí-
tás nagyon érdekes volt, én és sze-
rintem a többiek is nagyon élvezték. 

Sajnos ezzel véget ért ez a kirán-
dulásunk, ahol rengeteg élménnyel 
gazdagodtunk. 

Ezúton is szeretném megköszön-
ni a kiránduláson részt vevő diákok 
nevében a kísérő tanároknak, Zsó-
fi néninek és Attila bácsinak és a 
nagymegyeri szervezőknek is ezt a 
fantasztikusan megszervezett kirán-
dulást.”

Benedek Balázs

Nagymegyeren jártunk a testvériskolánkban

Iskolánk idén is csatlakozott a Magyar 
Szabadidősport Szövetség Világ Gyalogló 
Nap (World Walking Day) elnevezésű kez-
deményezéséhez. Előzetes feladatként az 
osztályok településünk különböző épülete-
iről gyűjtöttek információt, majd egy nagy 
tablót készítettünk belőle. 

Az októberi szép időben felkerekedett 
az iskola apraja - nagyja, és bejártuk Tápió-
györgyét. A közel 5 kilométeres túrán olyan 
helyeken is jártunk, amerre még többen nem 
jártak. Séta közben a Tápió parton pihentünk 
meg. A közel 2 órás gyaloglás során elfárad-
va, mégis élményekkel feltöltődve tértünk 
vissza az iskolába. Most pedig tervezzük a 
jövő évi útvonalunkat. 

Világ Gyalogló Nap az iskolában
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Így kezdődik egy kedves 
gyermkvers. És így igaz, a decem-
ber a várakozás, vágyakozás hó-
napja. Várjuk a havat, a Mikulást, 
a fényt, a meglepetést, a kis Jézus 
születését, vagyis a karácsonyt. 

Várjuk, hogy végre együtt le-
gyen a Család. Felnőttnek, gyer-
meknek egyaránt szüksége van a 
karácsony adta öröm megélésére. 
Fontos a ráhangolódás, a várako-
zás örömének fokozása. Fontos a 
gyermekek figyelmét felhívni arra, 
hogy nem csak kapni, adni is jó. 
Meglepetést szerezni, ugyanolyan 
izgalmas dolog, mint részese lenni 
egy meglepetésnek. 

Az óvodában igyekszünk a 
gyermekek életkori sajátosságait 
figyelembe véve ebben a hónapban 
nagy hangsúlyt fektetni az érzelmi 
nevelésre. Rávilágítani a család 
összetartó erejére és észrevetetni 
a gyermekekkel és szülőkkel egy-
aránt, hogy mennyire fontos a kö-
zös élmény, az együtt töltött idő. 

Mikulásra az idén is előadással 
kedveskednek az óvónénik a gyer-
mekeknek. December eleji jeles 
napunk Luca. Csoportonként fel-

elevenítjük a Luca - napi népszoká-
sokat – a nagycsoportosok elmen-
nek lucázni a többi csoportba – és 
Luca – búzát is ültetünk. 

Kedves, karácsonyi zene mellett 
kézműveskednek, barkácsolnak a 
gyermekek, hogy ők is tudjanak 
meglepetést tenni a fa alá. Elsősor-
ban a szülő feladata, hogy elősegít-
se a gyermek karácsonyhoz való 
pozitív viszonyát, de az óvónénik is 
minden lehetőséget megragadnak 
erre. A karácsonyi mesék, történe-
tek, versek hallgatása megkönnyíti 
ezt a folyamatot. Használják ki a 
hosszú téli estéket, beszélgessenek 
a régi karácsonyokról, készítsenek 
közösen karácsonyi ajándékokat a 
nagyszülőknek. Meséljenek a gyer-
mekeknek. 

Természetesen a kisgyemek 
számára nagyon fontos az ajándék, 
fontos a nagysága, milyensége.

Arra azért figyeljenek, hogy ne 
ajándékozzák „túl” a gyermekei-
ket, mert bizonyos esetekben akár 
káros hatással is lehet rájuk. Mint 
mindig, itt is jó, ha megtalálják az 
aranyközéputat. 

„Mindig tud adni, akinek a szíve 
szeretettel van tele. 
 A szeretethez nem kell teli er-
szény.”

  (Szent Ágoston)

Áldott, békés karácsonyt! 

Kisné Cselei Mária
óvodapedagógus

Cselei Gáborné: 
Karácsony üzenete

Valahol már égnek a gyertyák
és ragyognak a fények,
valahol már ünnep van, 
ahová várnak Téged. 
Valahol már áll a jászol, 
állhatna bárhol,
távol Betlehemben. 
De most Karácsonykor,
Te készíts jászolt a szívedben!
Mert a szeretet megérkezett a Földre! 
A szeretet nincs
közel és távol, 
a Kisjézus megszülethet bárhol. 
Talán Betlehemben,
de most karácsonykor
úgy szeretne megszületni a szívedbe.
Szelíden kér, nyiss ajtót, engedd be! 

„Csupa örömvárás ez a hónap…”

A pályaorientációs napon, melyet 2018. novem-
ber 10-én tartottunk, diákjaink a tavalyi rendezvé-
nyünkhöz hasonlóan több szakmával ismerkedhettek 
meg. 

Az előadásokon forgószínpad-szerűen tettek részt 
a tanulók. 

A tornateremben az Újszászi Rózsa Imre Kö-
zépiskola és Kollégium diákjaival egy látványos 
bemutató után a gyerekek néhány önvédelmi tech-
nikát tanulhattak, közben egy másik csoport egy 
vasútszimulátort is kipróbálhatott.

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-
Vízügyi Szakgimnázium képviselőivel a gyerekek 
kísérletezhettek, robbanthattak, robotot építhettek, 
kipróbálhatták a mikroszkópot, megismerkedhettek 
a háztervezéssel és a vízügyi fogalmakkal. 

Iskolánk rendőre, Darázs Béla ismertette a rend-
őrség munkáját és bemutatott néhány veszélyforrást 
(internet, kábítószer, ittas vezetés), amitől igyek-
szünk megóvni gyermekeinket. 

Bede Gábor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében a 7-8-
os diákoknak pályaválasztási ismertetőt tartott. Szó 
esett a hiányszakmákról, a tanulói ösztöndíjakról, az 
iskolafajták közötti különbségekről. 

A kisebb diákok egy videófilm segítségével is-
merkedhettek meg érdekes szakmákkal. Voltak olyan 
osztályok, akik a helyi vállalkozókhoz látogattak el, 
bekukkantottak a Takarék Szövetkezetbe, a cukrász-
dába, a malomba. 

Pályaorientációs nap az iskolában
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Kedves Szülők, Nagyszülők, Pedagógusok és minden ember, aki gyermekeket nevel, 

gyermekekkel foglalkozik! 

A digitális kultúra egyre növekvő mértékben befolyásolja mindennapi életünket, társadalmunkat. A tudatos 
internethasználat egy igen fontos, rendkívül összetett képességet igényel. Amennyiben a megfelelő képességekkel 
rendelkező fiatalok biztonságos környezetben tudják használni a digitális világ nyújtotta lehetőségeket, nemcsak a 
saját versenyképességük javul, hanem közösségünké is.  
Ennek a rendezvénysorozatnak célja elsősorban felhívni a figyelmet és felkészíteni a gyermekekkel foglalkozó 
felnőtteket a leselkedő veszélyekre, kockázatok azonosítására, a lehetséges segítséget nyújtó intézményekre. 
Mindezek mellett olyan információkhoz juthatnak, melyekkel közelebb kerülhetnek a tudatos internethasználat 
eléréséhez. Jó példával térhetnek haza!   
A rendezvény fővédnöke: Juhász Ildikó Kóka község polgármestere 
Kérem Önöket, hogy vegyenek részt – ha tehetik - mindhárom alkalommal. Minden nap más-más témával 
foglalkozunk, más-más előadókkal.  
A további napok programjait kövessék www.facebook.com/Kókai Civil Ház oldalunkon, vagy a www.koka.hu oldalon 
A tudásmegszerzést játékokkal színesítjük, alkalmanként 1-1 okos órát, 1-1 okos karkötőt nyerhetnek. 
Az utolsó március 23-i rendezvénynapon sorsoljuk ki főnyereményeinket is azok között, akik mindhárom napon részt 
vettek.  
Fődíjak:  
III. 1 db Mobiltelefonra csatlakoztatható mikroszkóp 
II.  1 db Univerzális Power Box 20000mAh 
I. 1 db Táblagép  

Szeretettel invitálom Önöket: Tölgyesiné Besenyei Edit,  
Kóka község Önkormányzat, DJP mentor 

 
A rendezvény INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött. 

Regisztrálni december 10-től január 06-ig lehet, vagy a férőhelyek függvényében, a www.facebook.com/Kókai Civil Ház 
oldalán, vagy email-en kokakepzes@gmail.com, személyesen a Művelődési ház könyvtárában (Kóka, Kossuth L. u. 2-4) 
vagy a Civil házban (Kóka, Kossuth L. u. 57.) 

 
 

Program 

15.00 Megnyitó – Juhász Ildikó polgármester-fővédnök 
15.05 A digitális világban mindig tanulni kell! 
Tölgyesiné Besenyei Edit DJP mentor,  
Dr. Fromann Richárd Neumann NKft, DJKK vezetője, 
Princz Attila DJP Hálózat vezetője 
15.30 A gyerekek védelme közös felelősségünk a 
világhálón is 
Táler Orsolya a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 
ügyvezetője 
16.00 Volt-e Jézusnak facebook oldala? Közösségi 
oldalak jók, de…  
Miklós Zalán atya, Plébániai kormányzó 
16.20 Játék  
16.40 Szünet (tea, kávé, szendvics) 
17.10 116 javaslat, amit érdemes lenne megfogadnod  
Az Új Nemzedék Központ Digitális Immunerősítő Program 
szakértője 
17.40 Az adathalászok hálójában  
Tölgyesi Nóra az Avast kiberbiztonsági cég elemzője 
18.10 Te tudod, mi számít internetes zaklatásnak? Netes 
kihívások- csoportnyomás vagy megfelelési kényszer? 
Fejős Csaba Rendőr zászlós Nagykátai Rendőrkapitányság  
18.40 A nap összefoglalása, nyertesek sorsolása  
Tölgyesiné Besenyei Edit DJP mentor 
  
 

2019. január 12. 
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Az idei esztendő nagy lehetőséget kínált a régió zene-
karainak, ugyanis 2018 tavaszán, megalakult a Dél-Pest 
Megyei Koncertfúvós zenekar. Hat település, név szerint 
Abony, Albertirsa, Cegléd, Nagykáta, Pilis és Tápiógyör-
gye zenekarainak tagjaiból, zenetanáraiból és karmesteri-
ből álló zenekar, 2018. október 14-én vasárnap este tartotta 
bemutatkozó koncertjét.

Már korábban fölmerült az ötlet, hogy egy összevont 
formációt kovácsoljanak a környék fúvósaiból, azonban 
tényleges lépést a 2017-ben megrendezett Tápiógyörgyei 
Fúvós Fesztivál jelentett. Tavasszal nagy lelkesedéssel 
vágtunk bele a próbákba. Tudtuk nem lesz könnyű, hiszen 
nehéz közel ötven főnek összeegyeztetni a próbák idő-
pontját, de már az első próbán bebizonyosodott, hogy eny-
nyi zenekedvelő ember kitartó munkájából egy nagyszerű 
zenekar jöhet létre. 

Az új együttes, azért alakult, mert a fúvószenekarok 
szerte az országban utánpótlás hiánnyal küzdenek. A kör-
nyékben is ez a probléma áll fenn, így a megalakulás célja 
egyben a magas szintű fúvószene művelése is. Esély kí-
nálkozik, hogy a hazai és külföldi fesztiválokon, versenye-
ken a megyét képviselve felléphessen az együttes. Emel-
lett színvonalas fúvószenekari darabok előadására nyílik 
lehetőség, ami nem csak a zenekar tagjainak jelent örö-
möt, szórakozást és kikapcsolódást, hanem a közönségnek 
is egyaránt. 

A fellépésnek helyet adó ceglédi Kossuth Művelő-
dési Központ színházterme csaknem teljesen megtelt a 
zene iránt érdeklődőkkel. Az indulók és színvonalas ko-
molyzenei darabok mellett, természetesen a könnyűzene 

is szerepelt repertoárunkban. A bemutatkozó koncerten 
egyebek mellett Hidas Frigyes, Kodály Zoltán, Dmitri 
Shostakovich, Jim Steinberg és John Lennon szerzemé-
nyeit is hallhatta a közönség. A Tápiógyörgyei Ifjúsági 
Fúvószenakar tagjai közül színpadra lépett: Farkas Noémi 
Kinga, Kiss Bálint, Kollár Pál, Lesták Fanni, Miskolczi 
László, Nagy Viktor, Szabó Tünde és Tatai József. A ze-
nekart Orosz János az albertirsai Gerje-Party Fúvósegylet 
karmestere vezényelte.

 A zenekar megalakulásával egy új fejezet kezdődött a 
zenei életben, ami remélhetőleg hosszútávon is működni 
fog. A koncert óriási sikerrel zárult, és pozitív visszajelzé-
seket kaptunk arról, hogy folytassuk, amit elkezdtünk. 

A képekért köszönet Bodor Péternek.
Lesták Fanni

Dél- Pest Megyei Koncertfúvós zenekar 
bemutatkozó koncertje

Ebben az évben is, október 
közepén megszervezésre került 
zenekarunk szervezésével a szü-
reti mulatság, immár 16. éve. Ez 
a hagyomány a borongós őszi 
napokban, egy kis vidámságot 
igyekszik belopni a falu életé-
be. A lovaskocsis felvonulással 
kezdődik, melyre a környékbeli 
településrekről is szívesen jönnek 
a kocsisok, és a díszes ruhákba 
öltözött lovasok is. Hangos zene-
bonával az egész falun keresztül-
kasul felvonulnak és ehhez zene-
karosaink  szolgáltatják a ritmust. 

 A felvonulás után a lovasok a 
strandon lettek megvendégelve, a 
lovak finom szénát kaptak, a lo-
vasok pedig pálinkát és pörköltet 
fogyaszthattak, egy jó beszélgetés 

közben. 
Amíg a strandon a lovasok pi-

hentek, addig a Művelődési ház 
előtti téren a Vadvirág Nyugdíjas 
klub a Kastélykert Óvoda ovisai és 
a Csipet Csapat kiszenekar, majd 
az Ifjúsági Fúvószenekar alapozta 
meg a hangulatot. 

Közben zajlott a készülődés az 
esti mulatságra, amire előre meg 
lehetett venni a vacsorajegyeket 
és szép számban el is fogytak. A 
hajnalig tartó buliban a hangula-
tot a Príma Party zenekar fokozta 
a szórakozni vágyók legnagyobb 
örömére. 

Szeretnénk megköszönni, az 
összes fellépőnek, részvetvőnek, 
látogatónak és nézőnek, hogy ve-
lünk voltak, és szebbé tették ezt a 

délutánt. Köszönjük még a min-
ket támogatóknak felajánlásukat, 
a segítőknek a munkájukat, mert 
együtt, így sikeredett teljes egész-
szé ez a nap.  

Itt szeretnénk bejelenteni, hogy 
a Karácsonyi hangversenyen az If-
júsági fúvószenekar nyáron rögzí-
tett Fújtatás c. CD-je, megvásárol-
ható lesz 2000 ft/db áron. 

Ohnsorge Nóra

16. Szüreti Mulatság
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A nyarat ismét új futómez vá-
sárlással kezdte Alapítványunk. A 
TVKA által nyújtott támogatással 
a Futóklub aktív tagjai új mezeket 
kaptak, melyeken a tavalyihoz ha-
sonlóan a tagok neve is látható. A pó-
lók idén napsárga színben pompáz-
nak és különleges ragyogásuk miatt 
a Spurituszos-futók összetéveszthe-
tetlenek!

A mezek ismét az ULTRA TI-
SZA-TÓ 111 versenyen debütáltak, 
ahol a csapatunk egy nap alatt kör-
befutotta a Tisza tavat. Amikor meg-
kérdezték tőlünk „Vajon ezt miért ro-
hanjuk körbe?”, a jó öreg futó szólást 
vágtuk rá: „Hát mert ott van!”. A ver-
seny július 14-én szombaton 9.50-
kor kezdődött számunkra és este 
8 után már a célban örömködtünk. 
Ismét gondos szervezést és tervezést 
igényelt, a csapat tagjainak egész na-
pos szállítása, a váltópontokra való 
kijuttatása és onnan begyűjtése. A 
nap idén nem volt velünk szűkmar-
kú. Szinte az egész távon forrón 
sütött! A legnagyobb meglepetés és 
igazi szívmelengető érzés volt Föl-
des Jóskával és Piroskával találkoz-
ni kint a gáton, miközben lelkesen 
és „hangosan” szurkolnak nekünk a 
györgyeieknek! Köszönjük a helyi 
bíztatást! 

Teljesítményünkre tekintet-
tel, este nem maradt el a vendég-
lői kalóriapótlás és a másnap déli 
„fish&chips” a Helló-hal Bárban!

De épphogy hazaértünk, július 28-
án már a VII. Gulyaterelő versenyen 
nyúztuk a cipőket! Persze Alapítvá-
nyunk legnagyobb vállalkozása nem 
egy aprócseprő feladat! Hetekkel, 
hónapokkal előtte már komoly szer-
vező munkát igényel. Ahhoz, hogy 
minden rendben menjen, hogy min-
den stimmeljen, hogy mindenki jól 
érezze magát - Alapítványunk teljes 
kuratóriumi vezetősége, családtagja-
ik és 30 segítő összehangolt munkája 
szükséges. A 100 fő fölötti induló-
val, a környékből közelről, távolról 
érkezett futókkal ismét jó versenyt 
csináltunk! Az eredményhírdetésen 
(amelyik távon indult spurituszos) 
ott volt is a dobogón napsárga pólós! 

A nyár még tartott, futottunk itt, 
futottunk ott, de igazi nagy versenye-
ket az ősz hozott. Szeptember 1-én a 
Garmin Patakparti futógálán, majd 
16-án Újszászon sárgult be a do-
bogó! A következő héten Tiszasűly 
Bicogón volt ott csapatunk. Aho-
gyan szeptember-októberben Püs-

pökladányban és Zebegényben is 
villogott a Spuritusz meze. Majd 
idényzáróul a novemberi Balaton 
maraton/félmaratonon búcsúztattuk 
a versenyszezont. A Spuritusz Fu-
tóklub 2018 évben eddigi legszíne-
sebb évadát „rakta” össze. Futottunk 
hegyen, völgyön, dombon, mezőn, 
pusztán, erdőben, gáton, folyó-, 
patak-, tó- és rakparton. Szigeten, 
félszigeten, földúton, aszfalton, bi-
cikli-úton, rekortánon, sportpályán, 
füvön, avarban, tuskók és sziklák 
között. Falun, tanyán, kastélykert-
ben, alagútban, pincében, városban. 
Esőben, kánikulában, fagyban, hó-
esésben. Elmondhatjuk magunkról, 
hogy semmitől sem rettenünk meg 
és vissza. Ha menni kell, akkor men-
ni kell. És futni…..

De hogy ne csak a futókat szó-
lítsuk meg. 2018. október 6-án 
Györgye-kerülő túrát szerveztünk. 
A nemzeti gyásznapra emlékezve 
október 6-án 10,6 km volt a táv. A 
falumúzeumból indulva 30 felet-
ti résztvevővel megjártuk a Hantos 
zsombékait, a Gulyahídi gémeskút-
ból vizet húztunk, majd a Rekettyési 
csatorna melletti ligeterdőn átvágva 
megkerültük a téglagyári tavakat, 
hogy aztán a gáton ismét a vissza-
jussunk a faluközpontba! A részt-
vevőket tea, üdítő, alma, zsíros- és 
vajaskenyér várta. Tartalmas és iz-
galmas volt nap volt. Sok gyerme-
künk még soha nem járt nádasban, 
legelőn, igazi szikes gyepen. Láttunk 
rókát és sok vadmadarat.

Majd október 27-én ismét több 
mint húszan vágtunk neki a VIII. 
Országfutásnak! Az útvonal a meg-
szokott - Játszótér-Pokoltanya-Só-
út-Vasútállomás volt. A táv közel 11 
kilométer. Csodás napsütésben, rö-
vidnadrágban, pólóban teljesítettük. 
Velünk futott Pokoltanyáig Polgár-
mester Úr és érkeztek hozzánk ven-
dégfutók Budapestről, Nagykátáról 
is!

Ezzel majdnem zárjuk is a beszá-
molót….de idézve a zenebohócot 
„Van mááásik!”. Vagyis még egy 
közös évzáró futás. A táv csak 600 
méter, de a legvidámabb futás! Még-
pedig az 5. Mikulásfutás december 
8-án a Tápiógyörgyei Karácsonyi 
Vásár programjaként!

Ott majd a sárgapólót pirosra vált-
juk, ahogy a hideg időben az orrunk, 
arcunk is kipirosodik majd!

Visszatekintve az Alapítvány 
2018-as sportévére, nem panasz-

kodhatunk. Felnőtt tagjaink sorában 
idén beérett komoly teljesítményre 
is képes futóink születtek meg! Ki-
lométer-halmozók, virtuális és kö-
zösségi sportközösségekhez csatla-
kozók. Jótékonysági aszfaltkoptatók 
és elhivatott futótársak! 

A gyermekeink az előző évek 
csökkenő létszámát megállítva rend-
szeresen heti két alkalommal 15-20 
fő körüli létszámmal töltik meg a 
focipályát és a tornatermet. Ez cso-
dálatos és felemelő, de leginkább 
bíztató érzés. Hiszen valljuk be - a 
testmozgás ezen egyszerű formája 
nem könnyű feladat. Sem a testnek, 
sem a léleknek. De akik csatlakoz-
nak hozzánk és köztünk „ragadnak” 
azok 2018-ban is számos felejthetet-
len közösségi élménnyel, csapatszel-
lemet erősítő alkalommal lehettek 
gazdagabbak!

Ezért számunkra nem kérdés, 
hogy 2019 januárjában a 7. (!!!) fu-
tóévadunkat kezdjük. Lassan lesz 
olyan gyerekünk, aki a teljes általá-
nos iskolai „pályafutása” alatt min-
den héten csütörtökön és vasárnap 
futott, játszott és mozgott. Nem ke-
veset téve a szellemi, fizikai egész-
ségéért.

Ha valaki részese szeretne lenni 
eme vidám közösségnek, azt várjuk 
minden csütörtökön 18, vasárnap 17 
órakor a tornaterembe, nyáron pedig 
a községi focipályára az edzéseink-
re! A részvétel ingyenes, a közösség 
összetartó és toleráns, a feladat egy-
szerű……csak jönni kell!

Hajrá Spuritusz!
Boldog Ünnepeket és Futókilo-

méterekben Gazdag Új Évet Min-
denkinek!!!!!

M. Zsolt

TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
és a Spuritusz Futóklub 2018 nyári-őszi beszámolója

A Tápió Völgye Közhasznú 
Alapítvány ezúton szeretné meg-
köszönni a felajánlott  hatalmas 
gyönyőrű  fenyőfát Petró Ta-
másnak és Varró Lászlónak ez-
zel is emelvén a karácsonyi vásár 
meghittségét és hangulatát.
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A Tápiógyörgyei Önkéntes 
Tűzoltók Egyesülete nevében 
szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik a személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-ával egyesü-
letünket támogatták.

 Az adóhivatal ezen támogatás 
révén  275.524  Ft-ot utalt át egye-
sületünk részére. Kérem, hogy 
2019. évben is támogatásukkal se-
gítsék munkánkat, hiszen az egye-
sületnek a tűzvédelmi és katasztró-
favédelmi feladatokban egyaránt 
helyt kell állnia, és eszközeink a 
bevetések során használódnak, 
rongálódnak, a folyamatos pótlá-
suk szükséges. A megfelelő esz-
közök biztosításának a tűzvédelem 
területén komoly jelentősége van, 
hiszen sok esetben, számokban 
nem mérhető anyagi javak meg-
mentését szolgálhatja. 

Adószámunk: 18675737-1-13
Évvégi összegzésként tájékoz-

tatom a tisztelt Olvasókat, hogy 
egyesületünket az év folyamán 20 
esetben riasztották tűzesethez és 
műszaki mentéshez.

Itt a december, s mindenki iz-

gatott készülődéssel várja a ka-
rácsonyt. 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, mint ahogy arról 
a médiából értesülhetünk.

Örömmel írom le, hogy az el-
múlt években településünkön 
egyik családnál sem keletkezett 
tűz. Bízom benne, hogy ez nem-
csak a szerencsének, hanem a kö-
rültekintésnek, a nagyobb odafi-
gyelésnek is köszönhető. Minden 
évben, így karácsony táján közzé 
tesszük a helyi újságban, hogy 
mire kell odafigyelni. Lehet, hogy 
ez sokak számára már megunt té-
mának tűnik, de úgy vélem, hogy 
ezekkel a figyelemfelkeltő írások-
kal csak annak teszünk eleget, amit 
egyesületünk vállalt a tűz megelő-
zése, a tűzvédelem terén.

A megelőzés érdekében ne le-
gyen éghető anyag az adventi ko-
szorú gyertyái alatt, az égő gyer-
tyákat soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül, karácsonyfának lehetőleg 

élő, gyökeres fát válasszunk, és 
biztonságos égősorokat használ-
junk a gyertyák helyett.

Aki elektromos ünnepi dekorá-
cióval díszíti fel otthonát, húzza ki 
azokat, mielőtt elmenne otthonról, 
ezzel is megelőzve egy esetleges 
elektromos tűz kialakulását. Ka-
rácsonyi lámpafüzér vásárlásánál 
keressék a terméken a minőség-
biztosítás jeleit. Amelyiken sze-
repel a „CE” jel, az megfelel az 
Európai Unió minőségbiztosítási 
követelményeinek. A rossz minő-
ségű termékek az áramütés és a 
tűzeset lehetőségét is magukban 
hordozzák. Ebben az esetben is 
igaz, hogy éjszakára, vagy hosz-
szabb távollét idejére se hagyják 
bekapcsolva.

A központi segélyhívó 112, 
melyek bármely telefonról ingye-
nesen hívhatók, ezekről a számok-
ról  azonnal értesítik a nagykátai 
tűzoltóságot, illetve egyidejűleg 
egyesületünket is. 

ifj. Sinka Gábor

Tűzoltó egyesületi tájékoztatás

Országos versenyen a györgyei 
klarinétosok 

2018. november 21-én, szerdán került meg-
rendezésre az Országos Klarinétverseny területi 
válogatója Nyíregyházán. A megmérettetésen 3 
györgyei zeneiskolás képviselte Községünket. 
Első korcsoportban Megyes Bianka és Szűcs Jáz-
min Rebeka, második korcsoportban Juhász Dá-
vid. Őket Szabó Viktor Gábor kísérte zongorán. A 
válogató anyaga nagyon nehéz volt, de mindenki 
sikeresen teljesítette a verseny követelményeit. A 
pontszámok alapján van még hova fejlődnünk, de 
az csak később derül majd ki, hogy sikerült-e a 
döntőbe továbbjutni. Gratulálok mindenkinek és 
csak így tovább!  Ebben a tanévben lesz még jó 
pár kihívás, szóval gyakorolni, gyakorolni, gya-
korolni...  Hajrá Zeneiskola ! 

Fekete Fanni felkészítő tanár 
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Születések 2018-ban:

1. Tóth Bernadett Lívia  an.: Tóth Barbara  01.05.
2. Halász Bernadett   an: Simon Edit  01.19.
3. Füle Zsombor   an: Szegfű Nóra  01.22.
4. Varga Miléna   an: Nyitrai Henrietta 01.29.
5. Finta Regina   an: Ágoston Henrietta 02.13.
6. Klein Bianka   an: Gallács Tímea  02.07.
7. Demcsák Hanna Lara  an: Erdei Tünde 03.30.
8. Bálint Hédi    an: Potrogya Nóra 03.01.
9. Matelloni Diána   an: Bánszki Lívia 04.05. 
10. Matelloni Dávid   an: Bánszki Lívia 04.05.
11. Végh Fruzsina   an: Hoffmann Szilvia 04.27.
12. Szarvas Barnabás   an: Füleki Andrea  04.09.
13. Böcsödi-Hoffmann Flóra  an: Hoffmann Zsuzsanna 04.26.
14. Vaprezsán Dzsenifer Rebeka  an: Hegedűs Klaudia 05.05.
15. Boros Ádám   an: Perjési Edina  05.18.
16. Szőnyi Levente   an: Vágó Brigitta  06.08.
17. Szűcs Zsófia   an: Dósa Vivien 06.11.
18. Nagy Máté    an: Bíró Adrienn  06.15.
19. Pillió Krisztián   an: Váradi Annamária 06.19.
20. Révész Dominik   an: Bori Barbara  06.27.
21. Varga Hanna   an: Adamecz Ágnes  06.22.
22. Kovács Maja   an: Boros Angelika   07.24.
23. Csikós Lajos János  an: Molnár Szandra   08.04
24. Tóth Dávid   an: Végh Alexandra  08.08.
25. Paulovics Dominik  an: Paulovics Evelin  08.24.
26. Csikós Lejla Mirella  an: Csikós Julianna  10.02.
27. Csikós Ádám Denisz  an: Csikós Julianna  10.02.
28. Wusching Ildikó   an: Vadasi Krisztina 10.24.
29. Robotka Olivér   an: Sápi Orsolya  11.09.
30. Varró Bianka   an: Holes Ágnes  11.12.
31. Czupy Noémi Fanni  an: Czupy Anett  11.17.
32. Miucsics Marcell   an: Papp Erzsébet  11.20.
33. Bíró Szófia   an: Bíró Barbara  11.22.
34. Farkas László   an: Szabó Mária  11.23.

Házasságkötések 2018-ban:
- Fazekas Antal és Pongrácz Anett   2018.04.14.
- Patkós Dániel Gábor és Litter Katalin  2018.06.02.
- György Gábor és Kenyó Brigitta   2018.06.22.
- Zsíros Ignác és Bódi Krisztina   2018.07.13.
- Hankó Jenő és Horváth Hajnalka   2018.07.31.
- Petróczi Gábor és Pásztor Emese   2018.08.18.
- Kuktai Gábor Mihály és Simon Dorottya Roxán  2018.08.25.
- Galvács András és Mendelovics Ildikó  2018.09.07.
- Szabó Ádám Tamás és Kanyó Éva  2018.09.20.
- Bódi Ferenc és Muk Zsuzsanna   2018.10.12.
- Kurceba Zoltán és Volgina Hajnalka  2018.12.06.

Figyelem!
Akciós farsangi jelmezek és kellékek 
vására Szolnokon, Széchenyi 
lakótelep piac (Széchenyi körút 
127) belső sétáló mögötti Dávid 

jelmez szaküzletben!!
Óriási a választék: Bölcsis, 
ovis, iskolás és felnőtt méretű 

jelmezekből!
Nyitva: Mindennap: 9-18 -óráig.

Olcsó árak, óriási választék.
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Elhunyt tápiógyörgyei lakosok - 2017. 12. hó - 2018. 11. hó
    
     Név    Született  Lakcím  Elhunyt 
1.  Polacsek Lászlóné  1935  Ady E. út 16.  11/18/2017 
2.  Sajbán Zoltánné  1961  Hajnal u. 21.  12/3/2017 
3.  Szánthó János Ferenc 1952  Gesztenyesor u. 39. 12/12/2017 
4.  Altorjai Béla   1958  Táncsics M. út 1. 12/5/2017 
5.  Tóth Jánosné  1937  Somogyi B. u. 10. 12/2/2017 
6.  Lipták Ilona Erzsébet 1959  Táncsics M. út 1. 12/27/2017 
7.  Juhász Istvánné  1919  Ady E. út 22.  12/6/2017 
8.  Illés Sándor   1937  Táncsics M. út 1. 12/23/2017 
9.  Kun Piroska   1946  Táncsics M. út 1. 12/25/2017 
10. Nagy Józsefné  1942    Deák F. út 12.  12/23/2017 
11. Visnyei Bálintné  1925  Gesztenyesor u. 3. 12/31/2017 
12. Gál János   1943  Tövis u. 7.  1/8/2018 
13. Fajka Árpád Antalné 1928  Katona J. u. 31.  1/15/2018 
14. Halápi Balázsné  1947  Táncsics M. út 1. 1/20/2018 
15. Kispál Gábor  1968  Csokonai u. 5.  4/21/2018 
16. Bató Árpád   1934  Csokonai u. 29.  1/22/2018 
17. Kőszegi László  1950  Pataki J. u. 50.  1/29/2018 
18. Marton Lajos  1946  Damjanich u. 43. 2/6/2018 
19. Boda József Vendel  1953  Dózsa Gy. út 85. 2/23/2018 
20. Horváth János  1952  Kölcsey F. u. 1.  3/18/2018 
21. Nagy István   1948  Szentháromság tér 6. 3/5/2018 
22. Bartha Györgyné  1960  Táncsics M. út 1. 3/10/2018 
23. Varró Gáborné  1935  Csokonai u. 12.  3/17/2018 
24. Jaksa Ferencné  1952  Dózsa Gy. út 72. 3/15/2018 
25. Turák László  1971  Szilvási út 15.  3/20/2018 
26. Perjési Sándor  1934  Gesztenyesor u. 4. 3/19/2018 
27. Csicsayné Turián Katalin 1953  Bercsényi u. 11.  3/20/2018 
28. Kalucza Ferencné  1942  Damjanich u. 9.  3/17/2018 
29. Csepregi Ferencné  1961  Deák F. út 52.  3/24/2018 
30. Fróna Károlyné  1953  Budai N. A. u. 2/A 1/15/2018 
31. Bődi Gábor   1950  Táncsics M. út 1. 3/24/2018 
32. Foki Jánosné  1922  Deák F. út 12.  4/8/2018 
33. Somogyi Istvánné  1938  Táncsics M. út 1. 4/14/2018 
34. Füleki Gáborné  1942  Ady E. út 12.  4/22/2018 
35. Czédulás Miklósné  1924  Szilvási út 22.  4/24/2018 
36. Füleki Sándorné  1936  Béke u. 10.  4/24/2018 
37. Ladányi György János 1964  Sziget tanya 1.  3/12/2018 
38. Deszke Rudolf  1951  Táncsics M. út 1. 4/19/2018 
39. Jantik Istvánné  1941  Bem J. u. 1.  4/20/2018 
40. Kőszegi Józsefné  1935  Jókai u. 26.  4/25/2018 
41. Józsa ferenc   1951  Sziget tanya 1.  5/1/2018 
42. Krizbai Sándor  1951  Kölcsey F. u. 6.  5/4/2018 
43. Bakos Imre   1946  Gesztenyesor u. 18. 5/20/2018 
44. Kaposvári Árpád Sándorné 1961  Táncsics M. út 1. 4/19/2018 
45. Horváth Sándorné  1942  Táncsics M. út 1. 5/30/2018 
46. Petneházi László Lajos 1948  Gesztenyesor u. 25. 6/19/2018 
47. Lévai József   1935  Katona J. u. 15.  6/20/2018 
48. Fiedler Vilmos  1943  Csokonai u. 10.  6/22/2018 
49. Molnár Ambrus  1951  Táncsics M. út 1. 6/18/2018 
50. Tóth Jánosné  1943  Dózsa Gy. út 46. 6/29/2018 
51. Ladányi Géza Jánosné 1932  Dózsa Gy. út 77. 7/15/2018 
52. Benkővári Marianna  1947  Dózsa Gy. út 35. 7/23/2018 
53. Ozsvár István  1945  Koltói A. u. 24.  7/22/2018 
54. Erdei Ilona   1938  Tabán u. 14.  9/12/2018 
55. Ladányi Mihály  1937  Lehel u. 14/A  9/19/2018 
56. Tóth László   1952  Kodály Z. u. 26. 9/23/2018 
57. Kátai Ferenc András  1949  Budai N. A. u. 14/A 9/17/2018 
58. Varró Sándorné  1934  Hajnal u. 44.  9/25/2018 
59. Bezzeg Béláné  1926  Szentháromság tér 6. 10/21/2018 
60. Balázs Mihály  1919  Szilvási út 50.  10/28/2018 
61. Ladányi Mihály  1957  Attila u. 19.  11/5/2018 
62. Szabó Ödön   1955  Pataki J. u. 52.  10/10/2018 
63. Árva Béláné   1934  Pataki J. u. 53.  11/1/2018 
64. Rumpf László Nándorné 1932  Gagarin u. 7.  11/4/2018 
65. Nagy Sándorné  1924  Katona J. u. 7.  11/13/2018 
66. Makai Tiborné  1948  Szentháromság tér 6. 11/17/2018 
67. Juhász Béláné  1956  Szentháromság tér 6. 11/16/2018 
68. Bugyi Gábor  1945  Szentháromság tér 6. 11/19/2018 
69. Vankó Mihály  1932  Batthyány u. 9.  11/24/2018 
70. Petró Jánosné  1935  Táncsics M. út 40. 11/22/2018 
71. Lenthár Tibor Józsefné 1959  Táncsics M. út 1. 11/13/2018 
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„A karácsony az év legmeghit-
tebb, sokak számára talán a leg-
szebb ünnepe. Szeretetről, meleg-
ségről, egymásra figyelésről szól. 
Az ország bármely pontján járjunk 
is, az ünnep fényeit látjuk. Az ut-
cákon és kertekben megjelennek a 
színes égőkkel díszített fák, az asz-
talokon ott az adventi koszorú, sok 
helyen, az ajtókon, ablakokban is 
gyertyák köszöntik az arra járót. 

Üzenet a biztonság jegyében. 

A zsebtolvajok zsúfolt bevásár-
lóközpontokban, tömegközlekedési 
eszközökön, a figyelmet elterelve 
próbálják elemelni a pénztárcákat 
és egyéb értéktárgyakat.

Kérjük, legyen elővigyázatos az 
ünnepi bevásárláskor ne a bevásár-
lókosárba helyezze el kézitáskáját, 
illetve ne tartsa bankkártyáját és 
annak PIN kódját egy helyen!

Kérjük, legyen figyelmesebb, 
és az ünnepi utazás ideje alatt ér-
tékeit ne hagyja egy pillanatra sem 
őrizetlenül!

Kérjük, legyen óvatosabb az 
ünnepek ideje alatt, és tömegköz-
lekedés során kézitáskáját mindig 
tartsa testközelben, zártan!

Sokan hagynak értéket látható 
helyen az autóban. A parkolóban 
őrizetlenül hagyva akár másodper-
cek alatt feltörhetik a gépjármű-
vet, megszerezve a benne hagyott 
értékeiket, jelentős kárt okozva az 
autóban.

Kérjük, legyen figyelmesebb az 
ünnepi utazások ideje alatt, és gép-
kocsiját minden esetben zárja le!

Kérjük, legyen körültekintőbb 
az adventi időszakban, és ne hagy-
jon semmit az autó utasterében!

Kérjük, legyen óvatosabb, 
amennyiben autóúton vagy autó-
pályán megállítják, kiszállást kö-

vetően zárja be gépkocsiját!

Karácsony közeledtével egyre 
gyakrabban találkozhatunk ado-
mánygyűjtőkkel az utcákon és 
lakókörnyezetünkben egyaránt. 
Előfordulhat, hogy az „adomány-
gyűjtők” valamilyen nemes célra 
hivatkozva próbálják megszerezni 
a pénzünket saját maguk számára. 
Fontos tudni, hogy a valódi ado-
mánygyűjtő szervezetek soha nem 
kérnek készpénzt, minden esetben 
csekk befizetésével lehet őket tá-
mogatni. 

Kérjük, legyen előrelátóbb, és 
ne adjon az adománygyűjtőknek 
készpénzt! Kérjen bankszámlaszá-
mot, vagy csekket és ellenőrizze le 
az adományt kérő alapítványt, sze-
mélyt mielőtt adakozna.

Az ünnepre készülődést a csa-
lók is kihasználhatják. 

Kérjük, legyen bizalmatlanabb, 
amennyiben családtagjaival kap-
csolatos hírt kap, minden esetben 
ellenőrizze annak valódiságtartal-
mát!

Kérjük, legyen óvatosabb, és ne 
posztolja az ünnep minden esemé-
nyét a világhálón! 

Kérjük, legyen körültekintőbb 
internetes vásárlások előtt, csak 
ellenőrzött oldalakról, személyek-
től rendeljen! 

Kérjük, legyen elővigyázatos, 
és ajtó nyitás előtt győződjön meg 
róla, hogy ki akar bejutni a laká-
sába. Idegent soha ne engedjen be 
otthonába, bármilyen indokra is 
hivatkozik!

Sokan döntenek úgy, hogy az 
ünnepek alatt elutaznak. Ottho-
nuk biztonsága érdekében kérjük, 
fogadják meg az alábbi tanácsa-
inkat:

Kérjük, legyen elővigyázatos 

és utazási szándékáról ne beszél-
jen idegenek előtt!

Kérjük, legyen megfontolt és a 
lakás pótkulcsát ne tartsa elrejtve a 
bejárati ajtó közelében!

Kérjük, legyen figyelmesebb az 
ünnepek ideje alatt, és ha hosszabb 
időre elutazik, lakása nyílászáróit 
többször ellenőrizze le, hogy biz-
tosan zárva legyenek! 

Kérjük, legyen előrelátóbb, és 
lakása védelme érdekében bizton-
sági zárral lással el otthonát!

Kérjük, legyen elővigyázatos, 
és készítsen értékeiről (pl: mű-
szaki cikk és annak gyári száma, 
jótállási jegy, ékszerek) fényképes 
értéklistát, és azt helyezze bizton-
ságos helyre! 

Kérjük, legyen elővigyázatos, 
ne tartson otthonában nagyobb 
összegű készpénzt!

A karácsony a szeretet ünnepe, 
ennek fényében még több figye-
lem, és gondoskodás kell hogy 
jusson idős szeretteink, egyedülál-
ló rokonaink, ismerőseink, baráta-
ink részére.  

Amennyiben bűncselekmény 
áldozatává vált, jelezze azt sze-
mélyesen a legközelebbi rendőr-
kapitányságon, a 107, vagy a 112 
központi telefonszámok valame-
lyikén!

Az áldozattá válás elkerülése 
érdekében kérjük odafigyelésüket 
mind magukra mind embertársa-
ikra, hogy az ünnepeket ne árnyé-
kolhassa be semmilyen jogsértés!

BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜN-
NEPEKET KÍVÁN

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐ-
KAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁ-
LYA!

„ÜZENET AZ ADVENT BIZTONSÁGÁÉRT!”
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November vége-december az ün-
nepi előkészület időszaka. Ma már alig 
van olyan város vagy település, ahol 
ne rendeznének kisebb-nagyobb ád-
venti vásárt. Ezekre a rendezvényekre 
az emberek többsége a karácsony előt-
ti hetekben legalább egyszer ki is láto-
gat. A legtöbb bevásárlóközpontban, 
üzletben már hetek óta az ünnepi han-
gulat lett úrrá. Az online webáruházak 
napról-napra újabb és újabb karácso-
nyi kampányt hirdetnek. Ahhoz, hogy 
az előkészület tényleg ünnepi és nem 
bosszankodással teli legyen, érdemes 
néhány fogyasztóvédelmi szabállyal 
tisztában lennünk. Ezzel párhuzamo-
san a Pest Megyei Kormányhivatal 
szakemberei is igyekeznek megtenni 
a szükséges megelőző intézkedéseket. 
Elkezdődött és még javában tart a Mi-
kulás csokik, a virslik és a fényfüzérek 
fogyasztóvédelmi ellenőrzése.

Számos probléma megelőzhető 
kellő felkészültséggel és tudatosság-
gal. Ezt segítik az ünnepi időszakot 
megelőző és az ádventben is folytató-
dó fogyasztóvédelmi ellenőrzések is.

Mindannyiunk közös célja, hogy 
minden érintett szereplő számára az 
előkészületi időszak jó hangulatú 
és komfortos legyen. A kereskedők 
tisztában legyenek a rájuk vonatkozó 
előírásokkal, a vásárlók pedig minél 
kevesebb olyan termékkel és eladói 
magatartással kerüljenek szembe, 
ami káros, vagy sérti érdekeiket. Fo-
gyasztóvédelmi Osztályunk szakem-
beri próbavásárlások soránvizsgálják 
a termékek minőségét, jogszabályi 
megfelelőségét, valamint a vállalko-
zások fogyasztókkal szembeni jog-
követő eljárását. Célunk, hogy időben 
ki tudjuk szűrni a megtévesztésre al-
kalmas megoldásokat és a veszélyes 
termékeket- fogalmazott dr. Tarnai 
Richárd, kormánymegbízott. A Pest 
Megyei Kormányhivatal vezetője 
hozzátette: célunk a családok biz-
tonságának és a fogyasztók vagyoni 
érdekénekvédelme.

Nem mind csoki, ami annak lát-
szik

Kicsi vagy nagy. Plüss figurával 
vagy más édességgel egybecsoma-
golt, üreges vagy töltött. A Mikulásra 
kínált édességek kínálata ma már igen 
széles. Valójában csak a szülők ízlé-
se és pénztárcája szab határt annak, 
hogy mi kerül a gyermek csizmájába. 
Amilyen nagy a választék, olyan nagy 
lehet a különbség termék és termék 
között. Bár elsőre azt gondolnánk, va-

lamennyi boltban fellelhető figura 
beletartozik a csokimikulás kate-

góriába, valójában a szabályozás en-
nél szigorúbb arra vonatkozóan, mit is 
takar a csokoládé termék megnevezés.

Hatósági szempontból a Magyar 
Élelmiszerkönyv előírása a mérvadó. 
Ez alapján csokoládé (vagyis étcsoko-
ládé) a kakaótermékekből és cukrok-
ból készülő figura, míg a tejcsokoládé 
a fentieken túl tejet és tejterméket is 
tartalmazhat. Ezen felül előírás ezen 
kategóriák tekintetében, hogy kakaó-
vajon kívül nem tartalmazhatnak más 
egyéb növényi zsírt, csupán néhány 
- az Élelmiszerkönyvben nevesített 
- kivétel (például: pálmaolaj, mangó 
magzsír) engedélyezett. Fontos sza-
bály továbbá, hogy ezen zsírok meny-
nyisége is legfeljebb 5% lehet. Abban 
az esetben viszont, ha a termék a ka-
kaóvajon kívül más növényi zsírokat 
is tartalmaz, a „csokoládé”, illetve 
„tejcsokoládé” megnevezések mellett, 
kötelező feltüntetni a „kakaóvajhoz 
adott növényi zsírokat tartalmaz” jelö-
lést, méghozzá jól látható helyen.

A Pest Megyei Kormányhivatal 
fogyasztóvédelemért felelős egysége 
hetek óta vizsgálja az üzletek, keres-
kedelmi egységek polcaira kikerülő 
Mikulás édességeket. A mintavétele-
zett figurák esetében ellenőrzika ter-
mékek zsírtartalmát, valamint, hogy 
az összetevők és a termék megneve-
zés megfelel-e a jogszabályban előír-
taknak. A bevizsgálást az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium(ITM) 
akkreditált Élelmiszer és Vegyipari 
Laboratóriuma végzi.Az elmúlt évek 
hatósági ellenőrzéseinek köszönhető-
en ezen a területen egyre kevesebb a 
szabálytalanság, a csokoládék többsé-
ge megfelel a vonatkozó előírásoknak.  

Fényes karácsony
Az ünnepi dekoráció fontos eleme 

a különböző színű, hosszúságú és min-
tázatú fényfüzér. Az égősorok online 
áruházakban, üzletekben és piaci áru-
soknál is beszerezhetők. Minőségük 
és a vásárlói jogok érvényesíthetősége 
azonban nem mindenhol egyforma, 
eredetük pedig sokszor kérdéses. Ér-
demes kellő körültekintésseleljárni a 
vásárláskor, mert a rosszul megválasz-
tott termék súlyos áramütést okozhat, 
valamint tűzveszélyes is lehet. 

A megyei kormányhivatal fo-
gyasztóvédelmi egysége ezen a téren 
is megkezdtea próbavásárlásokat, el-
lenőrzéseket.  Széles tömegeket vonzó 
nagy áruházláncok üzleteinek, szuper-
marketek, illetve kitelepülések, vásá-
rok, piacok termékeit is vizsgálják. A 
gyanús fényfüzéreket az ITM akkre-
ditált Mechanikai és Villamos Labo-
ratóriumának szakemberei tesztelik.  
Fontos, hogy minden értékesítésre 
kínált termék megfelelő jelöléssel le-
gyen ellátva, illetve a figyelmeztető 
feliraton túl használati útmutatót is tar-

talmazzon. 
Hatósági tapasztalat alapján a leg-

gyakoribb probléma a fényfüzérek te-
kintetében, hogy:

- túl keskeny a vezeték kereszt-
metszete, amely fokozott tűzveszélyt 
jelent,

- nem megfelelő a termék szigete-
lése, vagy csatlakozódugója (arányta-
lanul kicsi),

- némely izzó nem működik a fü-
zéren. Ilyen állapotban nem szabad 
üzemeltetni a dekorációt, mert a mű-
ködő izzók túlhevülhetnek, növelve a 
termék tűzveszélyességét.

Vásárláskor érdemes meggyőződ-
ni arról, hogy a fényfüzéren látható-e a 
CE jelölés, valamint megtalálhatók-e 
rajta a gyártói-forgalmazói adatok 
és csatoltak-e hozzá magyar nyelvű 
használati leírást. Ha ezek hiányoz-
nak, élhetünk a gyanúval, hogy a ter-
mék nem felel meg a hazai minőségi 
és biztonsági előírásoknak- fogalma-
zott a Pest Megyei Kormányhivatal 
kiemelt fogyasztóvédelmi szakügyin-
tézője.  A szakember hozzátette: fény-
füzért lehetőség szerint szaküzletben 
vásároljunk.Általánosságban elmond-
ható, hogy minden termékre – így a 
fényfüzérre is - 2 éves szavatossági 
idő érvényes.Ha piacon vagy utcai 
árusoktól vásárolunk, nézzük meg, 
hogy a számlán, nyugtán szerepel-e 
a vállalkozás neve, székhelye, hiszen 
probléma esetén jogaink érvényesíté-
se akadályba ütközhet, ha nem tudjuk, 
hogy hol reklamálhatunk.

Nincsen szilveszter virsli nélkül
Igaz, hogy még messze van az 

év utolsó napja, de a megelőzést és 
a felkészülést sosem lehet elég korán 
kezdeni. A PMKH fogyasztóvédelmi 
egységei megkezdték a szilveszteri 
menük egyik közkedvelt ételének, a 
virslinek is az ellenőrzést. Azt vizs-
gálja hatóság, hogy a termékeken 
szereplő megnevezés összhangban 
van-e a Magyar Élelmiszerkönyv 
rendelkezéseivel. A húskészítmény 
megnevezés ugyanis csak bizonyos 
összetevőarány esetében használható. 
Virslik esetében a fehérje-, víz-, zsír- 
és sótartalom a meghatározó.Vissza-
térő probléma, hogy a tesztelt termé-
kek fehérjetartalma nem felel meg a 
jogszabályi előírásoknak, nem éri el 
a rendelkezés minimumértékeit sem. 
Gyakran tapasztalt eltérés ezen felül, 
hogy míg túl magas a virslik víztartal-
ma, addig a tápértéke alacsony, továb-
bá a termék sótartalma nem felel meg 
a címkén feltüntetettnek.

Ha az ellenőrzésnek során sza-
bálytalanságot tapasztalnak, a hatóság 
azonnal megteszi a szükséges lépése-
ket a nem megfelelő termékek forga-
lomból való kivonására.

Fogyasztóbarát 
Advent
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet 

mindazoknak, akik
LADÁNYI MIHÁLY

1937-2018
temetésén részt vettek, gyászunkban 

osztoztak és sírjánál koszorút, virágot 
helyeztek el.

Gyászoló felesége: Ladányi Mihályné

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik mély fájdalmunkban együtt érezve 
kísérték utolsó útjára

DARÁZS JÓZSEF
1957-2018

szeretett férjet, édesapát, és sírjára az 
együttérzés virágait helyezték el.

Felesége és lányai
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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 mindazoknak, akik

LADÁNYI MIHÁLY
(1957- 2018)

temetésén  részt vettek, gyászunkban 
osztoztak, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek el.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk családunk nevében,  

akik szeretett édesanyám
NAGY SÁNDORNÉ (SZABÓ ERZSÉBET)

1924-2018
temetésén részt vettek, bennünket 

vígasztaltak, gyászunkban osztoztak és 
sírjánál koszorút, virágot helyeztek el.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk családunk nevében 

mindazoknak, akik
PETRÓ JÁNOSNÉ (TÓTH MÁRIA)

1935-2018
utolsó útjára elkísérték, bennünket 

vígasztaltak, gyászunkban osztoztak és 
sírjánál koszorút, virágot helyeztek el.

A gyászoló család
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Kora ősszel megkerestek a Vodafone Magyar-
ország Alapítvány munkatársai, és felajánlották, 
hogy amennyiben önkéntes munkájukkal hozzá 
tudnak járulni az intézményünk szebbé, jobbá té-
teléhez, akkor szívesen meglátogatnak minket. A 
segítség és az önkéntes felajánlás mindig jól jön 
egy iskola életében, így a kollégákkal elkezdtünk 
gyorsan ötletelni. A sok jó felvetésből aztán a hely-
színre látogató szakemberekkel kiválasztottuk azo-
kat, amiket még a télközeli időjárás ellenére is meg 
lehetett valósítani. November 22-re sikerült össze-
egyeztetnünk a látogatásuk időpontját és ekkor a 
15 elszánt dolgozó munkához is látott. A Vodafone 
Magyarország önkéntesei egy tantermet és a tanári 
előterét kifestették, egy teremnek a falburkolatát 
alakították ki, radiátorokat festettek le. A lépcsőin-
ket felmatricázták: az alsósokhoz a szorzótáblát, a 
felsősökhöz a legfontosabb évszámokat ragasztot-
ták fel. Két csoportban a 7. és 8. évfolyamosoknak 
tartottak pályaorientációs beszélgetést, mely során 
központi szerepet kapott az a gondolat, hogy a bol-
dogulásunkhoz a legfontosabb dolgok a tanulás és 
a kitartás. 

Köszönjük Ivády Adriennek az Alapítvány olda-

láról és Oszvald Xéniának a szervező munkát vala-
mint Miskolczi Fruzsinának a támogató kapcsolat 
kialakítását. Az ünnepek közeledtével kívánunk 
nekik és munkatársaiknak Kellemes Karácsonyt és 
Áldott Új Esztendőt, valamint további munkájuk-
hoz kitartást és jó egészséget.

Juhász Attila, tagintézmény-vezető

Vodafone önkéntes nap az iskolában

Könyvtár ajánló
Az okostelefonok rohanó világában vegyük a 

fáradtságot és lapozzunk fel néhány könyvet. Ren-
geteg könyvtári programmal találkoztam az elmúlt 
időszakban. Kiállításokon, gyerektalálkozókon, 
könyvajánlókon akadt meg a szemem. Eszem-
be jutott megannyi gyermekkori szép emlék, Old 
Shatterhand, Winnetou, Bőrharisnya, Piszkos Fred, 
Pál utcai fiúk… és még sorolhatnám a sok szerep-
lőt, akik annak idején a szórakozást jelentették. 
Lámpaoltás után elemlámpával a paplan alatt hab-
zsoltam a betűket, mert nem tudtam letenni a regé-
nyeket. Ma már az iskolában hangos könyvet hall-
gatnak, kötelező olvasmányok lerövidítve, szinte 
csak vázlatként jelennek meg a gyerekek előtt. Ez 
nem jól van így! Olvasni kell, olvasni kötelező, 
mert a könyv hatalmas szókincset ad az olvasónak 
a sok élmény mellett, amit a történetek nyújtanak. 
Érdemes figyelni a könyvtári ajánlásokat, hetente 
egyszer legalább félretenni a laptopot, a telefont, 
és belecsöppenni a regény nyújtotta álomvilágba.

Polyák József


