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XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM - 2019. JÚLIUS         A KÖZSÉG KÖZÉLETI LAPJA

FALUNAP - JÚLIUS 27.

- 9:00: Gulyaterelő futóverseny a 
TVKA szervezésében
- 15:00: Kézműves udvar és népi 
játékok
- 17:00: Iványi-Rékasi Judit festő 
kiállítása a Faluházban
- 18:30: Szarvas Rebeka tanítvá-
nyainak táncos műsora 

- 19:00: Tápiógyörgyei Ifjúsági 
Fúvószenekar fellépése 
- 20:00: Szulák Andrea fellépése 
- 21:00: Soltész Rezső műsora
- 22:00: Bangó Margit fellépése
- 23:00: Tűzijáték
- 23:30: Utcabál hajnalig, zenél: 
Megyes László

KASTÉLY STRANDFÜRDŐ
NYITVA TARTÁS:

Minden nap 9:00-tól 18:00-ig
Úszójeggyel minden nap 9:00-tól 10:00-ig és 18:00-tól 19:00-ig 

lehet bemenni.
Várjuk Önöket!

Vacsorajegyek kaphatók a Polgármesteri Hivatalban,
érdeklődni az 53 383-001-es telefonszámon lehet



2. 
Önkormányzati hírek

Tisztelt Györgyeiek!

Köszöntöm Önöket az elmúlt 
évek egyik legforróbb nyarán! 
Amikor ezt a cikkemet írom egy 
kánikulai vasárnap délután, arra 
gondolok, hogy a munkás hétköz-
napokat hogyan tudják kipihenni 
a forró éjszakákon, mennyire tud 
nyugodt maradni az éjszakai al-
vás?

Önkormányzatunk felelős dön-
tést hozott, amikor költségvetési 
tartalékából, mint előre nem látott 
feladat, megrendelte falunk első 
szúnyog gyérítését. A nyilvános 
médiákon egymást érték a hitetlen 
hozzászólások, a negatív kommen-
tek. A szúnyoggyérítést végző cég 
gépjárművébe beült Szőke László 
mezőőr, aki ellenőrizte, hogy min-
den utcába, minden zsákutcába is 
bejusson a gépjármű. Sőt, külön 
utat csináltak a strand területén 
és a Pszichiátriai Otthon (kastély-
park) területén. Az intézmény ve-
zetőjével történt egyezkedésünk 
után, az otthon vállalta, hogy 30 
ezer Ft-tal hozzájárul a költsége-
inkhez. A gázosítást 310 hektáron 
kellet elvégezni. 

Képviselő-testületünk június 
24-én döntött arról, hogy Újszil-
vás és Tápiószőlős Község Önkor-
mányzatával közösen beszerez egy 
olyan eszközt, amellyel önállóan 
és folyamatosan tudjuk végezni a 
szakhatóságok engedélye mellett a 
gyérítést.  Végül Tápiószőlős pol-
gármestere arról értesítette Újszil-
vás polgármesterét, hogy gyenge 
anyagi forrásaik miatt nem tudnak 
hozzájárulást fizetni. A közös esz-
köz birtokában, így a szomszédos 
faluval közösen könnyebben és 
gyorsabban tudunk reagálni a szú-
nyoginvázióra. Mire ez az újság 
megjelenik, elmondhatjuk, hogy 
már túl vagyunk a saját magunk 
által elvégzett irtáson. Remélem, 
hogy a más faluk híreit lájkolók, 
megosztók a saját lakóhelyük 
eredményeit is pozitívan értékelik 
és azt is megosztják, amikor Tá-
piógyörgyén is rendben mennek a 
dolgaink.

Túl vagyunk az év első nagy 
kátyúzásán. Természetesen egyez-
tettünk a kivitelező céggel, hol 
kell még dolgozniuk. Amennyiben 
a munkaerőhiány miatt ezt a „kis 
értékű” munkát be tudják ütemez-

ni, a rossz idő beálltáig visszajön-
nek még a maradék kátyút is be-
temetni. Ha valaki a Facebookon 
üzenget, az még nem jelenti azt, 
hogy ne tudnánk, milyen problé-
mák keserítik meg a lakók életét. 
Kis türelmet kérek, a megoldásra 
törekszünk.

Köszönöm azokat a biztató sza-
vakat, akik látták és megértették 
mi mindent tett a képviselő-testü-
let az orvosi ellátás problémájának 
megoldására. Újólag szeretném 
megköszönni Jancsó Zsanett dok-
tornő, Hódi Pál és Kelemen István 
doktor urak, valamint az ápolók, 
asszisztensek munkáját.

Pályázatot nyújtottunk be a 
Belügyminisztériumhoz az orvosi 
rendelő belső felújítása, valamint a 
Magyar Falu Program pályázatain 
belül az orvosi rendelő külső fel-
újítása tárgyában. Remélem, hogy 
magasabb politikai szereplők nem 
büntetni akarják Tápiógyörgye la-
kosságát azzal, hogy nem támogat-
ják a képviselő-testület erőfeszíté-
seit, hiszen a lakosok egészségével 
játszanak.

A képviselő-testület döntése 
értelmében a kötelező feladatok 
ellátásának, valamint a futó pályá-
zataink pénzügyi lebonyolításának 
érdekében felfüggesztettük a csa-
torna kamatainak fizetését. Előző 
évben még havi 2 milliós befizetést 
teljesítettünk. Így már „csak” 35 
millió Ft fizetni valónk van, amely 
veszélyezteti a település működte-
tését. Természetesen nem vagyunk 
egyedül, több település sem tud-
ja már ebben az évben vállalni a 
befizetéseket, csak nem nagyon 
merik hangoztatni. Képviselő-tes-
tületünk az elmúlt ülésen tárgyal-
ta a további befizetéseket és azt a 
döntést hozta, hogy szeptembertől 
havi 1 milliós befizetést vállalunk. 
A Csatorna Társulat felhatalma-
zást kapott a tagoktól, hogy milyen 
módon kezdje meg az elszámolást. 
Az eddig látott tervezet (melyet a 
tápiógyörgyei tagok nem fogadtak 
el) nem mutat olyan lehetőséget, 
amellyel az Önkormányzatok visz-
szakapnának nagyobb összeget, 
amit később vissza tudnának fizet-
ni a lakossági hozzájárulás csök-
kentésére.

Május közepén svájci testvér-
településünk küldöttsége járt ná-
lunk. A 3 napos itt tartózkodásuk 

során megtekintették aktuális be-
ruházásainkat és egy nagymértékű 
adományt adtak át közösen az Ön-
kormányzatnak és a Fúvós Egye-
sületnek, a Zeneiskola felújításá-
hoz. Már korábban érdeklődtek 
arról, milyen a közösség számára 
fontos tervünk van.  A pályázatunk 
csak a külső felújítást tartalmazta, 
így ők 20.000 svájci frankkal (kb. 
5.700.000,-Ft-tal) a belső felújítás-
hoz kívántak hozzájárulni. 

A START munkaprogram „Ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok 
felújítása” pályázatunk 2. üteme 
jól halad. A program során a régi 
„Fakanál” üzem felújítását átala-
kítását végezzük. Ebben az évben 
a tető építése, a tetőszigetelése, 
és további nyílászárók beépíté-
se van folyamatban. 2018-ban 
2.999.842.- Ft anyag és 2.470.440.- 
Ft eszköztámogatást kaptunk. 
2019-ben 6.316.000.- Ft hozzájá-
rulást kaptunk és 6.174.261.- Ft 
önrészt biztosítottunk. Képviselő-
testületünk 2019. június 24-i ülé-
sén az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok eladásából származó 
tartalékból 4.606.000.- Ft-ot cso-
portosított át a „Fakanál üzem” át-
építésének költségeire. Itt az újság 
hasábjain szeretném megköszönni 
a Tápiógyörgyei Tűzoltó Egyesü-
let elnökének és tagjainak felaján-
lását. Különböző, az egyesületek 
lehetőségein alapuló pályázatokon 
keresztül, elnyert pályázati támo-
gatással, az ipari padlót, a fűtés 
anyagainak beszerzését, valamint 
a villamos hálózat kiépítését ma-
gukra vállalták. 

Immáron 17. alkalommal szer-
vezzük meg július utolsó szom-
batján a Falunapot. A már kibő-
vült rendezvények szervezésében 
külön köszönetemet fejezem ki a 
Tápió-Völgye Közhasznú Alapít-
vány tagjainak, akik a kézműves 
foglalkozást és a Gulyaterelő fu-
tóversenyt szervezik ezen a napon.

Várunk sok szeretettel minden-
kit a remélhetőleg szúnyogmentes 
szombat estén. Mulassuk át az éj-
szakát!

Hűs estéket, jó sütögetéseket a 
kertben és hideg fröccsöket kívá-
nok.

Varró István
polgármester



3.Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2019.(VI.24.) sz. önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint megsértésük jogkövetkezményeiről
Tápiógyörgye Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk a) pontjában biztosított jogkörében el-
járva, Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) a 143. § (4) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
és az Mötv. 8.§ (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól va-
lamint megsértésük jogkövetkezményeiről 
a következőket rendeli el.

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1. §.(1) E rendeletet Tápiógyörgye 

Község közigazgatási területén, természe-
tes személyjogi személy vagy jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezet által 
elkövetett, a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartásokra kell alkal-
mazni.

(2) Nem állapítható meg a közösségi 
együttélés szabályait sértő magatartás meg-
valósulása, ha a tevékenységgel, mulasztás-
sal vagy jogellenes állapot fenntartásával 
szabálysértés vagy bűncselekmény valósul 
meg, vagy más jogszabály közigazgatási 
bírság alkalmazását írja elő.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. közösségi együttélés alapvető sza-

bályait sértő magatartás: az a tevékenység 
vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot 
fenntartásában megnyilvánuló magatar-
tás, amely szabálysértésnek vagy bűncse-
lekménynek nem minősül, de a közösségi 
együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti 
vagy veszélyezteti, és amelyet Tápiógyör-
gye Község Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
e rendeletben közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartásnak minősít.

2. ingatlantulajdonos: az a természetes 
vagy jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, akinek/amely-
nek tulajdonában - vagy ha birtokosa a tu-
lajdonos személyétől eltér - birtokában az 
ingatlan van.

3. zöldterület (e rendelet alkalmazása 
során): állandó növényzettel fedett közterü-
let, amely a település klimatikus viszonya-
inak megőrzését, javítását, ökológiai rend-
szerének védelmét, a pihenést és testedzést, 
vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá 
az a növényzet nélküli földes, murvás stb. 
közterület, ami a fenti funkciónak tesz ele-
get, de arról a korábbi növényzetet károsító 
hatások már kipusztították.

3. Az eljárás lefolytatására vonatko-
zó szabályok

3. § Az eljárás lefolytatására az általá-
nos közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni az e rendeletben meghatározott elté-

résekkel.
4. § (1) A közösségi együttélés alapve-

tő szabályait sértő magatartás miatt a köz-
igazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy 
a hatóság részéről eljáró személy észlelése 
alapján hivatalból indul.

(2) A közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekménnyel megvalósu-

ló, a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartás esetén a cselekmény 
elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló közös-
ségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a jogszerű teljesítésre 
nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásában 
megnyilvánuló közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartás esetén a 
jogellenes állapot észlelésétől számított 6 
hónapon belül indítható meg.

5. § E rendelet alapján indult eljárá-
sokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását 
Tápiógyörgye Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Tápiógyörgye Község 
Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruház-
za át.

4. A közösségi egy üttélés alapve-
tő szabályaiba ütköző magatartások 
elkövetőjével szemben alkalmazható 

hátrányos jogkövetkezmények
6. § (1) Közigazgatási szankció
a) a figyelmeztetés,
b) a közigazgatási bírság,
c) az elkobzás és
d) a jogszabályban meghatározott, 

egyéb szankció.
(2) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés 

befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél 
a jogszabályban, illetve hatósági döntésben 
foglalt előírásokat megsértette,

a) és a jogszabály vagy hatósági dön-
tés megsértése a jogellenes magatartás 
megszüntetésével vagy a jogszerű állapot 
helyreállításával orvosolható, a hatóság fi-
gyelmeztetést tartalmazó döntésben felhív-
ja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, 
és megfelelő határidő megállapításával, 
valamint a jogkövetkezményekre történő 
figyelmeztetéssel kötelezi annak megszün-
tetésére,

b) ha az a) pont szerinti felhívásban 
meghatározott határidő eredménytelenül 
telt el, vagy az

a) pont alkalmazása kizárt, a hatóság hi-
vatali eljárásban egyéb szankciót alkalmaz,

(3) A helyi önkormányzat képviselő-
testületének rendelete alapján megállapít-
ható közigazgatási bírság felső határa - a 
jogsértő személyétől függően - természetes 
személyek esetén kétszázezer forint jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetek esetén kétmillió forint 
lehet.

(4) Fiatalkorúval szemben közigaz-
gatási bírság kiszabásának akkor van helye, 

ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendel-
kezik vagy önként vállalja a közigazgatási 
bírság megfizetését.

(5) A közigazgatási bírságot a határozat 
közlésétől számított 30 napon belül kell 
megfizetni Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzata 65200012-11110718-000000000 
számú

bírság beszedési bankszámlájára utalás-
sal vagy átutalási postautalványon történő 
befizetéssel.

II. fejezet
A közösségi együttélés alapvető sza-

bályait sértő magatartások
1. Állattartásra vonatkozó szabályok
7. § (1) A közösségi együttélés szabá-

lyaival ellentétes magatartást valósít meg 
az, aki a kedvtelésből tartott állatok szabá-
lyozásáról szóló jogi normát nem tartja be, 
továbbá, aki

a) olyan módon tart állatot, hogy az 
veszélyezteti az állat vagy az ember életét, 
testi épségét, egészségét, vagy azzal anyagi 
kárt okoz,

b) olyan módon tart állatot, hogy az ál-
lat veszélyezteti vagy rongálja a szomszé-
dos ingatlanon elhelyezett építményeket, 
tárgyakat, növényeket,

c) nem biztosítja az állat oly módon tör-
ténő tartását, hogy a környező ingatlanokra, 
közterületre ne tudjon átjutni,

d) ebet közterületre póráz nélkül kivisz, 
kienged,

e) harapós ebet szájkosár és póráz nél-
kül közterületre kivisz, kienged,

f) állatot - vakvezető kutya, a Rendőr-
ség vagy a Katasztrófavédelem által kikép-
zett szolgálati kutya kivételével - beenged, 
illetve bevisz

fa) oktatási és egészségügyi, szociális, 
kulturális intézmények területére az okta-
tási célú bemutatók, kiállítások kivételével,

fb) ügyfélforgalmat bonyolító intézmé-
nyek épületeibe,

fc) a temető területére,
g) haszonállatot közterületen engedély 

nélkül legeltet.
2. Közterületek használatával kap-

csolatos magatartások
8. § (1) A közterületek használatával 

összefüggően a közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartást követ el 
az, aki a helyi környezet védelméről, a köz-
területek és ingatlanok rendjéről a település 
tisztaságáról szóló 13/2009.(VI.22.) önkor-
mányzati rendelet rendelkezéseit megszegi, 
továbbá az, aki

a) közterületet engedély nélkül vagy 
attól eltérően lekerít (beleértve a közterület 
ingatlan előtti és a közúttal vagy járdával 
határos gondozott részének védelmére ki-
helyezett kő, fém, karó huzal vagy bármely 
anyag, amely a közforgalmi terület haszná-
lata balesetveszélyt idézhet elő), a közhasz-
nálat elől elzár,



4. 
b) az építőanyagot, építéshez szüksé-

ges szerkezetet, valamint bontásból, fel-
újításból származó anyagot, építési törme-
léket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl 
engedély nélkül közterületen tárol,

c) az igénybevett közterületek burko-
latán betont, habarcsot kever, ragasztó-
anyagot melegít, vagy tevékenységéhez a 
közterületet az építési, közterület-foglalási 
engedélyben foglaltaktól eltérő egyéb mó-
don használja,

d) közterületen a közúti közlekedés 
alapvető szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) 
meghatározott hibaelhárítás kivételével 
járművet javít, átalakít, tárol;

e) a közparkokat, köztárgyak környe-
zetében lévő díszburkolatokat, zöldte-
rületeket, sétányokat, játszótereket gör-
korcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, 
motorkerékpárral és gépjárművekkel ren-
deltetéstől eltérő módon vagy céllal hasz-
nál,

f) hirdetményeket, reklámtáblákat, 
kirakatszekrényeket -rendeltetésszerű hir-
detésre szolgáló berendezések kivételével- 
engedély nélkül elhelyez (kivételt képez a 
választási plakát).

g) engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően utat elzár, az úton, az alatt vagy 
a felett építményt vagy más létesítményt, 
illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,

h) az út árkába vagy átereszébe olyan 
anyagot juttat, amely a lefolyást akadá-
lyozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi,

i) az úton, az alatt, felett vagy mellett 
végzett munka jelzésére vonatkozó kötele-
zettségét megszegi,

j) az utat vagy az út műtárgyát gondat-
lanul megrongálja

k) közterületen álló építményeken, 
épületek falán, kerítéseken - a rendelte-
tésszerű hirdetésre szolgáló berendezések 
kivételével - hirdet, falragaszt, vagy reklá-
mot elhelyez, az elhelyezett hirdetmények 
eltakarításáról nem gondoskodik,

l) élő fán, növényzeten hirdetést helyez 
el.

3. Közterületek és ingatlanok 
tisztántartásával kapcsolatos magatar-

tások
9. § A közterületek tisztántartásával 

összefüggően a közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartást követ el 
az, aki a 13/2009.(XII.16.) önkormányzati 
rendelet rendelkezéseit megszegi, továbbá 
az, aki

a) a beépített, illetve beépítetlen belte-
rületi ingatlana előtti járdán, illetve mellet-
te nőtt gazt nem írtja, a füvet nem ápolja, 
a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem 
gondoskodik,

b) a járdáról letakarított havat a gyalo-
gos, illetve járműközlekedést akadályozó 
módon rakja le,

c) a havat útkereszteződésben, úttor-
kolatban, kapubejárat elé, tömegközleke-
déshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a 
közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgy-

ra, közérdekű létesítményre, illetve parko-
sított területre rakja,

d) a hó eltakarításról, síkosság-men-
tesítésről nem gondoskodik, télidőben a 
járdaszakaszon a gyalogos forgalmat nem 
biztosítja,

e) a közterületet szennyezi, valamint a 
keletkezett szennyezést nem szünteti meg,

f) az ingatlan előtti árkot, folyókát, 
csatomanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem 
biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását akadályozó anyagok (hordalék, hul-
ladék) eltávolításáról nem gondoskodik,

g) ingatlanát (beleérve: ingatlan előt-
ti közterület, az ingatlan udvarát, kertjét) 
nem gondozza, tisztítja, tartja rendben fo-
lyamatosan, a gyomnövényeket nem irtja,

h) közterületen gépjárművet mos,
i) közterületen lévő berendezési és fel-

szerelési tárgyat beszennyez,
j) közterületen lévő fákat, díszcserjé-

ket, növényeket kiirtja, részeit megsérti, 
engedély nélkül gallyaz, csonkít.

4. Házszám táblák elhelyezésével 
kapcsolatos magatartások

10. § A közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el az 
az ingatlantulajdonos, aki a házszámtáb-
la beszerzéséről, közterületről jól látható 
módon történő kihelyezéséről, szükség 
szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gon-
doskodik.

5. Köztemető használatával kapcso-
latos magatartások

11. § A köztemető használatával össze-
függően a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) a temetési helyen túlterjeszkedő, 
közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal 
ellátott sírjelet helyez el,

b) a temetőben nem a hely csendjének, 
kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

c) hangoskodással, zajkeltéssel a szer-
tartások rendjét megzavarja, a látogatók 
kegyeleti érzéseit megsérti,

d) a temetőbe állatot visz (kivételt ké-
pez a vakvezető kutya),

e) hulladékot, koszorút, virágmarad-
ványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb 
helyen lerak, elhagy.

6. Kerti hulladék égetésével kapcso-
latos magatartások

12. § A kerti hulladék égetésével ösz-
szefüggően a közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartást követ el 
az, aki a 13/2009.(XII.16.) önkormányzati 
rendelet 20.§-ában foglaltakat nem tartja 
be.

7. Települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos magatartások

13. § A települési folyékony hulladék-
kal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás-
sal összefüggően a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást követ 
el az, aki

a) a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgálta-
tást nem veszi igénybe, vagy nem az arra 

jogosult szolgáltatóval végezteti el a szál-
lítást,

b) szolgáltató, aki települési folyékony 
hulladék eredetét és elhelyezését nem 
tudja megfelelően igazolni, a folyékony 
hulladék elhelyezését nem az arra kijelölt 
telephelyen végzi. 

8. Települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos magatartások

14. § A települési szilárd hulladék 
kezelésével összefüggően a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el az, aki

a) szemetet felhalmoz, szemetét más 
ingatlanán helyezi el,

b) szemétgyűjtőedény és környékének 
tisztántartásáról (takarításáról, fertőtleníté-
séről) nem gondoskodik,

c) a közterületi szelektív hulladékgyűj-
tőt nem rendeltetésszerűen használja, azt 
megrongálja,

d) az élővízfolyást, annak partjait sze-
mét, vagy egyéb hulladék lerakásával be-
szennyezi,

e) a rothadó bűzös szemét, hulladék el-
szállításáról, megsemmisítéséről haladék-
talanul nem gondoskodik,

f) kazánban, kályhában gumi, mű-
anyag, műanyagpalack, egyéb veszélyes 
hulladék égetését végzi,

g) közterületen szemetet, lomot helyez 
el.

9. Zaj- és rezgésvédelemmel kapcso-
latos magatartások

15. § Zaj-és rezgésvédelemmel össze-
függően a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) a 13/2009.(VI.22.) önkormányzati 
rendelet 27.§-ában foglaltakat nem tartja 
be,

b) a községben zajjal járó építési, bon-
tási tevékenységet hétköznap 22.00 és 6.00 
óra között, vasárnap és ünnepnapon 08.00 
óra előtt végez, kivéve a közművek meg-
hibásodásának javításából adódó munká-
latok;

c) a községben az ingatlanon zöldfe-
lület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő 
tevékenységet hétköznap 22.00 és 6.00 óra 
között, vasárnap és ünnepnapon 08.00 óra 
előtt végez,

d) szombat, vasárnap és ünnepnapo-
kon mások nyugalmának zavarására alkal-
mas hangerővel zenét hallgat.

III. fejezet Záró rendelkezések
16. § (1) E rendelet 2019. július 01. 

napján lép hatályba.
(2) A rendelet a hatálybalépést követő-

en megvalósuló közösségi együttélés sza-
bályaival ellentétes magatartások esetén 
alkalmazható.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 

Varró István polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző
Záradék: a rendelet a mai napon kihir-

detésre került.
Tápiógyörgye, 2019. június 25.



5.A Felvidék magyar emlékeinek nyomában
A Torockó Baráti Társaság 2019. 

május 31.‒június 2. között szervezte 
meg idei első kirándulását, amely a fel-
vidéki magyarság történelmi emlékhe-
lyeinek és épített örökségének, valamint 
élő közösségeinek felkeresése céljából 
indult útjára. Az 50 fős kirándulócsa-
pat az első nap folyamán ellátogatott a 
garamszentbenedeki apátságba, amely 
a gótikus építészet remekműve mel-
lett többek között a helyszínen őrzött, 
Hunyadi Mátyás által adományozott 
Szent Vér ereklyéről vált méltán híres-
sé. Majd a nap második felében a Léván 
található Reviczky Házba és református 
templomba kopogtatott be a társaság, 
ahol a helyi közösség tagjai meséltek 
a városban zajló magyar kulturális, ok-
tatási és egyházi élet mindennapjairól. 
Ugyanit került sor Gróf Esterházy Já-
nos felvidéki magyar mártír politikus 
emléktáblájának megkoszorúzására, 
akinek a Nyitra melletti Alsóbodokon 
található sírját az elmúlt évben már 
felkeresték az egyesület tagjai. Az est 
során Tápiógyörgye csallóközi test-
vér-településén, Nagymegyerben nyert 
elszállásolást a kirándulócsapat, amely 
a Csemadok helyi alapszervezetének 
vendégszeretetét élvezve, egy közösen 
elfogyasztott szabadtéri vacsora kereté-
ben nyújtott alkalmat a régi barátokkal 
való találkozásra. A második nap úti 

célja előbb a Kis-Kárpátok hegyeiben 
megbújó Vöröskő vára volt, amely a 
Pálffy család egykori rezidenciájaként, 
a magyar főnemesi osztály igényes 
építészeti és lakberendezési szokásait 
mutatta be. Majd az innen nem mesz-
sze elhelyezkedő Nagyszombat város-
ába utazott át a társaság, amely a díszes 
templomairól elhíresülten, a „Felvidék 
Rómájaként” vonult be a köztudatba. 
A harmadik nap során a trianoni béke-
tárgyalásokra kiutazó magyar delegáció 
leghíresebb tagjának, Gróf Apponyi 
Albert éberhardi kastélyának, valamint 
családja temetkezési helyszínéül szol-
gáló kápolnájának felkeresése követke-
zett a programban, amely a Csemadok 

ottani alapszervezetének vezetésével és 
vendégfogadásával nyert megvalósu-
lást.  A néhai nagy tiszteletnek örvendő 
politikus az ország számos városának 
és községének hasonló gesztusa mel-
lett, 1921-ben Tápiógyörgye díszpol-
gári címét is megkapta, amely ez által 
is indokolttá tette sírjának megkoszo-
rúzását. Végezetül a kirándulás utolsó 
programeleme, Jóka település mellett 
a Kis-Duna partján található, akácfacö-
löpökre épült vízimalom megtekintése 
volt, amely ma is működőképes beren-
dezésével nyerte el minden kiránduló 
csodálatát.

Németh Csaba

A nagyszombati Keresztelő Szent János székesegyházban

Mennyit érhet az ízes palacsinta egy határon túli szórványtelepülésen?
Legelőször 2008-ban, végzős 

farmosi diákként utaztam Erdélybe, 
miután akkori újdonsült történelem ta-
nárunkat hosszas tanórák közti szüne-
tekben történő „tüntetésekkel” és dolgo-
zatokra írt hazafias idézetekkel sikerült 
meggyőzni, hogy ne csak beszéljen a 
székelyekről és az erdélyi szórványról, 
hanem igenis vigyen el oda minket, s 
mutassa meg, hogy amiről beszél, az a 
valóságban hogyan is néz ki. Később 
sok éven keresztül jártam még a farmosi 
iskolásoknak szervezett erdélyi kirándu-
lásokra öregdiákként. 2019-ben viszont 
egyfajta „szintlépés” következett be: im-
máron nem diákként, hanem felnőttként 
hívtak egy erdélyi útra, ahol a cél sem a 
kikapcsolódás vagy a szórakozás volt, 
hanem egy küldetés: közel kétszáz pa-
lacsintát készítettünk el az Abrudbányai 
Magyar Napokon.

Abrudbánya egy kb. 5000 lélekszá-
mú település Erdély szívében. Mély-
szórvány, ami azt jelenti, hogy ötven ki-
lométeres körzetben csak román lakosú 
falvak és városok veszik körül, nincse-

nek magyar intézmények (pl. iskola, 

orvos, bárminemű ügyintézés). Helyben 
is csak egy maroknyi magyar él, 37 re-
formátus, 34 katolikus és 1 unitárius. 
Magukra hagyva, de reményekkel teli 
küzdenek magyarságuk megtartásáért. 

Éppen ezért rendezik meg évről évre 
az Abrudbányai Magyar Napokat, me-
lyen idén június 29-én én is részt vettem 
két régi tanárommal, dr. Ácsné Hild Jo-
lánnal és Németh Csabával, valamint a 
tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság 
további öt lelkes tagjával, Komáromi 
Gyulával, Tóth Teréziával, Somosvári 
Józseffel, Somosvári Józsefnével és 

Velkei Ferenccel együtt. Egy ilyen szór-
ványközösségben az anyaországi testvé-
rek puszta jelenléte is sokat számíthat, így 
mindenképp ott volt a helyünk. Emellett 
pedig palacsintakészítéssel próbáltuk se-
gíteni a rendezvény szervezőinek, amely 
végül igen nagy sikert aratott, a közel 
200 palacsinta hamar elfogyott, a helyiek 
jóízűen falatoztak belőle.

Szombaton, közvetlenül az érkezé-
sünk után és a vasárnapi távozásunk előtt 
is meghallgattuk a református templom-
ban az ünnepi istentiszteletet. A helyi lel-
kész szavai szívhez szólóak voltak. Pré-
dikációjából remény hallatszott ki a helyi 
magyarságot illetően, s megható módón 
csapatunkat is beszédébe foglalta. 

Az ottaniak számára a magyarság 
megtartásának két pillére a templom és 
az iskola. Ha magyar iskola nincs, ak-
kor a pap, a lelkész feladata összefogni 
és életben tartani a közösséget. Mint 
ahogy mindezt a gyerekek is kiemel-
ték Reményik Sándor szavaival az ün-
nepség keretein belül: „Ne hagyjátok a 
templomot, a templomot s az iskolát!”

Szarvas Angéla

A palacsintasütők lelkes csapata 
Ladányi Péter Sándor református 

lelkésszel



A 181 tanítási napra visszatekintve 
úgy értékelem, ismét magunk mögött 
hagytunk egy nagyon aktív évet, a sok 
feladat, rendezvény, tanítás-tanulási fo-
lyamat ismét örömmel és elégedettség-
gel töltheti el szívünket, ebben a tanév-
ben is mindent megtettünk azért, hogy 
fejlődjünk, eredményekhez jussunk.

A bizonyítványosztás jó alkalom 
arra, hogy mindenki egyénileg is átgon-
dolja, hogy megtett – e minden tőle tel-
hetőt a tanév során.

A nyolcadikosok számára az álta-
lános iskolai tanulmányok befejezése 
sok év munkájának lezárását jelenti. Az 
érdemjegyekben összegződik szorgal-
muk, céltudatosságuk, de felelősségük 
is. Az érdemjegyek megmutatják, hogy 
mennyire vették komolyan a tanulást, 
a felkészülést, és ezen keresztül milyen 
módon tudnak elszámolni az elért ered-
ménnyel szüleiknek azzal a sok-sok felé-
jük irányuló figyelemmel, áldozatválla-
lással, szeretettel, ami végig kísérte őket 
általános iskolai tanulmányok során. Az, 
aki komolyan veszi a felkészülést, az po-
zitív élményként éli meg az iskolaváltást 
is. Gratulálok még egyszer, és kívánom, 
hogy a Kazinczy Ferenc Általános Is-
kolában átélt tapasztalatok segítsenek 
benneteket a jövőben azzal, hogy korri-
gálva esetleges tévedéseiteket sikeresen 
vegyétek az előttetek álló akadályokat. 
Köszönjük az együtt töltött, időnként 
nehéz, de visszatekintve mindenképpen 
szép napokat.

A tanévet még Ilonka Zoltán igazga-
tó úrral nyitottuk és eszünkbe sem jutott, 
hogy alig fél év alatt ez történik. Úgy 
érzem, személyisége és kisugárzása még 
most is itt van közöttünk. Isten nyugosz-
talja! Nagy reményekkel és bizakodással 
várjuk az igazgató választás eredményét.

Mint ahogy nagy reményekkel, bi-
zakodással vártuk ezt a 10 hónapot is, 
amely rohamléptekkel száguldott el 
velünk. Visszatekintve elmondhatjuk, 
hogy mozgalmas, izgalmas, munkával 
teli tanévet zárunk a mai napon. Az eddi-
gi hagyományainkat megtartottuk, volt 
akadályverseny, pályaorientációs nap, 
témahetek, farsangi mulatság, DÖK nap, 
gyermeknap, nyílt nap, bankett. Meg-
rendeztük a pályaorientációs napunkat, 
melyen minden évfolyam a maga mód-
ján részt tudott venni. Tizenegyedik al-
kalommal rendezte meg iskolánk a kis-
térségi szövegértési versenyt, amelyre 
a környékből nagy örömmel jönnek a 
csapatok a színes feladatokat megoldani. 
Bevezettük a Kréta E-napló rendszerét, 
melyet a tavalyi próbaév után, idén már 
papír alapú napló nélkül kellett használ-
nunk. Így tanév végén elmondhatom, 
jól vizsgázott a rendszer és mi is. Ehhez 
az informatikai háttér megvan, hiszen 
minden kollégánk kapott felhasználásra 

laptopot a fenntartótól, órákra már 30 
tabletet is vihettünk be oktatási céllal, 
valamint a jövő tanévtől 3 kiváló teljesít-
ményű interaktív panel is rendelkezésre 
fog állni. Most már csak abban kell bíz-
nunk, hogy az internet szolgáltató is lé-
pést fog tudni tartani a fejlődéssel.

Nemzetközi kapcsolataink is meg-
maradtak, és szeretnénk továbbra is 
ápolni. Ebben a tanévben is több testvér-
településsel volt programunk: Még Ilon-
ka Zoltán kezdeményezésére, de már 
Tóth Pál vezényletével a nemzetközi ba-
rátság kupán vettünk részt Szlovákiában, 
és Torockót is meglátogattuk a Határta-
lanul nyertes pályázatának keretében. 
Nagymegyeri testvériskolánk vendég-
szeretetét élvezhettük 15 diákkal az ősz 
folyamán és érdekes programokban volt 
részünk. Ezt a meghívást viszonozva 
idén ősszel felvidéki gyermekcsoport 
fog hozzánk ellátogatni. A svájci testvér-
településünkkel való kapcsolat is tovább 
halad, szeptember 2-án 26 fős gyermek-
csapat látogat el hozzánk, és bízunk ben-
ne, hogy mi is ki tudunk hozzájuk utazni 
még ebben az évben. Szeretnénk ezeket 
a programokat, a következő években is 
megtartani, tovább gyarapítani. 

Szép összegeket kapott, néhány kivé-
tellel, minden osztályunk a Reál osztály-
kassza pályázatából. Országosan is igen 
előkelő helyen végzett néhány tanuló-
csoportunk és azt gondolom beszélőek 
az adatok, amikor azt mondom, hogy a 
Magyarország egész területén kiosztott 
25 millió forintból a mi iskolánk tanu-
lói több, mint 1 millió forintot nyertek. 
Így lehet és így kell a szemétből pénzt 
keresni! Tudomásunk szerint ez az akció 
a következő évben is folytatódni fog. És 
akkor még nem beszéltem a papírgyűj-
tésből szerzett forintokról. Szeretném, 
ha a következő években ez a tendencia 
csak nőne. A pályázatok sorát gyarapítja 
az Erzsébet programban való részvéte-
lünk. Négy pályázatot adtunk be, ebből 
mind a négy nyert. Az 5. és a 7. évfo-
lyammal egy 3 napos balatoni kirándu-
láson vettünk részt szinte teljesen ingyen 
májusban, és az elkövetkező két hétben 
iskolánk ad otthont 2 napközis Erzsébet 
tábornak, melyek programokban gazdag 
élményeket biztosítanak közel 100 diák-
nak. Június 30. és július 5. között egy 5 
napos zánkai ottalvós táborba is viszünk 
40 gyermeket, és 30 gyermek a szolnoki 
Tiszaligetben tölt el hétfőtől 5 kellemes 
napot egy szinte teljesen ingyenes tábor-
ban. 

A rengeteg program és esemény 
mellett azért tanultunk, tanítottunk is. 
Mi sem jelzi ezt jobban, mint a kitűnő 
és jeles eredmények igen szép száma, 
a kimagasló versenyeredmények so-
kasága. Iskolánkat ebben a tanévben a 
következő tanulók, csapatok képviselték 

sikerrel megyei és országos tanulmányi 
versenyeken és itt csak a legelőkelőbb 
helyeken végzetteket sorolnám fel, mert 
a lista egyébként sokkal hosszabb:

Színes tinták – megyei magyar iroda-
lom verseny: Petrován Edina, Schmidt 
Dzsenifer, Juhász Dávid értek el szép 
helyezést

Szép magyar beszéd megyei ver-
seny, Jászberény: Fehér Natália, Juhász 
Dávid végeztek előkelő helyen 

Fenntarthatósági témahét keretén 
belül megrendezett Környezetvédelmi 
versenyen iskolánk megyei 19. helyezett 
lett.

A Magyar Telekom meseíró pályáza-
tán Kóté Jázmin, Jónás Milán, Nagy Li-
liána Zita és Ohnsorge Beáta Liza meséi 
kerültek be a legjobbak közé.

Zrínyi matematika versenyen részt 
vevők a középmezőnyben végeztek

Mátyás király emlékverseny 7. o. 
szerepelt előkelő helyen

Országos német verseny – 2 tanuló 
bejutott a megyei fordulóba

Lovas Bence 8. a – Hermann Ottó 
Kárpát-medencei Biológia Verseny me-
gyei fordulóján 4. helyezést ért el.

Zöld Okos Kupán Vidra Zsuzsanna 
tanárnő szakköri csapata 9. helyezést ért 
el Pest megyében

Literatum tesztverseny – megyei 
döntőn: Jónás Milán, Faragó Botond, 
Bai Enikő vett részt és szerepelt nagy-
szerűen.

A tanulók eredményességéhez nagy-
ban hozzájárult a pedagógusok felkészí-
tő munkája is, melyet ezúton a tanulók 
nevében is megköszönök. Köszönöm 
pedagógusi elhivatottságból fakadó 
munkájukat, szabadidejüket feláldozó 
önzetlen tevékenységüket! 

E tanév végén 3 kollégánk kezdi 
meg megérdemelt pihenését négy évti-
zedes pályafutását követően. 

Katona Gizella: Intézményünk fej-
lesztőmunkája az ő körültekintő szak-
mai irányítása mellett zajlott, először 
megbízási szerződéssel, majd 2011 óta 
teljes állásban. Az iskolai fejlesztőmun-
kát már a településünk óvodájában meg-
alapozza, hiszen ott is ő irányítja ezt a 
tevékenységet.

A fejlesztő csoport vezetőjeként kap-
csolata kollégáival mindig naprakész, tá-
jékoztatása az érintett tanulókat illetően 
pontos, előremutató, segítő.

Céljai között első helyen szerepel a 
mai napig, hogy érzékenyítse kollégáit, 
diákjait a sajátos nevelési igényű tanulók 
problémáinak elfogadására.

Minden tantestületi értekezleten fel-
vet egy-egy témát, melynek célja a szak-
mailag helytálló tájékoztatás mellett az 
érdeklődés felkeltése.

Toleranciájának és érzelmi intelli-
genciájának köszönhetően mindig a ta-
nulók érdekeit tartja legfontosabbnak.

Olyan pedagógus, aki meggyő-
ződéssel igyekszik hidat építeni a 

6. 
Tanév végi gondolatok
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sérült, fogyatékos emberek és az egész-
séges emberek társadalma között, s aki 
kapcsolatteremtő képességével, s felelős 
szakmai tudásával példát mutat mind-
annyiunk számára.

Kiss Gabriella: Annak ellenére, hogy 
Tápiógyörgyén született, nem az alma 
materben kezdte meg pedagógusi pályá-
ját. Gyermekotthonban kapott munkát, 
és szerzett rengeteg tapasztalatot.

A sors úgy hozta, hogy hazatérjen fi-
ával, a szülői házba, így a tápiógyörgyei 
általános iskolában kapott állást mate-
matika-fizika szakos nevelőként. Szív-
ügyének tekintette minden egyes diákja 
tanulmányi előmenetelét, sosem adta 
föl, hogy mindenkiből jó embert nevel-
jen.

A tápiógyörgyei évei alatt jó néhány 
nyolcadikos osztályt elballagtatott, volt 
tanítványai nagyon sok szeretettel gon-
dolnak rá a mai napig. Nagyon fontos 
volt számára, hogy jól felkészült, alapos 
tudással rendelkező diákokat küldjön a 
középiskolákba.

A tantestületben is közkedvelt sze-
mélyiség, segítőkész, megértő, kol-
légáira odafigyelő, nagyszerű ember. 
Következetessége, példamutató fegyel-
mezettsége mindannyiunk számára kö-
vetendő lehet.

Szabó Erika:
Tápiógyörgyén 1983. óta él. Három 

gyermek nevelése mellett két munka-
helyen is helyt kellett állnia. Ezt mindig 
becsülettel, teljes odaadással, szakmai 
tudása legjavát adva tette. Könyvtárosi 
munkát is ellátott 1996. óta, a könyvtár 
vezetője is volt.

A Faluújság szerkesztésében is el-
évülhetetlen érdemeket szerzett az évek 
során.

Szívügyének tekintette a gyerekek 
olvasóvá nevelését is, számtalan emlé-
kezetes könyvtári vetélkedő szervezője 
volt. Személye mindig is kapocs volt 
az iskola és a könyvtár között, nagyban 
megkönnyítve ezzel kollégái munkáját 
is. Az évek során rájött arra, hogy szeret-
ne még többet tenni a mentálisan sérült, 
tanulásban akadályozott gyerekekért. 
Azért, hogy ezt a munkát minél sikere-
sebben, és eredményesebben tudja ellát-
ni sok tanfolyamot elvégzett.

Ez a negyven év bizonyítéka volt an-
nak, hogy csendes, szorgalmas, odaadó 
munkával, kedvességgel hogyan válhat 
valaki egy közösség aktív, megbízható, 
segítő tagjává. 

Köszönjük nekik sok évtizedes 
munkájukat és kívánunk nekik hosszú, 
egészségben gazdag, családjuk körében 
és szeretetében eltöltött, boldog és nyu-
godt éveket!

Természetesen köszönöm a többi 
kollégának is és legfőképp helyettesem-
nek, Szarvas Józsefnének a színvonalas 
szakmai munkát, mellyel eredményessé 

tették az elmúlt tanévet is! Azon mun-
kálkodunk, hogy a ránk bízott gye-

rekekből a bennük rejlő értékeket minél 
nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk 
felszínre. A tantestület szeretné megőriz-
ni, a ránk annyira jellemző: otthonos-
ságot, családias légkört. Valamennyien 
arra törekszünk, hogy munkájukra, éle-
tükre igényes, felnőttként jól boldoguló, 
kiegyensúlyozott személyiségeket ne-
veljünk.

A Kazinczy Ferenc Tagiskola dolgo-
zóinak, a technikai dolgozóknak is sze-
retném megköszönni a pontos, precíz, 
szorgalmas munkát. Nélkülük iskolánk 
nem lenne minden nap tiszta, a telefonok 
csöröghetnének a titkárságon naphosszat 
és a pedagógiai asszisztensünk nélkül a 
differenciált oktatás is nehezen menne.

Köszönjük a szülők és a Szülői Szer-
vezet áldozatos munkáját! A különböző 
programok lebonyolításában sok segít-
séget nyújtottak. Támogatták iskolánkat 
a különböző rendezvények, kirándulá-
sok megvalósításában. Külön köszönöm 
Badenszki Mártának, a szülői választ-
mány vezetőjének, aki több éves szülői 
választmányi elnöki munkájának most 
végére ért, hisz fia elballag. Kívánjuk, 
hogy Martin következő iskolájának is 
hasonló támogató szülője legyen. 

Szeretném megragadni a lehetőséget, 
hogy megköszönjem a Jászberényi Tan-
kerületi Központ és a helyi Önkormány-
zat támogatását, mely iskolánk külső po-
zitív megítéléséhez nagyon fontos. E két 
intézmény folyamatos figyelme és támo-
gatása sikeres működésünk előfeltétele, 
anyagi és erkölcsi támogatásuk jelen-
tősen hozzájárul a nyugodt pedagógiai 
munkához, terveink megvalósításához.

Segítik munkánkat a gyermekélel-
mezés részéről a konyha dolgozói, ren-
dezvények biztosításában a polgárőrök 
és a rendőrök, egészségügyi szempont-
ból a védőnő és az iskolaorvos. A Kas-
télykert Óvodával is nagyon szoros az 
együttműködés, közös programjaink 
lehetőséget biztosítanak egymás munká-
jának megismerésére, kölcsönös megbe-
csülésére.

Partneri hozzáállásuk nélkül nehezen 
tudtuk volna a tanévi feladatainkat siker-
rel megvalósítani.

Zenei területen is szép sikereket ér-
tünk el, a növendékeink száma szeren-
csére növekedik és remélem ez a tenden-
cia meg is marad. Köszönöm zenetanár 
kollégáimnak is egész éves munkáját.

Alsó tagozatban a kitűnő tanulók 
névsora: 
1. osztály: Bekkadja Djamel, Böcsödi-
Hoffmann Emese, Naggyőr Lara, Petró 
Zsófia, Székely Zselyke Rozália, Tóth 
Márk András, Varga Zalán
2. a: Baranyi Ákos, Bernáth-Kis Úna 
Bíborka, Kovács Gergő, Gyivák Alex, 
Németh Csenge. 
2. b: Csák István, Károly Patrik, Tóth 
Jázmin
3. a: Apró Nóra, Kincses Lili, , Nagy 
Bence, Tóth-Theisz Emma, Vidra Pan-

na,
3. b: Farkas Réka, Finta Viktória, 
Mányoki Kristóf, Mózes Máté, Tóth Te-
odóra Szabina
4. a: Bezzeg Péter, Megyes Boglárka, 
Kamuti Csanád, Togyela Vivien
4. b: Dömők Milán, Kis-Szabó Nóra, 
Lovas Lotti, Németh Gréta, Nyeste Ba-
lázs
Felső tagozatban kitűnő bizonyítványt 
vihetett haza:
5. a: Faragó Botond László, Jónás Milán 
Mihály, Juhász Bálint, Megyes Bianka, 
Nagy Liliána Zita
5. b: Benedek Tamás
6. a: Dömők Alexa
6. b: Marlen Denissza, Ohnsorge Beáta 
Liza, Togyela Adrienn
7. a: Bagyinszki Nikolett, Juhász Dávid
8. a: Benedek Balázs, Lovas Bence, 
Schmidt Dzsenifer Boglárka
8. b: Molnár Márk

Külön kiemelendő tanulók voltak: 
Jónás Milán, aki a Literatum tesztver-
seny megyei döntőjén 2. helyezésével 
egy nyelvtanfolyamot is nyert. Juhász 
Dávid, aki a Bendegúz levelező verse-
nyen megyei 1. helyezett lett történe-
lemből. 

A felső tagozatban sokkal nehezebb 
kitűnő bizonyítványt szerezni, mint al-
sóban a sok különféle és új, egyre nehe-
zebb tantárgy miatt, ezért azon tanulók 
nevét szeretném most felsorolni, akik je-
les bizit kaptak, azaz csak kevés négyes 
osztályzat csúszott az ötösök közé:
5. évf: Bodnár Károly
7. évf: Petrován Edina, Schaffer Tünde
8. évf.: Szász Réka, Németh Balázs

Öt kolléganőnek, az iskola felterjesz-
tésére, az Emberi Erőforrások Minisz-
tere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adományozott 40 éves munkájuk elis-
meréseként: Izsold Dénesné, Katona Gi-
zella, Kiss Gabriella, Menkóné Kácsor 
Ilona, Szabó Erika, gratulálunk.

Iskolánk kapott 55 db cirkuszjegyet 
a Fővárosi Nagycirkusz felajánlásaként, 
melyeket az osztályfőnökök osztottak ki 
a kitűnő tanulóknak a bizonyítványok-
kal.

Kedves gyerekek!
Használjátok fel jól az időt. Jusson 

mindenre, amire év közben nem, vagy 
csak kevés jut. Olvassatok, pihenjetek, 
menjetek el kirándulni.

Keressetek alkalmat arra, hogy jót te-
gyetek. Rá fogtok jönni, hogy ha örömet 
szereztek a szülőknek, főleg akkor, ha 
valamilyen nehéz munkában tudtok se-
gíteni, az valóban jó időtöltés is lehet. A 
nyár a nyaralás, a pihenés ideje, de csak 
akkor igazán jó, ha értelmesen tölthetjük 
el! 

Tehát vigyázzatok magatokra na-
gyon a nyáron. Kellemes Pihenést kívá-
nunk.

Juhász Attila
tagintézmény-vezető



8. A Tápiógyörgyei Vadvirág Nyugdíjas Klub életéről,
tevékenységéről az elmúlt félévben

A 2019-es évet is a Tápió - men-
te Nyugdíjas Klubok, Egyesületek 
Baráti Társaságának ügyvivője ál-
tal szervezett évadnyitó találkozó-
val indítottuk január. 26-án. Wág-
ner Ani lélekemelő, bíztató szavai 
az ez évi feladatok tervezéséhez, 
sikeres végzéséhez most sem ma-
radt el!

Itthoni tevékenységünket kul-
turális programmal kezdtük, ja-
nuárban. A Magyar Kultúra Nap-
ját 1989. január. 22-től ünneplik 
országszerte különböző rendez-
vényeken. Mi a klubbon belül 
Aranyosi Ervin Magyar Kultúra 
Napjára című versével emlékez-
tünk Kölcsey Ferencre, aki 1823-
ban ezen a napon fejezte be nemze-
ti imánk a HIMNUSZ írását!

Minden évben ismétlődő egyik 
legvidámabb ünnepünk a FAR-
SANG!

A TAVASZ várás öröm ünnepe. 
A Tápió - mente nyugdíjas klubjai 
közül többen bált szerveztek, ahol 
az ősi hagyományoknak megfele-
lően evés, ivás, mulatozás mellett 
jelmezes felvonulás is volt. Eb-
ben az évben Nagykátán a Kati-
ca Nyugdíjas Klub rendezvényén 
képviseltette magát a györgyei 
nyugdíjas klub február 16-án!

Szintén minden évben GÁLA 
műsor keretében emlékezik csa-
ládja és a szecsői lakosság már-
cius 2-án OFELLA SÁNDORRA 
a Tápiószecsői Hagyományőrző 
Népi Együttes alapítójára . A csa-
lád meghívására a Tápió-mentéről 
többen, köztük mi is részt vettünk a 
gyönyörű műsoron Tápiószecsőn.

Klub kirándulás volt március 18-
án Budapestre! A napot a SZENT 
ISTVÁN BAZILIKA megtekin-
tésével kezdtük, majd a Kossuth 
térre sétálva találkoztunk a töb-
bi ismerős nyugdíjassal. Később 
együtt tettük meg a PARLAMENT 
látogatását, amelyhez a díjmentes 
lehetőséget Czerván György tér-
ségünk országházi képviselőjétől 
kaptuk. A délután szép programja 
volt a Budapesti VÍGADÓ megte-
kintése, minden szintjét bejártuk, a 
kiállításokat megtekintettük! A pa-
noráma teraszról gyönyörködtünk 
a kilátásban, szemben lévő csodá-
latos épületekben, hidakban. Vé-
gül egy közös fotó a panoráma te-
raszon. Szép élményekkel, vidám 
hangulatban jöttünk haza. Köszön-
jük a kényelmes utazás lehetőségét 
önkormányzatunknak, polgármes-
terünknek, Varró Istvánnak, Seres 
Sanyi sofőrünknek a rutinos, jól 
átgondolt közlekedést, parkolást!

A Húsvéti ünnepeket követően 
április 27-én tartottuk az előző évi 
hagyományainknak megfelelően 
TAVASZ KÖSZÖNTŐ NYUG-
DÍJAS TALÁLKOZÓNKAT. A 
rendezvényünk több pontján még-
is eltérő volt. Pozitív értelemben 
rendhagyó, egész napos program-
mal. Már a reggeli órákban álló 
fogadással vártuk felvidékről, 
testvértelepülésünk Nagymegyer 
nyugdíjas küldöttségét. Az elmúlt 
években közös döntésünk volt, 
hogy mi nyugdíjas korúak köze-
lebbi baráti kapcsolatba lépjünk. A 
Pokoltanyai találkozón már fogad-
tuk Nagymegyer nyugdíjas szer-
vezetének énekkarát, most pedig 
a vidám nótázók csoportját. Lapos 
Ildikó alpolgármester, Varga Lász-
ló Nagymegyer helytörténésze, a 
nyugdíjas szervezet elnöke kísére-
tével.



9.Pozsonyban 70 éve alakult a 
CSEMADOK nagymegyeri szer-
vezetének 35 évig volt elnöke 
Varga László. CSEMADOK cél-
ja azóta is a magyar kultúra szol-
gálata/terjesztése, magyar nyelv 
ápolása! 

„Együtt dobban a szív, s ben-
ne dobban a szó! Magyarnak len-
ni igenis jó!” /Magyar vagyok c. 
Kiss Kata/

A nap további részében érkez-
tek a Tápió-mentéről meghívott 
nyugdíjas klubok, egyesületek, 
akik színvonalas, hagyomány-
őrző műsoraikkal hozzájárultak 
az ünnep hangulatához. A kö-
szöntőket, műsorokat követően 
közös ebéddel, majd meghitt be-
szélgetésekkel, közös énekléssel, 
tánccal folytatódott a délután. A 
TOMBOLA húzás és ÉNEKES 
tombola után elbúcsúztattuk a 
HIMNUSZ majd a SZÉKELY 
HIMNUSZ együtt éneklésével 
felvidéki vendégeinket, akiket 
még az Óvoda étkezdéjében egy 
búcsúvacsorára vendégül láttunk. 
Vacsora után most is a barátsá-
gunk folytatásának reményében 
köszöntünk el.

„Az életet a barátságok erősí-
tik,

Szeretni és szeretve lenni léte-
zésünk, legnagyobb boldogsága

/SYDNEY SMITH/
Egy rendezvény sikere, ahogy 

mondani szokták „össznépi” 
munka!

Nálunk is köszönhető a klub-
tagok, támogatóink, a faluház, 
falugondnokság emberi, anyagi 
hozzájárulásának.

Rendezvényeinken mindig 
fontos napirendi pont, számunkra 
kiemelkedő, klubunk jó hírnevét 
gazdagító klubtársaknak megkö-
szöni a tevékenységét. Madariné 
Erzsiké ebben az évben is ápri-
lisban részt vett Nagykátán a KI-
MIT-TUDON, versmondással, 
második helyezet lett. A Könyv-
tárban szervezet KÖLTÉSZET 
NAPJÁN több ismert, szép vers-
sel örvendeztettek meg bennünket 
a férjével együtt. Hálásan köszön-
jük, további sikereket, jó egészsé-
get kívánunk Nekik! 

 Ebben az évben is részt vet-
tünk a többi Tápiógyörgyei ci-
vil szervezettel együtt a községi 
MAJÁLISON. Az igen jól sike-
rült csülökpörköltet köszönjük 
Visnyei Lászlóné /Mézes Tóth 
Piroskának/, akit Örömmel fo-
gadtunk a klubba a többi elmúlt 
évben belépett új tagokkal együtt. 
Köszönjük Vágányné Marikának 
az ebédhez hozott finom, friss sü-
teményt.

A délutáni műsorban Csókáné 
Giziké népdalokat énekelt. Kö-
szönjük, hogy képviselte a klubot.

Az elmúlt félév folyamán több 
nyugdíjas találkozóra való meg-
hívást elfogadtunk. Kisebb-na-
gyobb létszámmal vettünk részt 
Nagykátán, Szentlőrinckátán, 
Tápióbicskén a klub 30 éves év-
fordulójának ünnepén, Tápió-
szecsőn, Újszilváson, Farmoson 
szervezett rendezvényeken, ahol 
felkérés esetén mi is műsorral já-
rultunk az ünnepi hangulat eme-
léséhez!

Félévünk zárásaként újra fel-
köszöntöttük az elmúlt időszak 
névnaposait, Családias hangulatú 
ebéd után a legkedvesebb nótáikat 
énekeltük az ünnepelteknek.

Továbbra is nagy szeretettel 
gondolunk falunk minden nyug-
díjasára! Várjuk, látogassanak be 
a nyugdíjas klubba! 

„A szeretet az élet csodája, 
nem tarthatod meg, add tovább”

/Aranyosi Ervin /
Tápiógyörgye Minden Család-

jának kívánunk szeretetben, bé-
kességben jó egészségben eltöl-
tött napokat a 2019-es év második 
felére is!

Tápiógyörgyei Vadvirág 
Nyugdíjas Klub nevében:

Földesné Piroska

Meghívó
Tápiógyörgye község egykori 

orvosának családja
 tisztelettel és szeretettel meg-

hívja Önt és kedves hozzátarto-
zóit, barátait 

Dr. Németh Jenő orvos
emlékezete

című könyv bemutatójára.
Szerző: 

Németh Csaba

A könyvet bemutatja: 
Bihari József, Nagy Zoltán

Köszöntőt mond:
Varró István polgármester

Időpont:
2019. augusztus 24.

(szombat) 16 óra

Helyszín: 
Tápiógyörgye, Kastélykert 

Óvoda
A könyv a rendezvény alkalmá-

val a helyszínen megvásárolható.



10.
A csatornázás következményei

Eltelt pár év mióta kész van a csatorna beruházás, használjuk, fejlődünk. Sokan elégedetlen-
kednek mikor csőtörés van, és mikor ha nem szombaton. Jelenleg mikor ez a cikk íródik egy 
óriási talajcsúszás miatt van leszakadva az út, immáron több hete. Hetekig csak az úttest egyik 
fele szakadt le, mára már a forgalom magával kezdi vinni a másik sávot is.

Jönnek, betemetik, aszfaltot kap, pár hét múlva sajnos újra beomlik. Miért kérdezheti bárki 
hiszen 30 éve semmi baja itt az útnak?  Tudni kell, hogy 4000 m3 agyagot hordtak ki a lerakóba, 
és az ott is maradt a csatornázások után. Telnek a hónapok sok az eső megnő a talajvíz, és ahon-
nan hiányzik az agyag ott a víz üreget mos, magával viszi a laza nem tömörített egykori töltést. 
Ezekben az üregekben számtalan helyen keresztül megy a vízvezeték, ami így már a levegőben 
van és súlyánál fogva elkezdi keresni a helyét és már meg is van a csőtörés.

Tápiógyörgye területe hídtól a vásártér irányába, a vasútállomás felé, mélyen terül el sokkal 
belvizesebb, mint a híd másik oldalán fekvő utcák.

Itt volt a legnagyobb szükség a csatornára, és tetszik nem tetszik tűrnünk kell a csőtöréseket, 
mert nem az eternit cső a fő oka a sokszor kellemetlen vízhiánynak. Az igaz, hogy mióta nem a 
falu kezeli a helyi vízművet, megnőttek a hiányosságok, de ezen már esetlegesen szintén csak 
bosszankodhatunk. 5-10 évnek kell eltelni ahhoz, hogy ezek a hibák mérséklődjenek.

Okos megoldás, ha mindenki tart 30-40 liter vizet otthon vésztartaléknak. 
P. J.

Fotópályázat indul Tápiógyörgye legszebb utca képe címért!
Várunk minden olyan amatőr képet, ame-

lyen tápiógyörgyei falurészlet, épület vagy 
táj látható. A legjobban sikerült képeket 
2019. július 27-én a Falunapon kiállítjuk.

A fotókat 2019. július 12. (péntek) 
16:00-ig várjuk, jpeg-formátumban az 
onkormanyzat.tapiogyorgye@gmail.com 
e-mail címre, a készítő nevével, címével és 
telefonos elérhetőségével együtt.

A képekre az önkormányzat facebook-
oldalán lehet majd szavazni 2019. július 13-
tól július 19. (péntek) 16:00-ig. 

A képek sorszámmal lesznek ellátva, nem 
lehet majd tudni, ki a készítője. Az első 3 
legtöbb lájkot gyűjtő kép készítőjét jutal-
mazzuk!



11.
A Tápiógyörgyei szelektív lerakókról

Földünket és benne hazánkat is egyre nagyobb mennyi-
ségű hulladék borítja el. Ettől a sok szeméttől megszabadul-
ni igencsak költséges és környezetszennyező folyamat. Az 
egyik leghatékonyabb és leginkább környezetbarát megoldás 
a felhalmozódott hulladék eltüntetésére az újrahasznosítás. 
Bizonyára már Ön is sokat hallott, olvasott arról, hogyan és 
mi alapján kell különválogatni a szemetet. 

Kedves itt élő Tápiógyörgyeiek. Falunkban négy szelektív 
sziget található. Jelenleg egyik sem tudja ellátni a funkcióját, 
mert óriási mennyiségű háztartási hulladék és megunt ingó-
ság borítja ezeket a lerakókat. A szelektíven gyűjtött hulladé-
kot (legyen az üveg, papír vagy műanyag) újra felhasználják, 
és nem kerül szemétként a hulladéklerakóba.

 A háztartási hulladékot minden hétfőn elszállítja az erre 
illetékes cég, amennyiben Ön kukában kihelyezi a háza elé. A 
lomként felgyülemlett ingóságot, ha telefonon kérik az elszál-
lítást, rövid határidőn belül ugyanez a cég szintén megteszi.

Kérjük a lerakóba csak az oda illő, kiválogatott hul-
ladékot vigyék, hiszen nem csak a látkép szörnyű, amit 
ezek a lerakók nyújtanak (amint azt a mellékelt képek 
is mutatják), de így ez a nagyon jól kitalált módszer soha 
nem fogja tudni ellátni a funkcióját!

A házhoz menő lomtalanítás esetén az igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja 

az Ökovíz ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszámon 
(ügyfélfogadási időben).

2. lépés: Munkatársuk azonosítja Önt, mint a Társaság 
szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd közösen egyeztetik 
a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihe-
lyezhető mennyiség stb.)

3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7:00 óráig ki kell 
helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.

4. lépés: Társaság gépjárműve elszállítja a kihelyezett 
lom hulladékot.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati 
hulladék-építési hulladék, egyéb ipari hulladék;

• veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. 
TV-készülék, hűtőgép...);

• veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulá-
tor, festékes dobozok, kátrány származékok...);

• heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, vala-
mint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szer-
ződéssel rendelkező lakossági ügyfelek vehetik igénybe, 
amennyiben nincs díjhátralékuk!   

Polgármesteri választások 2019
Rövidesen túl vagyunk az öt éves polgármesteri cikluson, és újra vezetőt kell 

választanunk a falu élére. Varró István polgármester úr újra jelölteti magát, immáron 
20 éve vezetője a falunak. Munkásságát jellemzi a tűzoltó szertár és a zeneiskola 
felújítása, szintén az ő vezetése alatt voltunk a legvirágosabb település 13 éve.

Majd a választások közeledtével megismerhetjük a kihívókat, akik jelenleg még 
nem publikusak, így nem is írom le a neveket. Ők azok akik máshogyan és a Fidesz 
támogatását előtérbe helyezve szeretnének irányítani kis falunkat.

Kívánom mindenkinek, hogy megfontolva döntsön! Gondolja át a jelöltek érveit, 
és tegye azt amit a szíve diktál.

A képviselő-testület is átalakul, legyen fontos számunkra kit jelölünk be a válasz-
tás napján.

P. J.

P. J.



12. Gyógynövényekről az óvodás gyermekeknek
Tágabb értelemben gyógynövény-

nek nevezzük mindazon növényeket, 
amelyeknek valamely részét az em-
berek, a bennük lévő hatóanyag miatt 
gyógyászati, vagy étkezési célra hasz-
nálnak. 

Gyermekeinkkel nem lehet túl ko-
rán megismertetni a növényeket, kü-
lönösképpen a gyógynövényeket. Ez 
egyrészt biztonságukat is szolgálja a 
mérgező növények miatt, másrészt kö-
zelebb hozza őket a természethez és az 
egészséges életmódhoz. A gyógynövé-
nyekről gyerekeknek is sok mindent 
megtaníthatunk, ha hagyjuk kibonta-
kozni ezen kíváncsiságukat, elvarázsol-
ják őket a növények, különösen a virág-
zó, színes és illatos növények. 

Azt már egy egészen pici gyer-
meknek is meg lehet tanítani, hogy a 
növények is élőlények, ők termelik szá-
munkra azt az oxigént, amelyet mi be-
lélegzünk, sőt sok esetben táplálékun-
kat is jelentik, és segítenek egészségünk 
megőrzésében, vagy ha betegek va-

gyunk. Fontos, hogy azt is megtanulják 
a gyerekek, soha ne kóstoljanak meg 
olyan növényt, amelyet nem ismernek. 
Természetesen mindazt a saját korának 
megfelelően, minél egyszerűbb szavak-
kal magyarázzuk. el. Ha egy gyermek 
így tekint a növényekre, sokkal többet 
jelentenek majd neki, mint a kert szép 
vagy éppen illatos díszeit. 

A hátsó terasz szélénél már vannak 
gyógynövényeink: citromfű, menta, le-
vendula, csalán, bíborszínű kasvirág. 

Szeretnénk, ha ezek közül minél 
többet megismernének a gyerekek. 

Ezért a nyár folyamán, amikor frissítő 
limonádét készítünk nekik, mentával, 
citromfűvel ízesítjük. 

Nagyon szeretik azt a játékot is, 
amikor szárított fűszernövényeket sza-
goltatunk velük és csukott szemmel kell 
kitalálni, hogy melyiket szagolták. 

Legrégebbi általános gyógymód a 
népies gyógymód volt, támaszkodva a 
hamisítatlan természetre és annak erői-
re. Fontosnak tartjuk ezt a tudást átadni 
óvodásainknak. 

Tervezzük az ősz folyamán a csip-
kebogyó gyűjtését és bővíteni a fűszer-
kertünket újabb növényekkel. 

Már az óvodás gyermeket is fokoza-
tosan meg lehet ismertetni a gyógy- és 
fűszernövényekkel, mindig az életko-
ruknak megfelelő mértékben Ez remek 
szórakozás a gyerekeknek, miközben 
mi is sokat tanulhatunk mindebből. 
„Fűben, fában orvosság!”

Kisné Cselei Mária
óvodapedagógus

Á L L Á S H I R D E T É S
Tápiógyörgye község Önkormány-

zata pályázatot hirdet a Kastélykert 
Óvoda és Mini Bölcsőde intézményébe 
1 fő dajkai állás betöltésére.

Az állás teljes munkaidős határo-
zott idejű szerződés megkötésére szól: 
2019.09.01-től-2020.08.31-ig. 

Pályázati feltételek: 
- középfokú képesítés, dajkai vég-

zettség, 
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság, cselekvő-

képesség. 
Elvárt kompetenciák:
- Önálló, felelősségteljes, gyors, 

pontos munkavégzés
- Empatikus magatartás,
- Megbízhatóság
A munkakörbe tartozó lényeges fel-

adatok: 
Türelmes, kedves hangnemmel se-

gíti a nevelőmunkát. Segít a gyerme-
kek gondozásában. A nyugodt pihenés 
feltételeit megteremti. Az óvoda helyi-

ségeit a munkamegosztás rendjében 
tisztán tartja. Hetente végez fertőtlení-
tő takarítást a termekben, öltözőkben, 
mosdókban. A portalanítást mindennap 
elvégzi. A játékeszközöket tisztán tart-
ja a szükséges fertőtlenítéseket igény 
szerint elvégzi. A nyári nagytakaratást 
elvégzi. 

Illetmény: Az illetmény megál-
lapításáról és a juttatásokra a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: 

- Iskolai végzettséget igazoló okirat 
másolata (dajkai végzettség másolata 
is), személyazonosító igazolvány máso-
lata, szakmai önéletrajz, három hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázat anya-
gában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezelé-
séhez hozzájárul. A pályázat során sze-

mélyes meghallgatásra is sor kerülhet. 

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2019. július 31. 

A pályázat benyújtásának módja, 
rendje: 

- Postai úton a Kastélykert Óvoda 
és Mini Bölcsőde címére: 2767 Tápió-
györgye, Táncsics M. u.5. óvodai dajkai 
pályázat feltüntetésével. 

- Elektronikus úton Lesták Péter 
Jánosné részére az ovoda.gyorgye@
freemail.hu e-mail címen keresztül.

- Személyesen: Lesták Péter János-
né 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. 
u.5.

A pályázat elbírálásának módja 
rendje: a kinevezési jogkör gyakorlója 
személyes elbeszélgetésre kizárólag a 
pályázati felhívásban foglaltaknak min-
denben megfelelő pályázokat hívja be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. augusztus 23.



13. TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
és a Spuritusz Futóklub 2019 tél-tavasz-nyári beszámolója

A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány és a Spuritusz Futó-
klub a 2019 évet rendhagyóan  január 1-én délután átlátogatott, az 
ottani BSI-Futónagykövettől kapott meghívásnak eleget téve, egy 
kis újévi kocogásra Tápiószelére. A táv 5km kötelező volt, de vol-
tak közöttünk olyanok, akik 7 km-re egészítették ki a kört. 2 hét 
múlva már ismét a Zúzmara-futáson kezdtük az országos rendez-
vényeken történő nyargalást.

Szokás szerint előtte esett a hó. Ettől függetlenül nem estünk 
kétségbe és végül is ideális körülmények vártak bennünket a 
HUNGEXPO és a Kincsem-park galopp-pályáján, hogy lerójuk a 
21 és 10 km-es távokat. Aztán februárban már Tápiószelén a Yours 
Trully futáson szomszédoltunk, másodszor immár ebben az évben!

Márciusban a IX. Országfutás indult el Tápiógyörgyén. Mivel 
kellemes időnk volt, így a szokásos Játszótér-Pokoltanya-Sóút-
Szilvási út-Vasútállomás távon teljesítettük a szükséges 10,5 km-es 
távot. A tempó és a hangulat remek és könnyed volt, így a futás 
utáni tea, zsíros kenyér, lilahagyma is jól csúszott! 

Szokás szerint lelkes és korrekt futóink meglátogatták a szol-
noki Auriga sportegyesület Erdei Futóverseny 6 fordulóból álló 
versenysorozatának első állomását! 

Az elmúlhatatlan „Ha április, akkor Vivicitta!” csatakiáltás is-
mét felhangzott! A futóklub 6,5 éve alatt itt mindig volt spurituszos 
induló! 

Szerencsére idén hamar eljött az igazi „futós” időjárás és a ta-
vaszi szabadtéri versenyszezon. A tornaterem után a községi foci-
pályát vettük birtokba!

A községi majálison negyedik alkalommal rendeztük meg 
óvodás és iskolás gyermekeinknek a Majálisfutást. Ezzel az óvo-
dai és iskolai nevelést, közösségeket támogatjuk a futóikon keresz-
tül készpénz-adománnyal. Idén is 3 iskolai osztályt és 1 óvodai-
bölcsödei csoportot részesítettünk díjazásban. 

Május elején tiszteletünket tettük az ELTE 5vös5 5 km-es fu-
tófesztiválján, de eztán sem pihent Futóklubunk, hiszen küszöbön 
volt a NAGY-NAGY verseny, amelyre oly sok tagunk készült. Aki 
nem vett részt ilyenen, annak fogalma sincs, milyen vállalkozásra 
adta a fejét a Spuritusz fenlőtt és ifjúsági „keménymagja”! Ez nem 
más mint az UB, vagyis az Ultrabalaton futóverseny, amely 221 
km-en keresztül -kevesebb, mint egy nap alatt körbefutja a Bala-
tont! Segítőkkel, kísérőkkel meg is tettük! 

Nem egyszerű feladat 28 óra alatt 3-4-szer futni, biciklizni, 
vezetni a kísérőkocsikat, szurkolni, földön aludni, extrém esőben, 
tűző napon, éjjel-nappal, egyedül a sötétben, bokáig érő vízben, 
metsző szélben, csípős hajnalon 2x bőrig ázva egymást segítve, 
biztatva, néha pattanásig feszült hangulatban, néha véget nem érő 
eufóriában, elgyötörten, vízhólyagokkal a talpon, görcsölő izmok-
kal, szétrepedő tüdővel, 200 méteres szintkülönbséggel, gyakran 
szúnyogok közt, lecsukódó szemekkel másnap reggel célba érni. 
És vigyázni arra, hogy a mosoly „őszinte” legyen. Örök élmény. 
Felejthetetlen dicsőség a Csapatnak, a Spuritusznak, a TVKA-nak 
és persze Tápiógyörgyének. Hogy ott voltunk és lehettünk Lo-
vas Józsi ötlete, munkája és „kötelessége”! MEGCSINÁLTUK! 
TISZTELET ÉRTE!

A futó izmaink ki sem nyújtóztak és máris a szokásos 
Tápiómenti Maratonon, Kékes csúcsfutáson flip-flapoltak a futó-
csukák! Pörögtek a bicó-kerekek! Tápiógyörgye nem hozott szé-
gyent a futóhírére! 4 fős lány bicogó csapatban 1. hely. 

De előtte még májusban Tihanyban és a kecskeméti Mercedes-
futáson diadalmaskodtak ifjú fiaink! Szép eredmények és váltós 
csapatszellem jellemezte a futást! 

Alapítványunk idén negyedszer szervezett a Szentivánéji 
Örömfutást! Most is az év legrövidebb éjszakáját szemeltük ki. 
Az „Éjt” Sápi Balázs tagunk, szolnoki Tai Chi egyesülete nyitotta 
egy bemutatóval, majd kis oktatást követően közösen végzett gya-
korlatokkal edzettük testünket és lelkünket a varázslatos éjszaka 
hangulatához!  Fél nyolctól kezdtünk gyülekezni! Tai Chi után in-

dultunk el egy kis körre a faluközpontban. Lefutottunk a Tápió híd-
hoz, ahol a megszokott kívánságmécsesek meggyújtásával és azok 
vízre-eresztésével a Tápiót hangulatos fényárba borítottuk! Majd a 
szokásos lángos, evés-ivás, fáklyák, fények és beszélgetés éjfélig. 
Szerintünk jó dolog, jövőre jöjjenek el és érezzék a közösség erejét!

Szokás szerint mikorra az újság megjelenik, már túl leszünk, 
az immár harmadik alkalommal megrendezendő Ultra-Tisza-Tó 
(UTT) verseny 111 kilométeres távján. Biztosan megcselekszi és 
veszi a csapat ezt az akadályt és feladatot is!

Szalad ez a nyár is. Oly gyorsan, mint a futócipőink.
És amikor a kétharmadához érünk a szünidőnek, akkor itt is lesz 

Alapítványunk és Futóklubunk legnagyobb vállalása, rendezvénye 
és megmérettetése: a Gulyaterelő futóverseny, amikor is hazai kör-
nyezetben kell megmutatni magunkat futóként és rendezőként. A 
rendezvény július 27-én immár nyolcadik (VIII.) alkalommal kerül 
lebonyolításra!

Idén új távunk lesz. Igazodva az országos igényekhez és ter-
mészetesen kiagyalva valami extrán györgyeit, úgy döntöttünk, 
mértünk, terveztünk, hogy ha nem is félmaratont (21,1km), de 
„pusztán” egy PUSZTA 20-ast összerakunk! Vagyis 20 km köz-
ségünk határában, természetes környezetben! Izgulva várjuk az ide 
látogató futók véleményét és györgyeiek „árgus” meglátásait! 

Hogy öregbítsük „jófalunk” hírét, most is azt kérjük, vagyis 
mondjuk mindenkinek, hogy jöjjön el július 27-én reggel 7.30-tól a 
Falumúzeumba, a VIII. Gulyaterelő futóversenyre! Nem csak fut-
ni, hanem szurkolni, biztatni, együtt lenni!

Reméljük, hogy az időjárásra és a hangulatra nem lesz panasz! 
A többi meg csak a résztvevőkön múlik! Alapítványunk, Futóklu-
bunk ott lesz és várunk mindenkit idén is oda „ahol nem történik 
soha semmi”!

TVKA Kuratórium nevében
M. Zsolt
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TÁPIÓ TÜZÉP: Tápiógyörgye, Táncsics M. út 62.

A júniustól bevezetett telefonos megrendelési módszer jól 
működik, az állandó nyitvatartást megszűntettük, viszont a 
személyes kiszolgálást, ha a telepen vagyunk, továbbra is 

biztosítjuk.
Tel: 06/20-6132093,

A megrendelt árut 24 órán belül kiszállítjuk, 
3,5 tonnás autóval 2.000,-Ft-ért, 10 tonnás autóval 3.500,-Ft-ért.

Sóder: 6.500,-Ft, cement: 4.000,-Ft, kerti szegély: 680,-Ft
6-30-as glettelő gipsz: 2.000,-Ft, 0-10-es gipsz: 3.000,-Ft

Csemperagasztó: 1.050,-Ft, 
Tapadóhíd, folyékony fólia, GV35 szigetelő lemez: 5.000,-Ft

Szegek, csavarok, kötőelemek, huzalok, ácskapcsok, 
5-ös, 7,5-es, 10-es, 15-ös Porfix (Ytong),

kisméretű tömör tégla, 30NF és 38NF falazótégla, és még sok 
egyéb más termék!

Várjuk telefonos megrendelését! 
(Amennyiben nem vesszük fel, kérjük, próbálkozzon többszöri hívással)

Tüdőszűrés
   Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

2018. 08. 12.-től 08. 15-ig
tüdőszűrést tartunk.

Tüdőszűrés helye:
Általános Iskola.

Időpontok:
Hétfő:   8 - 18,
Kedd:   8 - 18,
Szerda:    8 - 18,
Csütörtök: 8 - 18.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
családunk nevében min-

dazoknak, akik 
SZABÓ ZOLTÁN

(1953-2019)
utolsó útjára elkísérték, 
bennünket vígasztaltak, 

gyászunkban osztoztak és 
sírjánál koszorút, virágot 

helyeztek el.

A gyászoló család



15.

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

Faluújság hirdetési 
árak és megjelenési  

időpontok!
A hirdetési áraink a következők:

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

1/16 oldal: 1.500 Ft

Megjelenési időpontok:
március 15-ére, nemzeti

ünnepünkre,

május utolsó vasárnapjára, Hősök 
napjára,

július utolsó szombatjára,
Falunapra,

október 23-ára,
megemlékezésünkre,

december végére,
Karácsonyi hangversenyre
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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.

Tápiógyörgyén jelenleg kettő nagy beruházás van
folyamatban.

Szeretnénk Önöknek néhány képben bemutatni ezeket.
A Zeneiskola, a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósok Egyesületével közösen készített pályázata. A támogatás 

elnyerése után, közbeszerzés keretében nagykátai Bul Bau Kft.-vel kötött szerződést az egyesület. A 
munkaterület átadása, a munkálatok megkezdésének időpontja: 2018.06.01. A támogató okirat alapján 
36.376.699.- Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult az egyesület. Nem támogatott költségként a 
parkoló építését az Önkormányzatnak kellett végezni. A beruházás csak a külső felújítást tartalmazza, a 
belső felújítást az Önkormányzatunk végzi, melyhez komoly támogatást kaptunk Wünnewill-Flamatt 
Önkormányzatától.

A „Fakanál” üzem felújítását, átalakítását 2018-ban kezdtük el. Ekkor a belső átalakítást és nyílászá-
rók cseréjét végeztük. 2019.-ben a tető építése, a tetőszigetelése, és további nyílászárók beépítése van 
folyamatban. 2018.-ban 2.999.842.- Ft anyag és 2.470.440.- Ft eszköztámogatást kaptunk. 2019.-ben 
6.316.000.- Ft támogatást kaptunk és 6.174.261.- Ft önrészt vállaltunk. Partnerként a Tápiógyörgyei Ön-
kéntes Tűzoltók Egyesület lehetőségeihez mérten támogatja a beruházást így közel 3 millió Ft pályázati 
támogatással a radiátorok, az ipari padló bevonat, a fűtés anyagainak beszerzését, valamint a villamos 
hálózat kiépítését magukra vállalták.


