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Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

NEMZETI DAL



2. 
Önkormányzati hírek

Tisztelt Tápiógyörgyeiek!
Tápiógyörgye Község Ön-

kormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta 2019. évi 
költségvetését. A költségvetést 
670 millió Ft kiadással ter-
veztük. Tervezésünket meg-
határozta az önkormányzato-
kat illető kötelező feladatok, 
a jogszabályok által előírt, a 
település üzemeltetéséből fa-
kadó feladatok ellátása és az 
intézmények biztonságos mű-
ködéséhez szükséges feltéte-
lek megteremtése. Költség-
vetésünk szűkös, nagyon kis 
mozgásteret ad arra, hogy fel-
újításokra, beruházásokra költ-
hessünk. Meglátásom szerint a 
10 évvel ezelőtti szinten mo-
zog az állami finanszírozás mai 
értéken számolva. 

Tervezésünknél figyelembe 
vettük a még mindig fizetendő 
csatorna-beruházás megvalósí-
tásához a Társulat által felvett 
hitelek kamatainak visszafize-
tését, amely 30 milliós terhet ró 
ránk. Szeretnénk szeptemberig 
működőképes állapotban visz-
szaadni a Fúvós Egyesülettel 
közösen felújított Zeneisko-
lát, befejezni a Bartók Béla úti 
szolgálati lakást, és a régi Fa-
kanál üzem felújítását tovább 
folytatni. Mindezek mellet 
soha ilyen kevesen nem dol-
goztak a közmunka program-
ban, így a település fenntartási 
feladatai, mint például a ka-
szálás, több időt vesznek majd 
igénybe. Folytatni szeretnénk a 
mezőgazdasági programunkat 
is.

Az elmúlt hónapokban fő-
leg személyi kérdésekkel fog-
lalkozott a képviselő-testület. 
Ilyen volt például a háziorvosi 
szolgálat, közelebbről pedig a 
gyermekorvoshiány megoldá-
sa. Közel 20 gyermekorvossal 
vettük fel a kapcsolatot, hogy 
vállaljon helyettesítést a gyer-
mekorvosi praxisban. Azok 
az orvosok, akik Dr. Altsach 
Rita doktornőt helyettesítették  

vagy máshol vállaltak praxist, 
vagy már eleve több helyen is 
helyettesítenek, vagy szülési 
szabadságra mentek, vagy ha-
marosan gyermeket vállalnak 
ezért nem tudták felelősséggel 
vállalni Tápiógyörgyét. 

Dr. Lázár Ferenc doktor úr-
ral közös megegyezéssel szer-
ződést bontottunk. A jobb és 
biztonságosabb betegellátás 
érdekében, önkormányzatunk 
ragaszkodik a szerződésben 
szereplő 4 órás rendeléshez, az 
asszisztens személyéhez, vala-
mint a vegyes praxis jellegéből 
adódó gyermekellátáshoz is. 
Doktor úr ezeket már biztosíta-
ni nem tudja, ezért született ez 
a megállapodás.

Írásban felkértem a lehető-
séggel Dr. Borsodi-Nagy Er-
zsébet Ágnes doktornőt, hogy 
amennyiben ereje, ideje van 
rá, és szeretné ismét a györgyei 
lakosokat ellátni, vegye át a 
praxis helyettesítését. Azonban 
doktornő a leterheltsége miatt 
már nem tud több praxist ellát-
ni.

Egészségügyi ellátásunk-
hoz tartozó probléma, hogy 
befejezte gyógyszerészi te-
vékenységét Dr. Békefi Pál-
né Jolika néni. Köszönjük sok 
évtizedes munkáját, amelyet a 
tápiógyörgyeiek érdekében tett. 
Sajnálatos azonban, hogy a mai 
napig nem ismerhettük meg az 
új üzemeltetőt, valamint, hogy 
Dr. Falusi Tamásnak el kellett 
hagyni a gyógyszertárat. 

Közös megegyezéssel szer-
ződést bontottunk a Községi 
Gondozási Központ vezetőjé-
vel, Váraczkiné Marton Éva 
intézményvezető asszonnyal. 
Képviselő-testületünk pályáza-
tot írt ki az intézmény vezeté-
sére. A beérkezett pályázatok 
közül 3 főt hívtunk be meg-
hallgatásra, melyek jelentke-
zők közül Borsányiné Szappa-
nos Rita tápiógyörgyei lakost 
választottuk intézményvezető-
nek. 

Önkormányzatunk elad-
ta a Damjanich út 26. szám 
alatti ingatlanát. Ezt az ingat-
lant még 2000-ben vásárolta 
meg az akkori önkormányzat. 
Nagyon sokáig Mursa János 
bérelte, azonban folyamatos 
problémánk volt vele a bérleti 
díj nem fizetéséből fakadóan. A 
bérlő halála után az új bérlő je-
lezte, hogy meg kívánja vásá-
rolni, melyet a Képviselő-tes-
tület elfogadott, és szerződést 
kötött vele. 

El kívánjuk adni az Ady 
Endre út 39. szám alatt lévő 
volt Mikhel-féle lakást, me-
lyért Önkormányzatunk 7 mil-
lió Ft-ot szeretne kapni. Az 
ingatlan vételárát, a már meg-
lévő tartalékalapba kívánjuk 
helyezni. 

Képviselő testületünk 5 mil-
lió Ft-tal támogatja a futballpá-
lyán található öltöző felújítását. 
Az egyesület TAO támogatá-
sához komoly önrészt biztosí-
tunk. Hajnal József egyesületi 
elnök úrral való sok-sok egyez-
tetés és kérés után, értesítette 
a képviselő-testületet, hogy a 
MLSZ támogatja közös erőfe-
szítésünket, egy kulturáltabb 
öltöző kialakítására.

Szeretnék néhány kritikára 
reagálni. Nem gondoltam vol-
na, hogy a Zeneiskola pályázat 
útján történő felújítását néhány 
ember nem érti, majd tudatla-
nul kérdések helyett, buta vé-
leményeket fogalmaz meg. Azt 
hiszem, ha valahol valamire si-
kerül pénzt áldozni és kis falunk 
állapotát javítani, azt általában 
örömmel kellene fogadni. So-
kan, támogatólag gratulálnak 
ennek az újabb, településünk 
egyik legvédettebb épületének 
rendbetételéhez. Nem sikerült 
komolyan felújítani 40 éve. 
Ezért nem tudom hát hova ten-
ni az olyan mondatokat, mint 
hogy olcsó kampányfogás az 
egész, és semmi másra nem 
megy ki a játék, mint arra, 
hogy dicsfényben tetsze-



3.leghessen a képviselő-testület. 
Az akkori vezetés is pályázott 
2009-ben az épület felújításá-
ra, sikertelenül. Visszaolvasva 
az akkori testületi jegyzőköny-
veket, olyan állásfoglalást tett 
egy volt polgármester úr, hogy 
a Zeneiskola kerüljön össze-
vonásra az Általános Iskolá-
val, szem elől tévesztve mind 
az oda járó gyerekek, mind az 
ott oktatók érdekeit, kötődé-
süket az épülethez. Így kiürül 
az épület, aminek a felújításá-
ra pályáztak ugyan, de azt már 
nem tudjuk meg soha, hogy mi 
lett volna az üres ingatlan sor-
sa a felújítás után? Felelőtlen 
gazdálkodás? Vagy csak olcsó 
kampányfogás?

Most tíz évvel később min-
denesetre sikerül megvalósítani 
azt, amit akkor nem. A község 
2019. évi rendezvény tervében 
nem szerepel átadó ünnepség, 
nem tervezett ilyet a képvise-
lő-testület. Ezt az épületet a 
Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért 
Egyesület fogja használni, az ő 
sikerük, örömük is lesz, amikor 
elkészül. Ebben minden magát 
tápiógyörgyei patriótának hívó 
embernek osztoznia volna il-
lendő. 

A Magyar Falu programra 
benyújtandó pályázataink kö-
zül, a Zeneiskolára már nem 
kell pályázni, azonban első he-
lyen kértük Czerván György 
országgyűlési képviselő urat, 
támogassa az orvosi rendelők 
felújítását. Újból kértük a Dó-
zsa György út felújításának tá-
mogatását, a szolgálati lakások 
építését, a Pokoltanyai tornyos 
épület felújítását, a Bölcsőde 
kialakítását. Reméljük, végre 
tényleges és komoly támogatás 
érkezik majd a településre, és 
nem csak magyarázatokat olva-
sunk. Ne csak a polgármester-
nek és a képviselőknek legyen 
fontos az itt élők életminőségé-
nek támogatása, hanem a ma-
gasabb politikai szereplőknek 
is.

A másik, élesen, ám de tu-
datlanul kritizált kérdés a gyer-

mekorvos probléma. „Gyer-

mekorvos nincs… Egyébként 
majd lesz, ha Újszilvás polgár-
mestere szerez. Mi meg majd 
oda settenkedünk. Így olcsóbb 
lesz?” idézet a szerzőtől. Fur-
csa, hogy most ez az álláspont-
ja, hiszen 2012. novemberében, 
ahogy minden képviselő, - a 
nyilvánosságot nem vállalva, 
facebookos üzengetéssel - ez a 
képviselő is megszavazta, hogy 
a településen meglévő vegyes 
körzetet 2013. január 1. napjá-
tól két felnőtt háziorvosi és egy 
gyermekorvosi körzetté alakít-
sa át az önkormányzat, és hogy 
Újszilvás Község Önkormány-
zatának Képviselő-testületé-
vel közös házi gyermekorvosi 
körzetet alakítson ki Tápió-
györgye. Nincs szó semmiféle 
settenkedésről, egész egyszerű-
en társultunk egy feladat meg-
oldására, mert csak így tudtuk 
ezt megoldani. Társulunk még 
ezen kívül – csak emlékezte-
tőül - szemétszállításra, belső 
ellenőrzésre, csatornára, orvosi 
ügyelet ellátására, stb. Ezek a 
feladatok, ha máshogyan nem 
mennek, akkor egymással kö-
zösen, összefogva, mert a sem-
minél a valami is több! 

Tisztában vagyok azzal, 
hogy a jelenlegi egészségügyi 
ellátás nem elégíti ki mara-
déktalanul mindenki igényét, 
de tudomásul kell venni azt is, 
hogy 2018. decemberében, Ma-
gyarországon 380 háziorvosi 
körzet volt tartósan betöltetlen, 
ez a szám februárban pedig már 
400 fölé kúszott. Azt már meg 
sem merik jósolni, hogy ha a 65 
év feletti háziorvosok is piacra 
dobják praxisaikat, hányszoro-
sára fog emelkedni ez a szám. 
Folyamatosan mondanak fel 
szakorvosok a kórházakban, 
szűnnek meg komplett osztá-
lyok a tarthatatlan állapotok 
miatt. Azoknak, akik nem csak 
egyoldalú médiából tájékozód-
nak, most nem mondtam újat. 
Ilyen viszonyok mellett azt a 
látszatot kelteni a lakosokban, 
hogy orvos van tömegével csak 
a polgármester nem akarja 
megoldani és lusta keresgél-

ni, több mint felelőtlenség! 
2019. januárjában Holbók Ta-
más osztályvezető, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ 
munkatársa megkeresésünkre 
azt a választ adta, hogy nincs 
tudomásuk olyan szakvizsgá-
val nem rendelkező, vagy szak-
vizsgával rendelkező orvosról 
sem, aki tudna Tápiógyörgyén 
ellátást végezni a betöltetlen 
körzetek biztosítására! Őszin-
tén írom, ha valakinek van tu-
domása olyan házi- vagy gye-
rekorvosról, aki szívesen jönne 
ide, ne tartsa magában az infor-
mációt! Nem csak a zöldhulla-
dék lerakó és a vasúti kavicsok 
miatt kell aggódni.

Ha már a zöldhulladéknál 
tartunk. Továbbra sem képes az 
állami hulladékszállítás meg-
birkózni ezzel a problémával, 
két zsák elszállítása, havonta, 
nem elég. A feljelentés utáni 
bezárás óta sem tétlenkedtünk. 
Állásfoglalást kértünk egy or-
szágos szinten nem jellemző 
dologról, miszerint Tápiógyör-
gye képviselő-testülete fenn 
kívánja tartani a zöldhulladék 
gyűjtés lakossági segítségét, 
és engedélyezzék a lakossági 
zöldhulladék lerakását. 

Szeretném cikkemet valami 
igazán pozitívval zárni. Remek 
színházi előadásnak voltunk 
fül- és szemtanúi 2019. január 
25-én a galgahévízi Csikótojás 
Amatőr Színjátszó Társulat jó-
voltából. Petőfi Sándor a Helyi-
ség kalapácsa című színjátékát 
adták elő, melyet a több mint 
100 fős nézőközönség óriási 
tapssal jutalmazott. Köszönjük 
előadásukat, aki kihagyta iga-
zán sajnálhatja, de bízom ben-
ne, hogy lesz még alkalmunk 
látni őket Tápiógyörgyén. Is-
mét megköszönöm a Tápió-
Völgye Közhasznú Alapítvány 
munkáját, akik megszervezték 
ezt a kiváló estét.

Varró István
polgármester
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Juhász Attila búcsúbeszéde 
Ilonka Zoltántól, mely elhangzott 
az Igazgató Úr temetésén 2019. 
február 8-án.

„Szevasz, Király” felkiáltással 
köszöntöttél engem minden sze-
mélyes találkozókor és telefonhí-
váskor. „Szia, Zoli” reagáltam a 
gesztus döbbenetétől visszafogot-
tan még 9 év után is.

Nehéz terhet róttál rám Zoli! 
Mert nehéz teher búcsút venni, mi-
kor tudjuk, ez az utolsó találkozás, 
mikor tudjuk, nem lesz viszontlá-
tás. Mikor tudjuk, hogy már nem 
fogunk leülni, beszélgetni, megbe-
szélni a jelent és a múltat, már nem 
tudjuk pótolni azt, amit elfelejtet-
tünk megtenni, vagy megmondani, 
kimondani. 

Nehéz most bármit is mondani. 
Így egy olyan dal idézetével kez-
dem búcsúmat, amellyel te ismer-
tettél meg, Zoli: „Kezdjetek el élni, 
hogy legyen mit mesélni, Majd az 
unokáknak, mikor körbeállnak, 
Mikor körbeállnak, az ágyadon 
ugrálnak, Hogy legyen mit mesél-
ni, kezdjetek el élni!” Oly sokszor 
emlegetted, dúdoltad ezen sorokat, 
s most mégis Te vagy az, aki el-
mentél, s itt hagytál minket, a csa-
ládodat, a barátaidat, és az iskolát.

Nehéz szavakba önteni ilyen-
kor azt, hogy mit érez az ember.  A 
rengeteg vándortábor, sítábor, ki-
rándulás szervezése után most már 
megpihen a lelked, s ezt az utat Te 
magad is vándorként folytatod to-
vább. 

Mit is mondhatnék Neked Igaz-
gató Úr, kollégádként!

Hiszen mi, kollégák csak a csa-

lád és a barátok után következünk. 
De általában életünk egy meghatá-
rozó részét a kollégák között tölt-
jük. Próbáljuk magunkat ettől a 
ténytől függetleníteni, de látnunk 
kell, hogy ez nem megy. Ahhoz, 
hogy ezt érezzük, tudnunk kell, 
hogy részben itt teljesítjük ki ma-
gunkat. És tudjuk, hogy te is így 
érezted. Hányszor, de hányszor 
szerveztél nekünk kirándulást, hív-
tál meg magadhoz Advent alkal-
mával és köszöntöttük a hölgyeket 
nőnapkor, testvéred által készített 
ischlerrel és szabadkoztál, hogy 
a nőnap sokkal fontosabb, mint a 
névnapod, de még sorolhatnám az 
emlékeket.

Nehéz szavakat találni egy 
olyan kolléga, vezető és barát vég-
ső búcsúja alkalmával, akinek élet-
pályája és szerteágazó érdeklődési 
területe óriási ívet írt le. Minden 
nap halljuk, hogy tanári életpálya 
és életpálya modell. Ha nem csak 
az eredeti jelentését nézzük, akkor 
nyugodtan jelenthetjük ki, hogy a 
Te életpályád modell értékű lehet 
az emberek számára.

Ilonka Zoltán 1955. augusztus 
28-án született Jászberényben.

Sok dologra volt büszke életé-
ben, de legnagyobb büszkesége a 
családja volt. Feleségével, Zsuzsá-
val 1980. május 3-án kötött sírig 
tartó esküt, mely frigy gyümöl-
cseként 1981. december 2-án Zsu-
zsanna lányuk és 1987. augusztus 
21-én Zoltán fiuk látta meg a nap-
világot, édesapjuk örök büszkesé-
geiként.

1972-ben még géplakatosként 
dolgozott, innen ered a technika 
iránti szeretete is.  Érettségi után, 
1985-ben a Jászberényi Tanítókép-
ző Főiskolán szerzett tanító diplo-
mát. Felesége, kollégái hatására 
lépett a tanítói pályára.

Pályája kezdetén Tápiósági 
Általános Iskolában dolgozott ta-
nítóként, ahol Janosik Béla volt 
a példaképe. Kollégái szerették, 
tisztelték, utolsó pillanatig érdek-
lődtek felőle.

Szegeden, a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolán, technika 
szakon szerzett tanári diplomát 
1989-ben, s ettől az évtől kezdve 
20 évig tanított Jászberényben, a 
Bercsényi úti Általános Iskolában. 
Ebben az intézményben igazgató-
helyettesként is tevékenykedett, il-

letve több mint egy évtizedig volt 
a Sportcsarnok vezetője. Annak a 
sportcsarnoknak, melynek felújí-
tásában és az új szárny felépítésé-
ben oroszlánrészt vállalt.

A tanítás mellett folyamatosan 
szervezett kirándulásokat, ván-
dortáborokat, sítáborokat. Büsz-
keséggel töltötte el, amikor régi 
diákjaival túra közben találkozott 
és ráköszöntek, hogy a természet 
szeretetével Zoltán fertőzte meg 
őket. 

2010-ben élete újabb állo-
máshoz érkezett. Tápiógyörgyén 
megválasztották iskolaigazga-
tónak, majd társultak Jászalsó-
szentgyörgy, Jászboldogháza is-
kolatársuláshoz. A jászboldogházi 
igazgatói beosztása is innen ered, 
mivel a két tagintézmény Jászbol-
dogházával együtt került az akkori 
KLIK-hez. Büszkén hangoztatta, 
hogy elsődleges feladata a jövő 
vezetőit kinevelni a két tantestü-
letből.

Az utóbbi 2 évben nagyon vár-
ta a nyugdíjazását. Óriási tervei 
voltak szerető felesége, Zsuzsi 
társaságában. Síutakat tervezett a 
barátoknak, a nyugdíjas klubbal a 
Mátrába szeretett volna menni, ne-
künk, tanároknak még egy közös 
kirándulás volt kilátásban.

Aztán szeptemberben még csak 
sejtettük, hogy gond van. Októ-
berben nekem már elmondta, hogy 
nagy gond van. Novemberben már 
a kollégák előtt sem titkolta, hogy 
a betegség kezdi átvenni az irányí-
tást a szervezete fölött és decem-
beri látogatásom során sajnos már 
csak a reménnyel jöttem el tőle, 
hogy nincsenek nagy fájdalmai. 
Szinte minden nap hívtam, vagy 
hívott telefonon, az iskola min-
dennapjaiba még be- bekapcsoló-
dott, érdeklődött. Amikor múlt hét 
kedden ismét kórházba került, már 
a hallottam a hangján, hogy a re-
mény egyre fogy a részéről. Még 
bizakodott, de a nevetése már ke-
serű volt. Vasárnap aztán teste, 
szervezete feladta a harcot és egy 
vándorút vette kezdetét.

Ilonka Zoltán szerette a munká-
ját, a hivatásával járó kihívásokat. 

Szerették, szerettük, mert egye-
nes és közvetlen, melegszívű és 
önzetlen volt. Tudása, akaratereje 
és rendíthetetlensége révén vi-
tathatatlan tekintélyt szerzett 

Elhunyt Ilonka Zoltán iskolaigazgató



5.magának, szelíd természete, segí-
tőkészsége és sajátos humora mi-
att viszont egyedülálló szeretet is 
övezte kollégái körében.

Tisztelt Gyászoló tömeg! Ci-
káznak az emberi gondolatok e 
nehéz percben.

Hiszen sok nehéz feladaton 
közösen jutottunk túl, de ami a 
lényeg, mindig nagy büszkeség-
gel mesélt gyermekei sikereiről 
és az unokák nyújtotta örömökről. 
„Zsuzsi lányom, Zoli fiam”. Ezen 
kifejezések mindennapiak voltak 
számára. Hogy Zsuzsinak hány 
úszónövendéke van, Zolinak mi-
lyen jó állást ajánlottak…. Aztán 
érkeztek az unokák, akikkel az 
első pillanattól megismertette azt 
az értékrendet, amit olyan jól is-
mertünk. 

Imádott utazni, vonzották az 
új benyomások. Sok kollégát tett 
érdeklődővé, például Erdély és 
Felvidék iránt, ahol feleségével és 
családjával sokat járt. 

Seneca szavai szerint „aki el-
mulasztja a pillanatokat, végül 
elmulasztja egész életét. Az élet, 
akár egy pillanat: mulandó; s mi-
ért ne élnénk szépen a kicsit, ha 
abból áll össze az egész?” Zoltán 
egész életében szépen élte meg 
azokat a pillanatokat, amelyek 
megadattak neki. Derűs, mosoly-
gós, életvidám természetének ki-
sugárzását megőrizte munkájának 
és betegségének legnehezebb nap-
jaiban is. Számára az emberség és 
segítőkészség volt a legfontosabb, 

valamint mindig a természet és 
vallás állt hozzá közelebb, mint 
a modern technológia csodái és a 
számítógépek.

Közeli munkatársai számára 
több volt, mint kolléga, szemé-
lyiségének hiánya fájdalmas űrt 
hagyott. De ha lehunyjuk a sze-
münket, akkor Zoltán szeme és 
az összetéveszthetetlen hanglejtés 
mindig velünk lesz.

Kedves Zoli!
Szívem szerint a barátodként 

most azt kiabálnám, hogy:
Nem Zoli, Te nem haltál meg. 

Itt vagy velünk. Még rengeteg a 
tennivaló, körülötted még minden 
mozog és Te benne vagy ezekben 
a változásokban.

- Egy nagypapa nem tesz olyat, 
hogy egyik pillanatban még van, 
aztán egyszer csak nincs.

- Kis gyerek kis gond, nagy 
gyerek nagy gond. Zsuzsinak és 
Zolinak holnap is kellene az atyai 
szó, jó tanács.

- Az iskolában küszöbön a Ha-
tártalanul kirándulás és a Barátság 
Kupa. Persze, tudjuk, hogy egy 
munkahelyen nincsenek pótolha-
tatlan emberek, de olyan jó, ha 
van valakivel megosztani akár a 
munkát magát, vagy az élet bár-
mely gondját, baját.

- Menni szeretnénk Adventkor 
hozzátok a kollégákkal

- Kirándulást szeretnénk veled

Megannyi önzőnek tűnő terv. 
Mindannyiunk gondolatában van 

néhány. Igen, mindez Veled alkot 
egészet, és Te egy vagy velük, ve-
lünk.

És még egy személyes élmény. 
Egy tantestületi kirándulás al-
kalmával te félrehívtál és meg-
kérdezted: ugye te is hallod ezt 
a csendet? Mert az volt. Csak a 
csönd mindenütt. Milyen jó volt 
hallgatni ezt a csendet.

Ezt a csendet érzem most is. De 
az Isten szerelmére, Zoli, mondj 
már valamit!

Nem Zoli, Te nem haltál meg, 
elmentél egy hosszú vándorútra. 
És ha Veled/Rólad beszélünk, oly 
természetesen hat minden monda-
tod:

- A tudásról, fegyelemről és 
értékrendről szóló gondolatmene-
ted,

- A régen bevált dolgokon ne 
változtassunk és ne agyaljunk, 
hiszen a szavaiddal élve „ha már 
valaki kitalálta a langyos vizet, mi 
ne akarjuk”!

Kedves Zoli! Valami vasárnap 
délután mégis megváltozott. Még 
nem is tudom pontosan, mi. Talán 
minden. Még kérdeznék valamit 
a Határtalanul pályázat jövőjéről, 
még Palival kikérnénk a vélemé-
nyedet a Barátság Kupa időpont-
járól, még küldenék egy SMS-t, 
de a telefon nem felejt. Az utolsót 
már elküldtem.

Nyugodj Békében!

Juhász Attila 
tagintézmény-vezető

Március 15. 
Tisztelettel meghívjuk 

községünk lakóit 
március 14-én este 18 

órára az Általános Iskola 
aulájába a március 15-i 

ünnepségünkre.

Beszédet mond: Varró 
István polgármester

Közmeghallgatás
Tisztelettel meghívjuk 

községünk lakóit 
március 18-án este 
18 órára a Faluház 

nagytermébe.
Érintett témák: orvosi helyzet, 

sittlerakó, zeneiskola és régi 
fakanálgyár, önkormányzati 

ingatlanok, lakossági kérdések



6. Kedves Györgyeiek!

Bihari József (sok helybeli barát-
nak, ismerősnek és tisztelőnek ked-
vesen csak Dini, vagy Dini bácsi) 
karácsonykor volt 85 éves. Méltó 
köszöntésére tavasszal kerítünk sort, 
amikor lejöhet közénk, és élvezheti 
kedves szülőfaluja auráját, környe-
zetét, és találkozhat mindazokkal, 
akik jelenlétükkel kitüntetik azt a 
délutánt-estét, amelyet tiszteletére 
szervezünk. 

Bihari József a leggyörgyeibb 
györgyei – hiszen ő tud legtöbbet 
falunk múltjáról,  megkutatta és do-
kumentálta  történetét, könyvekbe 
rejtette hiteles eseménysorát mind-
annak, ami megőrzendő értékkel 
szolgálhatott. Emlékeiben a valahai 
Györgye emberei, terei, eseményei 
jelentenek vigaszt manapság is. Őrzi 
és ápolja őket, emellett levéltárnyi 
dokumentumot is gondoz mind-

ezekről.  Bihari József egy intéz-
mény, a györgyei múlt és történelem 
apostola. 

Tudjuk, hogy nélküle Györgye 
sokkal  szegényesebb, provinciáli-
sabb lenne. Évtizedek során őszin-
te és igényes  inspirációival segí-
tette mindazokat a folyamatokat, 
amelyek által falunk olyan gazdag 
örökséget gyűjtött, amelyre a térsé-
günk is büszke volt és máig az lehet. 
Mindezt a feledésnek adni nem en-
gedheti meg a lelkiismeret.

A valahai Györgyéről fogunk be-
szélgetni Vele. Mindarról, amit már 
egyre kevesebben őrizhetnek a mai 
falu lakói közül, s amelyek épp ezért 
kívánnak-követelnek újrafrissítést, 
megerősítést, vagy éppen megidé-
zendő élményeket. Szükségünk 
van erre, hiszen györgyeiségünk 
méltóságát is frissíteni kell, s őriz-
ni, továbbadni, amíg lehet, amíg 
van még emlékőrző  őslakosunk... 
És hát nekünk, régi györgyeieknek 
egyre gyakrabban „idesereglik ami 
tovatűnt”....És jöjjenek persze azok 
is, akik bevándoroltak ide, de többet 
szeretnének tudni új lakóhelyükről.

Esélyt ad a délután megemlékez-
ni érdemdús, valahai vezetőinkről, 
köztéri szobraink és egyéb értékeink 
idekerülésének érdekesen igaz tör-
téneteiről, régi épületekről, tisztes 
elődökről, a falu életét befolyásoló, 
vagy meghatározó eseményekről – 
amelyek lassan az emlékezet homá-
lyába süllyednek. 

És itt van még Dini nekünk, aki 
mindezeket a régi Györgyét idéző 
emlékeket újra falunknak ajánlhat-
ja, megoszthatja, hiszen lelke-szíve 
itt pulzál velünk Szentendréről is. 
Legyen számára elégtétel tőlünk az 

a szeretet és tisztelet, amely körül-
veszi. Mást mi nem adhatunk, mint 
ezeket. És köszönetet mellé azokkal 
a kívánságokkal, amelyek el(vissza)
kísérik még az élete mai szentendrei  
valóságába – egyúttal megerősít-
ve és őriztetve igazi györgyeiségét, 
amely legendás és amelynek helyi 
értékei között élni van szerencsénk.

Tudom, hogy sok györgye barát-
tal, ismerőssel tartja a kapcsolatot az 
online-vonalakon, kedves üzenetei, 
érdeklőddő gondolatai és képei  kí-
sérik hétköznapjainkat. Váltsuk át 
mindezt egy délutánra ünnepien  - a 
személyes találkozás szívmelegítő 
örömére! 

Dinivel eljön családja is; - felesé-
ge Zsóka Asszony, lánya Enikő  és 
veje Mike is, akiket szeretettel vá-
runk, hiszen a györgyeiségből  jutott 
emlék nekik is, és általuk érték ne-
künk is. Velük is találkozhattok!

Tisztelt Györgyeiek, tehát kö-
szöntésünk jegyében és szándéká-
val gyertek a Községi Könyvtárba 
2019. április 25-én (csütörtökön) 
16 órára. 

Legyünk Bihari József mellett, 
és általa egyúttal együtt Györgyénk 
múltjának varázslatában is... Meg-
erősítő értékek emlékcsokrát kaphat-
juk – ezúttal  a barátság és személyes 
érzelmi elkötelezettség szívbéli–ne-
mes szalagjával átkötötten. (A köz-
ségi honlapokon és Facebook ol-
dalakon frissítő tájékotztatások, 
emlékeztetők is mennek még a talál-
kozás előtt...)

Kedves Dini, Zsóka, Enikő, 
Mike – várunk Benneteket!

Nagy Zoltán
nyugalmazott iskolaigazgató,

Varró István
polgármester

Tisztelt Tagtársaim, egye-
sületünk beszámoló taggyű-
lését 2019. március 25-én 
(hétfőn) 17 órakor tart-
juk a községi tanácskozó 
teremben.  Május 15-18. 
között testvéregyesületünk 
tagjaiból álló küldöttséget 
fogadunk, amelynek prog-
ramját összeállítjuk, és 
megbeszéljük egy györgyei 

csoport  svájci kiutazásának 
lehetőségét is. Az 1.000 Ft-
os tagdíjat hozzátok, vagy 
esetleges akadályoztatásotok 
esetén juttassátok el a gyűlés 
időpontjáig Nagy Lászlóné 
Mariannhoz a postára. 

Nagy Zoltán egyesületi 
elnök

A Wünnewil-Flamatt Egyesület tagjainak



7.Amatőr színházi est Tápiógyörgyén
A TÁPIÓ VÖLGYE KÖZ-

HASZNÚ ALAPÍTVÁNY kurató-
riuma 2018-ban elhatározta, hogy 
a kulturális tevékenységének eleget 
téve szívesen közreműködne egy 
színházi est szervezésében!

Az elmúlt időszakokban a Fa-
luházban két színvonalas színházi 
est is volt, melyen láthatóan szí-
vesen és őszinte érdeklődéssel vett 
részt a község művészetre kíváncsi, 
mondhatni éhes közönsége.

Mikor ezen ötlet eszünkbe ju-
tott, kutatva elménkben és ötlet-
zsákunkban a megoldás iránt egyik 
kuratóriumi tagunknak eszébe ju-
tott, hogy picit tágabb családjában 
van amatőr színjátszó, aki egy igen 
tehetséges társulat tagja.

Így meg is kezdődtek a „ko-
moly” tárgyalások és a „vendég-
színészekkel” az egyeztetések. 
Örömünkre szolgált, hogy a Gal-
gahévízi CSIKÓTOJÁS Társulat 
elfogadta a felkérésünket. Külön 
meglepetésként ért bennünket, 
hogy az előadásért „gázsit” nem 
kértek, pusztán a színjátszók és 
a díszlet Györgyére juttatásához 
szükséges gépjárművek útiköltsége 
és a számukra is „vendég” zené-
szek szerény tiszteletdíja alkotta a 
program megvalósításához szüksé-
ges anyagi hátteret.

Ez szükséges is volt, hiszen a 
rendelkezésre álló büdzsé igen sze-
rény volt, különösen ahhoz, hogy 
esetleg profi színházi előadást szer-
vezzünk. 

Az előadás 2019. január 25-én 
péntek este volt a Faluházban, ahol 
a színészek Petőfi Sándor: A hely-
ség kalapácsa című komikus epo-
szát adták elő.

Bizony meglepődtünk a szelle-
mes, ügyes és professzionális dísz-
leteiken, ahogy azt szerény faluhá-
zi színpadunkra felvarázsolták, de 
nem különben, hogy az előadáshoz 
25 fő (!!!) színjátszó vonult fel.

A profi előadásmódon, a han-
gosítás, fénytechnika „nem 

amatőr” szintű alkalmazásán.
Elmondhatjuk, hogy így a 120 

fő nézőközönségen kívül „igen” 
sokan „adtuk és vettük” a kultúra 
lelkünkben lévő morzsáit. 

Az előadás egy felvonásban és 
70 percben töltötte meg a Faluház 
színpadát, nagytermét, illetve előt-
te és utána is az előtérben ideig-
lenesen működő büfé „színterét”. 
Köszönet a hálás és az előadókat 
hangos vastapssal jutalmazó figyel-
méért! Mindazon kíváncsiságért 
és Alapítványunkat a jövőre tekin-
tettel biztató, köszönő gesztusok 
garmadával elhalmozó szavakért, 
mondatokért, amelyek megerő-
sítették, hogy nem csak ötlet, de 
komoly és fogadóképes igény is 
van Tápiógyörgyén az efféle es-
tekre! Így az eddigi tervek helyett 
már konkrét döntés született, hogy 
ezentúl minden szürke januárban 
a Tápió Völgye Közhasznú Ala-
pítvány, színházi előadással kíván 
kedveskedni, a kisfalunk színház-
éhes közönségének.

Hiszen sokunknak anyagilag, 
időbeosztásban és lehetőségek-
ben sem adatik meg egy-egy akár 
közelben lévő színházba, kulturá-
lis előadásra eljutnunk. Számukra 
kényelmes és izgalmas lehetőség, 
ha a színház jön a falunkba. Ab-
ban külön lehetőséget lát Alapítvá-
nyunk, hogy felkutassa megyénk, 
tájegységünk közeli, esetleg távoli 
amatőr csoportjait, akik így ve-
lünk györgyeiekkel együtt kapnak 
lehetőséget arra, hogy tudásukat 

megmutassák és talán hozzánk kö-
zelebb állóként elhozzák és megis-
mertessék helyi szokásaikat, világ-
látásukat.

A CSIKÓTOJÁS Társulat töké-
letes volt számunkra, hiszen ők is 
velünk együtt élnek Pest megyé-
ben! Az előadás után találkozhat-
tunk velük és beszélgethettünk. 
Hiszen mivel szívesen vették és el-
fogadták felkérésünket, mi hálásak 
voltunk nekik, hogy „gázsi” nélkül 
eljöttek közénk. Természetesen az 
ilyen „baráti” költségek nem ma-
radhatnak viszonzás nélkül, vagy-
is a Tápiógyörgyéhez illendő és 
kapcsolható vendégszeretetünk je-
leként a színi-csapatot -az előadás 
után- megvendégeltük egy vacso-
rával. (Ennek megvalósításában 
külön köszönjük a Kastély Panzió 
konyhájának az ingyenes felaján-
lást.) Hosszan tudtunk barátilag 
beszélgetni a hozzánk érkezett Tár-
sulattal. Betekinthettünk egymás 
falujának életébe, mindennapjaiba 
és civilszervezetek működésének 
közös küzdelmébe.

Jó, kellemes, hasznos és ka-
tarzissal végződő estét töltöttünk 
együtt! Azt hiszem ezek után nem 
is mondhatunk mást, mint hogy 
„Legközelebb újra itt és együtt!”

Ennek záloga, hogy Alapítvá-
nyunk már keresi is a következő 
alkalmat, módot és lehetőséget, a 
többi egyelőre maradjon titok.

M. Zs.



8. A Doni Emléktúra állomása Tápiógyörgyén
A MATASZ, Magyar Tartaléko-

sok Szövetségének alakulata a Doni 
Emléktúra keretében 2019. február 
3-án, vasárnap 12.30-kor tartotta 
megemlékezését Tápiógyörgyén, a 
Szent Anna templom kertjében lévő 
Hősök szobra előtt. A tartalékos 
katonák mellett magyar és lengyel 
hagyományőrzők is érkeztek, akik 
korhű 2. világháborús egyenruhá-
ban és fegyverekkel voltak felsze-
relve. Fogadásuk megszervezését a 
Torockó Baráti Társaság vállalta fel, 
Tápiógyörgye Község Önkormány-
zatával és az Ifjúsági Fúvószenekar 
tagjaival karöltve. 

A 2. világháború vérzivataros 
éveinek magyar szempontból egyik 
legnagyobb katonai vesztessége a 
Szovjetunió területén, egy Voro-
nyezs nevezetű település közelében, 
a Don folyó kanyarulatában érte 
honvédeinket, ahol a 2. magyar had-
sereg 200 ezer fős állományának leg-
nagyobb része ott veszett: meghalt, 
megsebesült vagy szovjet hadifog-
ságba esett. A német győzelemben 
addig hittel kitartó és reménykedő 
magyarországi társadalom számára 
óriási traumaként hatott a súlyos ve-
reség, amely nem csak az áldozatok 
hozzátartozóinak mély fájdalmában 
érződött, de alapjaiban rengette meg 
a magyar külpolitikai orientáció irá-
nyába vetett addigi bizalmat. E nap-
tól kezdve nem volt kérdés többé, 
hogy a háborút ki fogja megnyerni. 
Legfeljebb a súlyos és a kapituláci-
óval felérő vereség elkerülésében, 
a küzdelem mielőbbi és legkisebb 
vérveszteséggel járó befejezésében, 

az ország területi integritását a tri-
anoni diktátumhoz képest kevésbé 
bántó, kompromisszumos tárgyalá-
sok árán megkötött békeszerződés-
ben lehetett a továbbiakban bízni. 
Nagy kár, hogy a későbbiekben ez 
utóbbi reményeink sem válhattak 
valóra. 

A Doni Emléktúra alkalmából 
tartott megemlékezésre már-már 
tavaszias jellegű, napsütéses időjá-
rás köszöntött, amelyet a rendkívül 
szép számban összegyűlt közönség 
képe tett igazán ünnepélyessé. A je-
lenlévők között különösen jó érzés 
volt látni a sok-sok gyereket, akik 
érthető kíváncsisággal érkeztek a 
nem mindennapi esemény megte-
kintésére. A rendezvény az alakulat 
templomkerti bevonulásával, majd a 
díszőrség felállásával vette kezdetét, 
amely mindenki számára különle-
ges látványosságként hatott. A Him-
nusz eléneklését követően Megyes 
László szavalatában, Dr. Zempléni 
Miklós: „Honvédeink sírkeresztje” 
című versét hallgathatták meg a je-
lenlévők, majd Tápiógyörgye Köz-
ség Önkormányzata részéről Varró 
István polgármester köszöntötte a 
vendégeket. A házigazdák után Jásdi 

Balázs hagyományőrző főhadnagy, 
a MATASZ Hagyományőrző Tago-
zatának elnöke, a Doni Emléktúra 
fő szervezője mondott történelmi 
beszédet. A program a Hősök szob-
rának megkoszorúzásával folytató-
dott, melyet a vendég szervezetek 
részéről sorrendben a Magyar Tarta-
lékosok Szövetsége, a Jászkun Ma-
gyar Királyi Honvéd Hadikultúra 
Alapítvány, valamint a Doni Bajtársi 
és Kegyeleti Szövetség végzett el. A 
jelenlévő lengyel hagyományőrzők, 
a krakkói K.u.K. Festungartillerie 
regiment No. 2. alakulat nevében a 
templom homlokzatán lévő, 2. vi-
lágháború során Tápiógyörgyén el-
szállásolt menekült lengyel katonák 
emléktáblája alatt helyezték el ko-
szorújukat. A tiszteletadás ideje alatt 
a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvósze-
nekar tagjai játszottak indulókat. Ezt 
követően a hagyományőrzők által 
helyszínre vontatott ágyúból adtak 
le három díszlövést a doni hősök 
emlékének adózva. Legvégül a Szó-
zat eléneklésével záródott a megem-
lékezés. 

A díszőrség elvonulását követő-
en, a Torockó Baráti Társaság tagjai 
frissen sült pogácsával, meleg teával 
és házi pálinkával vendégelték meg 
a katonákat. A szervező egyesület 
nevében köszönettel tartozunk a 
Magyar Tartalékosok Szövetségé-
nek, amiért Tápiógyörgyét válasz-
tották az Emléktúra egyik állomá-
sának. Reméljük, hogy a jövendőt 
tekintve lesz még alkalmunk hason-
ló találkozásra.

Németh Csaba

Következő számunkban 
igyekszünk képet adni az el-
múlt 15-20 év alatt történt, 
falunkat érintő fejlesztések-
ről. 

Bemutatjuk a képviselők 
munkáját az elmúlt öt éves 
ciklusban. Személyes inter-
jút kérünk a polgármestertől. 
Igyekszünk megmutatni ki 
mit ígért, és megválasztása 
után mit tett, mi fűződik a 
nevéhez. Milyen kezdemé-

nyezései voltak, és azokból 
mi valósult meg. Bemutat-
juk a háttérben ellenzékként 
munkálkodók faluromboló 
írások eredményeit is. Ezek 
az írások többnyire vádas-
kodnak, nincsenek pontos 
információk birtokában, így 
a fantáziát segítségül hívva, 
legtöbbször kitalációk. Íróik 
hiteltelenek, hatalomvágytól 
fűtöttek. Ezeknek az embe-
reknek a munkássága idézte 

elő a zöldhulladéklerakó be-
zárását is! 

„Sokat hallj, láss, keve-
set szólj!” – hangzik a mon-
dás. Ígérem, ezt nem tartjuk 
be, tükröt állítunk az el-
múlt évek eseményei mellé! 
Igyekszünk reális képet adni 
az őszi választások előtt a 
falu lakóinak!

P. J.

2019. az Önkormányzati választások éve
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Hogyan is lehet ezt az ünnepet 
megismertetni a gyermekekkel? 

Ezen a héten nemzeti színű de-
korációt kapnak a csoportszobák, és 
változatos tevékenységekkel tesz-
szük érdekessé számukra az ünnep-
re való hangolódást. 

Minden csoportban elkészítik a 
gyerekek a nemzeti színű zászlót kü-
lönböző technikákkal életkori sajá-
tosságaiknak megfelelően, melyeket 
a Hősi emlékműnél és a Millenniu-
mi emlékműnél tűznek le. Közben 
elmondják a megtanult verseiket.

A gyerkőcökkel játékosan megis-
mertetjük a szabadságharc egyszerű 
történetét. Elmeséljük nekik, miként 
váltak a magyar katonák hősökké a 
szabadságunk és az igazság védel-
mében.

Fontos tudatosítani bennük, hogy 
magyarok vagyunk, Magyarország 
a hazánk és tisztelnünk kell a múl-
tunkat.

Természetesen a kicsik számá-
ra a legfontosabb a játék, mely na-
gyon sok lehetőséget ad számunkra. 
Saját készítésű memóriakártyával, 
sudokuval, kirakókkal az országunk 
jelképeit, katonák ruháit, régen hasz-
nált fegyvereket ismerhetik meg. 

Március 15-ét megelőző napon 
mindenki ünneplőbe öltözik és ko-
kárdát tűzünk. Az óvoda aulájában 

összegyűlnek a csoportok és kö-
zösen meghallgatjuk a Himnuszt. 
Projektoros kivetítés segítségével 
megismerkedhetnek Kossuth Lajos, 
Bem apó, Petőfi Sándor, Kölcsey 
Ferenc, Vörösmarty Mihály, csaták, 
katonák képeivel. A megemlékezés 
végén meghallgatjuk a Szózatot. 

Faltysné Ujvári Anna: Magyar va-
gyok

Az én népem neve: magyar,
Jelünk: piros-fehér-zöld.
Hogy én magyar gyermek vagyok,
Engem büszkeséggel tölt.
Az én hazám: Magyarország_
Bölcső helyem, otthonom,
Gyarapítom, vigyázok rá,
Tönkre tenni nem fogom.
Az én édes anyanyelvem-
Édesanyám bízta rám-
A nagyvilág legszebb nyelve.
Bízzál bennem, kis hazám!

Mohácsi Sára
óvodapedagógus

A magyar kultúra ünneplése az óvodában

Óvodánkban 2019. január 22-től – 25-ig terjedő idő-
ben, délelőttönként a magyar kultúráról emlékeztünk 
meg. 

Nincs olyan gyerek kerek-e világon, aki ne szeretné 
az ünnepeket. Különösen, ha meghallod, hogy szép ru-
hába öltözöl, mert ünnepelünk. Sokféle ünnep van. Az 
egyik izgalmas várkozással jár, ajándékot hoz, farsangi 
mókával jár, több napos pihenést ad. A magyar kultúra 
napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak em-
lékére, hogy a kézirat tanulsága szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén, a Himnusz 
kéziratát. 

Ilyenkor illő módon hallgatjuk meg, csendben, 
vigyáz-állásban. 

A magyar kultúra minden olyan kultúra, mely bár-
mely módon a magyar néphez köthető. Gyökereit a nép-
művészetre vezetjük vissza. Legősibb a magyar népze-
ne, néptánc, népköltészet. 

Ez az ünnepi hét január 22-én, kedden egy közös 
megemlékezés után, Szarvas Rebeka által vezetett nép-
tánc bemutató következett, óvodás gyerekekkel, amibe 
a „táncház” keretében mindenki bekapcsolódhatott. Az 
aulában képzőművészeti kiállítás keretében a csoportok 
által kedvelt mesék illusztrációi voltak megtekinthetők. 
Különböző technikák felhasználával. 

Szerdán a könyvtárba látogathattak el a gyerekek, 
ahol Gonda Adrienn által összeállított nagyszerű műsort 
tekinthették meg. Csütürtökön Fekete Fanni zenetanár-
nő óvodás tanítványai mutatták meg a zenélés, furulyá-
zás rejtéjeit, amit közös éneklés zárt. Pénteken pedig 
házi KI MIT TUD keretében minden vállalkozó szelle-
mű kisgyermek kiállhatott a közönség elé és előadhatta 
mutatványát. Sokszínű produkciót láthattak, versmon-
dás, ének, tánc szerepelt a repertoárban. 
Igazán tartalmas hét volt. Miért van szükség minderre? 

„Az élet gazdagabb lesz, 
ünnepibb, emberibb, 
ha megtöltöt a hétköznapok néhány percét
rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval
és udvariassal, tehát az ünneppel. 
                               (Márai Sándor) 

Baliczki Károlyné
kisgyermeknevelő
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Az anyakönyvezésről és adatszolgáltatásról röviden
Az alábbiakban szeretnék rövid 

tájékoztatást nyújtani az anyakönyvi 
eljárás hatályos jogszabályok (2010. 
évi I. törvény az anyakönyvi eljárás-
ról; 429/2017 (XII.20.) Korm. ren-
delet az anyakönyvezési feladatok 
ellátásának részletes szabályairól) 
szerinti működéséről, kizárólag a 
leggyakrabban előforduló esetekre 
vonatkozóan.

Sokszor érkeznek azzal az ügyfe-
lek, hogy születési/házassági/halotti 
anyakönyvi kivonatot kérnek hozzá-
téve, hogy nekik még aznap szüksé-
gük van a kivonatra. Ez csak akkor 
teljesülhet, ha a születés/házasság-
kötés/haláleset helye Tápiógyör-
gye. Ha az esemény más települé-
sen történt, akkor megkeresés útján 
van lehetőség az EAK-rendszerben 
(Elektronikus Anyakönyv) történő 
rögzítés kérésére az esemény helye 
szerinti anyakönyvvezetőtől, amely-
re a jogszabály 5 napot ad. A na-
gyobb városok esetében ez gyakran 
kitolódik hosszabb időre is, – a tör-
vény rendelkezései ellenére – füg-
gően az adott hivatal leterheltségé-
től. Kivonatot csak cselekvőképes, 
18. életévét betöltött személy kérhet 
saját életesemény igazolására. Meg-
hatalmazással – amely a keltezés he-
lye és dátuma mellett tartalmazza a 
meghatalmazó és a meghatalmazott 
személy nevét, születési adatait, lak-
címét, személyi igazolvány számát, 
aláírásukat, a kivonat megnevezését 
amelyre vonatkozóan a meghatal-
mazást adták valamint a megha-
talmazás eredetiségét hitelesítő két 
tanú aláírását, nevüket és lakcímü-
ket – más személy is eljárhat. Kis-
korú gyermek esetén bármely szü-
lő jogosult kivonatot igényelni, és 
bármely szülő meghatalmazhat más 
személyt a kérelmezésre és/vagy a 
kivonat átvételére. A kérelmezésnél 
és a kivonat átvételénél érvényes 
személyi igazolvány és lakcímkár-
tya bemutatása szükséges. 

Házasságkötési szándék bejelen-
tésének érvényességéhez a férj és a 
feleség együttes jelenléte szükséges. 
Ilyen bejelentést anyakönyvveze-
tőnél cselekvőképes, 18. életévét 
betöltött személyek tehetnek. Itt 
szintén érvényes személyi igazol-
vány vagy érvényes magyar útlevél 
és lakcímkártya, valamint születé-
si anyakönyvi kivonat bemutatását 
írja elő a jogszabály. Ha valamelyik 
házasulandó fél elvált vagy özvegy, 
előbbi esetben a házasság felbontá-
sát igazoló jogerős bírósági végzés-
sel, utóbbi esetben a házastárs elha-
lálozásának tényét tartalmazó halotti 

anyakönyvi kivonat bemutatásával 
teheti meg. A jogszabály a házasság-
kötés időpontjául a szándék beje-
lentésétől számított 30. napot jelöli 
meg, mint legkorábbi lehetséges dá-
tumot, azonban rendkívüli esetben a 
jegyző kérelemre felmentést adhat a 
harminc napos várakozási idő alól. 

Teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat megtételéhez a még 
meg nem született gyermek esetén 
mindkét szülő érvényes személyi 
igazolványa vagy érvényes magyar 
útlevele, valamint lakcímkártyája 
szükséges. Amennyiben az anya 
elvált családi állapotú, akkor a nyi-
latkozat megtételéhez a záradékolt 
házassági kivonata, vagy a házasság 
felbontását kimondó eredeti jogerős 
bírósági ítélet is nélkülözhetetlen. 
Továbbá ha az anya özvegy, az el-
hunyt házastárs halotti anyakönyvi 
kivonatát is be kell szerezni. Ezeken 
felül csatolni kell egy szakorvosi 
igazolást a fogantatás vélelmezhe-
tő és a szülés várható időpontjáról, 
melyet szülész-nőgyógyász állít ki 
külön lapon, kifejezetten apai el-
ismerő nyilatkozathoz. Az utóbbi 
hónapokban több ízben előfordult 
olyan eset, hogy a szülők a nyilatko-
zat megtételét a várandósság utolsó 
hetére vagy napjaira halasztották, a 
baba pedig megérkezett még mielőtt 
a szülők a nyilatkozatot megtehet-
ték volna. Kérek mindenkit, hogy 
az orvosi igazolás beszerzése után 
mielőbb fáradjanak be a hivatalba a 
nyilatkozat megtételére, ne várjanak 
az utolsó napokig!

Teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat megtétele megszületett 
gyermek esetén a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatának és lakcím-
kártyájának bemutatásával történ-
het. Ekkor az eredeti, apa adatait 
nem tartalmazó kivonatot az anya-
könyvvezető bevonja és helyette át-
adja a nyilatkozatot tett apa adatait 
tartalmazó születési anyakönyvi ki-
vonatot.

Egy másik, az anyakönyvezést 
szigorúan nem érintő kérdésben 
is szeretnék tájékoztatást nyújta-
ni mivel feltételezhetően mások is 
fordulhatnak felénk ilyen kéréssel. 
Néhány hónapja azzal kereste meg 
az önkormányzatot egy felsőokta-
tásban tanuló személy, hogy a KSH 
honlapján nem talált friss adatokat 
a település lakosságának összetéte-
lére vonatkozóan, ezért kéri, hogy 
a településen lakó minden személy 
születési dátumát az azokhoz tartozó 
nemekkel együtt adjuk át neki annak 
érdekében, hogy azokból korcso-

portokat alakíthasson ki a település 
demográfiai összetételét feldolgozó 
vizsgálatához. Kérésének jogszerű-
ségét nem támasztotta alá, azaz nem 
hivatkozott semmire, hogy milyen 
minőségében, mi alapján kérheti 
ki őket. Adatainak zártan kezelését 
szintén nem kérte beadványában, 
ennek ellenére természetesen nem 
személyesítem meg őt. Kérelmében 
sajnos „születési dátum”-ot írt „szü-
letési év” helyett, ami a korcsopor-
tok kialakításához elegendő lenne, 
hiszen ahhoz a születési hónapok 
és napok nem szükségesek. Korcso-
port alatt azt értjük, ha azt határoz-
zuk meg, hogy a településen lakó pl. 
20-25 éves, 30-35 éves stb. lakosok 
között mennyi a nő és a férfi. 

A közérdekű adatok köréből a 
2011. évi CXII. törvény kizárja a 
személyes adatokat, közérdekből 
nyilvános adat pedig a közérdekű 
adat fogalma alá nem tartozó min-
den olyan adat, amelynek nyilvá-
nosságra hozatalát, megismerhető-
ségét vagy hozzáférhetővé tételét 
törvény közérdekből elrendel. Köz-
érdekű adat az állami vagy helyi 
önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó szerv vagy sze-
mély kezelésében lévő és tevékeny-
ségére vonatkozó, vagy közfelada-
tának ellátásával összefüggésben 
keletkezett, a személyes adat fogal-
ma alá nem eső, bármilyen módon 
vagy formában rögzített információ 
vagy ismeret. A születési dátum és 
a hozzá tartozó nemek nem tekint-
hetőek ilyeneknek (kivéve bizonyos 
eseteket, de az a közfeladatot ellátó 
szerv feladat- és hatáskörében eljáró 
személyek adataival van összefüg-
gésben). Személyes adat fogalma 
alá tartozik bármely meghatározott, 
azonosított vagy azonosítható ter-
mészetes személlyel kapcsolatba 
hozható adat és az adatból levon-
ható, az érintettre vonatkozó követ-
keztetés. Valóban van a törvénynek 
egy olyan passzusa amely szerint 
személyes adat abban az esetben 
kiadható, ha abból nem lehet kö-
vetkeztetni a „tulajdonosára”. Egy 
másik jogszabály alapján a tudomá-
nyos kutatás céljára születési idők 
és helyek, valamint a nemek is ki-
adhatók, de a tudományos kutatási 
célú adatkezelésnek szintén vannak 
feltételei, mint pl. a kutatónak a ku-
tatás megkezdése előtt kutatási adat-
kezelési tervet kell készítenie (1995. 
évi CXIX. tv. 7. § (1) ). Pontos tar-
talmi elemeit szintén felsorolja a 
törvény. Erre nem hivatkozott 
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a kérelmező, tehát nem tekinthető 
tudományos kutatást végzőnek. Be-
látható, hogy egy 3500 lelkes köz-
ségben élőknél ha a születési dátu-
mokat párosítjuk a nemekkel (még 
ha azok anonimizált adatok is,), az 
már alkalmas arra, hogy beazono-
sítsunk valakit, hiszen egy ekkora 
közösségben pl. 1958. szeptember 
6-án született nő nem fordul elő tö-
megével, így vissza lehet következ-
tetni az illető kilétére. 

De ha a fentieket figyelmen kívül 
hagyjuk, és elfogadhatnánk közér-
dekű adatigénylésként a beadványt, 
akkor is figyelembe kell venni más 
rendelkezéseket. Az egyedüli adat-
kezelő szerv ebben az esetben nem 
a Polgármesteri Hivatal (ami nem 
összekeverendő az önkormányzat-
tal!), hanem azt a járási hivatallal 

együtt, azaz a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Nagykátai Járási Hi-
vatalával végzi (közös adatkezelő), 
aki mellesleg felettes szerv is. Mivel 
egyedi vagy csoportos adatszolgál-
tatást  a polgárok személyi adatait 
és lakcímét nyilvántartó rendszerből 
ők teljesíthetnek – a felhasználás 
céljának és jogalapjának igazolása 
esetén -, ezért a kérelmezőnek hoz-
zájuk kellett volna fordulnia (1992. 
évi LXVI törvény 18.§ (1), (3)). To-
vábbá az adatot kezelő közfeladatot 
ellátó szerv (esetünkben a járási hi-
vatal) az adatigénylés teljesítéséért 
- az azzal kapcsolatban felmerült 
költség mértékéig terjedően - költ-
ségtérítést állapíthat meg, amely-
nek összegéről az igénylőt az igény 
teljesítését megelőzően tájékoztatni 
kell (2011. évi CXII. tv. 29. § (3)). 

Tehát nem köteles azokat telje-
sen ingyen átadni. Ilyen felmerülő 
költségek lehetnek például a kért 
adatokat tartalmazó adatsorok fel-
kutatásához, összesítéséhez és rend-
szerezéséhez szükséges, majd azok 
anonimizálására (az adatsorokból a 
nevek, lakcímek, személyi azonosí-
tók, születési helyek, családi állapot 
stb. kitakarása) fordított munkaórák 
díja, az adathordozó költsége, a ki-
nyomtatás költsége, a kért adatokat 
tartalmazó másolat vagy adathordo-
zó kézbesítésével kapcsolatos költ-
ségek. A felsorolt költségek a mér-
tékét külön jogszabály, a 301/2016. 
(IX.30.) számú Kormányrendelet 
tartalmazza. 

Petró Katalin
anyakönyvvezető, 

jegyzői referens

A KRESZ szabályai szerint a 
mezőgazdasági munkagépek nem 
hordhatnak földet az aszfaltos 
utakra. Ha mégis, kötelesek volná-
nak megtisztítani az utat...

Nemcsak a csapadékos időjá-
rás nehezíti a közlekedést, hanem 
a mezőgazdasági gépek által az 
aszfaltos útburkolatra felhordott 
földdarabok, sár, iszap is. Sajnos 
a tapasztalatok szerint hiába a 
KRESZ-szabályozás, a mezőgaz-
dasági gépeket vezetők nem tart-
ják azt szem előtt, ritka kivételek-
től eltekintve.

– A közutak tisztaságának meg-
őrzésével, a sárfelhordás meg-
akadályozásával kapcsolatban a 
hatályos jogszabályok több elő-
írást tartalmaznak. Elsősorban az 
1/1975  KPM-BM rendelet, vagyis 
a KRESZ 63. paragrafusa, amely 
a járművezető kötelességévé te-
szi azt, hogy a földútról szilárd 
burkolatú útra való ráhajtás előtt 
a járműről a rátapadt sarat el kell 
távolítani. Ezenkívül, aki a köz-
utat beszennyezte, köteles a ve-
szély elhárításáról gondoskodni, 
illetőleg ameddig ez nem lehetsé-
ges, a  közlekedőket tájékoztatni a 
veszélyről. A fenti KRESZ szabá-
lyokkal ellentétes magatartás sza-
bálysértésnek minősül. 

A járművezető felelősségén kí-
vül a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi törvény szerint  a szilárd 
burkolatú közúthoz csatlakozó 

földút kezelőjét (tulajdonosát) is 
kötelezi arra, hogy megakadályoz-
za, hogy a járművek a földútról a 
földet, iszapot felhordják a köz-
útra.  További előírás szól arról, 
hogy egy útcsatlakozás  egy telep-
hely, vagy egy családi ház kapu-
behajtójának  fenntartásáról annak 
tulajdonosa köteles gondoskodni.

  A fenti előírások azt jelentik, 
hogy a földútnak megfelelő hosz-
szúságú sárrázó burkolattal kell 
rendelkeznie, a kapubejáróknak 
pedig olyan műszaki állapotban 
kell lenniük, hogy a ki- és behaj-
tás biztonságos legyen, a közút-
ra szennyeződés ne kerülhessen. 
Hozzátette, hogy a  Magyar Közút 
a kezelésében lévő országos köz-
utakon útellenőri szolgálatot mű-
ködtet. – Az útellenőr  feladatai 
mellett figyeli a közutak tisztasá-
gát, állapotát is. Munkája közben, 
ha balesetveszélyes helyzetet ész-
lel, intézkedhet, figyelmeztethet és 
rögzíti a látottakat. Ezt követően 
szabálysértési feljelentést teszünk 
az illetékes rendőrkapitányság-
hoz.  A földutak, útcsatlakozások 
nem megfelelő műszaki állapota, 
vagy a sárrázó burkolat hiánya 
miatt a közúti közlekedési törvény 
szerint felszólítást küldhetünk a 
tulajdonosnak, hogy gondoskod-
jon a csatlakozás kiépítéséről. Ha 
a felszólításnak nem tesz eleget, 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
rendelkezik hatáskörrel arra, hogy 
közigazgatási eljárásban kötelezze 

a munka elvégzésére a tulajdonost.
 A járművezető, de a földút tu-

lajdonosa is felelős azért, hogy a 
közútra sár, szennyeződés ne ke-
rüljön. A Magyar Közút Zrt.-nek 
adminisztratív intézkedési lehető-
ségei vannak,  mert nem feladata a 
közutaknak a sártól való megtisz-
títása. 

forrás: www.feol.hu

Földekről a főutakra

A KRESZ 63. §-a az utak 
igénybevételével kapcsolatos 
egyéb szabályokról az alábbi-

ak szerint rendelkezik:
(1) Aki a közutat vagy a 

közúti jelzést megrongálta, 
beszennyezte vagy a közút-
ra a közlekedés biztonságát, 
zavartalanságát hátrányosan 
befolyásoló tárgyat juttatott, 
köteles a keletkező veszély

elhárításáról gondoskod-
ni, illetőleg ameddig az nem 

lehetséges, a veszélyről a 
közlekedés többi résztvevőjét 

tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd bur-
kolatú útra való ráhajtás előtt 

a járműről a rátapadt sarat 
- amely a szilárd burkolatú 
utat beszennyezheti - el kell 
távolítani. A balesetek és a 

bírságok elkerülése érdekében 
tisztelettel felhívjuk a gazdák 

figyelmét a fenti szabályok 
betartására! 



A Tápió Völgye Közhasznú Ala-
pítvány (TVKA) és az általa pat-
ronált „Spuritusz” Futóklub 2019 
évben a következő programok meg-
szervezését és lebonyolítását vállal-
ja önállóan, vagy közreműködőként 
vesz részt bennük.

2019. március 9 – Spuri Jóté-
konysági Bál a Faluházban!

2019. március 15-24 – IX. 
Országfutás tápiógyörgyei futama 
Tápiógyörgye. A pontos időpont 
egyeztetés alatt, később médiában 
hírdetve( részvétel: ingyenes)

2019. május 1. Községi Majá-
lis keretében - Mezei futóverseny 
a tápiógyörgyei Általános iskola és 
Óvoda osztályainak, csoportjainak. 
A rendezvényen a győztes osztály és 
csoport készpénztámogatást kap, az 
adott osztály és csoport éves prog-
ramjának megvalósításához. (ingye-
nes)

2019. június 24. „Szentiványiéji 
Villámcsődület” (flashmob) fussunk 
és éjszakázzunk a leghosszabb éj-
szakán a Falumúzeumban, kíván-
ságmécsesek vízrebocsátása a Tápió 
hídjánál (részvétel ingyenes)

2019. július 27 VIII. Gulyate-
relő Futóverseny A futóverseny 
megszervezése és lebonyolítása a 
falunapi rendezvények programré-
szeként. Kezdés 8.00 óra. (nevezési 
díjak a helyszínen)

2019. augusztus 09. Alapítványi 
éves közgyűlés, az alapítvány támo-
gatóinak, segítőinek, közreműködő-
inek meghívásával. Helyszín: Falu-
múzeum. (ingyenes)

2017. augusztus vége, vagy 
szeptember eleje Civil Szervezetek 
(Egyesületek) Napja a strandkert-
ben! Közös ünneplés és kötetlen 
összejövetel minden tápiógyörgyei 
Egyesület, Civil Szervezet részvéte-
lével! (ingyenes)

2019. október 6. II. Falukerülő 
és nemzeti gyásznaptúra (részletek 
még pontosítás alatt!)

2019. október20-26. X. 
Országfutás (részletek majd az or-
szágos kiírás megjelenése után!)

2019. december 7. Községi Kará-
csonyi Vásár Ünnepi vásár az Óvo-
da, Általános Iskola, Egyesületek, 
civil szervezetek, helyi vállalkozók 
részvételével, az adventi időszak-

ban. Helyszín: Faluház
VI. Mikulás-futás a Karácsonyi 

vásár keretében (ingyenes)
Pálinka-Bejgli-Dísz verseny 

szintén a Vásár ideje alatt (ingyenes)
A „Spuritusz” Futóklub edzéseit 

– a nyári 1 hónapos szünet kivételé-
vel - minden csütörtökön 18 órától, 
vasárnap 17 órától tartja évszaknak 
megfelelően a tornateremben és a 
községi sportpályán (a részvétel in-
gyenes).

Ezen kívül csoportos utazáso-
kat szervez az áprilisi budapesti 
Vivicitta, szeptemberi félmaraton, 
októberi maraton versenyekre.má-
jusban a Balatonra, júliusban a Ti-
sza-tóra, illetve április május, szept-
ember hónapokban a Tápió-vidék 

településeinek futóversenyeire.
A TVKA itt szeretné megköszön-

ni mindazok felajánlását, akik adó-
juk 1%-val 2016-ben támogatták 
Alapítványunkat. A felajánlásokból  
,- forinttal gazdálkodhattunk.

Ezúton kérjük minden kedves tá-
mogatónkat, hogy az idei évben is, 
amennyiben módjukban áll, úgy szí-
veskedjenek adójuk 1%-át az Ala-
pítvány részére felajánlani.

Alapítványunk pontos neve és 
adószáma:

TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú 
Alapítvány

Adószám: 18222810-1-13

M. Zsolt

12. 
TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

2019. évi programterve
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A Tápiógyörgyei Önkéntes 
Tűzoltók Egyesületének  a helyi 
önkormányzaton kívül együttmű-
ködési megállapodása van a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatósággal, a Nagykátai Hivatásos 
Tűzoltósággal, valamint nemze-
ti minősítést szerzett logisztikai, 
városi kutató és mentő, műszaki 
mentő képességre, vezetés-irá-
nyítás, alapvető vízkár-elhárítási 
tevékenységre. Ezt az utóbbi tevé-
kenységsort a Tápió Járási Mentő-
csoport keretében jogosult végez-
ni.

A tevékenységi kör bővítése 
céljából 2018. augusztus 25-én 
együttműködési megállapodást 
jött létre a Mantrailing Akadémia 
Alapítvánnyal.

Az alapítvány 10 fővel és 10 
mentőkutyával dolgozik. Munká-
juk során nem kutyák mentésével, 
hanem emberi életek mentésével 
foglalkozik. A csapat több mint 
félszáz sikeres bevetésen van túl. 
Az alapítvány elsődlegesen azzal 
a szándékkal jött létre, hogy segít-

se és támogassa a mentőkutyák és 
más segítőkutyák tevékenységét, 
továbbképzését és a kutyák segít-
ségével az emberélet mentését. Jel-
lemzően idős, demenciában szen-
vedő eltűnt személyeket keresnek, 
akik otthonukból váratlanul eltűn-
tek, vagy eltűnt gyerekeket keres-
nek. Rendőrség felkérésére, vagy a 
Magyar Mentőkutyás Szervezetek 
Országos Szövetségének riasztási 
központjából kapják a riasztást a 
feladatvégzéshez.

Mit is jelent a mantrailing? 
Mantrailing során a kutya – és per-
sze a vezetője – egy embernek az 
egyénre jellemző, egyéni szagát 
követi.

Mi az együttműködés célja? 
Az Alapítvány az együttműködési 
megállapodás keretében vállalja, 
hogy az egyesület felkérése alap-
ján részt vesz különböző rendezvé-
nyeken, ahol kutyás bemutatókat 
és az iskolákban kutyás életmódra 
nevelésről előadásokat tartanak. 
Ezenkívül kötelezettséget vállal 
arra, hogy az egyesület értesíté-

se alapján soron kívül segítséget 
nyújt az egyesület számára az el-
tűnt személyek felkutatásában, 
katasztrófák következményeinek 
felszámolásában. 

Sokakban felmerülhet, hogy 
erre mi szükség volt? Ennek anya-
gi vonzata az egyesület részéről 
nincs, de pluszban még ilyen téren 
is biztonságérzetet adhat a lakos-
ság felé, hogy szükség esetén lehet 
az Alapítványra is számítani. Az 
Alapítvány több tagja is farmosi 
lakos, a kapcsolatfelvétel, illetve 
kapcsolattartás könnyen megold-
ható. 

ifj. Sinka Gábor

Tűzoltó egyesületi tájékoztatás

Tisztelt tápiógyörgyei Lako-
sok!

A Tápiógyörgyei Önkéntes 
Tűzoltók Egyesülete várja azon 
polgárok jelentkezését, akik sze-
retnének az önkéntes tűzoltók 
soraiba állni, kedvet éreznek a 
tűzoltói feladatok elsajátításához, 
szabadidejének hasznos eltöl-
téséhez, így erősítve összetartó 
csapatunkat és településünk biz-
tonságát.

Jelentkezésed még nem jelenti 
azt, hogy rögtön vonulós tűzoltó 
lehetsz! 

Az egyesület vonulós tagja le-
het:

- 18. életévét betöltött magyar 
állampolgár, aki az egyesület cél-
kitűzéseit magáévá teszi, aláveti 
magát az egyesület alapszabályá-
nak és aktívan részt vesz az egye-
sület munkájában. 

- büntetlen előélet,

- egészségügyi alkalmasság,
- 40 órás alaptanfolyam elvég-

zése, melynek során a szakmai 
ismeretek megszerzésére kerül 
sor.

A tagfelvétel kérelem alapján 
történik. A felvételt kérő akkor 
válik az egyesület tagjává, ha a 
vezetőség a tagok sorába felvette.

Ha szeretnéd megismerni a 
csapatot, a működésünket, illetve 
az egyesületünk életébe kívánsz 
betekinteni, úgy javasoljuk, hogy 
látogass el szertárunkba vagy 
vedd fel a kapcsolatot az Egye-
sület valamely tagjával vagy írj 
nekünk e-mailt.

Email cím: tgyote@freemail.hu

Elérhetőségem:
Sinka Gábor elnök 
06-20-362-5472

Minden érdeklődő jelentkezé-
sét várjuk!

„ Ha dúl a bősz elem,
E hármat ne feledd!
Erős kar, bátor szív testvéri sze-
retet!
Jutalmad ez legyen: betöltéd tisz-
tedet.”

Tűzoltó egyesületi toborzó
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A Tápiógyörgyei Önkormány-
zat és a budapesti székhelyű Cromo 
Alapítvány 2018 februárja óta 
együtt dolgozik azon, hogy feltár-
ja, hogy a helyi közösség, és ezen 
belül elsősorban a fiatalok milyen 
programokban vennének szívesen a 
művelődési ház falain belül; hogyan 
lehetne a könyvtárat, mint közösségi 
teret kreatívan használni hagyomá-
nyos funkciója mellett.

Ezt számos alkalommal szemé-
lyes kérdőívezéssel és programok 
szervezése közbeni beszélgetések-
kel kutattuk. A felmérés eredménye, 
hogy a fiatalok leginkább kalandra, 
élményre vágynak, bár sokan szeret-
nek olvasni; a könyvtár látogatottsá-
ga megfelelő. 

Gonda Adrienn egy fantasz-
tikus ötlettel állt elő: legyenek 
szabadulószoba programok a könyv-

tárban! Az ötletet több alkalommal 
is megfuttattuk a helyi fiatalok kö-
rében, a futóversenyen, külön helyi 
eseményeken, és meg is alakult erre 
a projektre az iskola tanulóiból egy 
csoport, akik ötleteltek, és segítik a 
könyvtáros munkáját.

Az ötlettől a megvalósításig Adri-
enn eredeti és kreatív gondolkodása, 
tevékeny részvétele elengedhetetlen 
volt, és ennek eredményeképp 2019. 
február 14-én, csütörtökön a Közsé-
gi Könyvtárban egy tesztnapot ren-
deztünk, amelynek keretében egy 3 
fős csoport próbálhatta ki a könyvtár 
falain belül a programot. 

A könyvek, a könyvtár tárgyai és 
helyiségei mind a szabadulószoba 
program részei voltak!

A tesztelés után megnyitja kapuit 
a helyi és környéki lakosok, fiatalok 
körében a környéken egyedülálló 

program, amely az olvasás, a be-
szélgetés, a játék, a kaland elemeit 
egyesíti, és így a könyvtár igazi kö-
zösségi térré válik.

Köszönjük a segítséget Varró Ist-
ván polgármester úrnak, valamint 
Gonda Adriennek. 

Simon Ildikó
a Cromo Alapítvány elnöke

Szabadulószoba a könyvtárban!

Mint ahogy előző számunkban 
már megírtuk, a téglagyári sittlerakó 
bezárt!

Ezzel olyan megoldandó felada-
tot kaptak a mezőőrök,ami már a té-
len éreztette hatását.

Elérhetőségeik:
06-20/9746090
06-70/3385342

Bejártuk a határt és készítettünk 
pár fotót a lakosok által kidobált sze-
métről. Legálisan az általunk lakott 
körzetből Cegléd külterület, Tápió-
szentmártoni út 0411 HRSZ-ú Hul-
ladéklerakóba lehet szállítani a sze-
metet! Telefonon érdeklődhet náluk 
a 06-53/707061-es számon.

Beton-tégla-cserép 4,-Ft/kg, ke-
vert bontási hulladékot 8,-Ft/kg, 
lombhulladékot és egyéb hulladékot 
14,-Ft/kg áron lehet beszállítani.

Mezőőreink fokozottan figyelik 
az illegális szemetelőket, és kérik a 
lakosságot, amennyiben azt látják, 
hogy szeméttel megpakolt utánfutó, 
teherautó vagy más szállító jármű 
halad a kivezető utak felé, a fenti két 
telefonszám egyikén rögtön jelez-
zék!

Fontos meglévő útjaink karban-
tartása is. Többször előfordul, hogy 
belső útjainkra jelentős sárfelhordás 

kerül, amit a sarat felhordó gép tu-

lajdonosa nem takarít le. Ilyen a Ga-
garin út eleje, az Újszilvási út vagy a 
Szőlő út, Hold utca.

„Egy mindenkiért, mindenki 
egyért”, hangzott ez a mondat már 
annyiszor…

Vigyázzunk környezetünk szép-
ségére, óvjuk a természetet!

P. J.

Téglagyári sittlerakó megszűnt!



15. Életmentés odafigyeléssel

Kovács Istvánné, Marika még 
csak három és fél éve dolgozik a 
postán, azonban már többször is bi-
zonyította, hogy a kézbesítői munka 
nem csak a levelek kihordásából áll. 
Tápiógyörgye összetartó kis közös-
ség, amelynek tagjai mindig azon 
vannak, hogy óvják egymást és fi-
gyeljenek a másikra – a postás pél-
dául szeptemberben megmentette 
egy idős néni életét…

Marika 2014-ben lett a 
tápiógyörgyei posta munkatársa, 
nap mint nap közel 500 címre hord-
ja ki a leveleket. „Nagyon szeretem 
ezt a munkát, hiszen sokakat isme-

rek a településen, és mindig jó ér-
zés az emberekkel beszélgetni. Sok 
nyugdíjas él errefelé, akikkel meg-
esik, hogy szinte csak a postással 
találkoznak, így számomra mindig 
öröm, ha segíthetek nekik, válthatok 
velük pár szót.”

A kézbesítő legjobban azt szereti 
a munkájában, ha jó híreket vihet, és 
hogy tudja, hogy várják őt. „Sokszor 
elhangzik, hogy már azt hittük, sose 
érsz ide, ilyenkor mindig jó érzéssel 
tölt el, hogy számítanak rám az em-
berek, és tudom, hogy fontos mun-
kát végzek.” Ezt mi sem bizonyítja 
jobban egy szeptemberi napnál, 
amikor Marika a szokásos útvona-
lán vitte a küldeményeket. Odaért 
egy idős néni házához, akihez álta-
lában havonta csak a nyugdíjat viszi. 
Többször csöngetett, szólongatta a 
hölgyet, de senki sem válaszolt, a te-
levízió hangját viszont még az utcá-
ról is hallani lehetett. Ez gyanús lett 
a kézbesítőnek, ezért átment a szom-
szédhoz, akivel felfedezték, hogy az 
ajtón még ott lóg a finom körtékkel 
teli szatyor, amelyet tegnap akasz-
tott a kilincsre. „Ezután egy percig 
sem gondolkoztam, azonnal átmász-
tam a kerítésen, szerencsére nyitva 
volt az ajtó, így be tudtam menni a 

házba. Szegény néni megcsúszott a 
kádban, és már két napja ott feküdt 
a hidegben, étlen-szomjan, ráadásul 
cukorbeteg volt, így szinte kómás 
állapotban találtam rá.”

Marika rögtön hívta a mentőket, 
és szerencsére az idős hölgynek nem 
történt nagyobb baja, de két hetet így 
is bent kellett töltenie a kórházban. 
„Miután a néni hazajött, nagyon 
hálás volt, elmondta, hogy ő már 
többször elbúcsúzott a szeretteitől, 
hiszen két sötétedést és két hajnalt 
is eltöltött egyedül, kétségbeesetten, 
de aztán úgy érezte, csoda történt, 
amikor meghallotta, hogy nyílik az 
ajtó.”

Tápiógyörgyén nem egyedüli 
eset, hogy a postások és a közösség 
lakói így figyelnek egymásra: nem-
rég két fiatalember adta ki magát egy 
szolgáltató munkatársának, amivel 
sikerült több emberből is pénzt ki-
csalniuk, így a kézbesítők megbe-
szélték, hogy ahová csak mennek, 
igyekeznek minden címen szólni, 
hogy senki ne nyisson ajtót az ide-
geneknek. „Mi itt valóban nagyon 
óvjuk egymást, szinte minden kerí-
tésen látni egy kis táblát a felirattal: 
Figyelünk.”

Költő Nóra 
fotó: Molnár Dániel

2018. december 29-én rendeztük 
meg immár 14. alkalommal a nagy 
sikerű Éjszakai Asztalitenisz Verse-
nyünket. Szombat kora délután kez-
dődtek az amatőr összevont és női 
versenyszámok, ahol rekord számú 
nevező mellett nagyon színvonalas 
és izgalmas mérkőzéseknek lehet-
tünk szemtanúi. Nagy kedvvel és 
elszántsággal álltak a zöld asztalok-
hoz az igazolással nem rendelkező 
versenyzők. Reméljük jövőre még 
tovább bővül a mezőny. Délután 
5 órától kezdődtek az igazolt ver-
senyszámok, ahol ismét megcsillant 
a technikai tudás, és jobbnál jobb 
meccsek mellett kerültek újdonsült 
gazdáikhoz a kupák. 
Eredmények: 
Női:  

1: Faragó Dóra
2: Mohácsi Sára
3: Varró Vivien,
    Táncos Jánosné

Amatőr összevont:
1: Faragó Dóra
2: Perjési Sándor
3: Kökény Krisztián,
    Táncos Tibor

Férfi igazolt:
1: Némedi Zalán
2: Németh Miklós
3: Győr Róbert,
     Matalin Bogdán

Páros:
1: Ausmann Miklós – Matalin 

Bogdán
2: Németh Miklós- Győr Róbert
3: Mohácsi Bence – Kovács Szi-

lárd, Baliczky András - Vágó Péter
Vegyes páros: 

1. Varró Vivien – Mohácsi Bence
2. Mohácsi Sára – Némedi Zalán
3. Lukács Tímea – Németh Mik-

lós, Bene Alexandra – Vágó Péter
DC csapat: 

1: Kovács Szilárd – Németh 
Miklós

2: Némedi Zalán – Ferenczi Zol-
tán

3: Baliczky András – Vágó Péter, 
Németh Sándor – Ivony Tamás

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

Mindhárom csapatunk elkezdte a 
küzdelmeket a tavaszi fordulókban. 
NBIII-ban és Pest megye I/b-ben a 
középmezőnybe tartozás és a biz-
tos bent maradás a cél. Az eddigi-
ek alapján ez sikerülni is fog. Pest 
megye I/C- s csapatunk számára 
továbbra is a tapasztalatszerzés és a 
fejlődés a legfontosabb. Hétről hétre 
jó meccseket játszunk. Járjuk az or-
szágot, és jönnek hozzánk az ellen-
felek, öregbítjük falunk jó hírnevét.

2018-ös évben a 2017. évi fel-
ajánlott személyi jövedelemadó 1%-
ából 101.322Ft-ot kaptunk, Melyet 
sportszerekre, felszerelésekre és 
versenyek rendezésére költöttünk.

Köszönjük minden kedves fel-
ajánlónak, hogy támogatta egye-
sületünket. Várjuk továbbiakban is 
felajánlásaikat. 

Név:TASK
Adószám: 18677375-1-13

Mohácsi Bence

TASK hírek!



16. 

TAGTOBORZÁS!
 Ha szeretnél egy összetartó, dinamikus, 

jókedèlyű csapat tagja lenni. Itt a 
lehetőség legyél a tagunk. Lèpj be a 
Tápiógyörgyei Polgárőr Egyesület 

kötelèkèbe. Jelentkezz. Elèrhetőségek: 
Molnár József elnök: 0670297 0139 vagy 
Dömők Zoltán alelnök : 0630230 2466. 
Várjuk jelentkezèseiteket. Legyetek a 

csapatunk tagjai.

Lényeges szempont az etető elhelyezé-
se, hiszen a madarak sem élnek félelem 
nélkül. Ők a macskák vagy a karvalyok 
közkedvelt táplálékai.

Az etetőket igyekezzünk úgy elhelyez-
ni, hogy védett helyen legyen a madarak 
számára. 

Fontos tudni, hogy a kistestű madarak 
40-42°-os testhőmérséklettel élnek, nekik 
ezt egész télen tartaniuk kell. 

A kitett táplálék tartalmazzon olajos 
magvakat (napraforgó, darált dió). A hi-
degben a madarak is szeretik a védett 
helyeket, igyekezzünk olyan etetőt hasz-
nálni, amibe a madár odúszerűen meg tud 
bújni. Vonjuk be a gyerekeket az etető ké-
szítésébe és elhelyezésébe, valamint bíz-
zuk rá az etető fenntartását.

Az etetőt rengeteg madár fogja látogat-
ni, cinege, veréb, pinty, zöldike!

Figyeljük rájuk, óvjuk őket a téli-tava-
szi hónapokban.

P. J.

Madáretetők fontossága

Kérjük azokat a faluszerető ambiciózus em-
bereket, akik e sorokat olvasva szeretnének egy 
kicsit tenni falunkért, szombaton reggel 8-kor 
gyülekezzenek a Községháza előtt.

Hozzanak gereblyét, metszőollót, lombfű-
részt, ki mivel szeretne dolgozni. Kérem az 
egyesületeket is, hogy 3-4 emberrel vegyenek 
részt ezen az eseményen. Rendbe tesszük azo-
kat az utcarészleteket, ahol belógó fák, gallyak 
miatt nehéz a járdán való közlekedés. Összeír-
juk a rosszul járható járdaszakaszokat, lefest-
jük a játszótér melletti pihenő padokat. Tesz-
szük ezt politikamentesen, a hely szépségéért, 
a jobb élet reményében, üzenve mindazoknak, 
akik a múltban politikai indíttatást sejtettek e 
munkák mögött.                             P.J.

2019-es falumegújítási nap április 27-én szombaton

FÉK-KARI Kft.
 Folyamatos akciók: 10W-40 

motorolaj, akkumulátorok.
Mannol termékek, kisgép alkatrészek, Stihl 

alkatrészek, olajok.
Szolgáltatásaink: Stihl, Briggs, Hecht 
és KF rotakapa szakszerviz, kerti kis-

gépek szervizelése, javítása,
Cipő, ruha, óra javíttatás, kulcsmáso-

lás,
Fék, kuplung felújítása

Elérhetőségeink: 
Telefonszám: +36 53 583 504, 

Ügyelet : +36 20 935 4812
E-mail: fekkari@freemail.hu, Web: www.

fekkarikft.hu
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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

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át Tápiógyörgye köz-
ségben 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

Köszönjük támogatását!

Rendelkezzen Ön is adója 1%-ról

Férfi segéd-
munkást 

felveszünk!

Érdeklődni lehet:
Tápió Tüzép

+36 20 613 2093
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Tápió Tüzép tavaszi átalakulása

Idén változások elé nézünk, cégünk május elsejével megszünteti az 
építőanyagok nagy részének a forgalmazását.

Ettől a hónaptól csak sóder, homok, murva, cement és tüzelőanyag 
forgalmazást végzünk. Májustól szeptember 30-ig a közvetlen telepi 

kiszolgálás szünetel.
Ezekben a hónapokban csak telefonon lehet rendelni a 

06-20/6132093-as telefonszámon.
Megrendelését 24 órán belül kiszállítjuk!

Áprilisban a Telep nagykereskedelmi áron kiárusítja a még raktáron lévő 
építőanyagokat, a fél raklap alatti árukat extra olcsó áron!

Október elsején újra nyitunk cseh dió, lengyel kazánszén, lignit, magyar 
szén, fabrikett, olcsó tüzifák és minőségi kalodás fa választékkal. 

Cégünk vállal gépi földmunkát, kocsibejáró készítést, talajegyengetést, 
föld feltöltést. Fuvarozunk darus és billenős teherautóval.

Gyártunk tolókapukat, utánfutókat, platókat. Javítunk karosszériát, 
futóműveket, féket, kipufogórendszert.

Homokfúvással rozsdátlanítunk fémfelületeket, legyen az 
karosszériaelem, felni, pótkocsi vagy teherautóváz. Amennyiben a 

homokfúvásra szánt felület nem mozgatható, a helyszínre is kiszállunk. 
Alapozunk, alvázvédőzünk, kisebb elemeket festünk.

Ha költözne, és dobozos teherautóra van szüksége, akkor szintén kereshet 
bizalommal bennünket a

 06-20/5571674-es számon!
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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 mindazoknak, 

akik mély fájdalmunkban együtt érezve 
kísérték utolsó útjára

VÁGÓ PÁLNÉ
1925-2018

Köszönetet mondunk a Gondozási 
Központ dolgozóinak áldozatos 
munkájukért. Gyászoló család

Tisztelt Tàpiógyörgyei lakosok. 

Hamarosan jön az adóbevallás 

ideje ès rendelkezni kell az 1%-

ról. Ezuton szeretnénk megkérni 

önöket ha ugy gondolják hogy a 

munkánk megérdemli az 1%-ot 

támogassák vele a Tápiógyörgyei 

Polgárőr Egyesületet. Adószámunk: 

18664397-1-13. Köszönjük.
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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.

Keresztény ünnepünk a Húsvét

Húsvétvasárnap – a feltámadás vasárnapja, a keresztények a feltámadt Krisztust ünneplik. Ehhez a naphoz 
tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, 
kalács, tojás, sonka és bor volt. Emellett ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek, nem 
főztek, nem hajtották ki és nem fogták be az állatokat.  

Húsvéthétfő – a locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete a 
keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat 
a zsidók locsolással akarták elhallgattatni.

A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták/járják a házakat és különböző versek, énekek kíséretében 
locsolták/locsolják meg a lányokat, asszonyokat. Az ,,öntözésért“ cserébe a lányok pirost tojást adnak a 
legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy a keresztfán 
függő Krisztus vére lecsöppenve megszínezte az éppen ott imdákozó nő kosarában található tojásokat.


