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Önkormányzati hírek 

 
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi 

pontot tárgyalt,  34 határozatot és egy rendeletet alkotott az éves költségvetés módosítására. 
A Képviselő-testület alakuló ülését október 12-én tartotta, melyen sor került a választott tisztségviselők eskütételére, a 

polgármester programjának elfogadására. Megválasztásra került a Képviselő-testület két bizottsága; a Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság. 

 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjai: 
Elnök:   Józsa László   Tápiógyörgye, Kodály Z.u.17. 
Képviselő tagjai:  Bálint Attila   Tápiógyörgye, Béke u.25. 
    Hajnal József   Tápiógyörgye, Damjanich u.24/a. 
Nem képviselő, külső tag: 

    Faragó Júlia   Tápiógyörgye, Sallai I.u.13. 
    Varró József   Tápiógyörgye, Síp u.2/a. 
 

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai: 
Elnök:   Gergely Tibor Sándor   Tápiógyörgye, Csokonai u.2/a. 
Képviselő tagjai:  Bálint Attila   Tápiógyörgye, Béke u.25. 

    Jana Zoltán   Tápiógyörgye, Táncsics M.u.57. 
Nem képviselő, külső tagjai: 

    Nagy Istvánné   Tápiógyörgye, Csárda u.11. 
    Vágány Antalné   Tápiógyörgye, Kodály Z.25. 
 

Október 26-án tartott ülésén a képviselő-testület a csapadékos időjárásra tekintettel, valamint a belvízelvezetés 
megoldására, összeget különített el lánctalpas markoló igénybevételére. Belterületi utak kátyúzására is különített el 
összeget, de ezt az időjárás alakulása végett, már ebben az évben nem lehet elvégezni.  

Két hónapra megbízást adott a testület Mészáros István kertésznek a község közterületeinek rendbetételére, valamint a 
jövő évben elvégzendő kertészeti munkák előkészületeinek elvégzésére, annak szakmai irányítására. 

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítását 
elfogadta, aminek a lényege az, hogy törvényi változások következtében lehetőség nyílik ismételten az alsó tagozatban a 
tanulók munkájának érdemjegyben történő értékelésére. Ez felváltja a szöveges értékelést második osztály évvégétől.  

A háziorvosi szolgálatban történt változás indokolta, hogy helyettesítő orvossal kössön az önkormányzat szerződést. 
Három jelentkező volt, akik az alábbi ajánlást adták: dr. Bordás Erzsébet (napi bruttó 25.000.- Ft), dr. Jánosik György 
(napi bruttó 25.000.- Ft) és dr. Joó Péter (havi bruttó 300 ezer Ft, kb. napi 15.000.- Ft) háziorvosok. A képviselő-testület 
többségi döntése alapján nem a jelentős megtakarítást eredményező orvossal, ha nem a községünkben már helyettesítő 
dr. Jánosik György háziorvossal kötöttünk szerződés két havi időtartamra. 

Ezen a napon tartotta a testület az első közmeghallgatását a lakosság számára, melyen a lakosság részéről kb. 90 fő 
vett részt. A fő témák a csapadékvíz elvezetése, a mezőőrséggel kapcsolatos feladatok, az önkormányzati erdő kivágása, 
az önkormányzat tulajdonában lévő autóbuszok igénybevétele és a téli felkészülés volt. Ezen kívül számos hasznos 
jelzés érkezett a lakosság részéről, melyeket ezúton is köszönök. 

 
A képviselő-testület következő ülését november 16-án tartotta. Első napirendként az önkormányzat  2011. évi belső 

ellenőrzési terve került megvitatásra. Józsa László képviselő írásos előterjesztése alapján javasolta a kisebbségi 
Önkormányzat eddigi lehetőségeinek törlését a szabályzatból, valamint a 6 fő képviselőn belül még kisebb képviselői 
csoportok megalakulását. A Szervezeti és Működési Szabályzat tárgyalását december 15.-i ülésén vitatta meg az 
Önkormányzat. 

Ki lett írva a pályázat a megüresedett háziorvosi állás betöltésére, ami közzétételre került a KSZK honlapján, az 
Egészségügyi Közlönyben, valamint az önkormányzat honlapján. Ezen az ülésen döntöttünk a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beadott pályázatokról is. 

A testület a 2010. december hónapra megbízta a HD-Herczig Kft-t (2230 Gyömrő, Állomás u.72/a.) 50.000 Ft összegért, 
hogy a közterületen a kóbor ebek befogásával kapcsolatos feladatokat lássa el. A megbízási szerződés aláírásra került. 

 
Már lapzárta után tárgyalja a képviselő testület, a 2011. évi ár és díjtételeket, valamint az adó rendeleteket. Javaslatom 

alapján a kommunális adó 2011. januártól eltörlésre kerülne, és ezen kívül semmi más adót az Önkormányzat nem 
vezetne be, és a 2010. évi díjakat hagyná jóvá, így a vízdíjat sem emelné.  Ezen az ülésen tárgyaljuk, a jövő évi 
költségvetési koncepciót. A magyar parlament még nem fogadta el költségvetését, addig mi is csak sarok számokat 
tudunk beállítani. A pénzügyi bizottság ülésén elfogadásra került a várhatóan 10 %-os mértékű létszámcsökkentés, és 
beruházásként támogatásra került, a törvényi kötelezettségnek megfelelően a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 
a gyengén látók és nagyothallók számára. Erre tervet és pályázatot kell készítenünk. 

Már tárgyalta a pénzügyi bizottság a strand kivitelezésének lehetőségét. Ekkor elfogadásra került, hogy mint eddig is 
szokás volt közbeszerzési tanácsadót kell igénybe vennünk. A pályázat készítők nem terveztek erre elszámolható 
költséget, ezért az Önkormányzatnak kell ezt saját zsebből finanszírozni. A bizottság támogatta, hogy ezt a feladatot a 
KÖZ-PÁLYA Kft. vezetője Göndör Gábor közbeszerzési tanácsadó végezze.  
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 A testületi ülésen Hajnal József képviselő javaslata az volt, hogy a hivatal munkatársai végezzék ezt el. 
Tájékoztattuk jegyző asszonnyal a képviselőket, hogy ilyen végzettségű szakember nincs nálunk, és ezt bonyolult jogi 
feladatot, nem lehet tapasztalatlanság nélkül elvégezni. A következő bizottsági ülésen újabb határozat született, hogy 
kérjünk be ajánlatokat még. 2011. január 10. ig várjuk közbeszerzők jelentkezését. Lehetséges, hogy olcsóbb ajánlatot 
kapunk, de egy nem eléggé rutinos szakértő veszélyeket hordoz magában. 
 

Az átadás átvételi dokumentumokból már olvashatták, hogy hiányosságok voltak 3 témában. Kértem a pénzügyi 
bizottságot, tegyen javaslatot, hogy milyen lehetőségek vannak ennek megoldására. A gréder eladás, a kisteherautó 
vásárlása, és az erdő értékesítése ügyében. A bizottság (és nem a polgármester) megállapította a hiányosságokat. 
Meghallgatta az erdészt, és Póczné Fehér Mária volt polgármestert. A bizottság még nem zárta le munkáját, minek után 
Polgármester asszony levelet küldött a pénzügyi bizottságnak, Varró István jelenlegi polgármester 2002-2008.-ig végzett, 
vélelmezett pénzügyi visszaéléseivel kapcsolatban. A bizottság megállapította, hogy mindkét polgármester esetében 
átfogó Számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez. 
 
Tisztelt Lakók! 
 

2010. december 7.-én II. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltem el. A védelmi bizottság ülésén tájékoztattam a 
jelenlévőket a feladatokkal kapcsolatban, és tájékoztatást adtam a folyó védekezési munkálatokról. A jelentő kiadással járó 
csapadékvíz elvezető árokásásokat költségeinek megtérítésére, Vis Maior támogatási kérelmet nyújtunk be. Sok és 
jelentős sikert értünk el az elmúlt napokban megakadályoztunk nagyobb problémákat, és segítettünk vályogházak 
megmentésében. A munkát a GAMESZ kőműves brigádja végzi, az anyagot a lakóknak kell megtéríteni. Ahol eddig 
árkoltunk: Kovács József utca, Szilvási út – Tövis utca, Ady út – Csárda út, Móricz Zs út, Hajnal utca, Újszászi út, 
Horgásztó - Rekettyés csatorna, Szőlő út, Dózsa György út, Temető út. Ezzel nem fejeztük be! Amíg az idő engedi, és a 
lakosság támogatja, dolgozunk tovább. Azt kérném az ingatlan tulajdonosoktól, hogy a most nem szépen végzett 
munkánkat segítség azzal, hogy a finomabb rendbetételeket elvégzik, az árkok és kapubejárók környékén. 
 
A képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők az önkormányzat honlapján (www.tapiogyorgye.hu), 
és a Könyvtárban. 
 

Kívánok, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! 
              Varró István 
                         polgármester 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulója 
 

Önkormányzatunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához immár 
tizenegyedik alkalommal csatlakozott. Az ösztöndíjpályázat célja, hogy a szociálisan rászorult, felsőoktatásban résztvevő 
gyermekek továbbtanulását támogassa az önkormányzat. A pályázati kiírást  az októberi Faluújság számában, és a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tettük közzé. 

Az „A” típusú pályázati kiírásra, mely 10 hónapos időtartamra nyújt támogatást, 7 pályázat érkezett, melyből a képviselő-
testület a korábbi döntése alapján,  6 fő pályázót  4.000 Ft/fő/hó összeggel támogat.  

A „B” típusú pályázati kiírásra, mely 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre nyújt  támogatást a 2011. 
évben érettségiző, majd a felsőoktatásban részt venni szándékozó tanulók részére, 4 pályázat érkezett, 2 főt támogat  az 
önkormányzat 4.000 Ft/fő/hó összeggel. 
 
Az „A” típusú pályázatok elbírálását követően kialakult támogatási sorrend: 
„A” típusú pályázók  

1. Szűcs Judit  Tápiógyörgye, Sallai I.u.55. 
2. Kincses Katalin  Tápiógyörgye, Csárda u.18. 
3. Kovács Szabolcs Tápiógyörgye, Zrínyi u.28. 
4. Lábadi Mária  Tápiógyörgye, Sallai I.u.31. 
5. Tóth Lajos  Tápiógyörgye, Jókai u.22. 
6. Búzás Edina  Tápiógyörgye, Somogyi B.u.13. 
 

„B” típusú pályázók  
1. Bágyi Tünde  Tápiógyörgye, Kandel H.u.5. 
1. Sas Fruzsina  Tápiógyörgye, Sport u.7. 

 
Az elkövetkezendő tanulmányokhoz valamennyi pályázónak sok sikert kívánunk! 
 
          Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
             Képviselő-testülete nevében: 
 

               Varró István 
                   polgármester 
 
 

http://www.tapiogyorgye.hu/
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Arany János Pedagógiai Díjat kapott 
 

Rékasi Tiborné pedagógus 
 

Pest Megye Közgyűlése által alapított Díjra Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rékasi Tiborné 
pedagógust javasolta, és 2010. december 4-én a Megyenapon átadásra került részére a kitüntetés. 
 

Ezúton is gratulálunk Neki, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk! 

           Képviselő-testület nevében: 
 

             Varró István 
             polgármester 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

PIROTECHNIKAI TERMÉKEK év végi használata 
   
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletét a 155/2003.(X.1.) Korm. rendelet szabályozza. 
  
Megyénk rendőrkapitányságainak munkatársai az ünnepi időszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását 
és felhasználását  fokozottan ellenőrzik. 
 
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a játékos pirotechnikai termékeket a 14. életévüket betöltött személyek egész 
évben engedély nélkül, viszont a kis-, és közepes tűzijátékot kizárólag nagykorú személyek, december 28 – 31. közötti 
időszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak. A közepes tűzijáték termékek esetében továbbra is tilos a 
bombák, „tűzijáték bombák mozsarakban”, római gyertya forgalmazása, birtoklása és felhasználása. Játékos pirotechnikai 
terméket 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig/ kis-, és közepes tűzijátékot 3 kg nettó tömegig tárolhatnak egy időben 
összesen.   
 
A fenti tűzijáték termékeket december 3l-én 18:00 órától január 1-én 06:00 óráig használhatják fel.  
A fel nem használt termékeket maximum öt napon belül a forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. 
    
Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel és nem is birtokolhat.  A szabálysértőkkel szemben az 
eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja.  
 
A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárás indít, mely alapesetben 50 ezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható, az engedély nélküli pirotechnikai tevékenységet végző személyek részére akár 100 ezer 
forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül. 
 
Kérjük, hogy a fenti termékeket az előírásoknak megfelelően,- a balesetek elkerülésének érdekében – fokozott 

óvatossággal használják !  

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Felhívás 
 
A Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 2010.12.18-án a Karácsonyi Hangverseny idején gyűjtést rendez Németh Márk 
gyógykezelésének segítésére. 
 

Németh Márk, Németh Sándorné (vagy ahogyan falunkban sokan ismerik „Postás” Erzsike) egyetlen unokája. A kisfiú 
2008-ban született egészségesen. Szülei 4 hónapos korában vették észre, hogy valami baj van a kisfiúval, fejlődése 
elmarad kortársaitól. Hogy mekkora a baj az sajnos később derült ki. A kisfiúnál West szindrómát diagnosztizáltak, amely 
miatt állandó szülői és orvosi felügyeletet igényel. Márk 2 éves múlt a nyáron, egyedül nem ül, nem áll, nem eszik. Havi 
kezelése több, mint 100.000 forintjába kerül a családnak. Nagyon drágák a gyógyszerek, a napi gyógytorna és az egyéb 
költségek. A család egyre nehezebben tudja előteremteni az összeget, főleg, hogy a családban más krónikus beteg is van. 
Itt a faluban már elkezdődött az összefogás a kisfiúért, hiszen műanyag kupakokat, palackokat gyűjtenek az emberek, 
melyet egy vállalkozó átvesz a családtól 40 Ft/kg áron, de sajnos ez nem tudja pótolni azt az összeget, amelyet a 
gyógyítása, ellátása felemészt. A kisfiú kezelésének segítésére számlát is nyitottak a helyi Takarékszövetkezetben, erre is 
lehet adományokat befizetni.( a számlaszám: Tápiógyörgye és Vidéke Takarékszövetkezet: 6500012-10009426 Németh 
Sándorné/Németh Márk) 
 

Az Ifjú Fúvósokért Egyesület Karácsonyi koncertjének idején egy a kisfiú nevével ellátott dobozt helyez ki a Művelődési 
Házban, amelybe várjuk a koncertre látogatók adományait! Ezt a koncert után a család képviselőjének szeretnénk 
átnyújtani, remélve, hogy egy kicsit tudjuk enyhíteni a gyógykezelés anyagi terheit, és a segítő gesztussal a család 
szívének bánatát! 
Segítségüket előre is köszönjük!                                                              A Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 
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Legújabb egyháztörténeti adalékok Tápiógyörgye hitéletéhez 

 
A györgyei Szent Anna templom százötven éves jubileumi előkészületei során két olyan történelmi esemény került elő, 
amelyet eddig senki nem kutatott vagy ha tudtak róla, - nem került nyilvánosságra. Mindkettő pontos leírásában nagy 
segítségemre volt P. Dr. Varga Imre Kapisztrán ferences szerzetes, Tápiógyörgye díszpolgára, aki a latinból való fordítást 
végezte és történelmileg igyekezett a köszöntő szöveget értelmezni, amivel én tökéletesen egyetértek, -  így az Ő 
szövegelemzését közlöm néhány olyan Tápió-vidéki történéssel kiegészítve, amely Hermann Róbert – Kucza Péter tollából 
jelent meg a közelmúltban.  

 
Lexa Ferenc györgyei plébános, aki 1820-tól 1856-ig vezette a plébániát nagy szorgalommal és odaadással, a Domus 
Historia 1849 évre vonatkozó bejegyzésnél arról ír, hogy 1849. május 12-én Batta Sámuel református hitvallású forradalmi 
kormánybiztos parancsára Kömley Antal közbiztonsági megbízott és Tóth József a ceglédi nemzetőrség kapitánya 
letartóztatták, mint hazaárulót és Kecskemétre vitték. Innét a budai várba és egészen Görgey elé került az ügye, majd a 
pesti vésztörvényszékre, ahonnét csak július 7-én engedték szabadon, - miután Kossuth Lajos és a magyar forradalom 
minisztériumai vasúttal elhagyták Pestet. Ekkor Hajnik Pál állította ki számára a Domus Historiába is bemásolt magyar 
nyelvű igazolást. „Állod: - Rendőrség Középponti Osztálya – Lexa Ferenc Tápiógyörgyei plébános és alesperes feljelentés 
folytán  - ellenséges törekvési gyanúból a pesti vésztörvényszék előtt vizsgálat alatt volt és kezességre szabadlábra 
eresztetett – de ellene teendő vádokra felhívás után sem jelentkezvén senki,  -  szabadon bocsáttatott, amiről néki a 
vésztörvényszéki tagok távozásával bizonyítandó irata nem lévén, - részemről, ki esetét tudom, - jelen felmentő irattal 
láttatik el. Pesten Július 7-én 1849.  Pecsét.  Állod: rendőrség Középponti Osztály Igazgatója Hajnik Pál s.k.  A magyar 
nyelvű igazolás után arról szól a szöveg, hogy szerinte rendőrségi provokáció volt az egész vele kapcsolatos ügy és 
pénzszerzésre ment ki az egész, mert ha nem így lett volna, akkor tudták volna mivel vádolni. Különösen az a 800 forintnyi 
összeg fájt neki, amit részben ő fizetett meg, részben a pesti ferencesek, részben Székely József pesti patikus. Ráadásul 
mindez aratás idején történt és ebből is nagy kára származott. Neki még szerencséje volt, nem vallott ellene senki, nem úgy 
mint Dr. Mericzai János tápiószecsői, Hernoegger Antal kókai plébánosnak, akit Damjanich tábornok agyonlövetett illetve 
felakasztatott. Maga a tábornok Tápiószecsőn 1849. április 6-án a következő jelentést tette a hadsereg 
főparancsnokságának: „Mericzay János itteni lelkész, ki még tegnapelőtt az osztrák tábori kart házában megvendégelte, az 
ellenséges csapatokat minden tőle telhető élelemmel ellátta s a lakosságot erre felhívta, az ellenség falragaszait 
nyilvánosan szétosztotta és fölragasztotta, sőt a templomban is azt prédikálta, hogy a magyar ügy már teljesen elveszett s 
Kossuth legközelebb az akasztófán fog meghalni, ennélfogva a népet arra izgatta, hogy az ellenségnek mindennemű 
segélyt nyújtson s végül saját aljas életmódjával a községet demoralizálta s hazaárulónak mutatkozott, e semmirevaló 
embert én, hogy több kárt ne okozzon, ma reggel 5 órakor agyonlövetem s erről a köteles jelentést ezennel megteszem.” 

 
Alig telt el nyolc év és a Lexa Ferencet Követő Mikuska Károly tápiógyörgyei plébános kezeírásával a Domus Historiában a 
következő latin, illetve magyar szöveg olvasható: 
1857.”Ez évben Ő legszentebb császári és királyi fölsége I. Ferenc József és hitvese elhatározta, hogy meglátogatja 
magyar alattvalóit. Ezért május 17-én ünnepélyes átvonulásuk volt Jászberényből Tápiószelén keresztül Kecskemét felé, 
ahol a nemesség és a nép nevében a nagyabonyi esperesi kerület alesperese és tápiógyörgyei plébános a következő 
üdvözlőbeszéddel fogadta őket:  
Császári, Királyi, Apostoli Felség, Legkegyelmesebb Urunk és Felséges Császárné, Legkegyelmesebb Asszonyunk! A 
Nagykátai kerületnek soha se virradt boldogabb s örvendetesb napja, mint a mai nap, midőn a roppant Osztrák birodalom 
büszkeségét és örömét, a feje4delmi dicső párt kebelében szemlélheti s a népek anyját akihez e hű nemzet reménye 
fűződik, hű magyar népe közt, mint az öröm és vígasz angyalát, dicső fejedelmének és Attyának oldala mellett üdvözölheti. 
Különös Isten áldásának ösméri e kerület e szerencsés pillanatot és a legnagyobb jobbágyi alázattal kéri Felségteket: 
fogadják szíves kegyességgel e kerületnek jobbágyi hódolatát és üdvözletét. E hű nép elragadtatva örömétől buzgó 
fohászait annak trónjához röpíti aki vezérel mindeneket és tiszta szívvel kéri: hogy Felségteknek minden léptei legyenek 
százszorosan megáldva, óvja meg az Úrnak őrző szelleme Felségteket legkisebb veszélytől is és legforróbb óhajtása az: 
hogy a nagy birodalom büszkesége, öröme s reménye a dicső Fejedelmi pár és ennek egész Fenséges Császári Családja 
boldogul éljen!” 
„ De nem tarthatott sokáig a magyaroknak ez a vigasza, mert Őfelségeik elsőszülött leánya, Sophia, mindenek legnagyobb 
bánatára Budán május 28-án elhagyta ezt a világot és így a császári és királyi pár visszatért Debrecenből Budára, innen 
pedig Bécsbe.” 

 
Varga Imre Kapisztrán a következő megjegyzést fűzte a Domus Historia szövegének értelmezéséhez: 
„Amikor először olvastam az üdvözlőbeszéd szövegét, eléggé erősen császárpártinak találtam. Nyilván ebben befolyásolt 
Arany János reakciója is a császári látogatásokra. Azonban tüzetesen megnézve a szöveget három dolog rögtön 
szembetűnik, ami  -  annak ellenére, hogy nem akarok mindenáron valamiféle „kuruckodást” keresni a beszédben-, igen 
jelentős. 

Az egyik, hogy hona császári és királyi felségnek nevezi az uralkodót, és a királyi felségből következően 
apostolinak is, csak mint az Osztrák Birodalom uralkodóját köszönti mind a beszéd elején, mind a beszéd végén, és a 
megszólításon kívül semmi nem utal arra, hogy az üdvözölt személy, a magyar uralkodó is lenne, amint nem is volt még az. 
Tudjuk, hogy Ferenc József jogállásának kérdése nem sokkal ezek után, az országgyűlés első összehívásakor, milyen 
jelentős kérdéssé vált. Jól ismerjük ezt a felirati és a határozati párt küzdelmének történetéből. 
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A második, hogy a magyar nép jelzője minden egyes alkalommal a „hű”, amit – valljuk be - , az adott politikai helyzetben lehet, hogy 
szükséges volt ismételgetni, de túlzott hangoztatása miatt azt a kérdést is rejtheti, hogy ha a magyar nép hűséges, és az is volt, akkor ki 
nem volt az? Mi történt itt 8-9 éve? Hogyhogy nincs királya Magyarországnak?  

A harmadik, hogy gyakorlatilag Ferenc Józsefről alig mond valamit (a nép dicső fejedelme és atyja), Erzsébet királynőről 
azonban annál többet. Ő az, akit nemcsak a népek anyjának nevez (ez párhuzama a császárról állítottaknak), hanem úgy üdvözli, mint 
akihez e „hű nemzet reménye fűződik”, és mint aki „az öröm és vigasz angyala.” A nép reménye tehát nem a császárhoz fűződik, hanem 
a császárnéhoz, és ugyancsak ő az, aki örömöt hoz, és vigasztalást nyújt. Ugyan milyen szomorú helyzetben a vigasz angyala ő? Úgy 
gondolom, ezek az állítások és finom utalások mind tanúi annak a különös, szinte folklorisztikus rajongásnak, amivel a magyarság  - 
Ferenc Józseffel szemben - ,  Sziszit övezte, főleg ha számba vesszük, hogy a beszéd többi részében sem beszél külön a császárról, csak 
a fejedelmi párról és annak családjáról. 

 
Nem akarom azt állítani ezzel, hogy a beszéd megírója -, ismerve pl. Lexa Ferenc meghurcoltatását, és az őt ért erkölcsi és anyagi kárt -, 
merően a formaságok miatt köszöntötte így a császári párt. De jó meghallanunk ezeket a rejtett utalásokat is, mert ha ezek valósak, akkor 
az üdvözlő beszéd, minden hódolata ellenére nem egy súlyos és éppenséggel nagyon is aktuális kérdést érintett.” 

 
Ahogy azonban mindinkább érlelődött a kiegyezés, a király megkoronázásának kérdése egyre nagyobb jelentőségre tett szert. Deák 
Ferenc álláspontja, mely szerint mindennek törvényes alapon kell állnia, elengedhetetlenné vált, hogy Ferenc Józsefet megkoronázzák. A 
látványos aktusra 1867. június 8-án a budai várban, a Mátyás templomban került sor.  Az alig pár hónapja kinevezett miniszterelnök, 
Andrássy Gyula gróf és Simor János esztergomi hercegprímás helyezte a magyar díszruhába öltözött uralkodó fejére a Szent Koronát és 
ekkor lett a magyarok királynéja a ma már leginkább Sissiként ismert Erzsébet. 
Sokak emlékeztek még Kossuth Kasszandra – levelére, még többek szívében élt 1849 áldozatainak emléke, mégis a kiegyezés és a 
koronázás első lépés volt a „boldog békeidők” legendájának kialakulása felé, amikor számos györgyei család szobáját együtt díszítette 
Ferenc József arcképe engesztelhetetlen politikai ellenfeléével, Kossuth Lajoséval. 
S hogy a Habsburg történet györgyei vonatkozása tovább bonyolódjék, IV. Károly király fia,  -  a trónörökös Habsburg Ottó főherceg a 
falu meghívására György fiával 1992. május 4-én Tápiógyörgye vendége volt. 95-ik születésnapi jókívánságokra viszonzásul a 
következő levelet küldte: 
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A Szent Anna templom ünnepségére készülőben a Domus Historiában talált dokumentumot megküldtem Dr. Habsburg Ottó 
Elnök Úrnak. A 98 esztendős európai politikus titkársága 2010. november 11-én a következőképpen köszönte meg ezen 
figyelmességet:  
„Igen tisztelt Bihari Úr! Engedje meg, hogy dr. Habsburg Ottó elnök úrhoz intézett sorait nevében szívből megköszönjem. 
Nagy örömmel fogadta, hogy rátalált a történelmi múltat idéző értékes dokumentumra, hiszen az Elnök Úr életmunkájának 
középpontjában a vallási és történelmi hagyományok megőrzése és azok tiszteletének ápolása állt. Önnek a  legjobb 
kívánságokkal, szívélyes üdvözlettel: Titkárság.” 
Így ezzel teljes és hiteles 161 év Tápiógyörgyéhöz kötődő történelmi események sorozata és dokumentumainak napvilágra 
kerülése. 

Bihari József 
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PÁLYÁZATI  HÍREK 
TÁMOP3.4.2/2-2010-0006 

 
 Iskolánk az óvodával és a jászberényi MACI Alapítvánnyal együtt augusztustól dolgozik 
a pályázatban. Szeptember óta ez eléggé meghatározza tantestületünk és tanítványaink életét. 
 
Szeptember 25-i rendezvényünk nyitotta meg a pályázatban vállalt közös programjaink sorát. 
Október és november hónapban felsős osztályaink 3-3 napos attitűdformáló tréningen vettek részt. 
Időközben elkezdődött a testületek együttes szakmai munkája-szakmai napok keretében. 
A pályázat céljai között szerepel a szülők bevonása, illetve maradéktalan tájékoztatása az intézményeinkben folyó munkáról. 
Szülői fórumot tartottunk a sajátos nevelési igényű tanulóink szüleinek, melynek témája a szakérői vizsgálathoz kapcsolódó szülői 
jogokat, kötelességeket vette számba. 
Kollégáink közül az elmúlt időszakban 7 főnek sikerült továbbképzésen gyarapítania tudását a pályázatnak köszönhetően,s további 
képzések várnak még ránk. 
November 30-án és december 2-án intézménylátogatáson vettünk részt Jászberényben,a MACI Alapítványi Óvoda és Fejlesztő 
Iskolában. 
December 7-én intézményenként a pedagógiai programok módosításával kapcsolatos előadásokat hallgatunk szakértők vezetésével. 
Az év zárásaként december 20-án de. 10 órakor a Faluházban közös karácsonyi ünnepségre hívunk minden kedves érdeklődőt, támogatót!  
 
Tanulóink szüleinek türelmét és megértését köszönjük, az elmaradt tanítási órák miatt! 
Bízunk abban, hogy a tanultakat gyermekeik javára tudjuk a jövőben fordítani! 
  
 Szeretném a pályázati szereplők nevében megköszönni Varró István polgármester úrnak, hogy az Önkormányzat lehetőségeihez képest 
segíti, támogatja munkánkat!  

Békés, karácsonyt! 
                                                                                                                                          Pintér Irén 

 Interjú Pintér Irénnel a Maci Alapítványról és az alapítvánnyal közös pályázatról. 
 
A Jászberényi Maci Alapítvány, a tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a tápiógyörgyei Kastélykert 
Óvoda közösen nyert el egy nagy összegű pályázatot. A nyilvánosság a szeptember 25-i megnyitó ünnepségen 
találkozhatott a kezdeményezéssel, de a pályázat, és az együttműködés sokkal többet takar magában, mint egy 
színvonalas rendezvény. De, hogy megtudjuk mit is jelent számunkra ez a pályázat, Pintér Irén tanítónőt kérem, 
válaszaival segítsen megismerni az elnyert pályázat lényegét, a Maci Alapítványt, és a tápiógyörgyei intézmények 
szerepét a megvalósításban.  
- Először is, mit tudhatunk a „Maci” Alapítványról, eddigi munkásságáról, eredményeiről, céljairól: 
- A „Maci” Alapítvány által működtetett „Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 1993-ban kezdte meg a működését Jászberényben. Intézményeiben kb. 100 fő gyermek 
nevelkedik öt gyermekcsoportban, a súlyos-halmozottan sérült gyerekek Fejlesztő Iskolájában illetve ambuláns 
formában. A gyermekcsoportok közül négyben integrált óvodai nevelés folyik, egy csoportban a sajátos nevelési 
igényű gyermekek alapozó képességfejlesztése, rehabilitációja zajlik, a Fejlesztő Iskolában hat súlyos-
halmozottan sérült tanuló kezdte meg tanulmányait 2006. szeptember 1-én. Működésükkel nem csak helyi, hanem 
regionális feladatokat is ellátnak, hiszen mintegy 3 megyében élő gyermekek nevelését, fejlesztését, 
rehabilitációját végzik. Tudomásunk szerint a környezetünkben nincs másik olyan intézmény, ahol nappali ellátás 
keretében felvállalják a súlyos-halmozottan sérült gyermekeket, továbbá befogadják a legkülönbözőbb sérülésű 
kisgyermekeket többségi közoktatási intézményekbe. Együtt nevelkednek az értelmileg, mozgásban, beszédben, 
látásban akadályozott, autizmussal élő gyermekek az ilyen tüneteket nem mutató társaikkal. Így ellátásunk az 
egyéni különlegességek kiszolgálását valósítják meg. 
A „Maci alapítvány több nemzetközi programnak is sikeres résztvevője, például: A Föld a mi közös otthonunk” 
Comenius projectben lengyel, finn, török, bolgár partnerekkel környezetvédelmi célokért küzd. Részt vesz az 
alapítvány az „Iskolai együttműködések” nemzetközi projectben is. 
- Hogyan jött létre az összefogás a jászberényi és a tápiógyörgyei intézmények között? 
- Már öt éve működik Tápiógyörgyén is egy fejlesztőcsoport a tanulási zavarral küzdő gyermekek fejlesztése 
érdekében, melynek vezetője vagyok. Ennek híre eljutott Jászberénybe, ahonnan 2008-ban kaptam egy 
felkérést, amelynek lényege az volt, hogy az osztályom és a Maci Iskola egyik osztálya között hozzunk létre 
testvérosztályi kapcsolatot. A gyerekekkel megbeszélve örömmel vállaltuk. Ennek a két éves kapcsolatnak a 
hozadéka a mostani nyertes pályázat is. 
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- Milyen pályázaton, mekkora összegű támogatást nyertek az intézmények? 
- TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) 3.4.2. kódszámú pályázatán „Az együttnevelés  
kiterjesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyteremtése érdekében a „MACI”konzorcium 
közreműködésével” címen nyert pályázatot a Maci Alapítvány közösen a Tápiógyörgyei Községi Önkormányzat 
oktatási intézményeivel. 
A megnyert pályázat 100%-os finanszírozású, összege 28,721,000 Ft  
- Mit takar a TÁMOP? 
- TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) A program célja: olyan beavatkozások sikeres végrehajtása 
a 2007-2013-as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik.Horizontális céljaként 
jelenik meg az esélyegyenlőség megteremtése, amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, 
illetve a regionális operatív programok biztosítják. A program költségvetése több mint 4 millió euró melynek 
85%-át az Európai Unió, 15%-át pedig hazai források fedezik.  
- Mi a lényege a jelenlegi pályázatnak? 
- „Az együttnevelés  kiterjesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyteremtése érdekében a 
„MACI”konzorcium közreműködésével”. A cím már önmagában is beszédes, de a lényeget tekintve, az 
intézmények oktatói, diákjai,szülei tréningeken, képzéseken, rendezvényeken vesznek részt annak 
érdekében,hogyha  sajátos nevelési igényű gyermekek kerülnek az intézménybe, hátrányos megkülönböztetés 
nélkül együtt tudjanak nevelkedni egészséges társaikkal, azért, hogy nagyobb esélyük legyen a társadalomba való 
beilleszkedésre. 
- Hogyan, és mire kell elkölteni az elnyert több mint 28,7 millió forintot? 
- A pályázó intézmények meghatározott módon, szigorú ellenőrzések mellett költik el a megnyert összeget. 
A fő intézmény a Maci Alapítvány, nekik 15,490,000 Ft-ból kell megvalósítaniuk a programokat. A mi iskolánk és 
óvodánk pedig 13,231,000Ft-ból gazdálkodik a pályázati célok megvalósítása érdekében. 
Az összegek nagy részét az emberi tényező fejlesztésére kell fordítani. Ez megvalósul szakmai előadások 
formájában, továbbképzésekben,diákok attitűd formáló tréningjeiben, pedagógiai dokumentumok módosításában, 
hospitáló hallgatók képzésében,… 
Lehetőség van eszközvásárlásra is, de a megnyert összeghez képest, mértéke igen csekély. Esetünkben az iskola 
900,000 Ft értékben vásárolhat informatikai eszközöket, míg az óvoda 400,000 forintot költhet 
készségfejlesztő játékokra. 
- Zárásként milyen értékekhez jutunk hozzá a programok megvalósulása által? 
- Úgy gondolom a program megvalósulása során mind tanulóink mind a felnőttek másképp néznek majd fogyatékos 
embertársaikra, nem sajnálkoznak, hanem inkább segítik őket az élet minden területén. Nem rácsodálkoznak , 
hanem rájuk mosolyognak, és kezet nyújtanak. Megszépült településünk közintézményei akadálymentesítve 
vannak, de nagyon fontos, hogy emberileg is segítsük hátrányos helyzetű embertársainkat, mert bármikor 
kerülhetünk mi is a másik oldalra. 
          Az interjút készítette: Mohácsi Bence 

 
Az iskola Diákönkormányzatának hírei 

                                                                                
A Diákönkormányzat képviselői szeptember elején ismét összeállították az idei tanév programját Igyekeztünk sokszínű, 
változatos délutánokat kitalálni. 
Az első nagy megmozdulás az akadályverseny volt. A pokoltanyai pihenőhely volt a célállomás, az úton különböző 
feladatokkal találkoztak a kerékpározók. 
Itt szeretnénk megköszönni DÓRA BÉLA családjának a szíves idegenvezetést, minden felsős meglátogathatta az 
állatparkot. 
Októberben a tornateremben rendeztünk ügyességi versenyt, nagyon jó hangulatban játszottak az osztályok. A hónap 
végén a nyolcadikosok megszervezték a Halloween bulit, témájához illő játékok is várták a diákokat.  
Novemberben „SZÉF „vetélkedő volt, ami igazából egy általános tájékozottsági, műveltségi megmérettetés volt, sokan 
eljöttek szurkolni is. 
December harmadikán ismét buli volt, ahová maga a Mikulás is ellátogatott. Akik eljöttek, nem csalódtak, kitűnő volt a 
hangulat. 
Ebben a hónapban még bolhapiacot tervezünk, ahol sokan megvehetik az apró karácsonyi meglepetéseket. 
Mindezek a programok osztályok közötti pontverseny formájában zajlanak, ami tanév végén zárul. Addig még számos 
hangulatos esemény várja a diákokat. 

 
Varró Gáborné, a diákönkormányzat segítő tanára 
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Interaktív iskola Pusztavacson 
 
2010. nov.25-én Igazgató úr ismeretsége révén Pusztavacson jártunk. Nem azért, hogy megnézzük országunk 
mértani közepét, hanem hogy vendégei legyünk az ottani általános iskolának. Ők nemrég egy TÁMOP pályázaton 
komoly pénzt nyertek intézményük korszerűsítésére. Kollégáink tartottak nekünk 2 bemutató órát, majd megmutatták 
az iskola új, modern felszereléseit. Az interaktív táblákat, színes nyomtatókat, az európai színvonalú tornatermet, a 
tanórai foglalkozásokon használt eszközeiket. Hasznos beszélgetést folytattunk a kompetenciaalapú oktatás 
szükségességéről és megnyugodva tapasztaltuk, hogy máshol sem különbek a módszerek, a tanítók, a gyerekek, 
legfeljebb a felszerelésük korszerűbb a miénknél. A mai kor gyermekét már nem lehet lekötni hosszú időre, csak ha 
minél változatosabb és érdekesebb módon közvetítjük az ismereteket. Csak remélni tudjuk, hogy költségvetésünk, 
pályázataink segítségével a mi iskolánk is meg tudja újítani taneszközeit. 
Köszönjük a vendéglátó iskola vezetésének a lehetőséget, és szeretettel látjuk őket mi is, hogy megismerjék a 
Györgyei iskola értékeit. 
 
                                                                                                              Miskolcziné Muzsalyi Éva 

Köszönjük ! 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni a község lakóinak, hogy a papír- és vasgyűjtésben segítettek, Polgármester úrnak pedig 
azt, hogy támogatott bennünket azzal, hogy ideadta a traktort, amivel könnyebbé tette a szállítást. Akciónk igen sikeres 
volt, ezért úgy tervezzük, tavasszal megismételjük, hogy az így keresett pénzen elmehessünk az utolsó közös 
kirándulásunkra. 
 

                                                                    A györgyei nyolcadikosok 

Asztaltenisz diákolimpia Körzeti döntőt rendeztek az iskolában. 
 

A leányoknál Drávucz PetronellaTápiószőlősről, míg a fiúknál Szabó Csaba személyében hazai győztest köszönthettünk. 
Ők képviselik körzetünket december  12-én Nagykőrösön a megyei döntőn. Ezúton is jó versenyzést kívánunk nekik. 

 
Ilonka Zoltán 
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„ALMA-CITROM” AKCIÓ 
 
2010. november 11-én a Generali Biztosítóval közösen közlekedési napot tartottunk óvodásaink számára, melybe 
bekapcsolódott a helyi polgárőrség, a körzeti megbízott és a Szülői Szervezet tagjai. 
A nap folyamán óvodás gyermekeink különböző közlekedési helyzetek bemutatásával ismerhették meg a helyes autós és 
kerékpáros közlekedés szabályait. Játékosan igazoltatta a rendőr a közlekedési helyzetek szereplőit, kerékpárosokat és 
autósokat egyaránt. Ebben a gyermekek is részt vehettek rendőrnek öltözve. A gépkocsival közlekedők ellenőrzésénél a 
gyermekek ismereteket szerezhettek arról, hogy a gépjárművezetőnek milyen iratokat kell magánál tartania pl.: 
jogosítvány és hasznos, ha a gépkocsiban pótkerék, vagy egészségügyi doboz is van. A rendőr felhívta még a gyermekek 
figyelmét a biztonsági öv használatának fontosságára is. 
A kerékpárral közlekedőknél a gyermekek a rendőrrel együtt ellenőrizték a kerékpár kötelező tartozékait, pl. prizma, 
lámpa, fényvisszaverő mellény meglétét.  
Ezen a délelőttön lehetőség nyílt a rendőrautó kipróbálására, a gyerekek beleülhettek az autóba és a rendőrautó 
szirénáját is bekapcsolhatták.  
A nap folyamán azok a közlekedők és gyermekek, akik helyesen közlekedtek és a feltett kérdésekre helyesen válaszoltak 
almát kaptak, akik pedig nem tartották be a szabályokat citromot kaptak azért, hogy legközelebb jobban odafigyeljenek a 
közlekedési szabályok betartására.  
Nagyon sok gyermek ügyesen tudott válaszolni a feltett kérdésekre, de volt olyan gyermek is, aki rendkívül tájékozott volt 
a helyes közlekedés terén.  
A Generali Biztosító SZIMBA nevű oroszlánja is jelen volt jelmezben, aki kedvességével lenyűgözte a gyermekeket, 
játékos módon bekapcsolta őket az ismeretszerzésbe és közben apró ajándékokat osztogatott nekik így biztatva őket a 
közlekedési szabályok betartására.   
 
Köszönjük Farkas Róbertnek és feleségének, Tóth Árpádnak és fiának, Kondor Zsoltnak és Tóthné Péter Mártának 
a Generali Biztosító képviselőjének, valamint a Szülői Szervezet tagjainak ezt a kellemes és hasznos délelőttöt! 
 
  
 
 
 
 
            Vadkerti Mária 
                fejlesztő óvodapedagógus 
 

 

Felhívás! 
 

Kérünk mindenkit, ki felhívásunkat olvassa, hogy nézzen körül otthonában. Ha van régi már nem használt bármely 
életkorban és bármely oktatási formában használt tankönyve, szótára és lexikonja, amire már nincs szüksége, valamint 
olyan szépirodalmi könyve, melyet már elolvasott és csak gondja van a tárolásával, legyen olyan kedves a könyvtárba 
eljuttatni. Szeretnénk, ha ezek az értékes alkotások nem a papírgyűjtésben, tűzben vagy kukában végeznék, amikor 
másoknak szüksége lenne rá, vagy élvezheti őket. 

 

Köszönjük! 
 

Ebben az évben a Télapó ünnepség alkalmával is tapasztaljuk, hogy leszakítják az egyesület által kirakott plakátokat, van, 
ahol kétszer, háromszor pótolni kellett. Sok tagunknak nincs otthon számítógépe, nem tudják más formában követni az 
egyesület programjait, így ezen az úton igyekszünk értesíteni. Kérjük lakótársainkat, legyenek olyan kedvesek, ne 
okozzanak csalódást sok gyermeknek azzal, hogy ők vagy szüleik nem értesülnek a rendezvényekről. Most is sok 
kisgyermek maradt le a Mikulás rendezvényünkről. Nem tudjuk kinek szúrja a szemét, ha más jól szeretné érezni magát, 
vagy irigy a másikra, hogy az esetleg jól érezheti magát. Az egyesület nem zár ki senkit sem, míg betartja az egyesület 
szabályait. Legyenek tagjaink, pártoló tagjaink és vegyenek részt rendezvényeinken, programjainkon. 
 

Egyben szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta munkánkat, rendezvényeinket, valamint minden 
Tagunknak, akik rendszeresen részt vettek a programokon, rendezvényeken és szabadidejüket áldozták, hogy másoknak 
néhány napot, órát kellemessé varázsoljanak. 
 

Minden Tagunknak, Pártoló tagunknak és minden 
Tápiógyörgyei Családnak Boldog, Békés Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánunk! 

 
 

Nagycsaládosok Tápiógyörgyei Egyesülete 
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Riport Kállai Vilmossal 

Kállai Vilmos 1956 és 1987 között 
tanított a tápiógyörgyei általános 
iskolában. Annak a régi 
tanárgenerációnak egyik utolsó élő 
tagja, akikre ma is büszkén gondol 
sok egykori tanítványa. A szigorúság 
és a rend szeretete mellett, a 
sokoldalúság és a pedagógus pálya 
melletti mély elkötelezettség 

jellemezte személyiségét. Úgy is mondhatnánk, igazi 
tanáregyéniség, aki lelkiismeretesen végezte mindenkori 
hivatását. 1987 óta nem járt Tápiógyörgyén, kivételt csak 2010. 
tavaszán tett, amikor első osztályának tagjai ötven éves 
találkozó alkalmából hívták meg falunkba. Életútja, 
tápiógyörgyei munkássága sok ember érdeklődését kelti fel 
napjainkban is. Sajnos az elmúlt évtizedekben elfelejtettük őt, 
ezért is érdemel bővebb megemlékezést a Faluújság lapjain 
keresztül. A vele készült riport születésétől kezdve napjainkig 
kíséri életét, bemutatva annak több nehéz és örömteli részletét. 
Hol született, milyen gyermekkora volt?  
Egy nagyon kis szegény faluban születtem, úgy hívják, hogy 
Tarnaszentmiklós. A legszegényebbek közé tartoztunk. Egész 
kicsi koromban lovunk, kocsink, meg földünk is volt 
valamennyi, aztán a válság idején, elvesztettük nagy részét. A 
papa kubikhoz járt ezután, úgy szerzett némi pénzt. Jászapátihoz 
különös emlékeim fűződnek. 1945-ben úgy terveztem, hogy oda 
megyek gimnáziumba, csak olyan szegények voltunk, hogy 
abból nem lett semmi. Az elemit még otthon végeztem, majd 
egy évem kimaradt. Akkor voltam kiskondás. Egy rokonnak a 
marháit őriztem, meg a sajátunkat. 1947-ben kerültünk fel 
Pestre. Az édesapám, aki hazakerült hadifogságból 45 őszén, 
operálni kellett, 46-ban még gyógyult, és 47-ben került olyan 
állapotba, hogy följárt vonattakarításra dolgozni és közben 
intézte a költözésünket. Úgy, hogy 47 augusztusában kerültünk 
föl, akkor kezdtem a Mester utca 19. alatt hetedik osztályba 
járni. A nyolcadik után tanítóképzőbe kerültem Budára, mely 
akkor még középszintű volt. A képesítés helyett azonban, az 
ötödik év után tanárképző főiskolára mentem, a Budapesti 
Pedagógiai Főiskolába jártam. Ez három éves volt, de a második 
év után, akit csak lehetett kitettek tanítani, amiatt, hogy kevés a 
tanár. Akkor volt a nagy váltás. Nem régen tudtam meg, hogy 
Györgyén én voltam az első nappalin végzett tanár. A kollégák 
még tanítóképzőt végeztek, tanfolyamot tettek rá, s úgy lettek 
tanárok.  
Mi volt az első tanári munkahely életében?  
Akkoriban kötelező kihelyezés volt. Három különféle helyet 
ajánlottak fel, Egyet a szlovák, egyet az ukrán határon, s végül a 
harmadikat a Győr mellettit fogadtam el. Győrön túl van egy kis 
falu, Rábapatona. Ott húztam le egy évet. Időközben 
megismerkedtem feleségemmel. Anyósom Sztankovics Erzsébet 
györgyei volt, ők invitáltak a költözésre, ezért rövidesen 
áthelyezésemet kérvényeztem. Végül 1956 nyarán kerültem 
Györgyére, ahol szeptember elsején kezdtem tanítani. 
Milyen szerepet töltött be az 1956-os eseményekben? Az a hír 
járja, hogy dolgozatot íratott az akkori nyolcadik osztályos 
tanulókkal, melynek célja a forradalom értékelése volt.   
1956-ban zöldfülű kezdő ember voltam még. Az iskolában 

néhány napig szünet volt, még forradalmi pótlékot is kaptunk, 
amit persze később levontak a fizetésünkből. A dolgozat 
decemberben keletkezett, amikor a tanítás ismét elkezdődött az 
iskolában. Azzal a céllal írattam, hogy kipuhatoljam, hogyan 
érintette a változás Györgyét. E miatt 1957. január 10-én, a 
nevem napján vittek el, egészen sötétben. A pufajkások 
gyűjtöttek össze. Az öreg Pataki, a Kissek, Kocsis Feri bácsi, 
egy Visnyei nevű és még jó néhányan voltak ott velem együtt. 
Amikor kikérdeztek bennünket, ellenem négy vádpontot hoztak 
fel. Elsőként a dolgozatot, amelyet akkora már, Pál Laci bácsi 
tanácsára elégettem. A további vádak szerint én is részt vettem a 
felvonuláson, az iratégetésen és benne voltam a forradalmi 
bizottságban. Nos ez utóbbiakból semmi nem volt igaz. A 
felvonulásról hallottam, az iratégetést csak Sztankovics Gyula 
bácsi műhelyéből láttam, a bizottságról pedig csak később 
tudtam meg, hogy létezett egyáltalán. Két éjszakát tartottak bent, 
aztán kiengedtek. Büntetést nem kaptam. Szerencsére a 
munkahely szempontjából nem ért kár. 1956 után egy darabig a 
kultúrház vezetője, DISZ vezető, sőt igazgató helyettes is lettem. 
Úgy ítélem meg, hogy a korabeli tanács valószínűleg jóvá akarta 
tenni az ellenem felhozott alaptalan vádakat. Úgy is mondhatjuk, 
hogy ez volt az én rehabilitálásom. Egy év múlva azonban 
otthagytam ezeket. Nem bírtam az irodai munkát, én mindig 
tanítani szerettem.   
Milyennek látta 56 utóéletét a faluban?  
Azt is mondhatnánk, hogy nem volt utóélete. 1957. március 15-
én én vezettem a megemlékezést, mint Kultúrházvezető. A 
Tanácsháza előtti téren gyűltünk össze. Ott volt egy kis műsor. 
A járástól jött egy pártember, ő szónokolt. A közönség rendben 
vagy megütközve hallgatott. A moziban leadták az „Így történt” 
című híradó összeállítást. A műsor után a közönség 
felháborodva mondta, hogy ez nem igaz, mert nem így történt 
56. Hát persze, hogy nem így történt!  
Milyen benyomások érték a györgyei iskoláról?  
Nekem nagyon jó volt Györgyén. A szülőkkel nem volt semmi 
konfliktusom, s a gyerekekkel sem. Én magyart tanítottam, meg 
kezdetben földrajzot, tornát, és azt hiszem számtant is, állandó 
versengésben Molnárékkal, akik nagyon precíz emberek voltak, 
és mindketten magyar-történelem szakosok. 1960-hoz 
kapcsolódnak fontos emlékeim, mert 60-ban ballagott az első 
garnitúrám, akiket 56-ban vettem át. Ekkor már az a hír járta, 
hogy nagy TSZ-t alakítanak. Jöttek hozzám a papák meg 
mamák, hogy mi legyen? Én pedig mondtam nekik, hogy a 
gyereket olyan szakmára kell tanítani, amiből meg tud élni. Két 
helyre pontosan emlékszem. Levittem négy vagy öt fiút 
Mezőtúrra. A mezőtúri iskola akkor középszintű volt, és 
mezőgazdasági iskola. Vittem Zahalka Bélát, a Varró Jóskát, 
Horváth Zoltán, Kis Lacit és talán még másokat is. A másik a 
nagyon híres jászberényi Lehel Vezér Gimnázium volt, ahová 
több kiválóságot is bejuttattam. A kapcsolat a tanárkollégákkal 
nagyon vegyes volt. De végül is tűrtem és hallgattam, vagy 
megfogadtam a tanácsaikat. Igazán jó kapcsolatom Pál Laci 
bácsival volt, aki igazgató helyettes is volt akkoriban. A lakásba 
is ő tett be. 1957. elején költöztünk oda.   
Hogyan kezdődött a mozizás?  
A mozizás jóval később indult. Nekünk tanároknak mindvégig 
kicsi volt a fizetésünk, ezért kellett valami mellékkereset.  
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Túlórát kellett vállalni. Autóvezetői tanfolyamon műszaki 
oktatást is vállaltam, de ezért is kevés pénzt kaptam. Időközben 
kiöregedett az előző mozi vezető. Nagy Zoltán volt akkor az 
iskolaigazgató, aki szólt, vállaljam el a feladatot. Rengeteg 
előadást tartottunk. Gyerekeknek külön délutáni filmvetítések is 
voltak.  
Mikor kezdett el helytörténettel foglalkozni?  
Eltelt jó néhány év, s én a Népfront elnöke lettem. A Népfrontba 
elméletileg beletartozott az egész falu, de valójában egy nagy 
semmi volt az egész. Ekkor jött az ötlet, hogy össze kell szedni 
és meg kell írni Tápiógyörgye történetét. Felköltöztem Pestre, s 
3-4 hétig édesanyámnál éltem, onnan jártam be a levéltárba, 
hogy az alapkutatást elvégezzem. Mellette jó néhány embert 
kikérdeztem, azokat akik, tudtak is valamit. A dolgozat két 
változatban készült el. A Pest Megyei Levéltár pályázatán 6-8 
ezer forint díjat is kaptam érte. Az igazgató azt mondta, fésüljem 
át az anyagot, bizonyos részeket ki lehet hagyni belőle, 
tisztázzam le, majd nyújtsam be Szentendrén, a Pest Megyei 
Kulturális Központba kiadásra. Ezt akkor én személyes okokból 
nem tettem meg. Később a kilencvenes években, amikor 
mozgalom indult Györgyén a régi értékes dolgok 
összegyűjtésére, én is kaptam egy meghívót. Akkor 
felajánlottam, hogy a kötetemet adják ki, esetleg szűkített 
változatban. Sajnos ebből sem lett semmi.   
Milyen emlékeik maradtak az utolsó osztályáról?  
A legutolsó osztályomban hét fiú volt. Nekik autószerelő 
tanfolyamot vezettem. Nos a hét fiúból hat akart autószerelő 
lenni. Bozóki Imre nyolcadik osztály után egy koncerten csúnya 
petárda balesetet szenvedett. Följöttek akkor mind, hogy együtt 
látogassuk meg a sebesült fiút a Honvéd Kórházban. Azóta nem 
találkoztam velük.  
Mikor költözött el Tápiógyörgyéről?  
1987-ben mentünk el Tápiógyörgyéről. Akkor nekem a Deák 
Ferenc utcai központban 18 helyet ajánlottak fel, feleségemnek 
pedig egy kötegnyi papírt mutattak arról, hogy hová mehet. A  

mátyásföldi lakás már kilátásban volt, mert a fiam itt dolgozott. 
Végül a feleségem és én is itt kaptunk állást a Centenáriumi 
Általános Iskolában. A tanítás mellett még három évig kijártunk 
Kistarcsára, ahol a mozit vezettem. 1996-ban mentem 
nyugdíjba, de jó néhány évig napközit vállaltam még.   
Hogyan teltek a nyugdíjas évek?  
Hát nem unatkozom. Írok. Ami 1956 emlékéből ered. Amikor 
már Pestre költöztünk, és jött a rengeteg változás, én bennem 
előjött az 56-tól máig terjedő időszak, és tudtam, hogy ezt meg 
kell írnom. De nem csak ötvenhatot, hanem azt is, ami utána 
következett.  
Nem régen adták ki „Nádszállak az őszi szélben” című regényét, 
mely a Keresztény Demokrata Néppárt és a Brankovics István 
Alapítvány által különdíjban is részesült.   
Ötvenhatban, az események hatására éreztem először, hogy 
írnom kell. Meg kell örökítenem a nagy napokat. Akkor azonban 
még semmit nem tettem közzé. Ugyan mit is tehettem volna. 
Következett a várakozás és az anyaggyűjtés. Akkor még nem 
tudhattam, regényciklus formálódik majd, és a sorozat utolsó 
darabjában eljutok a máig. A sorozat a történelmet egy 
átlagember szemszögéből vizsgálja, úgy is mondhatnám, 
történelem alulnézetben. Az elmúlt években öt regény készült el, 
ebből egy ért meg kiadást. A történetnek több györgyei 
vonatkozása is van. A szereplőket részben györgyei emberekről 
mintáztam. A helyszínek egyike Füzesmegyer kisváros, mely 
két részből tevődik össze, Jászapáti és Tápiógyörgye községből. 
A kisvárosnak úgy lett Füzesmegyer a neve, hogy Györgye 
külterületén van egy Füzesmegyer dűlő.   
Mikor járt utoljára Tápiógyörgyén?  
Nekem a legjobb emlékeim vannak Tápiógyörgyéről. És 
bizonyára sok növendékemnek van jó emléke rólam. Ilyen volt 
az 50 éves találkozó, amikor a volt tanítványaim megkerestek, s 
hozták a kötetemet dedikálni. Akkor azzal mentek el, „márpedig 
találkozó főnök nélkül nem lehet” , s akkor ez nekem nagyon jól 
esett. A találkozó 2010. május 29-én volt, ekkor jártam 
Tápiógyörgyén.  

Az interjút készítette Németh Csaba 
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 Emléktábla avatás az 1956-os forradalom és szabadságharc helytörténeti emlékeinek tiszteletére 
 

 

2010. október 22-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
alkalmából megrendezett községi ünnepség keretében, a 
tápiógyörgyei civil szervezetek összefogásával emléktábla 
avatásra került sor. A kezdeményezés célja, a település múltbéli 
örökségének ápolása, a történelmünk iránt érzett felelős tisztelet 
bizonyítása a lakosság és a közreműködő egyesületek részéről. 

Szomorú tény, hogy a forradalom leverése után beköszönő 
Kádár-korszak mély nyomokat hagyott a magyarországi 
társadalom politikai gondolkodásában és történelmi 
szemléletében. A szocializmus időszakában, az eseményekre 
évtizedeken keresztül nem volt szabad emlékezni, s a hivatalos 
propagandában, forradalom helyett mindvégig ellenforradalomról 
beszéltek. A rendszer olyannyira hatékonyan végezte a munkáját, 
hogy az emberekbe ölt félelem és kényszerű hallgatás sok helyen 
a mai napig érződik e témával kapcsolatban. A „jobb nem beszélni 
róla”, vagy „itt nem történt semmi számottevő” mondatokat 
sokszor és sok helyen hallhattuk már 
falunkban is az elmúlt évek sorozatában.  

A forradalom örökségének ápolása, 
a méltó emlékezés azonban nyílt és 
őszinte beszédet kíván nálunk 
Tápiógyörgyén is. Az nem lehet, hogy 
2010-ben, a rendszerváltozás után húsz 
évvel félve szégyenkezzünk, nagyokat 
hallgassunk és lesüssük a szemünket 
amiatt, hogy az 1956-os forradalom és 
szabadságharcban a magunk módján mi 
is részt vettünk, megtettük, amit akkor 
lehetett. A történelmünket igenis ápolni 
kell, felemelt tekintettel gondolni rá, igaz 
módon beszélni róla, és továbbadni 
azoknak az érdeklődő ifjabb 
generációknak, akik koruknál fogva még 
nem élhették át az akkori időket. Csakis ezzel a szemléletváltással 
őrizhetjük meg múltunkat, örökíthetjük tovább a vigyázó 
utókornak. 

1956. őszének helytörténeti összefoglalója a Faluújság 
legutóbbi számában került bővebb publikálásra. Az írásban 
megjelentek közül, a pesti lakosoknak gyűjtött segélyadomány 
érdemel leginkább pozitív elismerést. A ma is álló Községháza 
udvarán, a lakosság áldozatos szerepvállalásával összegyűjtött 
nagy mennyiségű élelmiszert id. Földes József gépkocsivezető 
szállította fel a fővárosba. A jócskán megpakolt Csepel 
teherautónak négyszer kellett megtennie az akkor egyáltalán nem 
veszélytelen utat Budapest és Tápiógyörgye között. A 
segélyszállítmányt a Práter utcai iskolába majd a Szent István 
Kórházba vitték, ahol a dolgozók osztották szét a betegek és 
rászorulók között.  

 
 
 

A kezdeményezők részéről, a fent kiemelt események 
tiszteletére kívántunk, falunk közterületén maradandó emlékhelyet 
létrehozni. 

Az ünnepi megemlékezés a Művelődési Ház előadó termében 
a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. A megjelent közönség ezt 
követően a Tápiógyörgyei Színjátszó Kör előadását láthatta, 
melyben Tóth Lászlóné Vágány Erzsébet tanárnő által felkészített 
fiatalok szerepeltek. A műsort követően az Ifjúsági Fúvószenekar 
játszott indulókat, majd Varró István polgármester ünnepi 
beszédét hallhattuk. 

Az emléktábla avatásra az ünnepség második szakaszában, a 
Tűzoltószertár környezetében került sor. A régi épület már 1956-
ban falunk közterületét díszítette, a mellette álló községháza 
udvarán került sor az egykori élelmiszergyűjtésre. A főhomlokzat, 
főbejárat melletti falfelülete történelmi és településrendezési 
szempontból is kiváló helyszínnek bizonyult az emléktábla 

elhelyezésére. Az ízlésesen karban 
tartott épület, frissen meszelt oldalán, a 
szemnek is megelégedő látványt nyújt a 
fekete márványtábla, melyen a lyukas 
zászló jelképe alatt a következő feliratot 
olvashatjuk: „Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc idején Tápiógyörgye 
lakossága a községháza udvarán 
gyűjtött élelmiszert Budapest éhező 
népének. Állíttatták a tápiógyörgyei 
civilek. 2010. október 23.” 

Az ünnepség díszletét a 
színjátszósok fáklyás sorfala biztosította. 
Az emléktáblát Szarvas Sándorné, az 
Ifjú Fúvosokért Egyesület elnöke és ifj. 
Sinka Gábor az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület vezető tisztségviselője 

leplezte le. A felavatás menete koszorúzással folytatódott. 
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának koszorúját Varró István 
polgármester és Molnár Anikó jegyző helyezte el.  

A kezdeményező egyesület, a Torockó Baráti Társaság 
nevében köszönettel tartozunk mindazon civil szervezeteknek, 
baráti köröknek, akik adományukkal támogatták az 
együttműködést. Az emléktábla elkészítésében az alábbi 
egyesületek, szervezett közösségek vállaltak anyagi áldozatot: 
Asztalitenisz Egyesület, Baráti Kör, Faluvédő Egyesület, Horgász 
Egyesület, Ifjú Fúvósokért Egyesület, Községi Sport Klub, 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Torockó Baráti Társaság. 
Mellettük, külön köszönettel tartozunk Tápiógyörgye Község 
Önkormányzatának, amiért egyhangú igen szavazattal támogatta 
és engedélyezte az emléktábla felállítását.  

 

 
Németh Csaba 

Torockón járt a györgyei Mikulás 
 

 
 
 
 
 
 

Idén decemberben is Torockóra és Torockószentgyörgyre látogatott a tápiógyörgyei Mikulás. A tavalyi évhez hasonlóan Bócsa, 
Csömör és Tápiógyörgye magyarországi testvértelepülések közös szervezésében valósult meg a hosszú évek óta folytatott kedves 
hagyomány. A helyi iskolákba és óvodákba járó gyerekek Mikulás csomagot kaptak, mellettük pedig tartós élelmiszer és 
gyümölcsadományban részesültek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által Torockón működtetett gyermekotthon lakói. A Torockó 
Baráti Társaság, mint szervező egyesület nevében e sorok közepette szeretném megköszönni a torockói és torockószentgyörgyi 
gyerekek és a gyermekotthon számára felajánlott adományokat. Név szerint Balázs László, Bálint Zoltán, Botos Lukács, Bujáki Mária, 
Kis Tímea, Kiss-Malom Kft., Komáromi Gyula, Kőszegi László és Kőszegi Lászlóné, Megyer Kft., Menkó István, Molnár Józsefné, 
Molnár Lászlóné, Molnár Zoltán, Németh Anna és Németh István, Pataki Márton, Polyák József, Szabó Attila, Dr. Sztankovics Gyula, 
Tari Anikó, Tóth Gábor, Tóth Terézia, Varró József, Varró Istvánné, Varró Gáborné számára tartozunk köszönettel.                                  
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                         Németh Csaba 
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Svájci kerékpárok 
  

A képviselő testület döntése alapján, a nyáron érkezett kerékpárok kiosztásra kerülnek. 
Rászorultsági alapon, a szociális bizottság döntése alapján a jövő év elején osztjuk ki a bicikliket. 
Jelentkezés feltétele: 
- a családsegítő szolgálat munkatársainál kell jelentkezni 
- egy család, egy db-ot igényelhet 
- meg kell jelölni, hogy férfi, női, vagy gyerekkerékpárra van szükség 
- túl jelentkezés esetén sorsolással döntjük el az igényeket 
- a kiosztás, sorsolással történik, a kerékpárok között válogatásnak lehetősége nincs 
- a kerékpárok műszaki állapotáért felelősséget nem vállalunk, azokat jelenlegi állapotában adjuk át 
- vállalni kell, hogy amennyiben svájból az adományozó képviselője megjelenik, akkor a kerékpár tulajdonosai megmutatják 
kerékpárjukat 
- a kiosztásról, tulajdonos+kerékpár fotó készül 
-a kerékpárokat eladni nem lehet, különben más adományozásból kizárja magát az adományozott 

   
Várjuk jelentkezésüket. 

Varró István 
polgármester 

  
 
 
 

 
 
 
 

TASK Hírek! 
 

Ősszel elindítottuk ingyenes asztalitenisz 
edzéseinket általános iskolásoknak, melyre 
továbbiakban is lehet jelentkezni. Várunk minden 
sportolni vágyó tanulót,  Az edzéseket  minden hétfőn 
és csütörtökön 17:30-19:00-ig tartjuk tanítási napokon 
az iskola tornatermében. Az egyetlen feltétel az 
edzéslátogatáshoz a tornacipő használata. Jelentkezni 
az adott időpontokban a helyszínen lehet . 

 
2009. évi adó 1%-ból befolyt bevételünk 184.229 Ft. 
Ezt az összeget versenyrendezésre, nevezési díjjakra 
és eszközvásárlásra fordítjuk. Köszönjük minden 
kedves felajánlónak, hogy támogatta egyesületünket. 

 
 
Várjuk továbbiakban is felajánlásaikat. 

Név:TASK 
Adószám: 18677375-1-13 
 
 

Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új 
Esztendőt kíván a Tápiógyörgyei Asztalitenisz 

Sportklub! 
        

Mohácsi Bence 
 

 

Hívja meg barátait egy pezsgős fürdésre!  
 

6 fő részére szauna, jacuzzi, + a pezsgő felszolgálva a jacuzziban:  
 

1 óra 6.900.-, 2 óra 9.900.- 
 

Érdeklődés és időpont egyeztetés a Györgyey Kastély Panzióban, a 53-583-546. 
(Fizetett hírdetés)
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„A Nyugdíjas Klub Hírei.” 

A 2010-es évben igen sok esemény jó és rossz váltakozva történt a klub életében. Először is kellemetlenül fájdalmasan kezdődött az év, 
hiszen ekkor kellett búcsúznunk egyik klubtársunktól, Varga Lászlótól, aki előtte napokban még ott volt közöttünk. Az eset 
mindannyiunkat lesújtott. 
A későbbiekben iparkodtunk a hangulatot oldani, s (beneveztünk) készültünk a majálisra, ahol beneveztünk a főzőversenyre. 
Egy héttel később kellemes kötelességnek kellett eleget tennünk. 
Az „Életet az éveknek” és a kistérségi nyugdíjas klub vezetői javaslatára a községek nyugdíjas klub tagjai látják vendégül egymást. Azért, 
hogy közelebbről megismerjék egymást, egymás munkáját, tevékenységét, s hogy a hosszú munkás évek után legyen ennyi, de 
megérdemelt kikapcsolódásuk. Minket már több község vendégül látott. Mindenütt jól éreztük magunkat. Így május 8-án mi is vendégül 
láttuk a szomszédos községek klubtagjait (pl.: Tápiószele, Újszilvás, Tápiószőlős, és Sülysáp. A vendéglátás igen jól sikerült. 
Mivel befogadó képességeink végesek, így az elmaradott szomszédokat, november 20-ára hívtuk meg (Szentlörinckáta, Tápiószecső, 
Tápiószentmárton és Farmos). 
Itt meg kell köszönni, a Györgye-i Klub tagjainak hozzáállását, mert mindannyian szívvel – lélekkel dolgoztak és izgultak azért, hogy a 
vendégek kellemesen – otthoniasan- jól érezzék magukat. Mi Györgyeiek évfordulót is ünnepeltünk. Ezen klub megalakulásának 5. 
évfordulóját. Ugyanis lehetett volna a 30. évforduló is, hiszen Tápiógyörgyén 1980 óta működik folyamatosan a Nyugdíjas Klub. 
Az első klubbot Nagy Ferenc alapította 1980-ban barátainak – kortársainak. Ekkor több mint 50 taggal működtek évekig. Nagy Ferenc 
halála után felesége Ilonka és Baranné Kovács Irénke vitte tovább a klub vezetését, egészen Baranné 5 évvel ezelőtt bekövetkezett 
haláláig. 
A tagok létszáma ekkora az elhalálozások és a kiöregedés miatt 5 – 6 főre csökkent.  
Mint civilszervezet nem szűnhetett meg a klub működése, az 5 – 6 főre szervezni kellett. 
Ebben a szervezésben igen nagy szerepe volt Nagy Ferencné Ilonkának, aki ismét odaadóan és lelkesen kivette részét az újraalapításban 
Suba Istvánné segítségével.  
Nagy Ferencnének itt köszönjük meg, hogy a Nyugdíjas Klub ismét és folytatólagosan működhet. Ennek vezetését azonban korára való 
hivatkozással Subáné pedig az ismeretség hiányában nem tudták elvállalni. Így a vezetést Nyitrainé Józsa Erzsébet fiatal kora ellenére 
munkahely és család mellett 2,5 évig lelkesen és becsülettel iparkodott ellátni. Jelenleg az időközben nyugdíjba vonuló Megyes 
Sándorné látja el ezt a feladatot olyan formában, hogy Suba Istvánné mint helyettese és Varga Lászlóné mint pénztáros segítségével. 
Tehát 1980 óta így lett folyamatos a Klub működése. Összehasonlítva a többi klubbal nem kell szégyenkeznünk, hiszen a kistérségi 
vendéglátások alkalmával minden község meg volt elégedve, mindenki értékelte és ezzel is nőtt Tápiógyörgye hírneve a térségben. 
Ahhoz, hogy a kistérség nyugdíjasait fogadni tudjuk igen sok mindenre szükségünk volt. Ahhoz, hogy mindent meg tudjunk teremteni, 
igen nagy segítséget kaptunk a Polgármester Úrtól – a képviselő testülettől. Ezúton köszönjük meg a segítségüket.  
- Tagjaink kivétel nélkül helyt álltak a falunap alkalmával a „kalácssütésnél” 
- 2010 – ben sajnos itt is megnőtt a munkanélküliek száma, így mi is kevesebbet tudtunk segíteni a község parkosításában, mint az előző 
években, de számíthatnak ránk. 
- Ebben az évben mi is eljutottunk odáig, hogy énekkarunknak, illetve tagjainknak egyenruhát tudtunk venni a megalakulásunk 5.-ik 
évfordulójára. 
- 2010-ben is eljutottunk egyszer – kétszer gyógyfürdőbe kirándulni – fürdeni. 
- Az idős csontjaink – izületeink helyrerakásának céljából hetente járunk gyógytornára. 
A kikapcsolódások lehetőségét sorolhatnám tovább, hiszen idős korban mindenkinek főleg a magányos embereknek a közösség 
iparkodik elfeledtetni hacsak 2 órára is a gond – baj és a magány gondolatát. Persze mindehhez kell az egymás tisztelete – szeretete, és 
főleg az alkalmazkodás, mert e nélkül nem lehet igazi otthoni családias klubélet. Így legyen! 
 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánok! 

Tisztelettel:
Suba Istvánné 
Vadvirág Nyugdíjas Klub 
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Kedves Szurkolóink 
 

A pestmegyei labdarúgó bajnokság megye II. osztályában is véget ért az őszi szezon és végre úgy térhetünk pihenőre, 
hogy az ősz mérkőzéseiről szinte csak szép, jó és kellemes élmények jutnak eszünkbe. Vegyük sorra csapataink 
szereplését, vessünk számot az elvégzett munkával, mi volt jó és miben kell javulnunk. 
Az ősz legkellemesebb élményét felnőtt csapatunk szereplése jelentette. A nyár során Viola Kálmán személyében (aki nem 
kellően ismeri, korábban volt játékosunk) új edző érkezett a csapathoz, ami úgy néz ki „telitalálat” volt. Csapatunk 9 
győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel  egyben 29 megszerzett ponttal  vezeti a bajnokságot, amire -így félidőben- 
hosszú évek óta nem volt példa. Azok a szurkolók akik mérkőzésről-mérkőzésre látták csapatunkat, végre jól 
szórakozhattak és láthatták, hogy valóban sikerült mind szakmailag, mind morálisan előre lépnünk az ősz során. A jónak 
mondható edzés látogatottság  jó szakmai munkával párosult,  ami meghozta gyümölcsét. Ha figyelembe vesszük, hogy a 
nyáron meghatározó játékosokkal (Boros Z., Farkas J. és Varró Zs.) sikerült erősíteni, joggal bízhattunk az eredményes 
szereplésben, ami egyben a jövő évi célt is kijelölte. A bajnokság végén egy osztállyal feljebb kell jutnunk!! Az 
eredményes szerepléshez  biztos, nyugodt háttérre is szükség volt, amit ha nehezen is , de sikerült biztosítani. Ez úton is 
szeretnénk megköszönni a  Tápiógyörgyei Önkormányzat támogatását, aki a működésünk alapjait bztosította. Reméljük a 
következő évben is hasonló támogatást tud önkormányzatunk a csapat számára biztosítani, mint tette azt a 2010-es évben.  
Természetesen nem mehetünk el köszönet nélkül azon törzsszurkolóink előtt, akik saját erőből anyagilag is támogatták 
csapatunkat, hogy még eredményesebben szerepeljünk. A szurkolói értekezleteinken kialakult az a közös álláspont, hogyha 
jobb, eredményesebb csapatot akarunk,  tenni kell érte  és nem csak szóban! Még egyszer köszönjük az anyagi áldozatot, 
mert kijelenthetjük, a csapat sikere egyben törzsszurkolóink sikere is. Reméljük a tavaszi idényre még többen mondhatjuk 
el, …..én is támogatom a csapatot. Az ősz egyetlen szomorú eseménye Katona Pisti (KATÓ) kiválása volt, de hála Istennek 
jókor voltunk jó helyen és így a valódi tragédiát el kerültük. Kató azóta sokkal jobban van, kezelése folyamatban. Reméljük 
teljes egészében felépül, hiszen szurkolóink kedvence és nélküle az öltöző is szegényebb. Ez úton is mielőbbi felépülést 
kívánunk KATÓ-nak. 
 
 

A csapatot támogató törzsszurkolóink névsora: 
 
 
 Bakó Mihály  Józsa László  Nyitrai Dániel Tóth István 
 Balázs László  Kerek Tibor  Póczné Fehér Mária Tóth Péter 

id. Balogh Sándor Miskolczi László  Simon István Únyi József 
Békeffy Tamás Molnár László  Sinka Gábor Varga János 
Füzi Zoltán  Nagy András  Sinka István Varró Tamás 

Varga József Hajnal József  Nagy István  Szinok István 
Hegedűs István  Németh István Tóth Gábor 

Utánpótlás csapataink (U19, U16,) felkészítését a nyártól új edző vette át Varga Ádám személyében. A csapatok a 
várakozásnak megfelelően szerepeltek, hiszen az U19-ek csak 4 pontra vannak a dobogótól, valamint az U16-os 
bajnokságban, a csapatok között, a legfiatalabb életkorral rendelkező együttesünk a középmezőnyhöz tartozik. Azt biztosan 
elmondhatjuk, hogy  sok tehetséges gyerek van a két csapatban és csak rajtuk múlik, hogy a felnőttek közé mikor tudnak 
odaérni. A legkisebbek (un. ovi foci) futball felé terelgetését is megkezdtük, Varga Ádám heti gyakorisággal az óvodában is 
„edzést” tart, ami remélhetően kamatozni fog, ha másban nem a gyerekek megszeretik a mozgást. 
 
Kedves Szurkolóink, szeretnék valamennyi györgyei sportbarátnak a magam és az egyesület nevében jó egészséget, 
békében, sikerekben, gólokban és pontokban gazdag 2011-es évet kívánni.  
              KSK 

Szaunázzon és utána kényeztesse magát egy óriási jacuzziban,   

 

 

közben tévézhet is,  Tápiógyörgyén! 
30 perc szauna 500.- Ft  
 

40 perc szauna + 20 perc jacuzzi: 990.- Ft  
 

Érdeklődés és időpont egyeztetés a Györgyey Kastély Panzióban, 
                          a 53-583-546 telefonszámon. 

(Fizetett hírdetés) 



 

  

 
18.              Tápiógyörgye 2010                              december 

Tűzoltó egyesületi hírek

 

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete az alapszabályban megfogalmazott tevékenységet végzi; a falu 
közösségének tűzvédelmét látja el, illetve szükség esetén a szomszédtelepüléseken történő vészhelyzet esetén nyújt 
segítséget, valamint katasztrófaelhárítási feladatok ellátásának tesz eleget. Az egyesület idén töltötte fennállásának 110. 
évfordulóját. Ennek tiszteletére emléktáblát avattunk a klkubház falán. 

 

A vállalt tevékenységen túlmenően, igyekszünk a községi rendezvényeken is aktívan részt venni, ennek megfelelően ebben 
az évben is megtartottuk hagyományos  a Flórián napi megemlékezésünket és lovas felvonulást, 3. alkalommal került 
megrendezésre a Tűzoltó-Főzőverseny ahol 16 csapat mérte össze főzőtudását. Egy nagyon jó hangulatú és programokkal 
telt rendezvény volt, bár a kánikulai meleg sokakat elriasztott. Részt vettünk Kókán Tűzoltó Baráti Találkozón, és a 
sportpályán megrendezett községi Egyesületek Napján. 

Az egyesületnek az év folyamán 24 riasztása volt káresethez, ezek nagy részét a tavaszi és a nyári belvizes időszak tette ki. 

 

Az egyesület a felajánlott személyi jövedelemadó 1 százalékából 330 ezer forintot kapott, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni minden kedves Támogatónknak! 

Kérem, hogy 2011. évben is támogatásukkal segítsék munkánkat, hiszen az egyesületnek a tűzvédelmi és 
katasztrófavédelmi feladatokban egyaránt helyt kell állnia, és eszközeink a bevetések során erősen használódnak, 
rongálódnak, a folyamatos pótlásuk szükséges. A megfelelő eszközök biztosításának a tűzvédelem területén komoly 
jelentősége van, hiszen sok esetben, számokban nem mérhető anyagi javak megmentését szolgálhatja.  

Az egyesület adószáma: 18675737–1–13 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARÁCSONY, TŰZESET NÉLKÜL! 

A legszebb ünnep napjaiban sem szabad azonban megfeledkeznünk a ránk leselkedő veszélyekről, elsősorban a gyertya 
gyönyörű, de nagyon veszélyes lángjáról.  

A tűz keletkezésének két leggyakoribb oka: az elektromos áram és a nyílt láng. 

• Ne hagyjuk el a lakást, ne feküdjünk le aludni, ne hagyjuk őrizet, felügyelet nélkül koszorúnkat, 
fenyőfánkat, amíg gyertyák égnek rajta! 

• Ne vásároljunk kétes eredetű, KERMI engedéllyel nem rendelkező izzósort, mert tűzveszélyes! 

• A viaszgyertya használatát mellőzzük a karácsonyfán! A csillagszórókat kellő körültekintéssel helyezzük 
el, ne érjen a tűlevelekhez, díszekhez! Körülbelül egy hét után ne használjunk nyílt lángot a fán! 

Ezek a tanácsok ünneprontásnak, vagy kivitelezhetetlennek tűnnek, azonban mind a tűzoltók tapasztalatain nyugszanak. 
Ha csak egyet-kettőt fogadunk meg belőlük, a kockázati tényezőt csökkentjük velük. 

Községünk valamennyi Lakójának Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és  

Eredményekben Gazdag Új Esztendőt kívánunk! 
Ifj. Sinka Gábor 
Egyesületi elnök 
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2009 decemberében és 2010-ben született gyermekek 
 

Gyermek Születési idő Anyja neve Gyermek Születési idő Anyja neve 

  

Czilyó Máté 2009.12.26 Czilyó Mária Baranyi Ákos 2010.07.05 Horoscsák Hajnalka 

 Papp Maya Dorina 2010.07.05 Papp Zita 

Kovács Hunor Benjámin 2010.01.02 Kaszabé Enikő Tóth Jázmin 2010.07.15 Kiss Diána 

Tóth-Theisz Emma 2010.01.03 Theisz Katalin Csák István 2010.07.22 Maka Szilvia 

Mészáros Sándor 2010.01.05 Barta Mónika Kása-Kovács Márk 2010.08.23 Kovács Ildikó 

Kenyó Máté Péter 2010.01.18 Kenyó Brigitta Farkas Amanda 2010.08.28 Petrik Erzsébet 

Konka Károly 2010.02.18 Dóra Mariann Horváth Zoltán 2010.08.31 Kálé Gizella 

Csomay Laura 2010.03.07 Fazekas Bernadett Kökény Jázmin 2010.09.11 Kökény Szandra 

Farkas Emma Panka 2010.03.10 Halász Mónika Kátai Kornél 2010.09.17 Varga Tímea 

Tóth Sebestyén 2010.04.08 Balázs Bernadett Szűcs Liliána Fruzsina 2010.09.20 Szűcs Judit 

Böcsödi-Hoffmann András 2010.04.21 Hoffmann Zsuzsanna Pillió Tamás László 2010.11.02 Váradi Annamária 

György Gábor 2010.04.22 Svecz Mónika Bernáth-Kis Bíborka 2010.11.06 Kis Bettina 

Balogh Jázmin Manna 2010.04.29 Varga Anita Oláh Katalin 2010.11.07 Oláh Andrea 

Mányoki Kristóf Balázs 2010.05.12 Kiss Márta Sánta Viktória 2010.11.11 Füzesi Zsuzsanna 

Sándor Bianka 2010.05.22 Bugyi Erika Szepesi Máriusz 2010.11.17 André Erika 

Tóth Teodóra Szabina 2010.06.04 Petró Andrea Németh Csenge Sarolta 2010.11.30 Kis Judit 

Károly Patrik 2010.06.20 Kramár Krisztina  
 

2010. évben elhunytak 
 

1.   Balázs József  Január 3. 23.   Czédulás Andrásné Április 14. 45.   Szegi Gyula  Augusztus 13. 
2.   Vizkeleti Pál  Január 11. 24.   Tóth Antal Jánosné Április 17. 46.   Thámm Endréné Augusztus 26. 
3.   Takács Ferenc  Január 11. 25.   Vidra István  Április 23. 47.   Petró Mihályné Szeptember 3. 
4.   Miskolczi László  Január 13. 26.   Szarvas Kálmánné Május 8.  48.   Tóth Andor Ödön Szeptember 7. 
5.   Kiss István  Január 20. 27.   Czédulás Mihályné Május 16. 49.   Hencze Zoltánné Szeptember 7. 
6.   Pap Ágnes  Január 25. 28.   Obsitos Miklós Május 24. 50.   Ózsvár Józsefné Szeptember 8. 
7.   Bokányi János  Január 27. 29.   Siroki Lászlóné Május 24. 51.   Tóth István  Szeptember 16. 
8.   Kovács Józsefné Február 2. 30.   Susányi János Május 29. 52.   Gazsovics István Október 3. 
9.   Pál Bertalan János Február 3. 31.   Bráth Attila  Május 31. 53.   Sarkadi József Október 4. 
10. Visnyei Sándorné Február 4. 32.   Galamb Ottó Június 6. 54.   Németh Jánosné Október 5. 
11. Árvai Józsefné  Február 10. 33.   Füleki Gábor Június 6. 55.   Tóth Józsefné Október 6. 
12. Szakál Lászlóné  Február 11. 34.   Füleki Sándor Június 8. 56.   Simon Mihály Október 16. 
13. Breszkó Sándor  Február 18. 35.   Kellert László Június 20. 57.   Tóth Mária  Október 19. 
14. Kőszegi János  Március 4. 36.   Szilvási Gáborné Július 1.  58.   Vancsó Imre Gyula Október 24. 
15. Rácz Borbála  Március 4. 37.   Jónás György Július 3.  59.   Cseh Ferenc November 2. 
16. Petró Lászlóné Március 11 38.   Tamasi Ferencné Július 5.  60.   Pokornyik Jánosné November 4. 
17. Bajnóci István Március 12. 39.   Szabó Mihály Július 11. 61.   Jánosi János November 7. 
18. Kuczora Lajos  Március 15. 40.   Barna Ernő  Július 11. 62.   Zsombok Sándor Gézáné   November 8. 
19. Varga László  Március 23. 41.   Kisignácz József Július 14. 63.   Kiss Mária  November 9. 
20. Petró Gábor  Március 26. 42.   Dömők Antal Július 26. 64.   Bódi Sándorné November 11. 
21. Sinka László  Április 4.  43.   Bódi János  Augusztus 6. 65.   Petényi Ferencné November 18. 
22. Gál István  Április 14. 44.   Szabó Zoltán Augusztus 9. 66.   Dósa Józsefné November 28. 
              67.   Takács György  December 6. 

 
 
    2010. évben házasságot kötöttek Köszönetnyilvánítás 
  

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik 
mély fájdalmunkban együtt érezve kísérték 
utolsó útjára szeretett és felejthetetlen 
édesanyánkat 

Mányoki Zsolt 
Kiss Márta Mária 

Január 8. 

Böcsödi András 
Hoffmann Zsuzsanna 

Február 13. 

Kovács Balázs 
Gáspár Melinda Ildikó 

Február 20. 

Tóth András 
Petró Andrea 

Április 17. 

Csomay Nándor 
Fazekas Bernadett 

Május 5. 

Szőke László 
Gál Szilvia 

Augusztus 7. 

Vágány Zoltán 
Debreczeni Margit 

Szeptember 11. 

 

Petényi Ferencné 
1928 – 2010. 

 

és sírjára elhelyezték a kegyelet virágait. 
Külön köszönetet mondunk a tápiógyörgyei 
Gondozási Központ dolgozóinak, lakóinak és 
barátainak azért a sok szeretetért mellyel 
körülvették, betegségében támogatták. 
 

Köszönettel: Gyászoló Család 
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A HAJT-A Csapat Akciócsoport hírei 

Átalakítás előtt a LEADER program  
Időben tájékozódjunk a pályázati lehetőségekről! 

 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2010-ben a félidejéhez érkezett, ugyanakkor a LEADER vidékfejlesztési források terén 
problémák vetődtek fel, kritikák sora fogalmazódott meg. A hosszadalmas kérelemkezelés, a bürokratikus eljárás sokak kedvét szegte, az 
elképzelések nem tudtak megfelelő időben megvalósulni. Ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium, a program Irányító Hatósága a LEADER 
program felülvizsgálatát rendelte el, hogy azt egy széles körű társadalmi vita után átalakítva, a valódi igényeknek megfelelő, jól működő 
pályázati rendszert hozzon létre. A 2011 márciusára tervezett új LEADER pályázati ciklusban már a jelenlegi eljárási idő felével 
számolhatunk. Kötelezővé válhat az elektronikus pályázat-benyújtás, csökkentve a hibás pályázatok számát és a feldolgozók 
adminisztrációs terheit. A kis értékű projektek egyszerűsített eljárással juthatnak el a döntésig, valamint megerősödhet a helyi 
akciócsoport döntéshozó testületének szerepe a pályázatok szűrésénél. A társadalmi vita és annak értékelése még nem zárult le, ezért a 
tényleges változások leszabályozott részletei csak később készülhetnek el. Minden valószínűség szerint egy ügyfélbarát rendszer 
felépítésének irányába haladunk. Érdemes tehát újból lendületet venni, tájékozódni a lehetőségekről, hiszen a HAJT-A Csapat 
Akciócsoportnál várhatóan jelentős LEADER fejlesztési források maradnak márciusra is. (Az érvényes célterületi adatlapok letölthetőek: 

   
Akciócsoport

http://e-kerelem-engy.mvh.gov.hu/web_hpme/) 
A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely „falumegújításra, falufejlesztésre” is 
rendelkezésre áll még fejlesztési forrás. Erre a jogcímre legközelebb 2011 májusában nyújthatnak be támogatási kérelmet az 
önkormányzatok, a nonprofit szervezetek és az egyházi jogi személyek. A támogatás keretében elérhető a védelem alatt nem álló épületek 
külső felújítása, a parkok, a pihenőhelyek, a piacok és a játszóterek fejlesztése.  
A megvalósult fejlesztésekkel kapcsolatos kifizetési kérelmek benyújtására legközelebb 2011 januárjában kerülhet sor (azt követően 
április, július és október hónapban). 
Személyes tájékoztatást és segítséget kaphat minden érdeklődő, aki felkeresi a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezetének irodáját, 
de kiváló információszerzési lehetőség a (minden hónapban más-más településen megrendezett) lakossági fórumon való részvétel is.  
 
A HAJT-A Csapat Egyesület Hétfő 8°° - 12³° 13°° - 19°° Postacím:
 Munkaszervezetének 

 2768 Újszilvás, Szent István u. 
4. Kedd 8°° - 12³° 13°° - 17°°  ügyfélfogadási rendje: Telefon: 06-53-583-550 

Szerda 8°° - 12³° 13°° - 17°°  Telefax: 06-53-383-010 
Csütörtök 8°° - 12³° 13°° - 17°° E-mail:  hajtacsapat@hajtacsapat.t-

online.hu Péntek 8°° - 12°°   
 

HAJT-A Csapat Egyesület 
 

Ez főztük ki az idén! 

2010 gasztronómiai szempontból rendkívül eredményesnek mondható év volt. Tápiógyörgyét több csapat is 
eredményesen képviselte az ország különböző tájain megrendezésre kerülő gasztronómiai fesztiválokon – ezt tükrözi 
a számos díj, elismerő oklevél, és a számos meghívás különböző versenyekre -, tovább öregbítve településünk jó 
hírét, vagy éppen megismertette településünket olyan helyeken, ahol még soha nem hallottak Tápiógyörgyéről. 
Hosszasan lehetne mesélni az élményekről, és a rengeteg új ízről, amelyek az egyes tájegységek és népi 
hagyományok íz világát tükrözik, de hely hiányában csak néhány eseményt szeretnék kiemelni, amelyeken csapataink 
kiemelkedően teljesítettek: az V. ÚJSZILVÁSI ÁGYASPÁLINKA FESZTIVÁLON, Pándi Meggyfesztivál, Országos 
Gulyásfesztivál, Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál – Bóly, Hejő-parti Kacsa-party, és még sorolhatnám. Bízom 
benne, hogy jövőre is hasonló sikereket érünk el.  

Kívánok mindenkinek Békés Boldog Karácsonyt, és sikerekben gazdag Boldog Új Évet!    
                                       Kondor Zsolt 

 

A Torockó Baráti Társaság Szilveszteri Bált szervez a Faluházban december 31-én este, 19 órai kezdettel. 
Fellép: Bach Szilvia humorista, parodista. 
A nosztalgia zenét a No Smoking Band szolgáltatja. 

További részletek a www.tapiogyorgye.hu oldalon, valamint plakátokon.  Torockó Baráti Társaság 

 

http://e-kerelem-engy.mvh.gov.hu/web_hpme/
http://www.tapiogyorgye.hu/
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Karácsonyi receptek 
 

 
 
Közeledik a karácsony, ezért szeretnék néhány receptet kedveskedni, amellyel akár egy picit változatosabbá tehetik az 
ünnepi menüsort. 

 Pulykaleves: 

 Hozzávalók:   1 bébipulyka (kb. 3 – 4 kg–os) 
1 kg vegyes zöldség (sárgarépa, fehérrépa, zeller, karalábé)  
1 nagy fej hagyma  
4 – 5 gerezd fokhagyma  
kb. 20 dkg kelkáposzta 
1 - 1 zöldpaprika, paradicsom 
10 - 15 dkg champignongomba 
20 – 25 dkg zöldborsó 
1 csapott mk. kakukkfű (szárított) 
10 – 15 szem bors, só, petrezselyem, 
aprótészta (cérnametélt, csigatészta, stb.) 

 
A megtisztított, megmosott pulykát feldaraboljuk, egy nagyobb fazékba tesszük, és annyi vizet öntünk rá, hogy bőven ellepje. 
Miután a víz felforrt, (a keletkezett habot szűrővel leszedjük) takarékra vesszük a tűzhelyet – mindvégig gyöngyöző, lassú 
forralásban tartjuk, különben zavaros lesz a leves! – kissé megsózzuk, beletesszük – teatojásba zárva - a borsot, a 
fokhagymát, és a kakukkfüvet, az egész hagymát, és félpuhára főzzük (kb. 1 óra). Ezután hozzáadjuk a megtisztított vegyes 
zöldséget, a kelkáposztát, a zöldpaprikát, a paradicsomot, a gombát, és addig főzzük a levest, amíg minden vajpuha nem 
lesz. Külön lábaskában, egy kevés levesben megfőzzük a tésztát, egy másik lábasban pedig sós vízben megfőzzük a 
zöldborsót. A levesből kivesszük a húsokat (ízlés szerint lebőrözzük, a combból kiszedjük az inakat), egy mélyebb levese 
tálba tesszük, hozzáadjuk a zöldségeket, rámerjük a forró húslevest, a tetejét megszórjuk vágott petrezselyemmel, és már 
tálalhatjuk is. 
 
Dorozsmai molnárponty: 
Hozzávalók: 1 – 1 ½ kg pontyfilé 

15 dkg húsos füstölt szalonna 
2 nagy fej hagyma 
25 dkg gomba 
25 dkg natúr lecsó vagy 3 – 3 zöldpaprika és paradicsom 
5 dl tejföl 
75 dkg csuszatészta 
1 csokor petrezselyem 
1 kk. édesnemes pirospaprika 
10 dkg zsemlemorzsa 
só, bors, a sütéshez: olaj 

 

A halszeleteket fél órára besózzuk, zsemlemorzsába forgatjuk és felhevített olajban mindkét oldalukat pirosra sütjük, 
félretesszük. 
Az apróra vágott szalonnát zsírjára pirítjuk, megfonnyasztjuk rajta a hagymát, a tűzről félrehúzzuk, megszórjuk 
pirospaprikával, hozzáadjuk a lecsót (ill. a zöldpaprikát, paradicsomot), a vékonyra szeletelt gombát, félpuhára főzzük, ízlés 
szerin t sózzuk, borsozzuk, elkeverjük 4 dl tejföllel. Enyhén sós vízben kifőzzük a tésztát, leszűrjük, összekeverjük a gombás 
lecsóval, majd egy tűzálló tálba terítjük. Elrendezzük a tetején a halszeleteket, meglocsoljuk – kenjük a maradék tejföllel, és 
előmelegített sütőben erős tűzön (200oC ) pirosra sütjük. 
Petrezselyemmel és néhány paradicsomszelettel díszíthetjük. Jó étvágyat kívánok!      Kondor Zsolt 
 

 

              
Lakatos, asztalos, és vízszerelési javítási munkák. 

Egyéb házkörüli teendők. 
Telefon:  06 70 328 4191 
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 Az előző lapszámban bővebben foglalkoztunk a hulladék keletkezésének  

 megelőzésével valamint az újrahasználattal. Nézzük meg, hogy milyen  

 további lehetséges megoldásokat alkalmazhatunk a hulladékok kezelésére. Tartsanak velünk! 

Hulladék lerakása  

A lerakás egy végső ártalmatlanítási módszer, mely nem jár a hulladék anyagának minőségi megváltoztatásával, de 

megakadályozza a környezetkárosítást. Erre szolgál a ceglédi regionális nem veszélyes hulladéklerakó is.  

A hulladéklerakó működése 
A rendezett lerakáskor be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi és közegészségügyi feltételeket, a 

technológiai előírásokat. A beszállított hulladékot a lerakón első lépésként lemérik, majd az adatokat az előírásoknak 

megfelelően rögzítik. Ezt követően elhelyezik az erre a célra kialakított szigetelt ún. lerakótérben. A lerakás 

legelterjedtebb módja az ún. prizmás módszer.  

A rendezett lerakás során a hulladékot tömörítőgéppel (kompaktorral) tömörítik. Egy adott réteg lerakását 

követően a megfelelő tömörségű hulladékra rákerül egy takaróréteg (pl. építési-bontási hulladék, homok), mely 

elválasztja a következő hulladékrétegtől. Így csökkentik a szaghatások kialakulását, a szél általi elhordást, valamint a 

rágcsálók elszaporodását. A lerakó befogadóképességét szorító töltések építésével biztosítják.  

A hulladékon átszivárgó esővizet (csurgalékvizet) gyűjtőrendszeren keresztül elvezetik és egy zárt medencében 

gyűjtik. A szerves anyagok – oxigénmentes – lebontásából biogáz keletkezik, melyet összegyűjtenek és hasznosítanak. A 

lerakó területén az időjárási adatok rögzítését a meteorológiai állomás biztosítja. 

Hulladék égetés 

Az előző lapszámban közzétett „hulladékgazdálkodási piramisban” is látható, hogy a legrosszabb megoldásnak a 

hulladék égetése tekinthető. Az égetés következtében a lerakóra kerülő hulladék mennyisége csökken, ugyanakkor az 

égetőműből folyamatosan felszabaduló füstgáz a tisztítás ellenére sem mentes szennyező anyagoktól. Ezek 

veszélyeztetik a környezet élőlényeit, az ember egészségét és hozzájárulnak az egyre gyorsuló éghajlatváltozáshoz. Az 

égetés tehát azt a látszatot kelti, hogy „semmi probléma, megtaláltuk a megoldást a hulladékok kezelésére”.  

Sajnos a hulladékokat széles körben használják otthoni fűtésre. Sokszor a nyílt terepen is égetnek ilyen anyagokat. 

Téves felfogás, miszerint a műanyagok, háztartási és egyéb hulladékok fűtőértéke magasabb a hagyományos 

tüzelőanyagokénál. A hulladékok égetését kormányrendelet szabályozza.  

 
Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje 

 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Tápiógyörgyén az alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés 
rendje: 

december 17. 
január 21. 

Mit yűjtsünk, hogyan gyűjtsük? g
‐
‐ műanyag kupak 
 színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack (ásványvizes, üdítős) 

Sárga színű „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, laposra taposva! 
Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja a 30/598-2512-es telefonszámot! 
További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos információ a www.okoviz.hu és www.hulladekboltermek.hu 
honlapokon olvasható. 

Fenyőfa elszállítása 

Az “ÖKOVÍZ” Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. január 31-ig díjmentesen szállítja el a 

kommunális hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett, szükség szerint összevágott fenyőfákat!  

Együttműködésüket köszönjük! 

Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag boldog új évet!        
  

„ÖKOVÍZ” Kft 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.erdekesmagazin.hu/userimages/fenyofa.jpg&imgrefurl=http://www.erdekesmagazin.hu/modules.php%3Fname%3DNews%26new_topic%3D40&usg=__0Hnro6X50goXwE4O5B0HyYPiZEI=&h=338&w=200&sz=29&hl=hu&start=62&um=1&tbnid=cTrGmzndPWayGM:&tbnh=119&tbnw=70&prev=/images%3Fq%3Dfeny%25C5%2591fa%2Bk%25C3%25A9p%26start%3D60%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dhu%26lr%3Dlang_hu%26sa%3DN�
http://www.okoviz.hu/
http://www.hulladekboltermek.hu/


december     Tápiógyörgye 2010                              23. 

 
 
 
 



 

  
 

24.              Tápiógyörgye 2010                              december 

 

 

Belvízhelyzet kezelése 
A képeken az alábbi utcákban elvégzett munkák láthatók: Katona József utca, Béke utca, Csárda út, Ady 

Endre út, Tövis utca, Újszászi út, Móricz Zsigmond út 

Faluújság 
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Kiadó: Községi Önkormányzat Nysz. 2.2.4/1251/2002 

Szerkesztették a Községi Művelődési Ház dolgozói. Készült 1500 példányban. 
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