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Tisztelt tápiógyörgyei lakosok!
 
Mozgalmas heteken van túl önkor-

mányzatunk. A helyhatósági választások 
előtti ígérgetések, felfokozott érzelmi han-
gulat után megkezdte munkáját a meg-
választott képviselő-testület. Az alakuló 
ülésen egyhangú szavazással választot-
tuk meg Szabó Tündét (független képvi-
selő) alpolgármesternek, a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság elnökének Fehér 
Henriettát (FIDESZ támogatott), a Szoci-
ális Bizottság elnökének Lesták Péterné 
Vajon Ildikót (független képviselő) és a 
Kulturális Sport és Integrációs Bizottság 
elnökének pedig Molnárné Szabó Szilviát 
(független képviselő).

Nem akarok még messze menő követ-
keztetéseket levonni, azonban néhány 
képviselőben az ígért lendületet már any-
nyira nem látni. Így nehéz lesz „lendületbe 
hozni Tápiógyörgyét. El kell mondanom 
azonban azt is, hogy néhány képviselő és 
külső bizottsági tag rendszeresen tájéko-
zódik, keres, felhív és elmondják hosszú 
távú elképzeléseiket. 

Már érezhető számomra az is, hogy 
nem mindenkinek Tápiógyörgye jövője 
számít elsődlegesen. Néha a saját maga, 
vagy valaki más érdeke mellett próbál a 
szavazások során érvelni. A saját prob-
lémáinkat úgy néz ki, hogy magunknak 
kell megoldanunk. Nincs külső segítség. 
Pályázataink tartaléklistára kerültek, 
ami nem egyenlő a „kidobták őket, mert 
rosszak” megállapítással. Formailag és 
tartalmilag nem volt bennük hiba, de „a 
rendelkezésre álló forrás kimerült”. Ha 
rosszak lettek volna a pályázataink, ak-
kor egyszerűen elutasították volna őket. 
Mondják, hogy a remény hal meg utoljá-
ra, így a tartalék listán lévő pályázatainkat 
más csatornákon próbálják támogatni. 

A 2019. október 28-án megtartott ala-
kuló ülésen azt a határozati javaslatot ter-
jesztettem a képviselő-testület elé, amit 
egyhangúlag el is fogadtak, hogy a Pénz-
ügyi Bizottság elnökét (Fehér Henriettát) 
bízzuk meg, hogy Czerván György or-
szággyűlési képviselővel valamint egyéb 
kapcsolataival segítse elő az önkormány-
zati munkát, pályázataink érdekében el-
járhasson. Úgy gondolom most meg lehet 
mutatni, hogy a választások előtt elhang-
zott ígéretek megvalósítása érdekében a 
Fidesz által támogatott képviselők meny-
nyire tudnak sikerrel járni? Hiszen az itt 
élők életszínvonalának növelése és köz-
ségünk fejlődése számukra is fontos. Saj-
nos a képviselő asszony arról tájékoztatta 
a képviselő-testületet a 2019. november 
14-ei ülésen, hogy nem tud segíteni, mi-
vel a pályázatokra szánt pénzt már szét-
osztották. Gyors lezárása ez a dolognak, 
annyira azért nem fontos az önkormány-
zati tulajdonú utak felújítása vagy az új 
óvodai udvari játékok beszerzése.

2019. november 16-án jó hangulatú, ha-

talmas “bulit” szerveztek a tápiógyörgyei 
Vadvirág Nyugdíjas Klub tagjai.

A rendezvényre meghívták a térség 
más településeinek klubjait is. Fantasz-
tikus volt a tápiógyörgyei általános isko-
lások mesejátéka, a Pletykás asszonyok, 
majd a településekről érkezők fellépései. 
Külön kiemelném a bajor sörtáncot járó 
györgyei asszonyokat! A mulatságról né-
hány képet mellékelek.

Bátorítom azokat az idősebbeket, akik 
szeretnének a nyugdíjas klub tagjai len-
ni, hogy csatlakozzanak, vegyenek részt 
programjaikon. Önkormányzatunk kiemelt 
figyelmet szentel ennek az aktív csoport-
nak, és lehetőségeinkhez mérten támo-
gatjuk kirándulásaikat, tevékenységüket.

Köszönetemet fejezem ki a klub min-
den tagjának az egész napos szervezé-
sért, munkájukért!

2019. november 27-én értesítést kap-
tunk arról, hogy újra nyitják a LEADER-
pályázatokat. Ismerve az itteni eljárás 
rendet, esélyünk sem volt dönteni a 
pályázatok tárgyában, mert már négy 
nappal később le is zárták a beadási 
határidőt. Ilyen rövid idő alatt nem lehet 
ülésezni, költségvetést és tervet készíteni 
csak annak, aki már előre van informálva. 

Még 2019 júliusában egyeztettem 
Nagykáta polgármesterével, aki egyben 
a Tápiómenti Többcélú Társulás elnöke 
is, arról hogy meg kell oldanunk a finan-
szírozását a központi orvosi ügyeleti ellá-
tásnak. Az állami finanszírozás nem elég, 
és már kevés a 15 Ft/fő lakosságarányos 
plusz támogatás. Ez falunk szempontjá-
ból 635 ezer Ft éves hozzájárulást jelent. 
Amennyiben az önkormányzatok nem 
támogatják, hogy a hozzájárulás 61 Ft/
fő összegre emelkedjen, akkor orvosi 
ügyelet nélkül maradhat a térség a kö-
vetkező évben. Ez már jövőre várhatóan 
2.600.000 Ft plusz kiadást jelent, mely-
nek még nem látom fedezetét a 2020. évi 
költségvetésünkben. 

Heteken belül megkaphatjuk a zöld-

hulladék telep működéséhez való hoz-
zájárulást. A képviselő-testület ezek után 
újraalkotja a működés feltételeiről szóló 
szabályzatot. Sajnálatos módon már ki-
alakultak az illegális zöldhulladék lerakás 
főbb gócpontjai, így a Béla utca – Mária 
utca, és az Árpád és Damjanich utca vé-
gére elkezdték illegálisan lerakni a zöld-
hulladékot a lakosok. A mezőőrökkel fi-
gyeltetni fogjuk ezeket a részeket.   

Az elmúlt hetekben villám látogatáson 
voltam Nagy Zoltánnal, a Wünnewill-
Flamatt Baráti Társaság elnökével sváj-
ci testvértelepülésünkön. Biztosítottuk 
barátainkat a további együttműködésről, 
tájékoztattuk Őket a következő évi ter-
veinkről, és meghívtuk képviselőiket a 
jövő évi rendezvényeinkre. Az újságcikk 
írásával egy időben van a torockói miku-
lásozás. Erdélyi testvértelepülésünkön is 
tájékozatni fogom az ottani képviselőket 
arról, hogy jövőre is várjuk Őket telepü-
lésünkön.

Mint már az előzőekben is olvastak 
róla, Tápiógyörgye jövőre ünnepli fenn-
állásának 800. évfordulóját. Egész évben 
emlékezünk erre a fantasztikus jubileum-
ra. 2020.05.30-án a Strandkertben tarjuk 
a fő rendezvényeket, de rajzversenyt, me-
seíróversenyt, futóversenyt, könyvkiadást 
is tervezünk. Hamarosan megismerhetik 
a logópályázat végeredményét is. A nyer-
tes logót már az újság címlapján, tollakon, 
bögréken, kitűzőkön, levélpapíron fogjuk 
használni terveink szerint. 

Arra kérem a lakosokat, hogy a kiírt fo-
gadó órától függetlenül keressenek sze-
mélyesen a hivatalban. Egyeztessenek 
személyes találkozóra időpontot, vagy 
hívjanak és házhoz megyek, hogy meg-
hallgassam problémáikat, és igyekszem a 
legjobb tudásom szerint segíteni.

Engedjék meg, hogy végezetül minden 
lakosnak Boldog Karácsonyt és egész-
ségben gazdag Új Évet kívánjak!

Varró István polgármester

2. OLDAL DECEMBERÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató
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A Helyi Választási Bizottság beszámolója a 2019. évi 
októberi Önkormányzati Választásokról

Tisztelt Képviselő-testület, kedves 
tápiógyörgyei polgárok és megjelentek!

A Helyi választási Bizottság nevében 
tisztelettel köszöntöm a Tápiógyörgye 
Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének alakuló ülésén megjelenteket.

Az alábbiakban a 2019. október 13. 
napján megtartott önkormányzati válasz-
tásról szeretnék rövid értékelést nyúj-
tani Önök számára a számok és tények 
tükrében. A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 2 772 fő volt. 
A választáson megjelent: 850 fő, amely 
a választásra jogosultak 30,66%-a. Ez 
14%-kal kevesebb, mint a 2014. évi ön-
kormányzati választáson megjelentek 
száma. Tápiógyörgye község lakossága 
polgármestert, listáról egyéni képviselő-
ket és megyei közgyűlési tagokat válasz-
tott. Tápiógyörgyén nem tartottak helyi 
nemzetiségi önkormányzati választást, 
de mindazok, akik a nemzetiségi névjegy-
zékben szerepeltek leadhatták voksukat 
a megyei és országos roma nemzetiségi 
jelöltekre.

A megadott határidőig 2019. szeptem-
ber 9. 16.00 óráig 2 polgármester jelöltet 
és 13 képviselőjelöltet vett nyilvántartás-
ba a Helyi Választási Bizottság. A határ-
idő lejártát követően megtartásra került a 
sorsolás, melynek eredményeként meg-
állapításra került a polgármesterjelöltek 
és a képviselőjelöltek sorrendje a sza-
vazólapokon. 2019. szeptember 18-án 
megtörtént a szavazólapok imprimálása, 
azaz jóváhagyása. 2019. október 1. nap-
ján Németh Csaba polgármesterjelölt le-
mondott a jelöléséről. Így a 2019. október 
13. napján megtartott választáson a vá-
lasztópolgárok egy polgármester jelöltre 
szavazhattak, Varró István személyében. 
A választás napján a szavazópolgárok 4 
szavazókörben, az Általános Iskolában, 
az Aréna Sportklubban, a Faluházban és 
a Zeneiskolában adhatták le szavazata-
ikat.

A megválasztott polgármester: Varró 
István 571 szavazattal.

A megválasztott képviselők: Molnárné 
Szabó Szilvia 455 szavazattal, Szabó 
Tünde 455 szavazattal, Kissné Var-
ró Erika 430 szavazattal, Lesták Péter 
Jánosné Vajon Ildikó Mária 425 szava-
zattal, Fehér Henrietta 412 szavazattal, 
Józsa Péter 405 szavazattal.

Ők azok, akik a település képviselői 
lesznek az elkövetkezendő 5 évben.

További jelöltek szavazatai: Bálint Attila 
394 szavazat, Miskolczi Viktor 391 sza-
vazat, Molnár Zoltán 329 szavazat, Varró 
László 275 szavazat, Togyela-Gönczöl 
Anikó 241 szavazat, Togyela János 166 
szavazat, Marlen Henrietta 77 szavazat.

Szeretnék szólni a választás egyéb 
adatairól is. A választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 14.§ alapján a 

választási bizottságok: „a választópol-
gárok független, kizárólag a törvény-

nek alárendelt szervei, amelyeknek el-
sődleges feladata a választási eredmény 
megállapítása, a választások tisztasá-
gának, törvényességének biztosítása, a 
pártatlanság érvényesítése és szükség 
esetén a választás törvényes rendjének 
helyreállítása.”

A 4 szavazatszámláló bizottságban 9 fő 
az önkormányzat által választott tag, és 8 
fő Czerván György országgyűlési képvi-
selő által megbízott, mint FIDESZ-KDNP 
által delegált tag látta el feladatát.

A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán Helyi Válasz-
tási Bizottság működik legalább 3 taggal. 
Feladata, hogy határozattal megállapítsa 
a választás eredményét. A határozat mel-
lékletét képezi az eredményről kiállított 
jegyzőkönyv. A település polgármester 
választás és képviselők választásának 
eredményét a Helyi Választási Bizottság 
határozatban állapította meg, a szavazó-
körök eredményeinek összesítése után, 
melyet a Nemzeti Választási Rendszer, 
egy központilag felügyelt és működtetett 
informatikai rendszer támogatott. 

A választási eljárási törvényben bizto-
sított határidőig azaz  2019. október 17. 
csütörtök 16.00 óráig,  – amely jogvesztő 
határidő, azaz ezt követően a választás 
eredményét vitatni nem lehet –  a HVB 
döntése, eredményt megállapító határo-
zata ellen fellebbezés nem érkezett.

A választási szervek –vagyis a szava-
zatszámláló bizottságok és helyi választá-
si bizottság – mellett Helyi Választási Iro-
da működött 2019. április 09. napjától.  A 
Helyi Választási Iroda vezetője a jegyző, 
tagjai a Polgármesteri Hivatal köztisztvi-
selői, mint irodavezető helyettes, informa-
tikai munkatárs és jegyzőkönyvvezetők. 
Az önkormányzat közalkalmazottai, a 
szavazókörök technikai berendezéseit 
biztosították, továbbá , a szavazásban 
közreműködők élelmezését látták el, 
majd a szavazás befejezését követően a 
helyszíneket visszarendezték. Közremű-
ködött még a Nagykátai Rendőrkapitány-
ság, a Tápiószelei Rendőrőrs és a helyi 
körzeti megbízott. Minden közreműködő 
munkáját megköszönöm a magam és a 
bizottság másik három tagja: Benedek-
né Fehér Anikó, Móricz József és Lévai 
Györgyné nevében.

Végezetül engedjék meg, hogy meg-
osszam Önökkel a jövőre vonatkozó né-
hány gondolatomat.  A település lakos-
sága szavazatával kifejezte véleményét 
arra vonatkozóan, hogy kit szeretne Tá-
piógyörgye élén polgármesterként vala-
mint képviselőként látni az elkövetkező 
évben.  Mind képviselőként, mind pol-
gármesterként elindulni komoly vállalás, 
a lakosság érdekeit képviselni a helyi 
közügyek alakítása során pedig komoly 
felelősség. Azokat, akiket az itt élők ma 
szavazatukkal nem juttattak be a testület-
be arra szeretném bíztatni, hogy továbbra 

is vegyenek részt a közéletben, mutassák 
meg a lakosságnak, hogy nem csak erre 
a néhány hétre viselték szívükön Tápió-
györgye fejlődését, a tápiógyörgyeiek 
problémáit. 

A Polgármester Úrnak és a Képviselő-
testület tagjainak a Helyi Választási Bi-
zottság nevében  kívánok a község javát, 
épülését szolgáló eredményes munkát! 
Kívánom számukra, hogy a programjuk-
ban megfogalmazott célokat meg tudják 
valósítani, és a település lakosságát va-
lamint a falu érdekeit legjobb tudásuknak 
megfelelően képviseljék. Őszintén remé-
lem, hogy a képviselő-testületben képe-
sek lesznek kompromisszumokat kötni és 
Tápiógyörgye érdekében felülemelkedni 
az esetleges ellentéteken. 

Kérem ne feledjék, hogy megválasztá-
sukkal Önök az egész lakosság képvise-
lőivé váltak, és nem csak azon választók 
irányába tartoznak felelősséggel, akik 
szavazatukkal Önöket támogatták.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Lovas László HVB elnöke

Ebösszeírás
Az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42./B.§ 
(1) bekezdése alapján elrendelem 
Tápiógyörgye község területén lakó- 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek tulajdonában álló ebek ösz-
szeírását.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb 
összeíráskor köteles a törvényben elő-
írt adatokat a települési önkormányzat 
jegyzője rendelkezésére bocsájtani.

Az ebösszeírás önbevallással tör-
ténik. Az ebösszeírás során az eb 
tartóknak ebenként egy adatlapot 
kell kitölteni, és azt (azokat) köteles 
a Tápiógyörgyei Polgármesteri Hi-
vatalba visszajuttatni. Az adatlapok 
beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó 
kötelessége. Azok folyamatosan be-
szerezhetőek a Polgármesteri Hivatal 
Adóigazgatási Irodájában (2767 Tá-
piógyörgye, Szent István tér 1.) vagy 
az önkormányzat honlapjáról letölthe-
tő www.tapiogyorgye.hu .

Az adatlapokat az alábbi módon le-
het benyújtani: személyesen a Polgár-
mesteri Hivatalban; postai úton 2767 
Tápiógyörgye, Szent István tér 1. cím-
re, elektronikus ügyfélkapun keresz-
tül, aláírás után beszkenelve az alábbi 
e-mailen: tapio@t-online.hu

Az ebösszeírás határideje: 2020. 
február 29.

Turóczi István Zoltánné jegyző
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A talajterhelési díjat a környezetter-
helési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 
(továbbiakban: Ktd.) írta elő. A törvény 
felhatalmazása alapján Tápiógyörgye 
Község Képviselő-testületének rendeletet 
kell alkotnia a talajterhelési díjról. A ren-
delet megalkotása nem lehetőség az ön-
kormányzat számára, hanem törvényi kö-
telezettség, mégpedig azon oknál fogva, 
hogy elkészült és üzemel a szennyvízhá-
lózat Tápiógyörgyén. A képviselő-testület 
e törvényi kötelezettségének eleget téve 
megalkotta a talajterhelési díjról szóló 
6/2017.(IX.1.) önkormányzati rendeletet, 
amely 2017. szeptember 1. napján lépett 
hatályba.

Díjfizetési kötelezettség:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség 

azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésére álló közcsatornára nem 
köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági 
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá 
tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve 
az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkal-
maz.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség 
minden olyan ingatlantulajdonost terhel, 
akinek ingatlana előtt kiépítésre került 
a szennyvízhálózat, azonban úgy dönt, 
hogy erre nem köt rá. Amint e tájékoz-
tatóból kiderül, a talajterhelési díj jóval 
drágábbá teszi a felhasználó számára a 
szennyvízkezelést, ezért minden ingatlan-
tulajdonos elemi érdeke, hogy rákössön a 
szennyvízhálózatra.

Talajterhelési díj alapja: a talajterhelési 
díj alapja a felhasznált vízmennyiség, ami 
2 módon állapítható meg:

1. a legegyszerűbb az az eset, amikor 
a közszolgáltató, azaz a Tiszamenti Re-
gionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: 
TRV) által szolgáltatott vízről van szó. Eb-
ben az esetben a vízmérők által mért víz 
mennyisége lesz a talajterhelési díj alapja.

2. egyedi vízbeszerzés esetében a mé-
réssel igazolt felhasznált víz mennyisége 
lesz a talajterhelési díj alapja.

A díjat a fentiek szerint felhasznált víz 
mennyisége alapján kell megfizetni. A 
felhasznált víz mennyiségét a TRV által 
kibocsátott számlákkal kell igazolni. A díj-
fizetési alap két esetben csökkenthető:

1. a locsolási célú felhasználásra igény-
be vett víz mennyiségével. Itt csak a május 
1. és szeptember 30. közötti időszak ve-
hető figyelembe. A locsolási célú felhasz-
nálást a TRV által kibocsátott számlával 
kell igazolni, és a locsolási célú felhaszná-
lás maximum a felhasznált víz mennyisé-
gének 10%-ig vehető figyelembe.

2. csökkenthető a díjalap a szennyvíz-
tárolóból elszállított, a TRV által munkala-
pokkal illetve számlákkal igazolt szennyvíz 
mennyiségével. Ez azokra az ingatlan-
tulajdonosokra vonatkozik, akik részben 
vagy egészben a háztartásukban kelet-
kező szennyvizet zárt szennyvíztárolóban 
gyűjtik. Itt kell felhívni a figyelmet arra, 
hogy a zárt szennyvíztárolók engedélykö-
telesek (72/1996. (V.22.) Korm. rendelet)! 
Ennek oka az, hogy csak olyan műszaki 

megoldású szennyvíztároló használható 
az ingatlanokon, amelyből a szennyvíz 
nem tud elszivárogni. Tehát az ingatlantu-
lajdonosnak ezekben az esetekben nem 
csak azt kell igazolnia számlákkal, hogy a 
gyűjtött szennyvizet kiszippantatta és el-
szállíttatta, hanem egy esetleges ellenőr-
zés során azt is, hogy az ingatlanán lévő 
szennyvízszikkasztó zárt rendszerű, azaz 
szivárgásmentes. 

Talajterhelési díj mértéke, kiszámítá-
sának módja: A talajterhelési egységdíj 
mértéke 1.200 Ft/m³. Ezt a díjat nem az 
önkormányzat, és nem a közszolgáltató 
állapította meg, hanem a talajterhelésről 
szóló törvény. Már önmagában ez a díj is 
többszöröse annak a díjnak, amit a TRV 
alkalmaz mindazoknál, akik a szennyvíz-
hálózatra rákötöttek (a TRV által alkalma-
zott szennyvízdíj áll egy 168 Ft-os alapdíj-
ból, és egy 351 Ft/m3 díjból, így összesen 
1 m3 víz esetén a TRV által alkalmazott díj 
519 Ft, 10 m3 víz esetén 3.678 Ft).

Ugyanez a törvény területérzékenységi 
szorzót is megállapít annak alapján, hogy 
az adott település a felszín alatti vizek ál-
lapota szerint mennyire érzékeny terüle-
ten fekszik. Tápiógyörgye a 27/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti 
víz állapota szempontjából érzékeny terü-
leten lévő település, így szorzószáma 1,5. 
Mindez azt jelenti, hogy az 1.200 Ft/m3 
összegű talajterhelési díjmértéket 1,5-el 
kell felszorozni, és így kapjuk meg a talaj-
terhelési díj tényleges mértékét, ami tehát 
1.800 Ft/m3. Ismét emlékeztetni kell arra, 
hogy aki ráköt a szennyvízhálózatra, az a 
TRV által alkalmazott 351 Ft/m3 díjjal szá-
molhat, ami ötöde a talajterhelési díjnak! 
A díjmértéket a megállapított díjalap, az 
egységdíj, valamint a területérzékenységi 
szorzó szorzata határozza meg.

Mentességek talajterhelési díjfizetés 
alól:

A képviselő-testület által megalkotott 
helyi rendelet az alábbi mentességet biz-
tosítja:

1. az a 75. életévét tárgyév január 1. 
előtt betöltő egyedül élő személy, akinek 
a nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben 
nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át, és 
az ingatlannak 1/1 tulajdoni hányadában 
tulajdonosa, valamint a havi 3 köbmétert 
nem haladja meg a vízfogyasztása.

2. akiknek az ingatlanába az ivóvíz 
nincs bekötve, értelemszerűen mentesek 
a talajterhelési díj fizetése alól is.

Bevallási, befizetési kötelezettség telje-
sítése:

A talajterhelési díjat a kibocsátónak 
kell megállapítani, bevallani (önadózás) 
a tárgyévet követő év március 31-ig. E 
határnapot elmulasztók késedelmi pótlék 
megfizetésére kötelezettek. A talajterhe-
lési díjat két egyenlő részletben, március 
31-ig illetve szeptember 15-ig kell megfi-
zetni. A bevallást 2020. március 31-ig kell 
benyújtani, és a talajterhelési díjat két 
egyenlő részletben 2020. március 31-ig 
illetve 2020. szeptember 15-ig megfizetni 
a 2019. évi vízfogyasztás alapján. Ha a ki-

bocsátó több ingatlannal vagy telephellyel 
rendelkezik, ingatlanonként külön-külön 
bevallást köteles benyújtani. A díjfizeté-
si kötelezettség évközi keletkezése és 
megszűnése (csatorna hálózatra történő 
rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás ke-
letkezése, megszűnése) esetén a válto-
zással érintett (előző és új) kibocsátónak 
a tárgyévet követő év március 31-ig kell 
bevallását benyújtani és az ennek megfe-
lelő részarányos díjat megfizetnie.

Azok az ingatlan tulajdonosok, akiknek 
az ingatlanán nincs bevezetve az ivóvíz, 
mentesek a bevallási, és így értelemsze-
rűen a talajterhelési díjfizetési kötelezett-
ség alól.

PÉLDÁK
1. NINCS CSATORNA RÁKÖTÉS: 

egy háztartás havi vízfogyasztása 10 m3. 
Ebben az esetben az éves vízfogyasztás 
120 m3 (12 X 10 m3). A fizetendő éves ta-
lajterhelési díj 216.000 Ft (120 m3 X 1.200 
Ft egységdíj X 1,5 területérzékenységi 
szorzó). Március 31-ig befizetendő a ta-
lajterhelési díj első fele, azaz 108.000 Ft, 
míg szeptember 15-ig befizetendő a talaj-
terhelési díj második fele, azaz 108.000  
Ft.

2. ZÁRT, SZIGETELT SZENNYVÍZTÁ-
ROZÓ: az ingatlantulajdonos a háztartás-
ban keletkezett szennyvizet teljes egészé-
ben kiszippantatja, és elszállíttatja. Ebben 
az esetben évi 120 m3-es vízfelhasználás 
mellett legalább 100 m3 szennyvize kelet-
kezik, amit ki kell szippantatnia a szenny-
víztároló aknából. Jelenleg 1 m3 szenny-
víz szippantási költsége 1.016 Ft/m3, tehát 
ebben a példa szerinti háztartásban a 
szippantási költség 101.600 Ft (100 m3 X 
1.016 Ft/m3 szippantási díj). Mivel az éves 
120 m3-es vízfelhasználásból 100 m3 szip-
pantását tudta igazolni a felhasználó, a 
fennmaradó 20 m3 után talajterhelési díjat 
kell fizetnie, ami 36.000 Ft. Így mindösz-
szesen éves szinten a szennyvízdíj ebben 
az esetben 137.600 Ft (101.600 Ft szip-
pantási költség + 36.000 Ft talajterhelési 
díj)

3./ RÁ VAN KÖTVE A MEGÉPÍTETT 
CSATORNAHÁLÓZATRA: ha az ingat-
lantulajdonos rákötött a szennyvízhálózat-
ra, akkor ugyanekkora vízfogyasztás mel-
lett az éves szennyvízdíja csak 44.136 Ft 
(12 X 3.678 Ft), ráadásul ezt az összeget 
nem két részletben, hanem havi 3.678 Ft 
összegben, a TRV által kibocsátott szám-
la alapján fizeti meg.

Összegezve: aki a megépített 
szennyvízhálózatra nem köt rá, annak 
azzal kell számolnia, hogy a szenny-
vízköltsége legalább 3-5 szöröse lesz  
2020-tól azokhoz képest, akik rákötöt-
tek a rendszerre.

Kérem, mindenki számoljon! 

Tápiógyörgye, 2019. november 22.

Turóczi István Zoltánné sk. jegyző

Tájékoztató a Talajterhelési díj fizetési kötelezettségről



DECEMBER 5. OLDALKözélet

A helyhatósági választások után nagyon 
tartalmasan és sok tennivalóval indult az 
új önkormányzati időszak. Túl vagyunk 
bizottsági és testületi üléseken. Megbe-
széltünk feladatokat, javaslatokat tettünk, 
döntöttünk, szavaztunk.

A sok „ügy” között érkezett egy megálla-
podási szerződés a Magyar Államvasutak 
Zrt-től. Igazából egy ajánlat. Évi meghatá-
rozott összegért vállalja fel a tápiógyörgyei 
önkormányzat az állomásunk és környé-
kének rendben, illetve tisztán tartását. 
Átgondolandó, hiszen a jelenlegi helyzet 
nem túl utasbarát, és hát györgyei lakosok 
munkába, iskolába járását tennénk kom-
fortosabbá. Tény, hogy ezzel a tevékeny-
séggel az állomás és környezetének napi 
üzemelését biztosíthatnánk ugyan, de az 
ingázóink, utazóink legjelentősebb prob-
lémáit, úgy mint szilárd burkolatú járdák, 
parkolók, kerékpártároló létesítése nem 
kerül megoldásra.

Átolvastam a temérdek oldalas megálla-
podási mintaszerződést, átrágtam magam 
a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartóz-
kodás rendjéről szóló utasításokon. Majd 
többszöri átgondolás, újra olvasás, szá-
molgatás és a vonathasználó férjem be-
számolója után állást foglaltam. A jelenlegi 
ajánlatra NEMMEL fogok szavazni. Lás-
suk a döntésemet megalapozó tényeket!

A MÁV ajánlata 790.695 Ft + ÁFA/év. 
Ezért az összegért takarítani kell a váró-
termet, a mellékhelyiségeket és a köz-
lekedőt. Benne foglaltatik az ablakok, 
kilincsek, falak, a mennyezet(?), táblák, 
korlátok, lámpabúrák, stb. tisztán tartása, 
illetve az utasforgalomra megnyitott köz-
lekedési területek, peron, járdák, gyomta-
lanítása, hó-, jég- és csúszásmentesíté-
se, a szemét összegyűjtése, elszállítása. 
„Természetesen” ezeken felül végezni kell 
még néhány csip-csup karbantartási mun-
kát, mint például: nyílászárók javítása, szi-
getelése, mázolása, törött üvegek pótlása, 
helyiségek tisztasági festése, lábazati fal-
felület mázolása, graffiti és egyéb falfirkák 
eltávolítása az épületekről (kívül és belül), 
csaptelep, WC tartály, mosdó+szifon javí-
tása, cseréje, ereszcsatornák rendszeres 

tisztítása, szétcsúszott elemeinek helyre-
igazítása. Ezen munkákra, amennyiben 
nem elegendő az évi keretösszeg, elszá-
molási kimutatás bemutatásával, költség-
vetés készítése után kifizetik a többlet 
költséget. Pofon egyszerű! A munkálatok-
hoz szükséges tisztítószereket, zsákokat, 
kesztyűket, toalettpapírt, gyomirtószert és 
minden egyebet a keretösszegből kell fe-
dezni.

Az ajánlat második része tartalmazza 
az évi legalább két alkalommal történő ka-
szálási tevékenységet, 120. 000 Ft + ÁFA/
év összegért. A zöldterület-karbantartási 
feladat pontos területe (hol, mekkora) még 
tisztázásra szorul, erre polgármester urat 
kértük fel.

Úgy gondolom, felelős faluvezetés nem 
vállalhatja fel ezt a sokrétű feladatot ennyi 
pénzért. Számunkra ez nem kötelező fel-
adatellátás. Nincs rá elegendő emberünk, 
szakemberünk. A tevékenységet befolyá-
solja az időjárás. Egy esősebb nyáron, a 
legalább évi két kaszálása többszörösére 
növekedhet. A peronok csúszásmentesí-
tése felelős kötelezettség. A hó, a jég az 
ónos eső nem kötődik napszakhoz, mun-
kanaphoz.

Hogy mindezt számokba öntsük (csak 
egy-két dolgot kiragadva). A kaszálandó 
terület az állomás épület oldalán, megkö-
zelítőleg 1-1 km hosszú szélessége akár 
20 m is. Ez 2 hektár legalább, amit kézi 
gépekkel napokig tart kaszálni. És valljuk 
be, évi 2 alkalom mire elég? Nagyjából 
arra, hogy pár hétig ne embermagasságú 
gazhalmaz fogadja az falunkba érkezőket.

Takarítás. Gondolkodjunk. Egy ekkora 
épület. Napi több száz utas. Mellékhe-
lyiségek használatával. Esőben, hóban, 
sárban. Úgy, hogy kulturált, emberi módon 
meg sem közelíthető az állomás.

Csúszásmentesítés. A peron legalább 
6 méter széles és 300 méter hosszú. Hó-
lapátolás, síkosság-mentesítés. Éjjel nap-
pal, hétvégén, ünnepnap. Az első vonat 3. 
24-kor az utolsó vonat 1. 24-kor indul.

Az ötlet, hogy az önkormányzat tartsa 
rendbe a saját állomását, rendben van. Jó 
gazdái lennénk ennek a szép, kultikus, fa-

luképhez tartozó épületnek és sok utasnak 
könnyítenénk a mindennapjain. Felvető-
dött bennem az is, hogy a jegy-, bérletárak 
nem tartalmazzák az állomásépület rend-
ben tartását? Azoknak, akik nem szoktak 
vonatozni egy teljesárú Budapest-Tápió-
györgye bérlet 57.100 Ft/hó. A díjszabás 
a Magyar Államvasutak Zrt. által kerül 
megállapításra. Ugyanakkor a MÁV a 
fentebb felsorolt munkáért éves szinten 
(27% ÁFÁ-val számolva) 1.156.582 Ft-ot 
fizetne. Hmm jól hangzik! Ezt havi szintre 
lebontva: 96.381 Ft. De hogy teljesen tisz-
tán lássunk, ezt, a MÁV Tápiógyörgyétől 
napi 3.168 Ft-ért várja el! Akkor, amikor 
egy minimálbéren foglalkoztatott személy 
havi közterhes alkalmazása 175.075 fo-
rintba kerül.

Ugye jól gondolom, hogy ezt a szer-
ződést nem vállalhatja magára Tápió-
györgye Önkormányzata! Hiszen a MÁV 
ajánlata nemhogy egy fő alkalmazását 
sem futja, de akkor hol van szó az esz-
közök, tisztítószerek, tárgyi karbantartási 
szerszámok beszerzéséről. Ahogyan fel-
teszem azt a kérdést, vajon egy ember 
elvégezheti a takarítást, kaszálást, peron 
síkosságmentesítését, hólapátolást min-
denhol (a parkolóban is) heti 7 nap, napi 
22 órában (1.24 és 3.24 között nincs sze-
mélyszállító vonatközlekedés)?

Persze szó lehetne arról is, hogy vállal-
juk el és adjuk hozzá a magunk 3-4 milli-
óját, hogy a györgyeiek kulturált utazását 
megoldja az önkormányzat. De sajnos 
a szűkös napi községi költségvetésben 
nem látom ezt az összeget! Az elvárás is 
megalázó településünknek, hiszen rajtunk 
kívül szinte mindenhol megoldotta már a 
MÁV a kerékpártárolót, parkolót és szilárd 
burkolaton történő megközelítést, anélkül, 
hogy ezt az önkormányzatra hárította vol-
na. Valósítsa meg mindezt Tápiógyörgyén 
és akkor komolyan elgondolkozom, hogy 
támogassam-e a további ajánlatukat! 

Bár ez az én döntésem, bízom benne, 
hogy közösségünk érdekét szolgálja és 
remélem önök is így gondolják.

Molnárné Szabó Szilvia

Egy képviselő, egy ügy, egy vélemény



Mindig különleges ajándék és nagy 
összetartó erő egy család számára, 
ha egyik közismert, köztiszteletben állt 
és emlékezetes tagjának élettörténe-
tét könyv formájában is megőrizheti, 
gondozhatja és továbbadhatja a jövő 
nemzedékei számára. Hasonlóképpen 
felemelő és alkotó cselekvésre sarkalló 
érzés egy a helytörténeti kutatást ked-
ves elfoglaltságának tekintő egyén szá-
mára, ha saját családja egyik tagjának 
elhivatott munkásságára, életeket men-
tő tetteire, emberi jóságára emlékezhet 
meg legújabb művében és azt tárhatja 
a nagyközönség elé. A 2019-ben megje-
lent „Dr. Németh Jenő orvos emlékeze-
te” című kötetemmel, dédapámnak, az 
egykori Sopron vármegyében található 
Völcsej község szülöttének, Tápiógyör-
gye volt orvosának kívántam méltó em-
léket állítani oly módon, hogy az életrajzi 
leírása mellett a mű kereteként családja 
történetét is feldolgoztam.

A téma különös módon gyermekko-
romtól foglalkoztatta fantáziámat, min-
dig nagy érdeklődéssel, kihegyezett 
figyelemmel követtem a családom múlt-
ját és benne dédapám emlékét felidéző 
történeteket. Már felnőtt fejjel, helytör-
téneti kutatómunkám során, az egyéb 
témakörökben végzett interjúkészítések 
közben, akaratlanul is belebotlottam a 
vele kapcsolatos emlékezetek meghall-
gatásába, amit minden egyes alkalom-
mal írásban igyekeztem rögzíteni. Az 
elhatározás, hogy megírom életének 
történetét, az elmúlt évben érett meg 
bennem azzal a feltett szándékkal, hogy 
az elkészült kötetet születésének 125. 
évfordulója alkalmából kezébe adhas-
sam a Budapesten ma is élő, 95. élet-
évét betöltő lányának, Dr. Büky Gyuláné 
Németh Margitnak, aki visszaemléke-
zéseivel mindenki közül a legtöbbet és 
legnagyobb mértékben segítette mun-
kámat. A könyv célja emléket állítani Tá-
piógyörgye község egykori szeretett és 
nagy tiszteletnek örvendett orvosának, 
ugyanakkor hazavinni emlékezetét a tá-
voli Völcsejbe, ahol szüleinek házában 
testvéreivel együtt boldog gyermekko-
rát töltötte. A mű elkészítésének nem 
kevésbé fontos szándéka volt, hogy 
összehozza az elmúlt évtizedek során 
egymástól távolra szakadt, elfeledett 
családtagokat, akik a közös felmenők 
iránti tisztelet révén találtak ismét egy-
másra.

A kötet bemutatására előbb Tápió-
györgyén került sor 2019. augusztus 24-
én, ahol a Kastélykert Óvoda kellemes 
atmoszférát sugárzó aulája adott otthont 
és méltó környezetet a különleges alka-
lomnak. Tóthné Erős Zinaida felvezető 
gondolatai, majd Varró István polgár-
mester köszöntője után, a mű szakmai 
elemzését, népszerűsítő jellemzését 

Bihari József, a Pest Megyei Múzeu-
mok nyugalmazott igazgatója végezte 
el, aki 1994-ben Dr. Németh Jenő szü-
letésének 100. évfordulója alkalmából 
rendezett centenáriumi megemlékezés 
egyik fő kezdeményezője volt, ezzel az 
életrajzi bemutatás kontinuitásának is 
érvényt szerezve. Mellette Nagy Zoltán, 
a Tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola nyugalmazott igazgatója vál-
lalt szerepet, aki gyermekkora utcabeli 
szomszédságából eredően, szüleinek 
elbeszéléséből fennmaradt történeteket 
is megidézve méltatta a mű főszereplőjé-
nek és egyben családi hozzátartozóinak 
jóságos cselekedeteit, emberi kapcsola-
tokat építő jellemét, a falu megítélésé-
ből fakadó népszerűségét. Az esemény 

hangulatát Czira Sára, a Farmosi Általá-
nos Iskola tanulójának fellépése emelte, 
aki Tápióvidéki népdalok eléneklésével 
kedveskedett a megjelenteknek.

Az ősi fészek, Völcsej 2019. novem-
ber 23-án fogadta vissza néhai szülötte 
és családjának emlékezetét. A majd egy 
évszázad elteltével „hazatérő” orvos 
életrajzát feldolgozó könyv bemutatá-
sára a helyi művelődési házban került 
sor, ahol az önkormányzat nevében 
Szőke Attila polgármester üdvözölte a 
megjelenteket. A program szervezője 
és egyben legfőbb pártfogója Tóth De-
zsőné Bertha Judit könyvtáros volt, aki 
a 2004-ben történt megismerkedésünk 
óta minden kérésemnek eleget téve 
önzetlenül és odaadó elhivatott-
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Dr. Németh Jenő orvos emlékezete című könyv 
bemutatója Tápiógyörgyén és Völcsejben



DECEMBER 7. OLDALKözélet, kultúra

sággal segítette a téma feltárásával 
kapcsolatos helyi ismereteket igénylő 
gyűjtőmunkámat. Az általa felkonferált 
szavakat idézve: „tizenöt éve készül-
tünk és vártunk erre a nagy pillanatra!” 
A könyv bemutatásában a Völcsejből el-
származott, Sárváron élő Czupy György 
vállalt segédkezést, aki maga is lelkes 
és elkötelezett kutatója szülőfaluja tör-
ténelmének. Azt, hogy egy közösség 
milyen fontos értéknek tekinti történelmi 
múltjának megőrzését, akár saját elfele-
dett szülötte életútjának megismerése 
által is, a család ilyen értelemben tett 
gesztusát méltányolandó, alkalomhoz 
illő megható ajándék elkészítése is ta-
núsította: a helyiek pirográf, fába égetett 
festészet technikájával idézték meg a 
ma már nem létező szülői ház, az egy-
kori Németh Vendéglő rajzolatát „2019. 
Völcsej” felirattal ellátva, amelyet nagy 
megtiszteltetést érezve köszönettel vet-
tem át. A múlt megidézése során ugyan-
akkor nem feledkezhettem meg a Sop-
ronban élő házaspár, Tompa Lajos és 
felesége, Tompa Lajosné Simon Sarol-
ta csupa szív, segítő szándékáról sem, 

akik a két település, Völcsej és Nemes-
kér családtörténeti emlékeit feldolgozó 
kötetek szerzőiként kutatómunkám so-
rán számtalan értékes, elhagyhatatlan 
információval láttak el. Családunk ré-
széről szinte csodaként méltattuk, hogy 

a völcseji temetőben ma is áll déd-
apám legkisebb testvérének, a korai 
gyermekkorában elhalálozott Németh 
Ilonkának (1908‒1910) sírja, akinek 
jólelkű és önkéntes gondozója, Darázs 
Györgyné Horváth Valéria sok fáradtsá-
got tett ezért. A rendezvényt Menyhárt 
Ildikó szavalata és Rákóczi Sarolta he-
gedűjátéka színesítette. 

Az ilyen egyszeri és megismételhe-
tetlen pillanatok során mindkét helyszí-
nen örömteli érzés volt megtapasztalni, 
hogy dédapám, Dr. Németh Jenő emlé-
kének megidézése az 1920-ban történt 
Tápiógyörgyére való költözése, majd 
1950-ben bekövetkezett halála után 
ennyi évtized elmúltával is megannyi 
érdeklődőt és személyét tisztelő embert 
mozgatott meg. 

A fenti eseményekkel kapcsolatos 
beszámolók után köszönetet szeret-
nék mondani mindazok számára, akik 
e téma kutatásában érdemben segíteni 
tudták munkámat, jelenlétükkel meg-
tisztelték a könyv bemutatását szolgáló 
összejöveteleket.

Németh Csaba

A Tápiógyörgyei Települési Érték-
tár Bizottság 2017. március 10-én az-
zal a megbízatással jött létre, hogy 
a Hungarikum törvény előírásainak 
megfelelően állítsa össze a település 
helyi értékeinek gyűjteményét. Tagjait 
Tápiógyörgye Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete nevezte ki 
határozatlan időre szóló megbízatás-
sal: Németh Csaba elnök, Molnár Zsolt 
és Szabó Tünde személyében. Helyi 
értéknek minősülhet a Tápiógyörgye 
község szempontjából meghatározó je-
lentőségű, a településhez való tartozást 
kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, 
kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, 
természeti érték stb. A Települési Helyi 
Értékek Gyűjteménye a bizottság által 
kinyilvánított kiemelkedő helyi jelen-
tőségű javak összessége. Ezek körét, 
fellelhetőségét, bemutatását az egye-
diségükre, speciális tápiógyörgyei kö-
tődésükre, jellemzőikre való leírással 
vagy egyéb dokumentációval kell rög-
zíteni. A nemzeti értéket szakterületen-
kénti kategóriák alapján kell besorolni.

A hungarikummá nyilvánítás alulról 
építkező, többlépcsős folyamat, melyet 
bárki kezdeményezhet a megfelelő for-
manyomtatvány benyújtásával. Ennek 
első lépcsőfoka az adott érték telepü-
lési- vagy tájegységi (azaz közös tele-
pülési) értéktár, külhoni települési- vagy 
tájegységi értéktár, avagy ágazati ér-
téktár valamelyikébe való felvételének 
és nemzeti értékké nyilvánításának ké-
relme. Ha olyan nemzeti értékről van 
szó, amelyik konkrét településhez nem 
köthető, az adott nemzeti érték gondo-
zója vagy fenntartója a tárgy szerinti 

minisztérium által működtetett ágazati 
értéktárhoz nyújthatja be javaslatát. 

Amennyiben a települési értéktárba fel-
vett nemzeti érték szűkebb környezeté-
nél nagyobb jelentőséget hordoz, azt a 
megyei értéktárhoz, külhoni település/
tájegységi értéktárba már felvett nem-
zeti értéket pedig a külhoni nemzetrész 
értéktárhoz lehet javasolni. A második 
lépcsőfok a megyei értéktárba, vagy 
külhoni nemzetrész értéktárba, vagy 
ágazati értéktárba már felvett nemzeti 
érték Magyar Értéktárba való felvételé-
nek, azaz kiemelkedő nemzeti értékké 
nyilvánításának kérelme, mely a megfe-
lelő javaslati adatlap Hungarikum Bizott-
sághoz való benyújtásával történik. Vé-
gül a hungarikummá nyilvánítás utolsó 
lépcsőfoka a Magyar Értéktárba már fel-
vett nemzeti érték felvételének kérelme 
a Hungarikumok Gyűjteményébe. 

A Tápiógyörgyei Települési Értéktár 
Bizottság eddigi tevékenysége alapján 
36 helyi értéket határozott meg, ame-
lyek az alábbi összeállításban olvas-
hatók. Az agrár és élelmiszergazdaság 
területén: Juhász és Bene Méhészet. 
Az épített környezet területén: Szent 
Anna templom, Györgyey-kastély és 
kiskastély, valamint a hozzá tartozó 
park. Kulturális érték területén: Szelei 
úti kőkereszt, Boldogházi úti kőkereszt, 
Csárda úti kőkereszt, Újszilvási úti kő-
kereszt, Pokoltanya ‒ Sós úti kőkereszt, 
Hősök szobra, Szentháromság szobor, 
Szent Orbán szobor, Nepomuki Szent 
János szobor, Szent Kristóf szobor, Haj-
nal szobor, Kazinczy szobor, Millenniu-
mi emlékmű, Torockói kopjafa, Hősök 
Ligete emlékmű, zsidótemető, artézi 
kút, Falumúzeum, Árpád-kori templom 
régészeti emlékei az Illike parton, Sós 
út, kopt bronzmécses, WS jelzésű tégla, 
Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar, 

Bihari József munkássága. Hidegkút, 
Pokoltanya, első és második világhábo-
rús katonasírok, mesterséges halmok, 
régi parasztházak oromzatai. Természe-
ti értékek területén: Bíbic tanösvény és 
madármegfigyelő torony, szikes tavak 
élővilága. Turizmus és vendéglátás te-
rületén: strandfürdő és tábor. 

A helyi értékek listája a még figyelem-
be nem vett értékek alapján tovább fog 
bővülni. Ide tartozhatnak például a te-
metői keresztek, a kápolna és a Termés 
szobor. A Bizottság várja az újabb javas-
latok benyújtását, amelyeket tagjainak 
megkeresésével vagy a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán keresztül lehet meg-
tenni.

Németh Csaba

A Települési Értéktár Bizottság munkájáról

A Község újratelepítését megidéző 
Hajnal szobor
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Karácsony közeledtével talán az a leg-
nagyobb és legtöbb, amit adhatunk, hogy 
gyermekeinkkel együtt éljük át a karácsony 
előtti várakozás örömét és az ünnep igazi 
tartalmát. A várakozás napjaiban feldíszít-
jük intézményünket, adventi jelképekkel, 
a nagycsoportos hittanos gyermekekkel 
adventi koszorút készítünk. Advent első 
napjaitól a szülők, óvodapedagógusok, 
kisgyermeknevelő, nevelő-oktató mun-
kát segítő alkalmazottak szorgalmasan 
készülnek az adventi vásárra. Szebbnél 
szebb, igényes, adventi, karácsonyi deko-
rációs díszek, tárgyak, csemegék kerülnek 
eladásra az óvodai és a Tápió-Völgye Ala-
pítvány által szervezett vásáron. A vásárra 
a Nagy-középső II. csoportos gyermekek 
„A Mikulás szánja” c. zenére pom-pomos 
tánccal készülnek. 

A mindennapi feladataink mellett az 
óvodapedagógusok bábelőadással is ké-
szülnek, hogy a gyermekek Mikulás várá-
sát még izgalmasabbá tegyék. Az „igazi” 
Mikulás érkezése előtti percekben a „Mi-
kulás kesztyűje” c. előadást tekinthetik 
meg bölcsődés és óvodás gyermekeink. 

Majd a csoportszobákban nagy figyelem-
mel hallgatják a Mikulás dicsérő szavait és 
ezért cserébe lelkesen verselnek, táncol-
nak, énekelnek. A lázas készülődés nap-
jaiban az intézmény valamennyi csoportja 
közösen készül a 2. adventi gyertya meg-
gyújtására, ahol az óvodás gyermekek 
hangszeres játéka, dalai, versei teszik a 
délutánt ünnepivé. 

Advent 3. és 4. hetében egy kicsit benső-
ségesebbé válik az intézményben a han-
gulat, hiszen karácsonyi énekek hallgatása 
közben a csoportszobák karácsonyfadí-
szeket készítő barkácsműhelyekké alakul-
nak, ahol kisgyermekeink szebbnél szebb 
kreatív alkotásokat barkácsolnak és a mé-
zeskalács illata tölti be a tereket. A játékaik 
témáit a vendégvárás, sütés-főzés és az 
ajándékok vásárlása adja. Keressük az 
alkalmakat arra, hogy a gyermekek és a 
felnőttek hogyan tudnak egymásnak ked-
veskedni, örömet szerezni. Intézményünk-
ben az év egyik legszebb napja az, amikor 
a szépen feldíszített ajándékokkal megtelt 
karácsonyfa körül együtt énekel sok-sok 
boldog csillogószemű kisgyermek. 

Mindezen tevékenységeket, rendez-
vényeket megvalósítani csak odaadó, 
munkájukat, hivatásukat szerető, tisztelő 
pedagógusokkal és nevelő-oktató munkát 
segítő kollégákkal, valamint intézményün-
ket támogató partnereinkkel (szülőkkel és 
fenntartóval) közösen lehet. 

Ezúton szeretném megköszönni a Szü-
lői Szervezet vezetőjének és tagjainak és 
minden Kedves Szülőnek az aktív együtt-
működést, támogatást. Az intézményünk 
dolgozói és gyermekei nevében közsé-
günk valamennyi lakójának kívánom, hogy 
karácsony idején még több szeretetet tud-
junk adni és a HIT, REMÉNY, SZERETET 
még fényesebben ragyogjon szívünkben, 
valamint 2020-ra boldog új esztendőt kí-
vánok!

„Minden ember örvendjen, eljött az ünnep,
Megszületett Jézusunk a rég várt gyermek.
Minden ember örvendjen, harang hirdeti,
Így kellene mindennap boldognapk lenni.”

Lesták Péter Jánosné intézményvezető 

Advent a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsődében

Zenekarunk és fúvós egyesületünk 2019-
es éve bővelkedett eseményekkel.

Februárban sokadjára szerveztük meg 
a Farsangi mulatságot, melyet jövőre is 
megrendezünk. Az Ifjúsági Fúvószenekar 
folyamatosan részt vett, műsorával jelen 
volt a községi rendezvényeken, nemzeti 
ünnepeken, megemlékezéseken. Idén egy 
5 napos Balaton parti táborban, Csopakon 
készültünk a falunapi koncertünkre. Majd eb-
ben az évben az önkormányzati választások 
miatt szeptember közepén tartottuk meg az 
elmaradhatatlan Szüreti bált és mulatságot. 
Az idő ragyogó volt, mindenki, aki megtisztelt 
bennünket jelenlétével, jól érezhette magát. 
Ezúton is köszönjük a fellépőknek és segí-
tőinknek a műsoraikat, lelkes munkájukat (A 
lovas kocsis felvonulóknak, az őket kiszol-
gálóknak és segítőknek, elsősorban Varró 
Józsefnek; a györgyei nyugdíjas klubnak; az 
óvodás gyermekeknek és felkészítőjüknek; 
a Csipet-csapat zenekarnak; az Abonyi Fú-
vószenekarnak és nem utolsó sorban a kéz-
műves sarok közreműködőinek.) Itt szeret-
nénk megköszönni azoknak a támogatását 
is, akik az idei évben egyesületünk számára 
ajánlották fel adójuk 1 %-át. Ebből idén 113 
300 Ft bevétele származott szervezetünk-
nek, melyet hangszerjavításra és a kottaállo-
mány bővítésére használunk fel. (Jövőre se 
feledkezzenek meg nyilatkozni, a Tápiógyör-
gyei Ifjú Fúvósokért Egyesület adószáma: 
18690572-1-13)

Bár egyre kevesebb lehetőség adódik 
településünk határain kívül zenélni, azért 
minden lehetőséget megragadtunk. Így töb-
bek között zenekarunk fellépett Farmoson, 
Abonyban, Csopakon, Tápiószőlősön és 
Káván is.

Sokszor nem volt egyszerű a próbákat 

megtartani, hogy felkészülhessünk a fen-
tebb felsorolt fellépésekre. Ennek elsősor-
ban a még mindig folyamatban lévő – ze-
neiskolánkat felújító – építkezési, átalakítási 
munkálat az oka. Bár nem adtuk fel sosem. 
Ha valami miatt nem foglalhattuk el a szín-
padot a Faluház nagytermében, akkor átköl-
töztünk az iskola aulájába, áttettük a próbát 
más időpontra, akár vasárnapra is. Sajnos, 
épp ezért is, ezeken a próbákon nem tudunk 
mindig mindannyian ott lenni, de a lelkese-
dés minden tagban megvan. Nagyon várjuk 
a jövő nyarat, amikor ünnepélyes keretek kö-
zött vehetik újra birtokba a zeneiskolások és 
zenekarosok a Zeneiskolát! Az egyesület ve-
zetősége ezúton is köszöni minden zenekari 
tagnak és Tatai József zenekarvezetőnek 
jelenlétét, munkáját! Kívánunk a jövő évhez 
is sok sikert, kitartást!

Az idei évet, a szokásokhoz híven a Kará-
csonyi hangversennyel zárjuk, mely decem-
ber 21-én, szombaton kerül megrendezésre 
a Faluház nagytermében. A rendezvény ke-

retében adománygyűjtés szervezünk Ivanics 
Boglárka számára. Bogi 8 és fél éves kis-
lány, születése óta halmozottan sérült. Szol-
nokra jár iskolába, ahová édesanyja viszi őt 
minden nap. Bogi nagyon kedves kislány, az 
iskolában a nevelői nagyon szeretik, mert 
szorgalmasan dolgozik, aktívan részt vesz 
az iskolai munkában. Testvére, Anna a Spi-
ritusz futóklub szorgos tagja. Ahová tehetik, 
Bogi és édesanyja is elkísérik, kiveszik a ré-
szüket a közös feladatokból, illetve részesei 
a sikereknek is. Az idei koncertünkön Bogi-
nak szeretnénk gyűjtést rendezni és örömet 
szerezni a családjának, mert adni jó! Kon-
certünk természetesen a megszokott módon 
ingyenes, a Boginak szánt adományokat 
az előtérben elhelyezett dobozba teheti, aki 
szeretne adakozni. Az összegyűlt pénzt a 
koncert végén odaadjuk Bogi anyukájának! 
Szeretettel várunk mindenkit!

Áldott ünnepeket és sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánunk!

TIFE

Zenekari hírek
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és 
emberibb, 

ha megtöltöd a hétköznapok percét 
rendkívülivel, 

az emberivel, a jóindulatúval és udva-
riassal, 

tehát az ünneppel.” 

                                       Márai Sándor 

Második alkalommal tártuk ki kapuinkat 
a bölcsődés korú kisgyermekek előtt. Az 
előző év pozitív és negatív tapasztalatait 
figyelembevéve alakítottuk célkitűzésein-
ket. Szeretnénk, hogy a mindennapjaink 
a kicsikkel derűs, jó hangulatban teljenek. 
Támogatásuk, bizalmuk a szülők részéről 
elengedhetetlen. Sokat jelent, hogy elfo-
gadták ajánlásainkat. 

Szeretetteljesen közeledünk a gyerme-
kekhez. Biztonságot nyújtó környezetet 
teremtettünk, hogy odafigyeléssel óvjuk, 
vigyázzuk a ránk bízott gyermekeket. 
Igyekszünk szem előtt tartani az egyéni 
sajátosságokat, fejlettséget, pillanatnyi 
szellemi, fizikai állapotot. A személyi és 
tárgyi állandóság növeli az érzelmi bizton-
ságot. A napirend fontosságát, állandósá-
gát megteremtve kiszámíthatóan telnek a 
mindennapok. Így a kisgyermekek a min-
dennapjaikat vidáman, boldogan, kiegyen-
súlyozottan, a világ dolgaira érdeklődve 
tekintve töltik. Biztatjuk őket aktív, önálló 

folyamatok elsajátítására, sok figyelmmel, 
segítséggel. 

Újdonság volt a szülőknek ebben a 
nevelési évben, hogy a kisgyermekek a 
szülővel történő beszoktatást választhat-
ták. Anyás-fokozatos beszoktatás kb. 2 
hétig tartott, ami alatt folyamatosan nő a 
bölcsiben töltött idő és csökken az anyai 
jelenlét. Pontosan előre nehéz megha-
tározni az időt, hiszen minden apróság 
különböző, és ezért eltérő az új helyre, a 
szülő távozására adott reakciójuk. A be-
szoktatás gördülékenyebbé tételében fon-
tos szerepe van abban, hogy a gyermek 
ritmusának megfelelően bármely nap-
szakban történhet, a mi esetünkben dél-
előtt került felosztásra. Az első pár napban 
a szülő fél órát tölt a kisgyermeknevelő-
vel, egyedül minden figyelem ráirányul. A 
szülő könnyebben megnyílik, bepillantást 
nyer a bölcsődei életbe. 

A harmadik-negyedik napon a kisgyer-
meknevelő fokozatosan átveszi a gon-
dozási feladatot, pl. étellel kínál, játékot 
kezdeményez, tisztába teszi. Következő 
lépés, mikor már meg van a kölcsönös 
bizalom, a szülő rövid ideig a csoportszo-
bán kívül van, de bármikor visszahívható. 
Mikor már kialakult a biztonságérzet, hogy 
biztosan visszajön az anyuka, már huza-
mosabb ideig, „egyedül” marad, mindad-
dig, míg végül kialakul az új menetrend, 
melyben állandósul a naponta bölcsődé-

ben töltött idő nagysága. 
Legfőbb nehézség a kisgyermek és 

szülő számára, hogy ezzel az új szituáci-
óval megbírkózzon, az elszakadás. A fo-
kozatosság módszerének eredményeként 
a kisgyermek megszokja az új helyzetet, 
hisz tudja az édesanyja vissza fog érte 
jönni. Egy másik jellemző nehézség, ha a 
gyermek nem csak szüleit, hanem meg-
szokott környezetét hiányolja. A fokoza-
tosság itt is előtérbe kerül, hiszen megérti, 
hogy a bölcsiben csak napközben lesz, de 
az nem váltja fel az otthonát. 

A bölcsődébe való beszoktatás ezen 
módja ugyan időt vesz igénybe, de a 
gyermek későbbi új helyzetekbe történő 
beilleszkedésének modellje lehet. Ha úgy 
érzi, hogy biztonságban van és szerettei, 
régi szeretett környezete mindig elérhető, 
könnyebben birkózik majd meg a hasonló 
kihívásokkal az óvodai és az iskolai élet-
hez való hozzászokással. 

Mire megérkezett a ködbe burkolózó 
százszínű ősz, már 7 fő kisgyermeket si-
került beszoktatni. Neveljük, gondozzuk 
őket, ez a két dolog elválaszthatatlan 
egységet kell hogy alkosson. Hozzájuk 
mérten készülődünk az előttünk álló ünne-
pekre, hiszen a szokások, hagyományok 
elsajátítását már ebben a korban el kell 
kezdeni.

Baliczki Károlyné kisgyemeknevelő

Bölcsődésekről néhány gondolat

November 21-én a Kastélykert Óvoda 
és Mini Bölcsődében Teddy Maci napot 
tartottunk. A Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Karának má-
sodéves hallgatói vagyunk, és az Egész-
ségfejlesztés c. kurzus teljesítése céljából, 
egy egészségre nevelő programtervet va-
lósítottunk meg.

A nagycsoportban és a nagy-középső 
csoportban tartottuk a foglalkozást. Egy 
háziorvosi rendelő eszközeit és vizsgálati 
módszereket mutattunk be, illetve egy mű-
tővé rendeztük be az egyik csoportszobát. 
A rendelőben a gyerekek megvizsgálhat-
ták plüssállataikat, gyógyszert és injek-
ciót is adhattak nekik. Külön élmény volt 
az óvodások számára, mikor a kisállatok 
fonendoszkópos vizsgálata után a saját 
szívdobogásuk meghallgatására került 
sor. A műtőben zöld ruhába beöltözve egy 
plüssmacinak néztük meg milyen szervei 
vannak, hogy mi mire való és, hogy hol ta-
lálható bennünk az adott szerv.

Célunk ezzel a programmal az volt, 
hogy a fehérköpeny-szindróma tüneteit 
enyhítsük, a gyerekek bátran menjenek 
orvoshoz, ne féljenek a vizsgálatoktól. 
Megismerték melyik eszköz mire való, il-
letve hogy a szerveink hogyan működnek, 
hogyan tudunk az egészségünkre már 
kisgyermekkorban is minél jobban odafi-
gyelni.

Jó lenne minél több vidéki óvodába el-

juttatni a Teddy Maci Kórházat, mivel egy 
nagyon jó program a gyerekeknek az óvo-
dában, de akár egy családi nap keretein 
belül is. A foglalkozás közben öröm volt 
látni a gyerekek érdeklődését, bátor és 
őszinte kérdéseikre szívesen válaszol-
tunk. Mindez megerősített minket abban, 
hogy az óvodás korosztály egészség-
nevelésére érdemes különös hangsúlyt 
fektetni. A foglalkozás végén mindenki 
mosollyal az arcán búcsúzott el. A gyere-
kek biztosítottak minket arról, hogy nem 
fognak félni egy következő orvosi vizs-

gálattól, hiszen beleláttak, hogy hogyan 
is zajlik egy-egy vizsgálat vagy éppen 
műtét. Úgy gondoljuk, ha ezt saját példán 
keresztül tapasztalják meg, könnyebben 
alkalmazkodnak különféle egészségügyi 
helyzetekhez a valóságban. Bízunk ben-
ne, hogy emlékezni fognak a plüssállatok 
vizsgálatára és sikeres gyógyítására, és 
ami a legfontosabb, hogy mennyi pozitív 
élményben volt részük. Így egy igazi ren-
delőben sem fognak félni sem a vizsgálat-
tól, sem az orvostól a jövőben.

Kamuti Harmat, Lesták Fanni

Teddy Maci Kórház a Kastélykert Óvodában
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2019 nyarán a TVKA a Balaton után, újra 
az ULTRA TISZA-TÓ 111 versenyen kerülte 
a második legnagyobb tavunkat! De július 
27-én immár a VIII. Gulyaterelő versenyt 
rendeztük! Idén új távok, futamok és útvo-
nalak vártak a szervezőkre, no és persze 
a futókra! Élve a Tápiónk utánozhatatlan 
alföldi érzést sugárzó kanyargó gátja adta 
- kész „futópályával”, az új távok és futamok 
a Kocogókör kivételével a természetbe in-
dultak! A 3 km a gát első kanyarjában, a 
7,5 km távja a gulyahídi Gémeskútnál, a 
„Puszta 20” névre keresztelt leghosszabb 
versenyrész pedig a hatvani vasútvonal 
fénysorompójánál fordult vissza! Most elő-
ször profi sátorral, elegendő és minőségi 
frissítővel felszerelt központi frissítőállo-
mással készültünk! A Puszta 20 távja 2x 
is meglátogatta a gémeskúti központi ál-
lomást. És itt volt a 7,5 km visszafordítója 
is! De a hosszútáv aztán elkalandozott a 
Kotró dűlőre, majd a szentgyörgyi útra és a 
téglagyár rogyadozó falai mellett tekeredett 
vissza a faluba! 

Sokan jöttek az új távok csábítására. 
Vácról, Budapestről és Pest megye mellett, 
a jól ismert szolnoki Auriga is itt volt immár 
nyolcadjára. A Spuritusz hozta a „kötelezőt”, 
gyerekeink ott voltak a dobogón, ahogy ifi-
jeink is taroltak. Jó érzés ez…. Idegenek 
jönnek hozzánk. Jól érzik magukat! Elis-
merő pillantásokkal és remek hangulattal 
teli délelőtt volt. Ezt fokozza, hogy a gyer-
mekeink ott vannak a dobogón. A saját ver-
senyünkön, a mi jófalunkban, a nyár „leg-
györgyésebb” napján! 

Bár nehezen indultunk neki, de aztán sok 
lelkes tagunk akkurátus szervező és terem-
tő munkájának köszönhetően a nyár utol-
só napján ismét lett Tápiógyörgyén CIVIL 
SZERVEZETEK NAPJA! Augusztus 31-én 
sajnos a Strandkert foglalt volt, így sebtiben 
új helyszín kellett. Nem kellett sokat tör-
nünk a fejünket, mert Horgászegyesületünk 
és Sinka Gábor elnökük nyitott szívvel és 
meleg lélekkel ajánlotta helyszínül a II. tavi 
egyesületi Horgásztanyát! Az első rendez-
vényen még tele volt Alapítványunk lelkes 
izgalommal és drukkal, no meg jó adag 
görcsös félsszel. De a jelenlétükkel meg-
tisztelő Egyesületek oly megértőek, hálá-
sak, együttműködőek és nyitottak, hogy 
idén csak szóltunk nekik és lelkesen jöttek, 
készültek, játszottak és élvezték a délutánt. 
Örömmel néztük, ahogy odaültek egymás-
hoz, ahogy beszélgettek, sütiztek, célba lőt-
tek, horgásztak. Elfogyasztottuk az ebédet 
és egész estig folytatódott a beszélgetős, 
éneklős, táncos mulatság. Közösen bú-
csúztattuk a nyarat. Az ott lévőkön érződött  
a hamisíthatatlan, jóindulatú, egymás szívét 
erősítő györgyei közösségi erő. 

Ekkor még nyár volt! De jött az ősz! Bár 
a szokásos szeptemberi Tiszasüly Bicogón 
ott volt csapatunk, ahogy az idei első 
Ultrabalaton Trailen is, mégis a legnagyobb 
figyelmet falunkban az Önkormányzati vá-

lasztás érdemelte ki!
Vegyes érzelmeket váltott ki a TVKA-ban 

és a Spuritusz berkein belül is, hogy a poli-
tika és az általa kavart érzelmek bennünket 
is elérnek. Számunkra büszkeséget oko-
zott, hogy sokan említették pozitívan, hogy 
tagunk, hogy segítőnk, hogy támogatónk. 
Volt aki méltatta munkánkat és közösségért 
végzett erőfeszítéseinket. Ugyanakkor tel-
jes értetlenséggel álltunk azon kijelentések 
előtt, amely megkérdőjelezték 100% „civil-
ségünket”! Kellemetlenül érintett bennün-
ket a vélt, gondolt, nem is igazán tudott, de 
afféle helyi érvényű enciklikának kikiáltott 
gondolatok halmaza. A jó úton járók ismér-
ve, hogy nem a várt hozam, hanem a cél a 
mozgatórugó! 

Egy alapítvány az alapító által megne-
vezett, meghatározott törvényes cél érde-
kében jön létre. A Tápió Völgye Közhasznú 
Alapítvány nevében hordozza a közhasz-
núságot. Az Alapító céljai elolvashatóak 
honlapunkon. Tagjainkon, kuratóriumunkon 
és segítőinken keresztül minden erőnkkel 
értékek teremtésén, megőrzésén és gya-
rapításán dolgozunk. Tesszük ezt nap-nap 
után - önkéntesen, önzetlenül, anyagi, tár-
sadalmi, politikai hozadékok, hozamok el-
érése nélkül. Úgy hisszük és valljuk, hogy 
a legnagyobb értékünk a györgyeiség, a 
györgyei közösség erősítése. Ezért végez-
zük a munkánkat. Alapjai ennek a gyerme-
keink. Mert valljuk, hogy csak a közösség 
megtartó ereje képes arra, hogy jófalunk 
megmaradhasson annak amire oly sokan 
büszkék. Ez az alap, hogy megteremtsük 
azt a közeget, amelyre aztán a holnap épül-
het. Ez az alap pedig - a jövő. A jövőben 
pedig ott van gyermekeink élete és sorsa. 
Mi ezt döntően a sporttal kezdtük el építe-
ni. Működésünk 9 éve alatt már kikerült az 
első generáció, aki a teljes általános iskolás 
tanulmányaik alatt Spurituszosok voltak. De 
már ott vannak az első futóklubos gyereke-
ink a visszatérő segítőink között is. 

Nem „súlyos” tettek ezek, de mostan-
ság az egyedüli olyan községi civil szer-
veződés, amely erősíti az önkéntesség 
és a önzetlenség csíráit. Épp ezért tart-
juk felelőtlen „dolognak” ezt ismeretlenül 
„megbélyegezni”. Mert emberből vagyunk. 
Érző, gondolkodó, gyakran gyermeki elfo-
gultsággal teli, olykor számító hidegséggel 
okkal cselekvők, mondhatni gyarlók. De az 
átgondolatlan szavak ereje néha rosszabb, 
mint az atombomba! Pedig ez a bomba na-
gyot „durran”, de a másik jellemzője, hogy 
elpusztít mindent. Azt is aki dobja és azt is 
akire dobják. A hatás oly rombolás, mely 
nem a felelős gondolkodás jele!

Kérünk ezért mindenkit, hogy „dobás” 
helyett jöjjön el közénk. Ismerje meg min-
dennapjainkat, tervezzen, készüljön velünk 
és erősítse tenni akarásunkat. Mert bízunk 
benne, sőt tudjuk, hogy értéket képviselünk, 
melyet rombolni olyan tett, amely következ-
ményeit aztán gyermekeink szenvedik el. 

Szerintem jót teszünk. S jót tenni jó! Ké-
rünk mindenkit tegye ugyanezt, ha lehet….
együtt, velünk… De aztán… – pontosab-
ban mindezek közben – történt, hogy Vörös 
Robi Nagymegyer BSI Futónagykövete, 
Molnár Zsolt Tápiógyörgye BSI Futónagy-
követének küldött egy előmeghívó e-mailt, 
az általa szervezett I. Nagymegyeri Futó-
versenyre. A Spuritusz nem tétlenkedett és 
október 18-án felkerekedett, 19-én pedig 
már Nagymegyeren koptattuk a testvérvá-
rosi aszfaltot! De, hogy ott mi történt… arról 
külön cikkben számolunk be…

Október 23-án nemzeti ünnepünk nap-
ján több mint húszan vágtunk neki a X. 
Országfutásnak! Az útvonal ezúttal új volt! 
Természetesen a Játszótér volt a start, de a 
gát felé rajtoltunk, a Gulya-hídnál visszajöt-
tünk a jobb partra, majd a mezőn és a ná-
dason átvágva a Pokoli-sorompónál vissza 
a vasútállomásig! Nagyon szép időben, re-
mek hangulatban rekord létszámmal 27-en 
ünnepeltünk a célban! Remek érzés volt, 
ahogy 23-a délelőtt ott volt mindenki aki 
csak tudott! Ahogy ez a remek ősz múlott, 
úgy lassan el is fogytak a futásterveink.

Persze még november 9-én Tóth Zoli 
tette tiszteletét Ópusztaszeren, ezúttal nem 
a Feszty körkép, hanem a helyi félmaraton 
vonzotta. A szokásos idényzárón, a novem-
beri Balaton maraton/félmaratonon búcsúz-
tak a Spurituszosok a 2019-es versenynap-
tártól. Már zárhatnánk a beszámolót….de 
vár még ránk a „leghosszabb” táv. A dec-
ember utolsó futóalkalma. Igaz csak 600 
méter, de az évvége legkedvesebb futása! 
Mégpedig a 6. Mikulásfutás. Ami idén dec-
ember 7-én a Tápiógyörgyei Karácsonyi 
Vásár programjaként lesz elérhető minden-
kinek ingyenesen!

A Karácsonyi Vásár a legjobb, legvidá-
mabb, de legmeghittebb rendezvényünk. 
Igazi komoly munka összehangolni az áru-
sok, fellépők, beigli, pálinka, karácsonyfa- 
dísz verseny résztvevőit, zsűritagjait, a büfé 
folyamatos üzemelését. A végeredmény 
mindig a lehető legjobb érzésekkel, hálával 
és örömmel teli. Ilyenkor pezseg a Faluház. 
Sok ember találkozik, vásárol, beszélget, 
készül az ünnepre. Már mi is nagyon vár-
juk! Mikorra ez az újság az olvasóhoz ke-
rül, addigra a Vásár zsivaja a múlté. Bízom 
benne, hogy sokan leszünk egymásra kí-
váncsiak. Az ünnepet már a várakozás és 
a megbékélés előzi meg.

Visszatekintve az Alapítvány 2019-es 
évére, a sok alkalomra és versenyre – elé-
gedetten dőlhetnénk hátra. De az nem jel-
lemző ránk. Még talán az év utolsó napja 
is tartogat legyőzendő kilométereket, vagy 
ki tudja….majd meglátjuk! Engedjék meg, 
hogy a Spuritusz Futóklub, valamint Alapít-
ványunk minden tagja, segítője és támo-
gatója nevében Boldog Karácsonyt és 800 
éves Ünnepi, Mozgásban Gazdag Új Évet 
Kívánjak!

Molnár Zsolt elnök

Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány és a 
Spuritusz Futóklub 2019 nyári-őszi beszámolója
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Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány
 2020. évi programterve

A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
(TVKA) és az általa patronált „Spuritusz” Fu-
tóklub 2020. évben a következő programok 
megszervezését és lebonyolítását vállalja 
önállóan, vagy közreműködőként vesz részt 
bennük. 

2020. január 18. – TVKA Színházi est a 
Faluházban!

2020. március 14. – XI. Országfutás 
tápiógyörgyei futama Tápiógyörgye. A pon-
tos időpont egyeztetés alatt, később médiá-
ban hírdetve (részvétel: ingyenes)

2020. május 1. Községi Majális keretében 
– Mezei futóverseny a tápiógyörgyei Általá-
nos iskola és Óvoda osztályainak, csoport-
jainak. A rendezvényen a győztes osztály és 
csoport készpénztámogatást kap, az adott 
osztály és csoport éves programjának meg-
valósításához. (ingyenes)

2020. június 26. „Szentiványiéji Villámcső-
dület” (flashmob) fussunk és éjszakázzunk a 
leghosszabb éjszakán a Falumúzeumban, 
kívánságmécsesek vízre bocsátása a Tápió 
hídjánál (részvétel ingyenes)

2020. július 25 IX. Gulyaterelő Futóver-
seny A futóverseny megszervezése és lebo-
nyolítása a falunapi rendezvények program-
részeként. Kezdés 8.00 óra. (nevezési díjak 
a helyszínen)

2020. augusztus 29. Civil Szervezetek 
(Egyesületek) Napja a strandkertben! Közös 

ünneplés és kötetlen összejövetel minden 
tápiógyörgyei Egyesület, Civil Szervezet 
részvételével! (ingyenes)

2020. október 4. III. Falukerülő és nemzeti 
gyásznaptúra (részletek későbbiekben)

2020. október 24. XII. Országfutás (rész-
letek az országos kiírás megjelenése után!)

2020. december 12. Községi Karácsonyi 
Vásár Ünnepi vásár az Óvoda, Általános 
Iskola, Egyesületek, civil szervezetek, helyi 
vállalkozók részvételével, az adventi idő-
szakban. Helyszín: Faluház

VII. Mikulás-futás a Karácsonyi vásár ke-
retében (ingyenes)

Pálinka-Bejgli-Dísz verseny szintén a Vá-
sár ideje alatt (ingyenes)

A „Spuritusz” Futóklub edzéseit – a nyári 1 
hónapos szünet kivételével - minden csütör-
tökön 18 órától, vasárnap 17 órától tartja év-
szaknak megfelelően a tornateremben és a 
községi sportpályán (a részvétel ingyenes).

Az Alapítvány 2020-ban minden tevé-
kenységét Tápiógyörgye fennállásának 800 
éves jubileumi évének jegyében kívánja 
lebonyolítani! Ennek keretében a 800 éves 
községi jubileumra tekintettel versenyt és 
akciót hirdet. Fuss, gyalogolj, túrázz, brin-
gázz, olvass a 800-as szám keretében. A 
részvételi szabályok később! A TVKA szeret-
né megköszönni mindazok felajánlását, akik 
adójuk 1%-val 2019-ben támogatták Alapít-

ványunkat. A felajánlásokból  94.834,- forint-
tal gazdálkodhattunk. Ezúton kérjük minden 
kedves támogatónkat, hogy 2020-ban is, 
amennyiben módjukban áll, úgy szívesked-
jenek adójuk 1%-át az Alapítvány részére 
felajánlani.

Alapítványunk pontos neve és adószáma:
TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18222810-1-13

Tápiógyörgyei Mikulás Torockón
2019. december 7-én sokadik alkalommal 

Torockón járt a tápiógyörgyei Mikulás. Az el-
múlt évek bevett gyakorlatának megfelelően 
az idén is több testvértelepülés részvételével 
valósult meg a kedves ajándékozás. Így Tá-
piógyörgye mellett Bócsa, Budapest V. Ke-
rület, Csömör, Hollókő, Újszentiván, Üllés, 
Zsombó önkormányzatai és civil szervezetei 
váltak részeseivé a programnak. A partnerek 
együttműködésének hála idén is kettős ado-
mányban részesültek a két erdélyi település 
lakói. A Torockón és Torockószentgyörgyön 
élő óvodás és általános iskoláskorú gyere-
kek nevelőikkel együtt édességcsomagot 
kaptak a Mikulástól, amelynek összeállítását 
a hagyomány kialakulásának megfelelően a 
tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság vál-
lalta magára. Torockó Község Önkormány-
zata az iskola vegyestüzelésű kazánjának 
cseréjéhez, kisméretű faaprítógéphez, vala-
mint az iskolakerítés felújításához és annak 
részét képező népi jellegű ún. torockói kapu 
elkészítéséhez kérte a testvértelepülések 
anyagi támogatását, amely beruházáshoz 
a többiekhez hasonlóan Tápiógyörgye Köz-
ség Önkormányzata 100 ezer Ft összeggel 
járult hozzá. 

A tápiógyörgyei Mikulás szerepére − Kő-
szegi László elmúlt évben bejelentett vissza-

vonulása után − idén Jana Zoltán vállalko-
zott, aki az egyesület oszlopos tagjaként 

sokadik alkalommal vett részt a torockói és 
torockószentgyörgyi ünnepségeken. Meg-
bízatása mellett szólt az is, hogy évek óta 
ő intézte a Mikulás csomagok tartalmának 
beszerzését és az összeállításával kap-
csolatos munkálatok szervezését, így saját 
tapasztalataira is támaszkodva szívesen és 
örömmel vállalta az újabb feladatot. 

Az ajándékozás anyagi fedezetét az eddigi 
hagyományoktól eltérő módon legnagyobb 
részt az egyesület által 2019-ben szervezett 
határon túli autóbuszos kirándulások részvé-
teli díjának fennmaradt összege biztosította. 
A kirándulók mellett külön köszönettel tar-

tozunk Menkó István egyesületi tagunknak, 
aki hosszú évek óta önzetlen támogatóként 
szolgáltatja a Mikulás zacskókat, valamint 
Tari Anikó külsős szimpatizánsunknak, aki  
nem első alkalommal az idei évben is jelen-
tős összeggel támogatta akciónkat. 

Németh Csaba

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

Az egyesület adószáma: 
18678053-1-13
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Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egye-
sületének  56 fő tagja van, ebből  12 fő vo-
nulós, ami annyit jelent, hogy riasztás esetén 
ők tudnak bevetésre indulni. Az idei évben 29 
riasztása volt az egyesületnek, ebből 22 eset-
ben tűz, 7 esetben pedig műszaki mentés volt. 
Nagyon jó a kapcsolatunk a Nagykátai Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnoksággal, a környező 
települések önkéntes tűzoltó egyesületeivel, 
ami nemcsak annyit jelent, hogy kapcsolatot 
tartunk, hanem azt, ha szükséges egymás te-
lepüléseinek lakossága is számíthat a segítő 
munkájukra. 

Októberben a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság tartott felügyeleti el-
lenőrzést az egyesületnél, melynek során 
vizsgálták a jogszabályoknak, eszközöknek 
és egyéb vonatkozó normáknak megfelelő 
működés személyi és tárgyi feltételeit, a mű-
ködéshez szükséges dokumentumok meg-
létét, alkalmazhatóságát. Az átfogó ellenőr-
zést követő összefoglaló ellenőrzési jelentést 
megkaptuk, melyben rögzítésre került, hogy 
hiányosságokat nem találtak, a vizsgálattal 
összefüggésben intézkedést nem javasoltak. 
A szervezeti egység értékelése a megfelelt 
besorolást kapta.

Működésünket az önkormányzat támogat-
ja, melyet ezúton is szeretnék megköszönni! 
Pályázati támogatásból igyekszünk fedezni a 
még felmerülő költségeket, ezért igyekszünk 
kihasználni minden lehetőséget.

Az egyesület 2018-ban a Vidékfejlesz-
tési Program keretében a HAJT-A Csapat 
Akciócsoport területén megvalósítandó kul-
turális és egészségmegőrző rendezvények 
támogatása tárgykörben  pályázatot nyújtott 
be rendezvény szervezésére. A rendezvény 
jövő év tavaszán kerül megrendezésre, mely 
magába foglalja az egyesület 120. évforduló-
járól történő megemlékezését, ami szorosan 
kapcsolódik a település fennállásának, vala-
mint a zeneiskola működéséhez kapcsolódó 
évfordulóhoz. A pályázat elbírálása folytán 
az elnyert támogatás összege 8.248.059 Ft. 
Ebből az összegből egy nagyteljesítményű 
áramfejlesztőt, egy 10x20 m nagyságú ren-
dezvénysátrat vásárolunk, valamint a hango-
sítás és egyéb felmerülő, a rendezvényhez 
kapcsolódó költségeket fedezzük.

Az aggregátor már 3.937 eFt-ért már be-

szerzésre került, a költséggel már el is szá-
molt az egyesület. A sátor beszerzése jelen-
leg folyamatban van. Itt meg kell említeni, 
hogy az eszközök beszerzésénél az önkor-
mányzat segített anyagilag, mivel a pályázat 
utófinanszírozott és az egyesületnek nem áll 
rendelkezésére ilyen nagy összeg a megelő-
legezéséhez.

Mint már mindenki előtt ismeretes, a régi 
fakanál üzem épületébe fog költözni a tűzol-
tószertár, ott már lehetőség nyílik arra, hogy 
a tűzoltó járművek, az eszközök egyhelyen 
legyenek elhelyezve. A beruházást az önkor-
mányzat végzi, de az egyesület is igyekszik 
kivenni a részét belőle. Erre felkészülve, már 
korábban pályázat útján sikerült 8 db radiátort 
beszerezni, és most a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Ma-
gyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton 
1.250.000 Ft támogatást nyertünk a helyiség 
használatának alkalmassá tételéhez. Ebből 
az összegből a fűtés- és a villanyszerelést 
kívánjuk megoldani. A támogatás összegét 
megkaptuk, az anyagok beszerzése folya-
matban van, mivel még ebben a hónapban el 
kell számolnunk a támogatási összeggel.

Igyekszünk rendkívül takarékosan gaz-
dálkodni, de vannak úgymond kötelező fel-
adataink az eszközeink felhasználására vo-
natkozóan, így rendszeres felülvizsgálatokat 
kell elvégezni, hogy a törvényi előírásoknak 
eleget tegyünk, és mindenkor megfelelő mó-
don tudjunk segítséget nyújtani az adott hely-
zetekben.

Nagyon sokat számít, hogy a személyi jö-
vedelemadó 1 %-ából az egyesület részére 
82 fő, 330.887 Ft összeggel nyújtott műkö-
dési támogatást, amiért ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani.

Kérem, hogy a jövő évben is támogatá-
sukkal segítsék munkánkat, hiszen az egye-
sületnek a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi 
feladatokban egyaránt helyt kell állnia, és esz-
közeink a bevetések során erősen haszná-
lódnak, rongálódnak, a folyamatos pótlásuk 
szükséges. A megfelelő eszközök biztosítá-
sának a tűzvédelem területén komoly jelen-
tősége van, hiszen sok esetben, számokban 
nem mérhető anyagi javak megmentését 
szolgálhatja.

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

lődéssel várja a karácsonyt, a tél beköszön-
tével nyakunkon a fűtési szezon, és mint 
minden évben, most is úgy érzem köteles-
ségem figyelmeztetni mindenkit az ezekhez 
kapcsolódó veszélyekre. A médiában egyre 
gyakrabban halljuk, hogy milyen sok család 
válik a lakásukban felcsapó lángon miatt ott-
hontalanná. 

Sajnos sosem múlik el úgy év vége, hogy 
az ünnepi izgatottság ne válna rémületté, el-
keseredettséggé és sajnos néha gyásszá az 
ünnepek alatt felcsapó lángok nyomán.

Minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik. Annak 
érdekében, hogy még esélyt se adjunk a lán-
goknak, érdemes odafigyelni pár apróságra, 
melyek megemlítése magától értetődőnek 
tűnik, azonban figyelmen kívül hagyásuk nem 
egy esetben okozott tragédiát. Az ésszerű vi-
selkedés, bizonyos biztonsági rendszabályok 
kialakítása, illetve tűzoltásra használható esz-
közök beszerzése, készenlétbe helyezése 
olyan pszichés biztonságot ad, mellyel fel-
vértezve, egy az otthonunkban keletkező tűz 
ellen sikeresen vehetjük fel a harcot! 

Gyermekeink biztonsága a legfontosabb, 
magyarázzuk el nekik, hogy a tűz nem játék 
és milyen veszélyei vannak a karácsonynak. 
Oktassuk ki őket mi a helyzet egy esetleges 
vészhelyzet esetén. És egy kicsit figyeljünk 
oda jobban rájuk! 

Nem ünneprontásként akarom felhívni a fi-
gyelmet a kéménytűzre, de úgy vélem erről is 
tájékozódni kell, illetve bekövetkező baj ese-
tén tudni kell a teendőket. A fűtési szezonban 
minden évben megszaporodnak a kéménytü-
zek. Ha a fűtési szezon alatt bekövetkező em-
beréletet követelő tragédiákról hallunk, azon-
nal a szén-monoxid mérgezés jut eszünkbe, 
pedig a kéménytüzek is minden évben szá-
mos emberéletet követelnek. A kémények 
tűzállóak, belül korom és kátrány rakódhat 
le, melyek meggyulladhatnak, ha a kémény 
felhevül. A hőmérséklet a kéményben néhány 
perc alatt elérheti az ezer fokot és a lángok 
átterjedhetnek a padlástérbe, a lakószintre. A 
kéménytüzet a kéményből kiszűrődő morgó 
hang, a gomolygó sűrű fekete füst, a kicsapó-
dó szikra-láng jelzi. A kéménytüzet tilos vízzel 
oltani! A kémény belső hőmérséklete elérheti 
az ezer fokot és ezen a hőmérsékleten a víz 
robbanásszerű térfogat-növekedéssel gőzzé 
alakul át, mely szétveti a kéményt, súlyos sé-
rülést és tetőtüzet okozhat!

Kéménytűz észlelése esetén a teendő:
• Hívjunk segítséget, azonnal riasszuk a 

tűzoltókat!
• Fojtsuk el a tüzet! A zárt égésterű kályha 

összes nyílását, a kémény füstjárat szabályo-
zójának reteszét csukjuk be, hogy a tűz oxi-
gén-utánpótlása megszűnjön. 

A központi segélyhívó 112, mely bármely 
telefonról ingyenesen hívható, onnan azonnal 
értesítik a nagykátai tűzoltóságot, illetve egy-
idejűleg egyesületünket is. 

Minden kedves Olvasónak békességben 
és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepe-
ket, és eredményekben gazdag, boldog új 
esztendőt kíván a Tápiógyörgyei Önkéntes 
Tűzoltók Egyesülete!

Ifj. Sinka Gábor
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Elszaladtunk Nagymegyerbe futni egyet!
A Spuritusz Csallóközben.

Az úgy történt, hogy valamikor tavasz-
szal - a BSI 140 Futónagykövetségéhez - 
csatlakozott Vörös Robi futótárs, aki nem 
régen költözött Nagymegyerbe. Mivel ott 
lakik, így a testvérvárosban is alakult egy 
„Nagykövetség” és elindult a helyi futó-
csoport és a közösségi futóalkalmak meg-
szervezése! Ahogy zárt csoportunkban 
megjelent Nagymegyer neve, egyből azon 
gondolkodtam, hogy lehetne községeinket, 
közösségeinket, immár a futással is össze-
kapcsolni. Felvettük Robival a kapcsolatot, 
de májusban csak odáig jutottunk, hogy de 
jó volna, ha a nagymegyeri futók megláto-
gatnának bennünket a VIII. Gulyaterelőn és 
a györgyei Falunapon. Aztán a sok tenniva-
ló és a programokkal zsúfolt, „pörgős” nyár 
miatt nem akadt a találkozóra reális esély. 

Pedig már mi és gyerekeink nagyon 
mentünk volna valahová….leginkább egy 
testvérvárosi futásra!

Aztán az úgy történt, hogy Robi kért in-
formációkat a Futónagyköveti csoportban 
futóverseny-rendezési tudnivalókról. Ekkor 
már sejtettem, hogy „lesz itt valami”! Írtam 
neki ezt-azt a Gulyaterelőről és egyszer 
csak érkezett egy email, vagyis egy üzenet. 
Mármint, hogy úgy néz ki mégis „lesz itt va-
lami”! Robi nem sokáig tétlenkedett és az 
első versenyre már személyes meghívóval 
kérte fel a 3 csallóközi Futónagykövetet és 
bennünket a magyarországi testvértelepü-
lés futóit. Egy ilyen kedves meghívás nem 
maradhatott viszonzás nélkül...

Ezért az úgy lett, hogy gyorsan felkér-
tük futós-kölkök szüleit, hogy ki az akit el-
engednek velünk és a felnőtt futóinkat, ki 
az aki el is jönne velünk? Így gyorsan lett 
a Spuritusz küldöttség létszáma másfél 
tucatnyi. A Tápió Völgye Közhasznú Ala-
pítvány támogatta az utazást, szállást, el-
látás egy részét. „Persze „helyismerettel” 
és „kapcsolatokkal” még könnyebb lenne 
minden...” gondoltuk akkor magunkban! 

Így aztán úgy lett, hogy felkértük Németh 
Csabát, (mint Tápiógyörgye nagymegyeri 
kapcsolatának bástyáját), hogy segítene-e 
szállást keresni, jönne-e bennünket kísér-
ni/kalauzolni és jelenlétével támogatni? 
Természetesen Csaba nem csak ötlettel, 
tanáccsal, beajánlással látta el lelkes csa-
patunkat, hanem el is jött velünk. Mutatta 
az utat, felajánlotta gépkocsijának szabad 
helyeit és kalauzolt, tájékoztatott, „idegen-
vezetett” bennünket, hiszen a csapat nagy 
részének nem csak ez a verseny és a táv, 
de maga a nagymegyeri tartózkodás is első 
volt az életében.

Ezért úgy történt, hogy pénteken, mun-
ka, iskola után beszálltunk a buszba, ko-
csikba és irány Nagymegyer. Este 8 után 
megérkeztünk. Remek kis szállást foglal-
tunk előre. Miután lepakoltunk felderítettük 
a sötét alvó várost és helyi Heléne étterem-
ben töltöttük fel a másnapi versenyre kellő 
szénhidrát mennyiséget. Az este gyorsan 

megsűrűsödött, így mi is nyugovóra tér-
tünk! Másnap aztán úgy volt, hogy 

reggel gyorsan felkeltünk. Nem mondom 
hűvös reggel volt! Sőt még köd is! De ez 
cseppet sem vetett vissza bennünket. 
Korán a helyszínre értünk és neveztünk. 
Csak ámultunk és bámultunk! Robi és a 
verseny támogatói már így első versenyre 
is „kitettek” magukért! A versenyközpont a 
nagymegyeri Corvinus Termálfürdőben és 
a fürdő előtti promenádon volt. Csak Nagy-
szombat Megye oly összeggel támogatta a 
versenyt, mint a 8 Gulyaterelő versenyünk 
teljes 8 évi költségvetése. Elgondolkodtam 
rajta, hogy lehet ez…? De hát akárhogy is 
törtem a fejem, nem sikerült jó választ ösz-
szehoznom. De rájöttem, talán nem is kell. 
Hiszen az a fontos, hogy itt vagyunk. Elhoz-
tuk a györgyei gyerekeket (volt közöttük, aki 
először lépett át országhatárt), ingyen ne-
veztünk, kaptunk finom frissítőket, ingyen 
egész napos belépőt a termálfürdőbe, ételt, 
italt, érmet és elismerést, hogy a „mi csapa-
tunkban mennyi a gyerek”???!!! 

És igen….ezt sokszor visszakapom. A 
magyar futónagykövetségek közül is Tá-
piógyörgye az egyetlen, ahol nem a felnőtt 
futók összefogása, futásainak megszerve-
zése a cél, hanem az ifjúságnak utat mu-
tatni. Kiállni a sorból. Új csapást találni és 
szentjánosbogárként fényt és sportszeretet 
ültetni a fiatalság szemébe, szívébe. Nem 
(csak) azért, hogy pár év múlva, majd mi 
legyünk a nyerők. Hanem azért, hogy bár-
merre viszi őket az életük útja, mindig le-
gyen hova visszatérni. A sport megtanít sok 
mindenre. A győzelem összekovácsolódni, 
a vesztés pedig állhatatossá lenni! 

Ezért úgy is lett, hogy starthoz álltunk. 
A „sárgapólós” Spurituszosok és szurkolói 
csapatuk volt a legharsányabb, legvidá-
mabb és legszínesebb csapat! Indultunk 
az iskolások futamán, ahol Kamuti Csanád 
(nekünk „csak Csani”) második lett!

Ezt követően 13-an pedig a 3 és 6 km-es 
távnak estünk neki! Ifistáink komoly időket 
értek el, de mivel nem díjazták a 18 év alatti 
korosztályt, így a szép érem és az elisme-
rés lett dicsőségük! De mi nagyon büszkék 
voltunk  minden indulónkra! 

Bár a szervezők 3 -féle fogással is vártak 
bennünket ebédre mi mégis mást gondol-
tunk! Mert…

Az úgy volt, hogy nem volt előzetes in-
formációnk ebédről! Ezért a helyi Chili 
House Hamburgerező tulajával, „Tibi”-vel 
előre egyeztettünk, hogy nála szeretnénk 
ebédelni. Fenomenális kézműves ham-
burgereket készít! Mivel majdnem húszan 
voltunk, így előre leadtuk a rendelést. Csak 
jeleztük, hogy indulunk és mire odaértünk 
pár perc múlva megvolt az első adag házi 
hamburger, sülkrumplival, mártással és 
Tibi által számunkra ingyen biztosított li-
monádéval. Ekkorra már a köd felszállt és 
csodás, napsütéses délután kerekedett. Az 
ebéd elfogyasztását követően még cseppet 
ejtőztünk a kertben és irány vissza a termál-
fürdőbe, hiszen ingyenes belépőnk volt!

Így történt, hogy a délután elkövetkező 
részét a ki a promenádon sétálva, beszél-
getve töltötte, ki a melegvizes medencék 
egyikében regenerálta izmait. No nem úgy 
a kölkök! Mert azok nonstop 2,5 órán át 
csúszdáztak és lubickoltak. Én azt hiszem 
nagyon jól érezték magukat! A szállásról 
reggel már összepakolva jöttünk el, így az-
tán a fürdőből egyenesen hazaindulhatott 
volna a csapat. De mielőtt elhagytuk volna 
Megyert, ellátogattunk ahhoz az ország-
zászló talapzathoz, ahol a tápiógyörgyei 
leventezászló és annak ajándékozását 
megörökítő emléktábla áll! Csaba röpke, 
de izgalmasan érdekes és egyedülállóan 
különleges - „történelemórán” ismertette 
Tápiógyörgye és Nagymegyer „megismer-
kedését”, első kapcsolatát és mindez pár 
évvel ezelőtti újraélesztését! Érezhető volt 
mindannyiunkon (legyen az felnőtt és gye-
rek), hogy a nagymegyeri kirándulásunk 
minden momentuma büszkeséggel töltött 
el bennünket és felejthetetlen élményként 
emlékszünk majd rá mindannyian.

Ezért az „úgy volt”, hogy már ott, az ak-
kori jelenben kijelentettük - EZ - jövőre is 
„lesz”!

M.Zs.
Spuritusz futóklub
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Tisztelt Tápiógyörgyei lakosok!

Szeretnék önöknek bemutatkozni, mint 
Tápiógyörgye új könyvtárosa! Földi Anitá-
nak hívnak, négy csodálatos fiú gyermek 
anyukája vagyok. 

Tanulmányaimat Eötvös József Főisko-
lán végeztem informatikus könyvtáros és 
művelődésszervező szakon. Már a gimná-
ziumi éveim alatt is tudtam, hogy gyerekek-
kel szeretnék foglalkozni. A kezdődő élet 
egyik legjobb iránymutatója az irodalom. Mi 
is lehetne építőbb egy mesénél egy képzelt 
világnál, egy szövevényes történetnél, mely 
felkészíti a gyermekeket a gondolkodás 
azon szövevényes rendszerére, melyet az 
iskolában kamatoztathatnak. Ezért válasz-
tottam a gyermekkönyvtáros szakirányt. 
Döntésemben a főiskolán eltöltött évek is 
megerősítettek. 

Célom lenne a tudásom legjavát nyújt-
va segíteni a könyvtár, mint közösségi és 
kulturális szolgáltató tér munkáját, gyere-
kek olvasóvá nevelését. Próbálom minél 
színesebb és érdekesebb programokkal 
becsalogatni a gyerekeket. Remélem minél 
többükkel lesz lehetőségem személyesen 
is megismerkedni.

Tisztelettel:
Földi Anita

Bemutatkozás

Vig Balázs előadás a 
könyvtárban

Játékos, interaktív könyvbemutatóra in-
vitáltuk decemberbe a nagycsoportos ovi-
sokat és az általános iskola első osztályos 
tanulóit. 

A világ első olyan mesekönyve a Ret-
tegő fogorvos, amiben nem a gyerekek 
félnek a fogorvostól, hanem a fogorvos a 
gyerekektől. Az előadás alatt érdekes fog-
orvosi eszközöket ismerhettek meg a gye-
rekek és kiderült vajon a felnőttek bátran 
viselkednek e a fogorvosnál. 

Nagy lelkesedéssel fogtunk neki 
az adventi programok szervezéséhez 
könyvtárunkban, bízva abba, hogy ez-
zel a Györgyei könyvtári élet is fellendül. 

2019 december elsején, advent első 
vasárnapján, mézeskalács sütéssel 
kedveskedtünk a programon résztvevő 
gyerekeknek. Nagy lelkesedéssel fog-
tak neki a gyerekek, majd az elkészült 
mézeskalácsokat fel is díszíthették, és 
haza is vihették. A foglalkozás alatt ka-
rácsonyi dalokat hallgattunk, beszélget-
tünk, kaláccsal és kakaóval kínáltuk a 
vendégeket. Öröm volt nézni a sok kis 
vidám arcocskát. 

Akik végeztek a mézeskalács sütés-
sel, azok karácsonyi angyalkákat, csilla-
gokat, díszeket készíthettek. Volt lehe-
tőség színezésre és rajzolásra is.

Advent második vasárnap-
ján december 8.án arcfestéssel és 
kézműveskedéssel leptük meg a gye-
rekeket. A várakozási időt meseolva-
sással, karácsonyi dalok hallgatásával 
tettük rövidebbé. Gyorsan elrepült ez 
két óra. 

Visszajelzések alapján mindenki na-
gyon jól érezte magát, szeretnénk, hogy 
ezek az adventi programok hagyomány-
nyá válnának könyvtárunkban. 

Advent a könyvtárban

Lassan véget ér a 2019-es év. A NEA 
(Nemzeti Együttműködési Alap) pályá-
zatának köszönhetően sikerrel zártuk a 
már majdnem mögöttünk lévő évet. Az 
elnyert pénzből elkészültek a szélkere-
kek és a hozzá kapcsolódó kutak, enge-
délyezések. Kiadásaink nagy részét is 
ebből fedeztük.

Az adó 1%-ból az idén 176.000 Ft be-
vételünk származott. A tagbevételeink és 
a napijegy bevételek nagy részét halte-
lepítésre tudtuk fordítani. 11 alkalommal 
telepítettünk, a nagy része ponty volt. A 
tagjaink létszáma alapvetően nem válto-
zott, nagyon sok Állami jegyet adtunk el, 
a napijegyesek száma némi visszaesést 
mutatott. A szokásos éves versenyeinket 
megrendeztük, mindkettő sikeres volt, 
sok versenyző vett részt rajta.

A tavak környezete rendezett, a hor-
gászhelyeken tapasztalható szemetelés 
hagy még pár kívánnivalót maga után. 
Remélem ezt a következő évtől meg 
tudjuk oldani, szükség lenne minden 
horgásztársunk aktív segítségére. Pado-
kat, szemetes kukákat fogunk elhelyezni 
mindkét tó partján, remélem ez meg fog-
ja szűntetni ezt a nem kívánatos dolgot. 
Év végével véget ér a mostani vezető-
ség mandátuma, az éves közgyűlés fon-
tos napirendi pontja, a már megszokot-
takon kívül, a vezetőség választás lesz. 
A Felügyelő- és Ellenőrzési Bizottságot 

ez nem érinti, az ő mandátumuk még 
folyamatos.  A meghívót december köze-
pén mindenki meg fogja kapni, részben 
a facebook-on, részben levélben. A köz-
gyűlés tervezett időpontja: 2020. január 
14 (szombat), helye a Faluház. Minden 
érdeklődőt sok szeretettel várunk.

Az idei évben is adtunk be pályáza-
tot, sajnos várólistás helyezést értük el 
vele, erre most nem számíthatunk. A 
Miniszterelnökséghez (Gulyás Gergely 
Miniszter úr) benyújtott egyedi támoga-
tási kérelmünk viszont meghallgatásra 
talált, 2.000.000 Ft támogatást kaptunk. 
A felhasználása a benyújtott költségterv 
szerint fog megtörténni, ezt most nem 
részletezném.

Külön köszönet a pályázatunk elbírá-
lásához nyújtott támogatásért Czerván 
György úrnak (a Nagykátai választókerü-
let országgyűlési képviselője), valamint 
Fehér Henriettának (a Tápiógyörgyei 
Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság elnöke). Találkozunk a közgyű-
lésen, remélem sokan el fognak jönni, 
minden észrevételt, javaslatot szívesen 
veszünk, a jelenlévő tagokkal egyetér-
tésben ki fogjuk alakítani a következő év 
programját, horgászrendjét.

Végezetül: Boldog Karácsonyt, kelle-
mes ünnepeket mindenkinek:

Tisztelettel:
Sinka Gábor, az Egyesület elnöke

A Horgász Egyesület tájékoztatója
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Karácsonyi Vásár Tápiógyörgyén
2019 december 7-én, immár hetedik al-

kalommal telt meg gyermekzsivajjal, ének-
kel, kacagással a Faluház. A megelőző 
napokban mindenhol lázas készülődés, ter-
vezgetés, munkálkodás, próbák és egyez-
tetések folytak, hogy ki hogyan, mivel és 
mennyi mindennel készüljön a Karácsonyi 
Vásárra. A kezdeményezés 2013-ban azért 
indult, hogy az Óvoda és az Iskola szülői 
szervezetei árussá avanzsálva közösen ké-
szítsenek vásárfiákat, amelyeket aztán egy 
vásáron értékesíthessenek, így szerezve 
bevételt az intézményük részére, amelyet 
aztán saját terveik megvalósítására fordít-
hatnak. Az ötletgazda és megvalósító Sza-
bó Szilvia és segítője Tóthné Vágó Helga 
volt az első évben. Aztán 2014-től már a Tá-
pió Völgye Közhasznú Alapítvány (TVKA) 
készíti elő a Karácsonyi Vásárt. 

A decemberi „piacozás” kibővült a civil 
szervezetekkel és a helyi kézművesekkel, 
akik szintén elhozhatják áruikat. „Helypénz-
ként” árukat ajánlanak fel, amelyek aztán 
a tombola-ajándékként – a nap végén a 
szerencse segedelmével – új gazdákra ta-
lálnak. A TVKA célja nem a sikeresség, ha-
nem a lehetőség biztosítása, hogy minden-
ki megtalálja a számára fontos és értékes 
érzést ezen a délutánon.

Az idei menetrend kicsit más volt. Most 
nem a Mikulás-futással kezdtünk, hanem 
Csipet-csapatunk zenei előadásával. Kö-
szönet Fekete Fanni felkészítőnek és a 
gyermekeknek a színvonalas műsorért! 
Őket követték Óvodásaink, akik egy remek 
tánccal kápráztatták a nagyérdemű vásáro-
zókat. Anikó és Móni néni szépen felkészí-
tette az apró mikulásokat! Kazinczy Ferenc 
Iskolánkat a harmadik évfolyam képviselte. 
Műsorukat Ildikó, Eszter és Kati néni ko-
ordinálta. Gyermekfellépők sorát Szarvas 
Rebeka tánccsoportja zárta. Minden gyer-
mekfellépőnk nagyon ügyes volt, a nézők 
hangulatát és a szülők (nem kicsi) büszke-
ségét növelve!

Ezt követően Nyugdíjas Klubunk bajor 
sörtánca következett. A „profi”, tapasztalt 
fellépők a Vásár színes pontja voltak.

Miközben a színpadon a műsorok voltak 
láthatóak, addig a bejgli-, pálinka- és asztal-
dísz-versenyre nevezett műremekek zsűri-
zése is folyt! 

Ekkor már érezhető volt a levegőben, 
hogy lassan érkezik a Mikulás krampusza-
ival és megnyitja, majd le is futja a gyere-
kekkel a róla elnevezett Mikulás-futást. Az 
aszfaltot majd 30 gyerek és felnőtt „kop-
tatta” a Mikulással és a Kiskrampusszal. A 
biztonságos futást Polgárőr Egyesületünk 
biztosította. Köszönet érte!

Ahogy a gyerekek visszaértek és átve-
hették jutalmukat a kocogásért, a Miku-
lással együtt bevonultak a vásárra. Itt a 
Mikulás mindenkit megajándékozott sza-
loncukorral és figyelmesen végig hallgatta 
a gyerekek énekét, amellyel neki készültek. 
A versenyek végeredményének kihirdeté-
se után következett az izgalmas tombola-
húzás! A gyerekek segítségével, mindenki 

átvehette nyereményét.
A pálinkaverseny végeredménye: 1., 

Molnár György, 2., Menkó Kázmér, 3., Dö-
mök Miklós párlata lett. Bejgliben 1., Far-
kas Sándorné, 2., Theisz Katalin, 3., Tóth 
Lászlóné sorrend alakult ki. Asztaldíszben 
a gyermekeknél 1., Megyes Boglárka, 2., 
Megyes Bianka, 3., Mészáros Sándor lett 
és volt egy különdíjasunk is Mészáros Ka-
milla. A felnőtteknél 1., Herczegh Csenge 
2., Bálint Boglárka, 3., Lovasné Varga Szil-
via volt a győztesek névsora!

A nap végét Misi bohóc gyermekműsora 
zárta. Közel egy órán át szórakoztatta a vá-
sár aprónépét és a felnőtteket is! 

Mindig izgalmas a szervezőknek, hogy 
„mennyien jönnek”, „kik lesznek ott”, „hogy 
érzik majd magukat”! Jajj és még ezer kér-
dés…

Viszont mikor már folyik a szervező mun-
ka, a pénteki díszítés, a szombat délelőtti 
utolsó simítások, akkor már csak a várako-
zás van hátra. Idén sem volt ez másképp…
és idén is izgultunk... és összegezve: idén 
is jól érezték magukat azok, akik árusként, 
vásárlóként, fellépőként és szervező mun-
kásként ott és jelen voltak. Nem tisztünk a 
sajátjainkat nevükön nevezni, de vannak 
akik segítő keze nélkül nem tudnánk a szín-
vonalat így tartani. Hiszen, az egyik leg-
nagyobb ajándék, ami teremben az egész 
nap hangulatát megkoronázta, az Petró 
Tomi által felajánlott és beszállítmányozott 
fenyőfa volt. Köszönjük, hogy még számos 
decemberi alkalom dísze lesz eme  formás, 
illatos fa. Ahogy csodálatosak Batu Andrea 
manói, rénszarvasai, akik őrzik Faluházunk 
bejáratát. De külön köszönet Sinka Gábor 
és az ÖTE jelenlévő tagjainak a Faluház 
előtti fenyő díszkivilágításának felhelyezé-
séért! Ha nincsenek ezek a segítő kezek, 
ha nincs ez a közösségi felelősségteljes 
hozzáállás, a nap sem ilyen kerek!

De volt, ahogy kellett minden segítő kéz, 
úgy kellettek a jelenlévők is. Köszönjük min-
denkinek aki eljött, árult, készült, fellépett, 
vásárolt, dolgozott és tett a délután sikeré-

ért. Már most azt jelezték 2020. december 
elején itt lesznek. 

Erre csak egy válasz létezik: MI IS!
Boldog Karácsonyt kívánunk Mindenki-

nek!
TVKA

Cselei Gáborné: 
2019 Karácsonyára

Hiába gyújtasz gyertyát,
ha a lángot nem adod tovább,
ha szeretet nincs benned,
sötétben marad a világ. 
Karácsony csendje szólít,
kulcsold imára a kezed,
repülj vissza az időben
mikor még gyermeki volt a hited. 
Hóember állt az utcasarkon,
misére kisértek angyalok, 
kezedben a viharlámpa,
álmosan pislogott. 
Hópihékkel kergetőztél,
rád, zúzmara ezüstje hullt,
most kitárt karral boldogan,
siet elébed a múlt. 
Kicsi fehér, meszelt szoba,
rozoga öreg bútorok, 
a búboskemencében nedves 
venyige kujtorog. 
Leterítve vár az asztal, 
kalács, dió mézescsupor,
fenyőfáról incselkedik
néhány színes szaloncukor.
Mennyi kedves boldog emlék, - 
egymást biztató remény,
könnyek közt is mosolyogtunk, 
mert hitből élt a szegény. 
Gyémánthavat sodor a szél,
szívek üres terein nyargal,
talán valahol még felcsendül,
a „Mennyből az angyal”
Zenge, zúgva szól a harang,
mint égből jövő üzenet:
Megszületett a kis Jézus,
örüljünk együtt emberek! 
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Tápiógyörgye, a „madaras” falu - első rész
Szinte már közhelyként hat, pedig igaz, 

hogy a mai kor embere szinte teljesen el-
szakadt a természettől. Rohanással teli 
mindennapjainkban már észre se vesszük 
a körülöttünk élő növény- és állatvilág tag-
jait, pedig ennek a világméretű előadásnak, 
- amit emberi civilizációnak hívunk - ők is tel-
jes jogú szereplői. Sokszor gondolunk rájuk 
úgy, mint haszontalan, semmire kelő élő-
lényekre, amelyek a legtöbb esetben csak 
bosszúságot okoznak. Gondoljunk csak a 
szép, nyírt gyepben megtelepedő „gyom-
növényekre”, vagy a lakásba betévedő „kár-
tevőkre”. Pedig még rájuk is szüksége van 
annak a földi ökoszisztémának, ami ottho-
nául szolgál többek között a világ legönzőbb 
fajának, az embernek is….

E rövid, már-már filozofikus bevezetés 
után most egy olyan élőlénycsoportról sze-
retnék mesélni, amelyet a fent leírtakkal el-
lentétben a legtöbb ember kedvel. Ők nem 
mások, mint tollas barátaink, a madarak. 
Szívesen hallgatjuk gyönyörű hangjukat, 
sokszor rácsodálkozunk színpompás tol-
lazatukra, vagy csak elmélázva figyeljük a 
gravitációt meghazudtoló légi mutatványai-
kat. Nem is beszélve arról, hogy legtöbbjük, 
- divatjamúlt szóval élve - igen hasznos az 
emberek számára. 

Madarakkal sok helyen találkozhatunk, le-
gyen szó hegyekről, vagy alföldi pusztákról, 
erdőkről, vagy mezőkről, természetes, vagy 
mesterséges élőhelyekről. Tápiógyörgye 
ilyen szempontból (is) igen szerencsés tele-
pülés, hiszen még a belterületi utcákon vé-
gig sétálva is megfigyelhetünk ritka fajokat. 
Kezdjük a hófehér nagy kócsaggal, amely-
nek Tápióban lábaló példányait a télies idő-
járás ellenére még az elmúlt napokban is 
lehetett látni. Községünk igazi „gólyanagy-
hatalom”, ugyanis a Tápió-vidék települései 
közül nálunk fészkel a legtöbb fehér gólya, 
faluszerte már közel tucatnyi villanyoszlop-
ra építették meg hatalmas fészkeiket. Ám 

nem csak vele, hanem közeli rokonával, a 
kifejezetten emberkerülő fekete gólyával is 
találkozhatunk a Tápió partján, főleg a nyár-
végi időszakban. E faj rendszeres belterületi 
előfordulására elég kevés adat található a 
hazai madártani irodalomban.

Feltétlenül beszélnünk kell a kastélykert 
öreg fáihoz kötődő harkályfélékről, melyek 
közül az utóbbi időben két ritkaság is felbuk-
kant. Egyikük a varjú méretű fekete harkály, 
a másik a jóval kisebb közép fakopáncs. 
Bár költésük eddig még nem bizonyosodott 
be, tartós megtelepedésükre minden esély 
megvan. Lényegesen gyakoribb náluk az 
éles hangú, már-már trópusi színezetű zöld 
küllő. Furcsa módon az eredetileg odúlakó 
csókák legnagyobb kolóniája nem itt, ha-
nem a tápiógyörgyei vasútállomás egyik 
régi kéményében alakult ki még évekkel 
ezelőtt. Szerencsére a nemrég megvalósult 

épületfelújítás érdemben nem zavarta eze-
ket a roppant értelmes és élelmes madara-
kat. A tápiógyörgyei utcakép hagyományos 
elemei közé tartoznak az egykori agyag-
nyerő gödrök, melyek közül legnagyobb 
a falu nyugati szélén nyújtózkodó Székes. 
Amennyiben a tavaszi vízborítás hosszan 
kitart, meglepően nagy létszámban keresik 
fel vízimadarak a területet. Volt már itt szá-
zas gémcsapat szürke gémmel, bakcsóval, 
kis kócsaggal, de a közeli Vámos-széken 
időszakosan fészkelő, sirályokkal rokon 
fattyúszerkők is szívesen bejárnak ide táp-
lálkozni. De költött már itt bíbic és piroslábú 
cankó, vonulásban pedig többször előkerült 
a fokozottan védett gólyatöcs.

Végül, de nem utolsó sorban néhány 
sort megérdemelnek a rejtelmes életmódot 
folytató baglyok is. Másfél évtizede, hogy 
a templom tornyába kihelyezésre került 
gyöngybaglyok számára egy nagymére-
tű költőláda, melyet gyorsan el is foglaltak 
ezek a gyönyörű madarak. Ma már szinte 
minden éjszaka lehet látni őket, amint az 
utcai lámpák fényében, hangtalanul tovább 
suhannak. Ugyancsak örvendetes, hogy 
több helyen is megtelepedtek az apró ter-
metű kuvikok, melyek kéményen üldögélő 
példányait már naplemente előtt megfigyel-
hetjük. Míg a fenyőkön csapatosan telelő 
erdei fülesbaglyokat főleg a fák alatt össze-
gyűlő nagy mennyiségű bagolyköpet árulja 
el. Legnépesebb csoportjukat akár ötven 
példány is alkothatja. Kevés mókásabb do-
log van annál, mint amikor egy magas fáról 
több tucat bamba bagolyszem néz le az em-
berre egy szürke, hideg téli napon….

(Folytatjuk)

Fotó: Gódor Miklós
Vidra Tamás

tájegységvezető
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság felvételt hirdet beosztott 
tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő 
jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a 
hivatásos szolgálat iránt.

A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai 

végzettség (érettségi vagy szakiskolai 
végzettség)

• alkalmassági vizsgálatokon való 
megfelelés

• Előny: „C” kategóriás jogosítvány
A fentiekben meghatározott adatokat 

és tényeket a jelentkezőnek igazolnia 
kell!

Hogyan lehet valaki tűzoltó?
Beosztott tűzoltói képzésbe való 

bekerülés feltétele az előzetes fizikai, 
egészségügyi és pszichikai vizsgá-
laton történő alkalmasság. Az alkal-
massági vizsgálat menetét, tartalmát 
az 57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM 
együttes rendelet szabályozza. A fenti 
alkalmassági vizsgálaton túl ún. kifo-
gástalan életvitel ellenőrzésen is át kell 
esnie a jelentkezőknek.

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. 
A képzés ideje alatt nettó 150.000 fo-
rint/hó támogatás, egészségbiztosítási 
járulékfizetés, ruházatot, szállást és 
napi háromszori étkezést térítésmen-
tesen biztosítunk a képzésben résztve-
vőknek.

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó 

szakmai iránt, jelentkezni, bővebb tá-
jékoztatást kérni a  06-1/ 469-4105/21-
129 mellék telefonszámon vagy a pest.
human@katved.gov.hu email címen 
lehet. A fentiekben meghatározott ada-
tokat és tényeket a jelentkezőnek iga-
zolnia kell.

https://pest.katasztrofavedelem.
hu/32884/hirek/214257/jelentkezz-
tuzoltonak

Jelentkezz tűzoltónak!



DECEMBER 17. OLDALKözélet, Sport

Tápiógyörgyei
Asztalitenisz Sport 

Klub Hírek!
A 2019-2020-as bajnoki idényben ismét három 

csapatot indítottunk, de nagy változás is történt a 
csapatok felállásában. NBIII-as csapatunkba ha-
zatért Németh Miklós, akinek a Baliczky András 
a csapat érdekében gyorsan át is adta a helyét. 
Ezzel a felállással bomba erőssé vált a csapat, 
és most már nem a bentmaradás a cél, hanem a 
dobogó, amit úgy néz ki az őszi szezonban sike-
rül is megszerezni. Bandika pedig Joly Jókerként 
szolgállja a másik két csapatot, és hol ide, hol oda 
beállva segít a sorozatos győzelmek elérésében. 
Ennek is köszönhetően második számú csapa-
tunk is dobogó esélyessé vált, nem kis megle-
petéseket okozva az utóbbi hetekben végigverve 
a komplett élmezőnyt. Ha a szezon elején nem 
ragadtunk volna be, akkor az első helyért küzde-
nénk. Harmadik számú csapatunk is több győzel-
met ért el idén. Minden játékosnak sikerült egyéni 
mérőzéseket nyernie, így a fejlődés folyamatos. 

2019. december 28-án szombaton fogjuk meg-
rendezni a hagyományos Éjszakai Asztalitenisz 
Versenyünket. Minden érdeklődőt, és játékost 
szeretettel várunk. A nevezés díjtalan.

Ettől a szezontól kezdve a legnagyobb közös-
ségi oldalon is aktívan kívánunk tevékenykedni, 
és minden forduló után részletesen beszámolunk 
a meccseinkről. Minden kedves sportbarátunkat 
kérjük lájkolja az oldalunkat, vagy jelentkezzen a  
csoportunkba. A facebookon keressétek a Tápió-
györgyei Asztalitenisz Sport Klubot.

Hajrá TASK!
Mohácsi Bence

TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központ i  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
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Név:   Anyja neve:  Született:
Szabó Dániel  Jablonkai Réka  02.03.
Szabó Norbert  Zsíros Anasztázia Krisztina 02.07.
Doncz Elizabeth  Nagy Adrienn  03.28.
Czilyó Jázmin Zoé Gürtler Edina  06.15
Lány Réka  Lányi Bernadett  06.28.
Tóth Zoltán   Pancsics Annamária 07.02.
Nyitrai Adrienn  Gazdag Marianna  07.05.
Tóth Patrícia  Theisz Kitti  07.20.
Luka-Kianek Enikő Kianek Réka  07.29.
Mészáros Hanna Lara Szőnyi Brigitta  08.08.
Pál Huba Zsolt  Nedoba Mónika  09.17.
Oláh Dóra Eperke Marlen Henriett  09.30.
Vágó Liza  Koncz Melinda  10.11.
Tóth Luca Panna Tatárka Nikolett  10.15.
Apró Attila  Bedics Erzsébet  11.04.
Bereczki Dávid  Siska Ágnes  11.20.
Puha Olivér Gábriel Dudellai Klaudia  11.24.
Kiss Lorena Anna Kökény Irma  11.29.

 Elhunytak  2018.12. - 2019.11.  
  
 Név           Született Lakcím  Elhunyt
1.   Csepregi Ferenc 1960. Deák F. u.  12/4/2018
2.   Kőszegi Istvánné 1930. Pataki J. u. 12/6/2018
3.   Zahalka Mihályné 1939. Táncsics M. u . 12/6/2018
4.   Horváth Ferenc 1936. Táncsics M. u.  12/11/2018
5.   Marton László  1955. Táncsics M. u.  12/19/2018
6.   Vágó Pálné  1925. Hajnal u.  12/21/2018
7.   Pintér Rudolfné 1941. Vörösmarty u. 12/27/2018
8.   Fóris Mária Gyöngyi 1952. Pataki J. u. 12/29/2018
9.   Varró László Pál 1947. Kovács J. u. 12/30/2018
10. Szűcs József  1964. Pataki J. u. 1/5/2019
11. Varga Józsefné 1935. Lehel u.  1/7/2019
12. Mózes Mihály Károly 1955. Katona J. u.  1/9/2019
13. Földvári Józsefné 1942. Béke u.   1/9/2019
14. Nagy Andorné 1940. Deák F. u.  1/12/2019
15. Kellert Mária  1931. Katona J. u.  1/15/2019
16. Kuli Jánosné  1920. Hajnal u.  1/20/2019
17. Juhász Sándor László 1949. Dózsa Gy. u. 1/21/2019
18. Pekker Antal  1927. Deák F. u.  1/22/2019
19. Petró Gáborné 1958. Koltói A. u. 1/26/2019
20. Simon Julianna 1929. Kisfaludy u. 1/26/2019
21. Czine Zsigmond Béla 1954. Vörösmarty u. 3/1/2019
22. Juhász Gábor  1982. Táncsics M. u. 3/5/2019
23. Juhász Istvánné 1929. Toldy F. u. 3/5/2019
24. Menkó István  1955. Dózsa Gy. U. 3/5/2019
25. Vágány Miklósné 1928. Szőlő u.  3/8/2019
26. Szabó Mihályné 1932. Jókai u.  3/12/2019
27. Gál István  1954. Kürt u.  3/12/2019
28. Miskolczi Béláné 1945. Táncsics M. u. 3/12/2019
29. Varró Gábor József 1955. Csokonai u.  3/16/2019
30. Kovács Béláné 1929. Gesztenyesor u. 3/18/2019
31. Kőmüves Andrásné 1928. Szentháromság tér 3/19/2019
32. Kaptás Richárd 1984. Béke u.   3/20/2019
33. Chrobacsinszky Károly 1952. Kürt u.  3/24/2019
34. Bajnóci Istvánné 1936. Táncsics M. u. 4/1/2019
35. Balázsi Károly 1932. Somogyi B. u.  4/2/2019
36. Jónás Attila  1974. Wesselényi u. 4/5/2019
37. Horváth Sándorné 1942. Hajnal u.  4/6/2019
38. Lovasné Simon Ilona 1957. Attila u.  4/7/2019
39. Bene Istvánné 1929. Vörösmarty u. 4/8/2019
40. Herczeg Alajosné 1926. Damjanich u. 4/15/2019
41. Nagy Jánosné 1934. Táncsics M. u. 4/16/2019
42. Csór Miklósné 1949. Pataki J. u. 5/7/2019
43. Kókai András  1951. Kodály Z. u.  5/17/2019
44. Szilvási László István 1931. József A. u.  5/22/2019
45. Bőti Lászlóné  1941. Szentháromság tér 5/29/2019
46. Molnár Pálné  1923. Rákóczi u. 6/2/2019
47. Jakab Józsefné 1927. Móricz Zs. u.  6/4/2019
48. Juhász Lajos Károlyné 1936. Deák F. u.  6/4/2019
49. Csoma Gyula  1955. Táncsics M. u. 6/12/2019
50. Demők Sándor 1936. Dózsa Gy. u. 6/13/2019
51. Szabó Zoltán  1953. Pataki J. u. 6/16/2019
52. Dobrovszky László 1953. Jókai u.  6/24/2019
53. Juhász László 1942. Gesztenyesor u. 6/25/2019
54. Dudok Eszter  1959. Táncsics M. u.  7/4/2019
55. Varró Ferenc  1956. Vörösmarty u. 7/24/2019
56. Vincze József  1950. Ady E. u. 7/24/2019
57. Kéri Sándorné 1960. Zrínyi M. u. 7/25/2019
58. Ács Balázsné  1936. Deák F. u.  7/29/2019
59. Dávid Viktória Melitta 1963. Dózsa Gy. u. 8/15/2019
60. Varga Péterné 1930. Kölcsey F. u.  8/15/2019
61. Kálmán Imréné 1936. Deák F. u.  8/22/2019
62. Barta Jánosné 1926. Zrínyi M. u.  8/26/2019
63. Demeter Tibor 1948. Kürt u.  9/2/2019
64. Dömők Miklósné 1959. Kodály Z. u.  9/2/2019
65. Baliczky Adrián 1993. Somogyi B. u.  9/10/2019
66. Csikós Attila  1988. Dózsa Gy. u. 9/10/2019
67. Katona Józsefné 1963. Tabán u.  9/12/2019
68. Mester Ferenc Tibor 1952. Ady E. u. 9/16/2019
69. Csernei Zoltán 1957. Kölcsey F. u.  9/19/2019
70. Hermán Zoltánné 1953. Dózsa Gy. u. 9/27/2019
71. Gyimesi Adrien 1970. Táncsics M. u.  9/30/2019
72. Simon Imre  1958. Táncsics M. u.  9/30/2019
73. Kocsis Antal Gézáné 1933. Deák F. u.  9/30/2019
74. Bilics György Gábor 1966. Tabán u.  10/17/2019
75. Zajacz Imre  1934. Szentháromság tér 10/20/2019
76. Theisz József  1931. Kovács J. u.  10/29/2019
77. Baranyai Csilla 1983. Táncsics M. u.  11/11/2019
78. Nagy Ferencné 1928. Kisfaludy u. 11/13/2019
79. Vincze Béláné 1933. Deák F. u.  11/17/2019 
80. Molnár Józsefné 1931. Szilvási u.  11/13/2019 
81. Simon Erzsébet 1934. Pataki J. u.  11/23/2019 
82. Unyi Sándorné 1942. Damjanich u.  11/30/2019

Születések 2019.

Házasságkötések 2019.
Balog Richárd és Hankó Annamária  1/2/2019
Varga Norbert és Theisz Enikő  3/22/2019
Bencze Gyula és Magda Katalin  3/22/2019
Botos Lukács és Pintér Margit Katalin 5/3/2019
Tóth Árpád és Theisz Kitti   5/4/2019
Tóth Zsolt és Kalacsi Katalin  5/17/2019
Bajdik Gábor és Veres Diána  5/18/2019
Nyitrai Róbert és Gazdag Marianna  5/24/2019
Sándor Attila és Lajkó Mónika  5/28/2019
Fehér András és Perlaki Anita  5/31/2019
Nagy István és Csieklinszki Edina  6/29/2019
Tóth István és György Borbála  7/12/2019
Simoncsik Roland és Lipták Anita  7/20/2019
Baranyi Dávid és Czupy Anett Viktória 8/9/2019
Nagy István és Gál Adrienn  9/10/2019
Vonnák Viktor és Kállai Zsuzsanna  9/14/2019
Oláh Péter György és Marlen Henrietta 9/21/2019
Végh Imre és Nagy Alexandra Melinda 10/15/2019
Farkas Attila és Seres Zsanett  11/8/2019
Gömöri Norbert András és Lipták Orsolya 11/15/2019
Warnusz István és Kis Virág Katalin  11/19/2019
Győrfi Dávid és Bíró Brigitta  11/26/2019
Nagy István Ferenc és Szente Mária  12/6/2019
Rékasi István Ádám és Szakadáti Vivien 12/6/2019



TÁPIÓ TÜZÉP:
Tápiógyörgye, Táncsics M. út 62.

A júniustól bevezetett telefonos 
megrendelési módszer jól működik, az 
állandó nyitva tartást megszűntettük, 

viszont a személyes kiszolgálást, ha a 
telepen vagyunk, továbbra is biztosítjuk. 

tel: 06/20-6132093,
A megrendelt árut 24 órán belül 

kiszállítjuk.
4800 kcal cseh diószén állandó 

készleten: 5.700,-Ft/q
2300 kcal bükk tűzifa 1,7 m3-es 

kalodában folyamatosan kapható. 
A 12.000,-Ft-os tüzelőutalványok a 
fűtési szezon végéig beválthatók!
Várjuk telefonos megrendelését! 

(Amennyiben nem vesszük fel, kérjük, 
próbálkozzon többszöri hívással)

DECEMBER 19. OLDALHirdetések

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
édesanyám,

Nagy Ferencné, Baranyai Ilona
búcsúztatásán együttérzésüket kifejezve, a részvét 

lelkünket vigasztaló üzeneteivel velünk voltak.
Hálásak vagyunk a helyi gondozási központ 

szakmai személyzetének, minden dolgozójának, 
akik utolsó hónapjaiban figyelmességükkel, 

lelkismeretes gondoskodásukkal, mosolyaikkal neki 
az otthonérzet megnyugtató biztonságát, majd az 

eltávozás méltóságát megadták.
Nagy Zoltán és családja

Figyelem!

Akciós farsangi jelmez 
és kellék vásár Szolnokon, 
Széchenyi lakótelepi piac 

(Széchenyi körűt 127.) 
mögötti DÁVID JELMEZ 

szaküzletben!
Óriási választékunk:

bölcsis, ovis, iskolás és 
felnőtt méretű jelmezekből!

Nyitva:
mindennap 9-18 óráig.

Olcsó árak, óriási választék!
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A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

TISZTELT ÜGYFELEK! 

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY IRODÁNKBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS 2019. 
DECEMBER 1-JÉVEL MEGSZŰNT, ÍGY KÉRJÜK, HOGY ESETLEGES KÉRDÉSEIVEL 

KIZÁRÓLAG POSTAI LEVÉLBEN VAGY E-MAILBEN FORDULJON TÁRSULATUNKHOZ! 

A pontos beazonosíthatóság érdekében levelében az alábbi adatait feltétlenül szíveskedjék 
megadni: név, értesítési cím, a szennyvízberuházásban érintett ingatlan címe, helyrajzi 

száma, befizető azonosítója.  
Szíves megértésüket köszönjük! 

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata Vezetősége és 
Munkaszervezete 

A Csipet- Csapat 
Zenekar fellépése

2019. november 16-án Alapítványi 
Bálon léptünk fel Jászboldogházán. 
A bál bevételét óvodai, iskolai sötétí-
tő függönyök és iskolai technikai esz-
közök vásárlására fordították. Ezen a 
szombat estén kb. 300 fő hallgatott és 
nézett meg Minket. Műsorunkban is-
mert muzsikákkal próbáltuk mulattatni 
a közönséget. A gyerekek nagyon él-
vezték a színes műsort, mely gyönyörű 
környezetben zajlott. Köszönjük szé-
pen a meghívást!

Azonban a kis zenekarunk továbbra 
is nagyon aktív. Következő fellépése-
ink:

2019. 12. 07. szombat 14 óra: Ka-
rácsonyi vásár, 2019. 12. 18. szerda 
16.30: Zeneiskolai Karácsonyi Hang-
verseny, 2019. 12. 21. szombat Nagy-
zenekari Karácsonyi Hangverseny

A koncertek a Művelődési Házban 
lesznek. Várunk mindenkit sok szere-
tettel! 

Klarinétos 
Kisasszonyok sikere!

2019. november 29-én, pénteken, 
Ceglédbercelen Kamarazenei Versenyen 
indultak el a Klarinétos Kisasszonyok. 
Megyes Bianka, Kiss-Szabó Nóra és Né-
meth Gréta Vivien NÍVÓDÍJBAN része-
sültek. 

A versenyzőket szakmai zsűri hallgat-
ta végig és értékelte produkciójukat. A 
lányok gyönyörű eredménnyel térhettek 
haza Tápiógyörgyére. 

Köszönjük szépen a szülők és az isko-
la támogatását!

Az első adventi 
gyertyagyújtás

Az iskolai Szülői Szervezet és az 
önkormányzat 2014-óta állít ádventi 
koszorút az iskola előtti parkba. A ko-
szorúhoz közös gyertyagyújtásokat 
szerveznek a decemberi vasárnapok-
ra. Ezeken az alkalmakon kis zenés-
verses műsor keretében gyújtják meg 
a soron következő gyertyát. Idén az 
első fényt Kovács Attila plébános gyúj-
totta meg és mesélt az ádventről, majd 
az Ifjúsági Fúvószenekar tagjai zenél-
tek. A hidegben jól esett mindenkinek 
a forró tea és forralt bor illetve a zsí-
ros kenyér és a mézeskalács, amivel 
a szervezők kedveskedtek a résztve-
vőknek. Öröm volt látni, hogy sokan 
hozták saját bögréjüket a kínált forró 
italokhoz, így a környezettudatosság 
elve is érvényesült ezen a szép prog-
ramon. Várunk mindenkit a következő 
alkalmakon!

Szabó Tünde


