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A település életében a júniusi 
nagy mennyiségű esőzések jelentős 
gondokat okoztak. Szükségessé vált 
a II. fokú Belvízvédelemi készültség 
elrendelése. A hóolvadás utáni fo-
lyamatos esőzést tetézte a június 20-
án éjszaka lehullott csapadék meny-
nyiség. Az árkok színültig megtel-
tek, a pincékben még a mai napig is 
sok helyen víz van. 

Napokig szivattyúztunk, árkokat 
ástunk és mélyítettünk, a szippantó 
járművünkkel esővizet szállítottunk 
a kritikus helyekről. 

Köszönet illeti sok györgyei lakos 
segítő szándékát, - akik látva a bajt -, 
ásót- lapátot fogtak, a Nagykátai 
Tűzoltóság és a helyi Tűzoltó egye-
sület önkéntes segítő munkáját a 
veszély elhárításában. Jogosan min-
denki féltette a saját vagyonát, - mű-
ködtek a házi szivattyúk – sokszor 
nem kímélve olyan szomszédokat, 
akik még nagyobb bajban voltak. 
Olyan esettel is találkoztunk, aki az 
emésztőjét szivattyúzta az utcai 
árokba, gondolván – onnét ingyen 
elviszik a vizet. 

Sokan megjegyezték, hogy nem 
tornyokat kellett volna a falu köze-
pén építenetek, hanem a kritikus 
helyeken árokrendszert. Talán van 
némi igazság ebben is. Egy felelősség-
gel bíró községi vezetésnek erre is 
oda kell figyelni. 

Sokan emlegetik, hogy régen, az 
utca lakói összefogva ősszel-
tavasszal ezt megtették. Ma már ezt 
mindenki az önkormányzattól várja. 

A védekezés során felmerült költ-
ségeinket az állam felé jeleztük, az 
elszámolás folyamatban van. Jelen-
leg 10 fő közmunkás dolgozik a fa-
luban az átereszek és az árkok tisztí-
tásán, újabb átereszek elhelyezésén. 
A szükséges lejtési szintek kialakítá-
sára akkor kerülhet sor, ha elmegy a 
víz az árkokból. Erre oda fogunk 
figyelni! 

Tisztelettel megköszönöm a 
tápiógyörgyei lakosok adományait a 
felsőzsolcai árvízkárosultak megse-
gítésére meghírdetett gyűjtésre erről 
bővebb tájékoztatást a község hon-
lapján olvashatnak. 

Június 15-én a Svájci testvértele-
pülésünkről 68 db kerékpár érkezett 
adományként az Önkormányzathoz. 
A kerékpárok a ifjúsági tábor által 

nyújtott szolgáltatásokat bővítik 
illetve közfeladatot ellátó munkatár-
saink munkáját segítik. 

 
Bakó Krisztián Tápiógyörgye 

község Jegyzője 2010. június 2-án a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII.tv. szerint, írásban 
kérte jogviszonyának megszünteté-
sét. A Jegyző Úr a szomszédos 
Tápiószele városban sikeresen pá-
lyázott az aljegyzői munkakör betöl-
tésére. Közszolgálati jogviszonya 
Tápiógyörgye Önkormányzatánál 
2010. július 31-én közös megegye-
zéssel szűnik meg. Az önkormány-
zat a megüresedett állásra pályáza-
tot írt ki, a sikeres pályázó 2010. 
szeptember 1-től töltheti be az állást. 

Köszönjük Jegyző Úr településün-
kön végzett munkáját, sikereket 
kívánunk neki az új munkahelyén! 

 
Pénzügyeinkről:  
 
A nemzetközi pénzpiacon kiala-

kult bizonytalanságok és az állami 
alulfinanszírozás ellenére az önkor-
mányzat elvégzi feladatait, működ-
teti intézményeit. Hitel visszafizeté-
si kötelezettségeinket rendre teljesít-
jük, szállítói tartozásunk nem több,  
mint volt másfél évvel ezelőtt. Jelen-
legi hiteltartozásunk a jelenlegi árfo-
lyamon számolva 270 millió forint, a 
ki nem fizetett működési számlák 
értéke 19 millió forint. 

 
Peres ügyeinkről: 
 
A polgármesteri tisztség átvétele-

kor az önkormányzatnak három 
folyamatban lévő peres ügye volt: 

1./ Lázár Zoltán Tápiószelei 
szennyvízszállító vállalkozó és az 
önkormányzat között fennálló peres 
ügy lezárult, - a vállalkozóval békés 
megegyezés született -, pénzügyi 
kihatása nem volt egyik fél számára 
sem. 

2./ Az Állvány KFT és az önkor-
mányzat között, az óvoda építésből 
adódó vita kapcsán az ügyet a Fővá-
rosi Bíróság igazságügyi szakértő 
bevonásával tárgyalja. A szakértő 
felmérte az óvodát, jelenleg a szer-
ződések, a hozzá tartozó költségve-
tések és az elvégzett munkák össze-
vetése történik. 

3./ Harmadik ügyünk a Kazinczy 
F. Általános Iskolában történt nagy 
összegű ( 18 millió Ft ) sikkasztás 
ügye. Az önkormányzat 2008 tava-
szán feljelentést tett az ügyben, a 
rendőrségi vizsgálat megtörtént. 
Egy éve a Nagykátai Bíróságon van 
az anyag, a tárgyalás időpontja még 
nem került kitűzésre. 

 
Tisztelt Olvasók! 
 
Bizonyára ebben az önkormány-

zati ciklusban ez az utolsó száma a 
Faluújságnak, melyet a leköszönő 
Képviselő-testület jelentet meg. A 
Köztársasági Elnök Úr 2010. október 
3.-át jelölte meg a helyhatósági vá-
lasztások időpontjául. Az újonnan 
alakult parlament által alkotott jog-
szabályok szerint Tápiógyörgyén 6 
fő képviselőt és egy polgármestert 
fogunk választani az ősszel. 

A leköszönő Képviselő-testület 
nevében megköszönöm a négy év-
vel ezelőtti bizalmat, mi ezt a mun-
kát tisztességgel végig csináltuk, 
településünkért dolgoztunk., me-
lyért másfél éve – látva nehéz anya-
gi helyzetünket -  tiszteletdíjat az 
önkormányzattól nem vettünk fel. 

Egyesek a faluban azt híresztelik 
rólunk, hogy elzavartuk a polgár-
mesterünket, Varró Istvánt. Ezt a 
vádat képviselő-társaim nevében 
visszautasítom, ez az ő döntése volt. 
Vélhetően felelőtlen döntése, hisz a 
lemondását követően egy hónap 
múlva újra próbálkozott. Sikertelen-
sége miatt jogtalan követeléseket 
támasztott az önkormányzat felé 
arra az időszakra vonatkozóan ame-
lyért ő felelt. Az egyébként is nehéz 
pénzügyi helyzetünket szerette vol-
na még tovább gyengíteni. 

 
Polgármesterként köszönöm 

Czerván György országgyűlési kép-
viselőnknek,  Képviselő-társaimnak, 
Intézményvezetőknek, munkatár-
saknak, györgyei és györgyéről el-
származott embereknek a munkáját, 
akik segítségemre voltak ez alatt a 
másfél év alatt. 

 
Tisztelettel 
 

Póczné Fehér Mária 
Polgármester 

Amiről a faluban beszélnek... 
Tisztelt Györgyeiek! 
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Köszöntő a tápiógyörgyei  
Szent Anna templom százötven esztendős jubileumára 

Habent sua fata libelli, - tartja a 
régi rómaiaktól ránk maradt bölcs 
mondás. Szeretném remélni, hogy 
ennek a kis füzet – könyvecskének, a 
Faluújság ünnepi számának is meg 
lesz a maga sorsa, ha úgy tetszik fel-
adata és hivatása, hisz egy alföldi 
település, egy tisztán katolikus falu 
egyháztörténeti történéseit, a község 
Szent Anna templomának százötven 
esztendős eseményeit, az egyházi 
életet így vagy úgy befolyásoló sze-
mélyiségeit, papjait, a templomi éle-
tet gazdagító hívek alakját, emlékeit, 
dokumentumait igyekeztem csokor-
ba gyűjteni annak bizonyítására, 
hogy a györgyei hívek hűsége, kitar-
tása, áldozatkészsége mára ható té-
nyezője maradt ennek a településnek, 
a falu mindennapjainak. Ha az iskola 
közeli névadására gondolok, akkor is 
templomtörténeti forráshoz vezet az 
út. 

Ez a település tisztán katolikus 
vallásával szigetként vészelte át a 
történelmi viharokat, felekezeti viták-
tól mentes volt  és példamutató hit-
buzgalmi tevékenységével vívta ki a 
környék lakosságának elismerését. 

Páter Burka Kelemen ferencrendi 
szerzetes, Dr. Petróci Sándor kano-
nok, teológiai tanár, Bezzeg József 
szaléziánus érseki tanácsos, Dr. 
Visnyei Lajos protonotárius kanonok, 
Dr. Varga Imre Kapisztrán ferences 
szerzetes rendházfőnök györgyei 
származása, a felnevelő otthon légkö-
re, a templom gazdagítására Simon 
Veronika mise alapítványa, Varga 
Pál, Fehér Mihály, Megyes Pál ado-
mánya a Szentháromság szobor 
együttes megvalósítására 1884-ben, 
Varró Illés új tabernákuluma, Kiss 
Anna, Bene Erzsébet, Miskolczi Jó-
zsef, Milo Ágnes adománya, 
Kormuth Lajos hagyatéka, Varró Má-
té, Sztronga Imre, Holovicz Márton 
gyűjtése, Sinka Pálné ajándéka, 
Csáky Mária, Csáky Teréz szorgos 
munkája, Varga Pál harangadomá-
nya, Megyes Katalin kápolna építése, 
Dömők Terézia Betlehem szoborcso-
port adománya, Tafler Adolf, 
Györgyey Illés készsége, anyagi tá-

mogatása, Gecse Teréz kőkereszt 
költségének vállalása, Szarvas Borbá-
la Szentségtartója, Telek Péter kőke-
resztje, Gúth Veronika hordozható 
Mária szobra, Petró Mihályné ha-
rangadománya, az új templomtorony 
közadománya, Megyes Károly teme-

tői nagy anyagi vállalása, az oltárt 
borító horgolás Csisztay Károlyné, 
Kandel Henrikné, Balázsovich 
Boldizsárné, Parakovics Ferencné 
munkája nyomán bizonyíték a folya-
matos hitbuzgalmi tevékenységre, a 
működő plébánoshoz való kötődésre, 
a györgyei egyházközség gazdagítá-
sára. 

Ennek a lelkes szolgálatnak  bi-
zonysága Fehér József tápiógyörgyei 
építészmérnök úr több évtizedes te-
vékenysége:  egyházi épületek ingye-
nes tervezése, kivitelezésének fel-
ügyelete, a györgyei templomtorony 
barokkos formájának ihletett, stílusos 
megálmodása. A torony újjáépítésé-
nek igényes szakmai munkáját a 
Kispál testvérek végezték nagy szak-
mai hozzáértéssel. 

A Historia Domus lapjain a Györ-
gyén működő plébánosok olykor 
káplánok kézírásos feljegyzései alap-
ján állítottam össze e köszöntő, tisz-
telgő sorokat. Az első plébános 
apróbetűs latin nyelvű, nehezen ol-
vasható szövegében ír a földesurak-
ról, és ebben a sorban feltétlenül 
megemlítendő báró Prónay Simonné 
Hirgeist Anna, aki mindennap ott ült 
a mai templom szentélyét alkotó régi, 
öreg kápolnában. Az evangélikus 

Prónayak sorában ő volt a györgyei 
katolikus egyház tagja és mai szó-
használatban – mecénása. A györgyei 
alsó temetőben temették el, majd 
exhumálták és az acsai családi sír-
boltban helyezték örök nyugalomba. 
1821. január 8-án tartotta Kazinczy 
Ferenc keresztvíz alá Prónay 
Simonné Sarolta nevű kislányát a 
györgyei katolikus templomban. 
Lexa Ferenc plébános végezte a ke-
resztelési szertartást, s az anyakönyv-
be is ő írta az adatokat. Gecse Endre 
plébános a Domus Historia 138. lap-
ján ezeket írta: „… Hirgeist Anna ő 
méltósága katholikus nő volt és saját 
kívánságára helyeztetett a Huszár 
Család tápiógyörgyei sírboltjába, 
mint ezt fia Prónay István báró kije-
lenté, mégis a protestáns unokák 
elébb tették főuri arroganciájukat a 
haldokló anya utolsó kívánságának. 
Hirgeist Anna báróné buzgó híve 
volt hajdan a tápiógyörgyei római 
katholikus egyháznak s majd min-
dennap jelen volt leányaival a temp-
lomban, a régi öregek bizonyítása 
szerint a szentmise alatt a köznép 
soraiban foglalt helyet s a szegény 
népnek bőkezű pártfogója volt. A 
Martinovics-féle összeköttetéssel vá-
dolt Kazinczy Ferencz komájával 
jelentékeny levelezésben volt.” 

A százötvenesztendős ünnepi 
gondolatsorban kegyelettel és nagy-
rabecsüléssel kell megemlékezni a 
nemrégiben elhunyt Komjáti Sándor 
téglagyári igazgató úrról, aki 2002-
ben megjelent gyártörténeti monog-
ráfiában hozzájárult Nagy Mihály 
első györgyei plébános 1794. február 
15-én a váci püspökhöz írt latin nyel-
vű levelének fakszimilében történő 
megjelentetéséhez, magyar nyelvű 
fordításának közléséhez és a tizenkét 
györgyei színes templom tervrajz 
közléséhez. 

E jubileumi köszöntő nem lenne 
teljes, ha a templomi események mel-
lett nem kerülne megemlítésre az az 
Alföldön talán egyedüli vallástörté-
neti kuriózum, hogy hét helyen mű-
ködött Tárház, ahol a rózsafűzért 
imádkozták és gyűjtést rendeztek 
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szerzetesek részére. Rendszeresen 
elzarándokoltak Máriabesnyőre és 
folyamatos kapcsolatot tartottak a 
besnyői kapucínusokkal. 

A századfordulótól ez a kapcsolat 
kialakult a szolnoki ferencesekkel, - 
minden bizonnyal Burka Kelemen 
páter közreműködésével. A Szívgár-
da, Kalot, Kalász működése össze-
fogta a györgyei fiatalság hetvenöt-
nyolcvan százalékát, - a helyi káplán 
szervező készségétől, egyéniségétől 
függően. De itt említhetném a falu 
belterületén, a határban elhelyezett, 
felszentelt kőkeresztekről való gon-
doskodást, azok díszítését, körmene-
tes meglátogatását. Telek Péter ke-
resztje, Dömőkök keresztje, a pokol-
tanyai, a Miskolcziak, a Gavaldik, 
Garazsi, a jegesi keresztről való gon-
doskodás mind-mind hozzátartozott 
a hitéleti munkálkodáshoz, ahhoz a 
megbecsüléshez, ahogyan a járási, 
megyei közigazgatási hatóság és a 
környék falvainak lakói Györgyére 
büszkén tekintettek, sokszor egy ki-
csit irigykedtek is. Tápiószentmárton 
és Tápiógyörgye között a levéltári 
adatok, dokumentumok szerint több-
irányú versenykihívás is volt a XIX-
XX. században, s az sem véletlen, 
hogy 1875-ben a nagybeteg Kuthen 
Barina Vendel tápiószentmártoni 
plébános-költő Tápiógyörgyére kérte 
magát Peitler Antal József váci püs-
pöktől, s megérkezése után rövid 
időn belül itt halt meg, itt temették el. 
S hogy ez a falu népe iránt érzett 
megbecsülés nem véletlen volt és a 
hitéleti munka mindennapokban is 
éreztette hatását, arra címszavakban 
felsorolom a történelmi kronológiá-
ban azokat az egyesületeket, egylete-
ket, amelyek a katolikus vallási érzü-
letet, ennek etikai, erkölcsi, világné-
zeti, kulturális, magatartásbeli nor-
máit erősítették. 

1872. szeptember 15-én Strázsa 
Endre plébános elnökletével megala-
kították a Tápió-Györgyei olvasó 
népkört, 1898. június 2-án Sallay Jó-
zsef kántor-tanító közreműködésével 
megalakult a Szent József Temetkezé-
si Egylet, 1922. április 23-án Tóth 
János elnökletével létrehozták a 
Tápiógyörgyei Római Katolikus Kis-
gazda Kört, 1928. december 23-án 
Fehér András és Boda András vezeté-

sével létrejött a Tápiógyörgyei Római 
Katholikus Népkör, 1941. február 16-
án pedig Törőcsik József plébános 
elnökletével megalakult a Katolikus 
Agrárifjúsági Legényegylet, s ezzel 
egyidőben Závodszky Istvánné taní-
tónő vezetésével a Katolikus Leány-
körök Szövetsége. Az 1938-as Eucha-
risztikus Világtalálkozón a Hősök-
terén mindkét györgyei egyesület 
egyenruhás delegációjával színesítet-
te az összejövetelt. A mély vallásos-
ság érzületét, erkölcsi emelkedettség-
re, az anyai hivatásra való felkészí-
tést szolgálta a györgyei „Máriás lá-
nyok” összejövetele, részvétele egy-
házi ünnepségeken, körmeneteken. 
Az egyház és a Levente intézmény 
között Fodor Izra levente főoktató 
idején zavartalan volt a kapcsolat, a 
későbbiek során, a háborús időkben 
különösen olasz hatásra, a háború 
közeledtére elridegültek egymástól, 
pedig Teleki Pál mély vallásossága, 
katolicizmusa őrzője lehetett volna a 
zavartalan együttműködésnek. 

Tápiógyörgye község egyháztör-

téneti eseményei, történései, a 
százötvenesztendős Szent Anna 
templom megépítése, gazdagítása, 
mindennapjaiban előzményként ott 
munkál az Illike parti Árpádkori 
templom, ház és temető régészeti 
leletei, a falu nevének 1220-ban a 
Gesta Hungarorumban való leírása, 
az első fametszetes-színes Magyaror-
szág térképen 1528-ban látható két-
tornyú gótikus temploma Megyeren, 
a Pongrácz térképen megjelenő 
templomrajz, az 1731-es újratelepítést 
bizonyító anyakönyvi bejegyzés, 
Nagy Mihály 1794-es püspökhöz írt 
levele. Ezt erősíti az 1780-as önálló 
plébánia alapítása, a Canonica 
Visitatio szövege, a Domus Historia 
vaskos köteteinek sorozata, a fellel-
hető történelmi relikviák, rekvizitu-
mok, kegytárgyak és megmaradt 
levéltári anyagok. Legfőképpen az a 
latin nyelvű szöveg, amelynek ma-
gyar nyelvű fordítása így hangzik: „ 
Őszentsége, VI. Pius pápa, Mária 
Terézia Magyarország Királynéja és 
fia, II. József császár uralkodása ide-
jén, amikor főmagasságú Migazzi 
Kristóf, Isten kegyelméből a Római 
Egyház áldozó bíborosa, második 
kormányzó idején méltóságos és fő-
tisztelendő gróf Eszterházi Pál váci 
helynök rendeletére a szelei plébáni-
ától elválasztotta Györgye leányegy-
házát. Eme fent nevezett rendeletével 
Györgye plébániát nagytisztelendő 
Poók András nagykátai főesperessé-
ge idején első plébánosnak kinevezte 
nagytisztelendő Nagy Mihályt, aki a 
Vas megyei Szombathelyen született 
dunántúli nemes ember. Ő ezt az 
anyakönyvet, nevezetesen a halottak 
anyakönyvét Egerben szerkesztette 2 
forint 40 krajcárért 1780. május 9-én.” 

Kiemelkedő képességű, szorgal-
mú és szent életű, művelt plébánosa 
volt a falunak Nagy Mihály, Lexa 
Ferenc, Strázsa Endre (sírkövének 
felirata a györgyei alsótemetőben: 
„Vándor! ha nem tudod Minő Szív 
hamvad itt: Szólíts meg bár kit. 
Könyűje megtanít: Jó pap hazafi s 
jóbarát kinek e sír födi porát”. 

Gecse Endre, Filipcsics József, 
Törőcsik József és a felejthetetlen 
emlékű Szolnoky János apát-
plébános. Káplánok közül a falu népe 
szívébe zárta: Mészáros István (1914), 
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Balázs László (1918), Gampel Béla 
(1919), Kovács Lajos (1926), Cser Jó-
zsef (1930), Bencsik István (1931), 
Bartos Márton (1934), Sütő Máté 
(1935), Tóth Péter (1936), Krasznai 
István (1943), Jancsó Imre (1946), 
Döbrösi Béla (1957), Benedek Sándor 
(1960), Bugán László (1962), Almási 
László (1966), Gedeon József (1970), 
Ruszina Vilmos (1974) tevékenysé-
gét, a falu népének szolgálatát, a fia-
talokkal való foglalkozást, törődést.  

Frank Pál atya községünk dísz-
polgára györgyei pásztori munká-
ját, lélekápoló tevékenységét, mély-
séges emberi kapcsolatait a temp-
lomkert tavaszonként kifakadó vi-
rágai-bokrai máig üzenik és hirde-
tik. 

A tisztán katolikus község szolgá-
latot teljesítő plébánosa, káplánja 
kiemelten fontosnak tartotta az egy-
házi szertartások, misék, litániák, 
körmenetek, elsőáldozások, bérmálá-
sok igényes, színvonalas megrende-
zését, - kiemelten a húsvéti, pünkös-
di, úrnapi, karácsonyi ünnepkörhöz 
tartozó szertartások megvalósítását, 
celebrálását. Rendkívül fontos volt a 
kántor személye, felkészültsége, ezért 
a kántor-tanító megválasztása a falu 
nagy eseménye volt, sokszor ellent-
mondásokkal, intrikákkal, vitákkal, 
szubjektív megítélésekkel. Az egy-
házközség kántor-tanító kiemelkedő 

személyiségei voltak: Miletz József, 
Csáky Géza, Sallay József, Borókai 
Kálmán. A három különböző fenn-
tartású, katolikus, községi, állami 
iskolai nevelőtestület tagjai közül 
Sztronga Imre, Fodor Izra, Székely 
Ferenc, Kiss József, Szluka Lajos, 
Narancsik Lenke, Kovács József, 
Lenkey Elvira, Dr. Balázsovich 
Boldizsárné, Faragóné Dunay Róza, 

Petró Béla nyújtott sok-sok segítséget 
a györgyei egyház-községnek. A má-
sodik világháború befejezésének köz-
vetlen közelében 1945. augusztus 4-
én Pétery József váci püspök a követ-
kező sorokat írta Dr. Balázsovich 
Boldizsárné tanítónőnek Györgyére: 
„Kedves leányom! Örömmel olvas-
tam jelentését a tápiógyörgyei kis 
gyermekek első szentáldozásáról. 
Bízom abban, hogy a lelkes első áldo-
zók majd gyakori áldozókká lesznek, 
és buzgóságukkal leesdik az Úr Jézus 
áldását az egész községre. Áldozatos 
munkájáért ez alkalommal Önnek, 
Kedves Leányom főpásztori elisme-
résemet fejezem ki. Szívélyes üdvöz-
lettel Vác, 1945. évi augusztus hó 4-
én + József váci püspök.” A györgyei 
hitélet zavartalanságának mindenko-
ri biztosítéka volt a községi elöljáró-

XII. Pius pápa kitüntető okmánya Molnár András 
 sekrestyés harangozónak negyvenéves szolgálatáért 1944-ben 

A györgyei Szent Anna templom  
gótikus szentségtartója (aranyozott),  

a Szentév tiszteletére  
adományozták a hívek 

Nepomuki Szent János szobra a 
Tápió partján 
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sággal való zavartalan kapcsolat, 
együttműködés az olykor gazdasági, 
pénzügyi viták kompromisszumos 
megoldása. Horner jegyző, Ladányi 
Illés bíró, Holovicz Márton főjegyző, 
Borsitzky Béla jegyző, Nagy Tamás 
bíró, Sinka József, Tóth János, Boda 
András, Farkas Ferenc, Miskolczi 
András községi elöljárók idején szí-
vélyes konstruktív kapcsolat, a falu 
népének közösségi szolgálata jelle-
mezte az állam, a község, az egyház 
közös ügyeit, az egyházközség min-
dennapjait. 

Zadravecz István tábori püspök 
1939. április 21-i bérmálási, györgyei 
tablóképe a plébánia udvarán 
Hannauer Á. István váci püspöknek 
a Györgyey kastély parkjában készült 
felvétele, az Európai Uniós támoga-
tással teljesen felújított Szent Anna 
templomnak a váci püspök általi 
megáldása idején készült digitális 
színes fotók ennek hiteles dokumen-
tumai. 

A százötven esztendős ünnepi 
megemlékezés történelmi hitelének 
bizonyítására álljon itt a Nagykátai 
Járás című hetilap 1941. augusztus 
29-i számában megjelent „Aratási 
hálaadó ünnepély Tápiógyörgyén” 
című tudósítása. „Az ősrégi keresz-
tény szokás, Nagyboldogasszony 
napján megáldják az új termést jelké-
pező búzakoszorút és az új termésből 
sütött kenyeret. Mahunka Imre horti 
plébános kezdeményezésére ország-
szerte újraéledőben van. 

Tápiógyörgye község már évek-
kel ezelőtt felismerte a gondolat je-
lentőségét és évről-évre megrendezi 
az aratási hálaadó ünnepélyt. 

Nagyboldogasszony napján dél-

után 3 órakor a határ 
egyik keresztjénél gyüle-
keztek a hívek, ahol litá-
nia volt. Onnan körme-
netben indultak a falu 
felé. Elöl a Kalász és a 
Kalot ifjúsági csoportja, a 
Gazdakör tagjai és a férfi-
ak mentek a menetben. 
Utánuk a leányok vitték 
a hatalmas búzakoszorút 
és az új sütet kenyereket. 
A papság után a községi előjáróság 
haladt. A körmenetet az asszonyok 
nagy számú csoportja zárta be. Éne-
kelve és imádkozva, a harangok zú-
gása közben vonult a körmenet a 
templom mellett lévő kőkereszthez, 
ahol a kenyerek megáldása előtt 
Törőcsik József plébános mondott 
szentbeszédet. Azután a templomban 
ünnepélyes Te Deum és Szentségi 
áldás következett. A megáldott ke-
nyereket a Kisgazda Körben szavala-
tokból és énekszámokból álló szép 
ünnepség kíséretében osztották szét a 
gazdák között. 

A sokáig maradandó ünnepség 
szép példája volt az egyházi és világi 
vezetők együttes közreműködésének. 
A rendezésért Kovács Antal főjegy-
zőt, a községi előljáróságot, a Gazda-
kör vezetőségét és Borókai Kálmán 
kántortanítót illeti dicséret.” 

A templomi szolgálat iránti hűség 
legszebb példája Molnár András 
györgyei sekrestyés-harangozónak 
negyvenéves tevékenysége, amelyet 
XII. Pius pápa 1944. május 12-én ér-
deméremmel ismert el és ezt a kitün-
tetést nagy papi segédlettel adták át a 
községi iskola udvarán. 

Hajdani ministránsok generáci-

ói és a hívek emlékező szeretete 
őrzi Sági Jani bácsnak templomunk 
gondoskodó szolgálatában eltöltött 
évtizedeit, szelíd emberségét és a 
templom általa teremtett és őrzött 
áhítatos rendjét.  

A Szent Anna-i jubileumi köszön-
tőt millenniumi gondolataimmal feje-
zem be, amit 2000. október 24-én 
éreztem a Tápió új hídjának avatá-
sán, Nepomuki Szent János míves 
barokk, homokkő szobra közelében. 
Nepomuki Szent János Csehország, a 
gyóntató s a hidak védőszentje. Az 
1763-ban a Tápió partjára felállított 
homokkő szobor egy nagyon aprólé-
kosan megmintázott és kidolgozott 
művészi alkotás, épségben megma-
radt, sűrűn díszített papi hímzett 
ingje a magához szorított kereszttel, 
korpusszal, egész alakjának elegáns 
lendületével, ünnepi tartásával. Ott a 
Tápió vize felett kérjük áldását, árvíz 
elleni védelmét, gondoskodását a 
falu népére, a harmadik évezred 
mindennapjára, a Szent Anna temp-
lom védelmére, a györgyei hitélet 
megmaradására, gazdagodására. 

 
Bihari József 

Bérmálás Tápiógyörgyén 1939 április 21-én 
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Szent Anna búcsúja a háború viharfelhői alatt 

A tápiógyörgyei Szent Anna 
templom építésének 150. évfordulóját 
ünnepeljük az idei nyáron. A kerek 
évforduló megemlékezésére július 
utolsó hétvégéjén kerül sor, a hagyo-
mányos Szent Anna napi búcsú al-
kalmával. A búcsú katolikus teológi-
ai fogalom, a latin indulgentia 
„készség a kegy gyakorlására” ma-
gyar megfelelője, mely az Isten színe 
előtt már megbocsátott bűnökért járó, 
ideig tartó büntetések részleges vagy 
teljes elengedését jelenti. A magyar 
elnevezés az elengedés gesztusát 
fejezi ki. E meghatározás mellett a 
templom búcsúja, a templom címé-
nek vagy védőszentjének ünnepe, 
annak a szentnek a napja, akinek a 
tiszteletére a templomot felszentel-
ték. Magyarországon a legtöbb temp-
lomi búcsút a termés betakarítása 
utáni hónapokra tették: István király 
napja, Szent Mihály napja, Szent 
Márton napja, stb. A templomi búcsú 
napjához régebben számos népi ha-
gyomány kötődött, mely többnyire 
vendégvárásból és vigadalomból 
tevődött össze. A búcsút szervező 
település lakói általában vendégséget 
tartottak, amelybe a közelebbi és tá-
volabbi községekben élő rokonokat 
és jóbarátokat is meghívták. A meg-
hívott vendégeknek időben illett 
megérkezniük, hogy részt vehesse-
nek az ünnepi istentiszteleten. Ez-
után következett az ételben és italban 
bőséges ebéd, mely közben és utána, 
az egymást ritkán látott rokonok és 
barátok megbeszélték az elmúlt idők 
fontosabb eseményeit. A fiatalok 
rendszerint délután kezdődő, más-
nap reggelig tartó bált is rendeztek, 
ahol az ismerkedés és a jókedvű mu-
latozás kapott főszerepet. Így válha-
tott ez valamikor minden közösség 
életében a legnagyobb társadalmi 
eseménnyé, ahogyan azt a falunkban 
élő emberek is emlékeikben megőriz-
ték. 

A györgyei búcsúk hangulata 
azonban nem mindig volt olyan 
örömteli, mint ahogyan azt a fentebb 
jegyzett írás bemutatta. 1914. nyarán 
háborús hír zavarta meg az addig 
boldog békeidők nyugalmát. Hazánk 
az Osztrák-Magyar Monarchia tagor-
szágaként 1914. július 28-án hadat 
üzent a szomszédos Szerbiának, s 
ezzel kezdetét vette az első világhá-

ború. Az addig békés és nyugodt 
országból, hadviselő fél lett, ezzel 
milliók életében okozva bizonytalan-
ságot és félelmet. A mozgósítás 
Tápiógyörgyét is elérte, mely a csalá-
dok százainak jelentett mérhetetlen 
keservet és nyugtalanságot az elkö-
vetkező időkre. A szomorú esemény 
Szent Anna napján érte a községet, 
tönkretéve az itt lakók legnagyobb 
egyházi és családi ünnepét. Id. Balázs 
Vendel egykori tápiógyörgyei lakos-
nak köszönhetően máig fennmarad-
tak annak a napnak az emlékei, mely 
sok embernek a végzetes elválást 
jelentették az otthontól. A fiatalem-
ber maga is részese volt a történések-
nek, majd végigharcolva a világhábo-
rút, naplót vezetett élete legnehezebb 
éveiről. A közel kétszáz oldalt felöle-
lő értékes forrásanyag kezdő lapjai-
ból mi is megismerhetjük a nevezetes 
nap szomorú emlékeit, benne a 
györgyei családok fájdalmas pillana-
tait. Az első világháborúban 
Tápiógyörgyéről kb. 1200 katona 
harcolt a frontok véráztatta mezőin. 
A napló írója az itáliai harctérről ha-
difogságba kerülve, a háború után 
végül épségben térhetett haza szülő-
falujába. Másfél száz falubéli társától 
azonban örök búcsút kellett vennie 
az itthon maradt hozzátartozóknak. 
A naplórészlet közlésével azoknak 
kívánok emléket állítani, akik 1914. 

július 26-án utoljára lehettek részesei 
a györgyei búcsú megrendezésének. 
 

Németh Csaba 
 
Részlet a naplóból: 
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 
 

Kedves olvasóm megemlékezem az 
itt rajtam megtörtént világháború esemé-
nyeiről, nagyjából felsorolom. A rajtam 
megtörtént egyes részeket azért jegyez-
tem föl a könyvbe, hogy, aki nem vett 
részt a világháborúban, legyen egy kis 
sejtelme, ha olvassa e sorokat, hogy 
mennyi megpróbáltatáson kell keresztül-
mennie egy embernek a háborúban. Leg-
először is búcsúzás a jó szülőktől és a 
szerető jó hitvestől és azoktól az ártatlan 
kis gyermekektől, akik alig ismerik az ő 
édesapjukat. Azután jön a háborúban 
való silány étkezés, szomjúság, fárasztó 
menetelések, eső, hideg szállás, nélkülözé-
sek, sebesülés, halál az idegen földbe való 
pihenés, a fogságban való sínylődés. Száz 
és száz féle baj és megpróbáltatás…  

1914 évet írtunk mikor június 28-án  
az a szomorú hír futott az egész világon, 
hogy szerető trónörökösünket Ferenc 
Ferdinándot és kedves nejét gyilkos kezek 
kioltották szép életüket. Már akkor érezte 
az egész világ, ennek a következményét. 
Már akkor mindjárt még a szél is azt 
fújta, hogy ebből világháború lesz, mert a 
gyermekek is azt kiáltották, hogy meg 
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állj, meg állj kutya Szerbia és minden 
ember haragra lobbant a vad rácok ellen. 
Szarajevóban, ahol az áldozat történt az 
összes szerb üzletet összetörték, és nagy 
tüntetések voltak a szerbek ellen. Ha-
zánkban is minden nagyvárosban, kivált 
Budapesten óriási néptömegek zászlókkal 
tüntettek a szerbek ellen. Még a nők is 
azt kiáltottá: ezt a szégyent már nem 
tűrjük, ezt meg kell torolni, a rácoknak el 
kell pusztulni ezért a tettükért. Oly óriá-
si volt a tüntetés, hogy katonai beavatko-
zásra került sor. Az osztrák-magyar di-
nasztia jegyzéket intézett a szerb kor-
mányhoz, hogy adja ki a király gyilkoso-
kat, de mivel ebben a rejtélyben benne 
volt maga Sándor trónörökös a szerb 
király fia is, több orosz herceg. Tehát így 
a szerb kormány visszautasította az aján-
latot, így kiütött a világháború. Ez volt 
július 25-én este. Nagy izgalomban volt 
az egész ország, várta minden pillanat-
ban, hogy ragasszák e már ki a mozgósí-
tást.  

Másnap 26-án éppen nálunk búcsú 
volt. Reggel fölkészültünk, mentünk a 
községházához, hogy mi az újság. Már 
akkor nagy sürgés-forgás volt a község-
házánál. Oda megyünk. Kérdezzük, hogy 
mi az újság. Mondják hogy meg jött a 
mozgósítás, mindjárt mentek a község 
cselédei a majorokba kiragasztani a moz-
gósítási hirdetményt. A községben nem 
hirdették addig, míg az istentiszteletnek 
vége nem lett, nem akarták a népet ré-
miszteni.  

Mikor oszt vége lett az istentiszte-

letnek, Ferenc a dobos ki kiáltotta, hogy 
minden hadköteles 24 óra alatt tartozik 
rendeltetési helyére bevonulni. Ez bizony 
nagyon elszomorított bennünket. Me-
gyünk nagy búsan hazafelé, Mihály 
öcsémmel, de már a kapuban vártak a mi 
kedves feleségeink és a drága jó szüleink. 
Kérdik, mi az újság. Mondjuk, hogy hol-
nap reggel nyolc órára nekem Budapes-
ten, Mihály öcsémnek Szolnokon köl 
lenni. Ez a szó éppen elég volt a mi sze-
retteinknek. Elkezdték a nagy sírást. 
Nem kölött az ebéd senkinek, csak sírt 
mindenki. Nagyon szomorú búcsú volt 
ez, de a sírás egész nap nem szűnt meg. 
A feleségem mindig jaj szóval járt-kelt. 
Mert volt is elég baj, mert éppen akkor 
volt nagy beteg az én Laci fiam is. Azt 
hittük meg hal. Tehát az is nagyon gyö-
tört bennünket. Így telt el akkor a nap, az 
úgynevezett Szent Anna napja. 

Másnap reggel ismét csak nagy sírás 
volt. Végre oszt közelgett a tíz óra, men-
ni köl. Ráborultam kedves beteg gyerme-
kemre, azt hittem meghasad szívem fáj-
dalmában, de hiába itt köl hagyni. Meg-
csókoltam, és nagy búsan elindultunk. 
Mentünk kifelé az állomásra. Mikor kiér-
tünk az állomásra, már akkor rengeteg 
nép, tömeg volt az állomáson, nem volt 
ház, ahonnan ne lettek volna kinn. Mert 
nem volt ház, ahol vagy az édesapa vagy 
pedig szerető anyának egyetlen gyereke 
vagy testvér vagy rokonok, nem kölöt 
volna berukolni.  

Nekünk is kint volt feleségeink, 
apánk, anyánk testvéreink. Szomszédaim 

és kedves kis lányom nagyon válságosak 
voltak ezek a percek. Egyszer csak robog 
a vonat Pest felöl. Akik Szolnokra men-
tek, azok felültek, szegény öcsém és sógo-
rom is fölszálltak. Ekkor kezdődött a szo-
morú elválás. Kezet szorítottunk egymás-
nak mondani, Isten veletek. Ők elmentek, 
beérkezett a mi vonatunk. Nem tudtam, 
kinek adjam utolsó csókom. A lányom a 
keblemre, feleségem mellettem, s apám és 
anyám. Ez volt az igazi szívbéli fájdalom. 
Mikor talán utolsó csókom adom szerető 
gyermekemnek, talán utoljára borul keb-
lemre kedves feleségem, hát az én kedves 
jó apám s anyám, hogy érezték, hogy akit 
ők annyi gonddal, annyi fáradtsággal 
fölneveltek, talán már az elkövetkező 
napokban a gránát oltja ki a dobogó szí-
vét, mely nem szünt meg értetek dobog-
ni. 

Kiáltják, fölszállni. Azoktól kiket 
szerettem vala, nem tudtam szólni az én 
kedveseimhez csak zokogtam. Fölültünk 
és elindult velünk a vonat. Kinéztem még 
egyszer. Ott állnak még az én szeretteim, 
marcangolja szívököt a fájdalom. Én is 
megtöröltem szemeimet és vissza, bemen-
tem a többi bajtársaimhoz és ott vigasz-
taltuk egymást. De nekem nem volt nyu-
galmam, oda mentem még egyszer az 
ablakhoz, de már akkor csak a kis falunk 
templom tornyát láttam. Még egy nagyot 
sóhajtottam, könnyeimet megtöröltem, és 
visszaültem a helyemre…  

 
Balázs Vendel 

Jelentkezés a torockói falunapra 
Tápiógyörgye erdélyi testvértelepülésén idén szep-

temberben is megrendezik az immár hagyománnyá lett 
falunapi ünnepséget. A szeptember 11-én (szombat) ter-
vezett falunapra a rendezők ez évben is sok vendéget 
várnak Magyarországról. A mostani alkalom a szoká-
sos programok mellett különös fontosságú eseményre 
hívja fel a figyelmet. A rendezvény során, torockói hely-
színen is szeretnénk méltóképpen megemlékezni 
Tápiógyörgye és Torockó baráti kapcsolatának 20. év-
fordulójára. A községünkben, márciusban megrendezésre 
került emlékműsorhoz hasonlóan kívánunk ismételten 
sort keríteni a két közösség baráti kapcsolatának jeles 
eseményeit bemutató fotó- és dokumentumkiállítás 
megrendezésére, valamint az első találkozások pillana-
tait megörökítő videofilm levetítésére, az egykori kül-
döttek személyes élményeinek meghallgatásával egybe-
kötve. 

 
A Torockó Baráti Társaság vezetősége örömmel ven-

né, ha az 1989/90. évi segélyszállítmány megszervezését 
kezdeményező helységekből, Tápiógyörgyéről és 
Tápiószeléről is mind többen csatlakoznának kezdemé-
nyezésünkhöz, és a fent nevezett időpontban, szervezet-
ten autóbusszal vagy más egyéni módon vállalnák a ki-
utazást Torockóra.  

Az egyesület ez ügyben szeretné segítségét felajánla-
ni minden érdeklődő számára. A szervezett utazást ön-
költségi áron tudjuk megvalósítani, melynek díja nagy-
mértékben függ a jelentkezők számától. Húsz személyes 
busz esetén (autóbuszbérlés, szállás és étkezés három 
napra, illetve két éjszakára) 18-20.000 Ft/fő, 50 személyes 
busz esetén 15-16.000 Ft/fő közötti összegben várhatók a 
költségek. Jelentkezni lehet a Torockó Baráti Társaság 
minden vezetőségi tagjánál, illetve Németh Csabánál 
személyesen vagy a 06 30/483-45-97-es telefonszámon. 
Jelentkezési határidő 2010. augusztus 1. 
 

Németh Csaba 
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Tápiógyörgye Község Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet  

Művelődési Ház és Könyvtár Tápiógyörgye  
közművelődési intézmény igazgató (magasabb vezető)  beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes 
munkaidő   

A vezetői megbízás időtarta-
ma: A vezetői megbízás határozott 
időre   - 6 hónapos próbaidő kikö-
téssel -     5 évre, 2010. szeptember 
01-étől 2015. augusztus 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 2767 
Tápiógyörgye, Deák Ferenc u. 2-4. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

Községi kulturális rendezvé-
nyek, állami, nemzeti ünnepek 
szervezése, a művelődési ház 
programjának szervezése. 

Könyvtári feladatok ellátása. 
Tápiógyörgye község környe-

zeti, szellemi értékeinek hagyomá-
nyainak feltárása, gondozása, a 
nemzeti és az egyetemes kultúra 
értékeinek megismertetése. 

Falumúzeum és Tájház működ-
tetésével kapcsolatos feladatok 
szervezése. 

Ifjúsági tábor és más turisztikai 
programok szervezése. 

A község lakói számára a sza-
badidő kulturált eltöltéséhez a fel-
tételek biztosítása. 

Civilszervezetek kulturális és 
közművelődési tevékenységének 
segítése. 

Községi kommunikációs fel-
adatok ellátása. 

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény , valamint a 150/1992. 
(XI.20.) Korm.rendelet rendelkezé-
sei az irányadók. 

Pályázati feltételek (a 150/1992 
(XI.20.) Kormányrendeletben elő-
írtak szerint): 
⇒ Felsőfokú közművelődési vég-

zettség és szakképzettség: felső-
fokú oktatási intézményben 

szerzett népművelő, közműve-
lődési előadó, művelődésszer-
vező, művelődési menedzser, 
művelődési (és felnőttképzési) 
m e n e d z s e r ,  a n d r a g ó g u s 
(művelődésszervező szak-
irány), kulturális mediátor dip-
loma, oklevél 

⇒ Nem szakirányú, egyetemi vég-
zettségű pályázó esetén felsőfo-
kú szakirányú munkaköri szak-
vizsga 

⇒ Legalább ötéves szakmai gya-
korlat 

⇒ Továbbá kiemelkedő szakmai 
vagy tudományos tevékenység 

⇒ Idegen nyelvismeret. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
élvez: 

Az a pályázó, aki rendelkezik 
szakirányú közép- vagy felsőfokú  
könyvtárosi végzettséggel. 

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: 

szakmai önéletrajz; az intéz-
mény vezetésére vonatkozó prog-
ram a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléssel; is-
kolai végzettséget tanúsító okirat-
ok másolata; 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány; nyi-
latkozat, hogy a pályázat zárt vagy 
nyílt ülésen történő tárgyalását 
kéri; nyilatkozat, amelyben hozzá-
járul, hogy a pályázat elbírálásban 
közreműködők véleményük kiala-
kításához a pályázat tartalmát 
megismerhetik; kiemelkedő szak-
mai vagy tudományos tevékeny-
ség igazolása, öt éves szakmai gya-
korlat igazolása. 

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 

A beosztás legkorábban 2010. 
szeptember 01. napjától tölthető 
be. 

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: KSZK honlapon való 
megjelentetéstől számított egy hó-
napon belül. 

A pályázatok benyújtásának 

módja: 
Postai úton, a pályázatnak 

Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzat címére történő megkül-
désével (2767 Tápiógyörgye, Szent 
István tér 1.) Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő, azonosító számot, 
valamint a munkakör megnevezé-
sét: közművelődési intézmény 
igazgató 

Személyesen: Tápiógyörgye 
Község Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala 2767 Tápiógyörgye, 
Szent István tér 1. 

 
A pályázattal kapcsolatban 

további információ kérhető: 
Póczné Fehér Mária Tápiógyörgye 
Község Polgármesterétől, a  06-70-
9775-992 telefonszámon. 

 
A pályázat elbírálásának mód-

ja, rendje: 
A 150/1992 (XI.20.) Kormány-

rendeletben leírtak alapján a szak-
mai bizottság javaslatának kialakí-
tását követő képviselő-testületi 
ülés, a benyújtási határidő letelte 
utáni 30 napon belül. 

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: A benyújtási határidő 
letelte utáni 30 napon belül. 

A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje: 

Magyar Közlöny melléklete-
ként megjelenő Hivatalos Értesítő 

Tápiógyörgye Község Faluúj-
ság 

Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzat honlapja. 

A pályázattal kapcsolatban 
további információ kérhető: 
Póczné Fehér Mária Tápiógyörgye 
Község Polgármesterétől, a  06-70-
9775-992 telefonszámon. 

 
Tápiógyörgye Község  

Önkormányzat honlapja  
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Az állás betöltésének feltételei: 
közszolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges feltéte-
leknek való megfelelés, 
állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy igazga-
tásszervezői képesítés, 
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 
kétéves közigazgatási gyakorlat, 
6 hónap próbaidő vállalása 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
közigazgatásban szerzett legalább 5 éves gyakorlat, 
közigazgatási versenyvizsga, 
más típusú, a közigazgatás terén hasznosítható főiskolai 
vagy egyetemi végzettség, 
idegen nyelvismeret, 
saját gépjármű és B kategóriás jogosítvány 
Ellátandó feladatok: 
Jegyzői feladat- és hatáskör a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Tv. 36. §-ában foglaltak szerint  
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek megnevezése: Polgármesteri Hivatal  
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget igazo-

ló iratokat vagy azok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a munkakörrel kapcsolatos 
szakmai elképzelések leírása, hozzájáruló nyilatkozat (az 
elbírálásban részt vevő személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthetnek) 

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2010. július 30. 
A pályázatot tartalmazó zárt borítékban (a borítékon 

feltüntetve:   „Jegyzői pályázat”) postai úton  vagy szemé-
lyesen az alábbi címre kell eljuttatni: 
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Polgármestere 
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Póczné Fehér Mária Tápiógyörgye Község Polgármesteré-
től, a  06-70-9775-992 telefonszámon. 

A pályázatok elbírálásának módja: Az elbírálásról az e 
célra létrehozott bizottság javaslatának figyelembe vételével 
a Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének 
lejártát követő ülésen dönt. 

A jegyző díjazása a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény előírásai szerint. 

A munkakör betölthetősége:  
A kinevezés határozatlan időre szól, 2010. szeptember 1-

től  - hat hónapos próbaidő kikötésével -  tölthető be. 

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
jegyzői munkakör betöltésére 

Községi Könyvtár és Községi Művelődési Ház intézmények összevonása 
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2010. június 21-i 
ülésén az 50/2010. (VI.21.) számú hatá-
rozatával döntött, hogy a Községi 
Könyvtárat, mint különálló intézményt 
2010. augusztus 31-el megkívánja szün-
tetni, és a könyvtári tevékenységet 2010. 
szeptember 1-el a jogutód Községi Műve-
lődési Házba kívánja integrálni. 
Az új intézmény neve: Művelődési Ház 
és Könyvtár Tápiógyörgye. 

 
Természetesen a Községi Könyv-

tár intézmény megszüntetéséhez, ill. 
új intézménybe történő integrálódá-
sához a szükséges szakvélemények 
beszerzéséről gondoskodik az önkor-
mányzat, mivel „A muzeális intéz-
ményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről” szó-
ló 1997. évi CXL. törvény 69.§ d) 
pontja alapján az illetékes miniszter 
véleményezési jogot gyakorol a tele-
pülési könyvtár átszervezése vagy 
megszüntetése esetén. Ugyanezen 
törvény 81.§ (1) bekezdése alapján az 
önkormányzati rendelet hatálya alá 
tartozó közművelődési intézmény 
létesítése, átszervezése esetén is a 
miniszter véleményét be kell szerez-
ni, és ez után lehet az egyik intéz-
ményt külön  okiratban megszüntet-
ni, tevékenységét pedig a (jogutód) 

intézménybe integrálni, a változást 
pedig megszüntető okirattal és alapí-
tó okirattal átvezetni. 

Mi indokolja az összevonást? 
Az összevonás legfőbb indoka a 

költségtakarékosság. Mint ismeretes 
az ország valamennyi önkormányza-
ta egyre nehezebb anyagi helyzetbe 
kerül, az állami finanszírozások csök-
kentek vagy pedig egy-egy intéz-
mény vonatkozásában teljesen meg is 
szűntek. A könyvtári és művelődési 
tevékenység ellátásához ebben az 
évben már állami finanszírozást az 
önkormányzat nem kapott. A község 
művelődési és kulturális feladatainak 
ellátása érdekében az egyetlen elfo-
gadható megoldás a két intézmény 
összevonása. 

Az önkormányzat valamennyi 
intézményének a törvényi előírások-
nak megfelelően, felsőfokú végzett-
séggel rendelkező vezetője kell, hogy 
legyen, hiszen vezető nélkül az intéz-
mény nem működhetne. Ez idáig 
átmeneti megoldásokat alkalmaz-
tunk, amit hosszútávon már nem 
lehet meglépni, ezért keresni kellett a 
megfelelő megoldást.  A Könyvtár-
nak és a Művelődési Háznak külön-
külön kellett volna vezetőt kinevezni, 
amit igazából nem indokol a jelenlegi 
alkalmazotti létszám és az intézmé-

nyek meghatározott és ellátandó fel-
adatkörei. Várhatóan csökkenni fog-
nak az adminisztrációs feladatok, 
hiszen egy intézmény működésére 
koncentrálódnak. 

 
Mi nem változik? 
A Könyvtár működésében, nyitva 

tartásában változás NEM lesz, az 
eddigi gyakorlatnak megfelelő idő-
pontokban áll a lakosság rendelkezé-
sére. Ugyanígy változás nem lesz a 
Faluházban működő Internet-sarok 
igénybevételénél, ami igazodik to-
vábbra is a könyvtári nyitva tartás-
hoz. 

Az összevonás eredményeként 
várható  változások: 

 
Megfelelő végzettséggel, szakmai 

ismeretekkel  rendelkező intézmény-
vezető kinevezése, aki gondoskodik a 
községi rendezvények, különböző 
programok szervezéséről. Az intéz-
ményhez kapcsolódó kulturális prog-
ramok szervezésén túl a feladatkör-
éhez fog tartozni  a Falumúzeum és 
Tájház működtetése, az ifjúsági tábor 
és a turisztikai programok szervezé-
se, a községi kommunikációs felada-
tok ellátása, valamint a civilszerveze-
tek kulturális és közművelődési tevé-
kenységének segítése.  
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2010. június 6-án 
Tápiógyörgye Községi 
Önkormányzat és a 
Torockó Baráti Társaság 
megemlékezést tartott a 
Trianoni békeszerződés 
90. évfordulója alkalmá-
ból. A községünk történe-
tében első alkalommal 
megrendezésre kerülő 
program kívánt emléket 
állítani a magyar nemzet 
huszadik századi törté-
nelmének legnagyobb 
veszteséggel járó eseményének. 

A trianoni békeszerződés rendel-
kezéseinek köszönhetően a történel-
mi Magyarország korábbi területei-
nek majd 3/4, lakosságának 2/3 ré-
szét veszítette el. Az elcsatolt terüle-
teken hegyeink, erdőink, dús vizű 
folyóink, a föld mélyében rejlő gaz-
dag ásványkincseink vesztek el szá-
munkra örökre. Mégis a fent jelzett 
veszteségek csekélyek voltak ahhoz 
képest, amit népünkkel és nemze-
tünkkel tettek az akkori idők urai. Az 
elszakított területeken élők között 3 
és fél millió magyar embert büntettek 
kollektíven azzal, hogy megkérdezé-
sük nélkül, más országokba, kisebb-
ségi sorsba, az utódállamok erősza-
kos, asszimilációs politikájának kité-
ve kelljen elkövetkezendő éveiket 
leélniük. A tragédia következményei 
ma sem múltak el végérvényesen, 
Trianon problémája napjainkban is 
milliókat érint közvetlenül a határa-
inkon túl. 

A megemlékezésnek ezúttal fel-
vidéki magyar vendégei voltak, 
melynek külön aktualitást adott Ma-
gyarország és Szlovákia államközi 
kapcsolatának utóbbi időben történt 
megromlása. A szomszédos állam 
diszkriminációs intézkedéseinek ki-
tett magyar közösséget Duray Miklós 
a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjá-
nak parlamenti képviselője, valamint 
a Csemadok Nagymegyeri Szerveze-
tének küldöttsége képviselte 
Tápiógyörgyén. 

A megemlékezés első része a 
Millenniumi szobor környezetében 
vette kezdetét, ahol a Himnusz el-
hangzása után a nagymegyeri Zakál 

Gyula versmondó és ifj. Bittera Zsu-
zsa énekesnő adtak hangot a trianoni 
gyász érzéseiről. Az irodalmi felveze-
tés után Póczné Fehér Mária polgár-
mesterasszony köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd Varga László a Csema-
dok Nagymegyeri Szervezetének 
elnöke mondta el megemlékező be-
szédét. Ezt követően koszorúzásra 
került sor, ahol Csemadok részéről 
Varga László, Bittera Zsuzsa és Ros-
tás László, Tápiógyörgye Községi 
Önkormányzat részéről Póczné Fehér 
Mária polgármesterasszony és Józsa 
László alpolgármester helyezte el 
koszorúját az emlékmű talapzatán. A 
folytatásban ünnepélyes keretek kö-
zött zászlószalag adományozásra 
került sor. Tápiógyörgye község ré-
széről még 2009. novemberében a 
Csemadok számára adományozott 
nemzeti színű zászlóra ez alkalom-
mal a Torockó Baráti Társaság kötö-
zött fel emlékszalagot. Végül a 
Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 
érzelmes dalokkal és indulókkal zár-
ta a szabadtéri programot. 

A megemlékezés a Művelődési 
Házban kulturális műsorral folytató-
dott. Zakál Gyulától verset, Biterra 
Zsuzsától és a szintén 
Nagymegyerből érkezett Katona Ka-
talintól énekeket hallhatott a közön-
ség, míg Duray Miklós történelmi 
előadásban vázolta fel Trianon tragé-
diáját. A műsor magyarországi fellé-
pői között is ismerős arcokat pillant-
hattunk meg. Cs. Szabó István szín-
művész 2008. november 21-én rende-
zett Wass Albert est alkalmával sze-
repelt már községünkben. A korábbi 
alkalomhoz hasonlóan, ezúttal is iro-

dalmi felolvasás formá-
jában emlékezett meg a 
történelmi eseményről. 
Előbb Wass Albert er-
délyi író, utóbb Sajó 
Sándor felvidéki költő, 
drámaíró műveiből 
hallhatott részleteket a 
közönség. A műsor 
tápiógyörgyei fellépője 
Kovács Attila plébános 
volt, aki kellemes érzést 
okozva, előbb imával, 
majd gitárszóló kíséret-

ben énekelt szívhez szóló dalokat. 
Az emlékműsor végén a jelenlé-

vő közönség a rendező egyesület 
vendégszeretetét élvezhette. A Mű-
velődési Ház előterében sütemény, 
szendvicsek és üdítő várta az ismer-
kedésre vágyó helyiek és vendégek 
csapatát. Az estet végül vacsora zár-
ta, ahol az önkormányzat és az egye-
sület tagsága búcsúztatta el a határon 
túli vendégeket. 

A megemlékezéstől függetlenül, 
külön szót érdemel a nagymegyeri 
küldöttség kedves gesztusa Balázs 
Mihály tápiógyörgyei lakos megláto-
gatásával. Az egykori levente az utol-
só élő tagja annak a tizenöt fős 
tápiógyörgyei küldöttségnek, mely 
1939. június 6-án tudomásunk szerint 
első alkalommal látogatott el a csalló-
közi Nagymegyerbe, hogy a közsé-
günket képviselve csapatzászlót ado-
mányozzon a helyben megalakult 
levente egyesületnek. Az ajándék és 
a személyes találkozás 71 év után 
megható pillanatokat jelentett min-
den jelenlévő számára. 

Végezetül itt szeretnék köszöne-
tet mondani minden fellépőnek, akik 
műsorunkban jelen voltak. Elsőként 
határon túli vendégeinknek Bittera 
Zsuzsának, Duray Miklósnak, Kato-
na Katalinnak, Varga Lászlónak és 
Zakál Gyulának, majd magyarorszá-
gi előadónknak Cs. Szabó Istvánnak 
és községünk plébánosának Kovács 
Attila atyának. Köszönettel tartozom 
a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószene-
karnak, az Önkormányzatnak és a 
Torockó Baráti Társaság minden se-
gítő tagjának. 

Németh Csaba  

Megemlékezés a trianoni békeszerződés  
90. évfordulója alkalmából 
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Iskolai hírek 
1.A diákönkormányzat hírei 
Az iskolai diákönkormányzat 
Varró Gáborné tanárnő vezeté-
sével egész éves programot állí-
tott össze a felső tagozat tanulói 
számára. A gyerekek közösen 
döntötték el, mivel szeretnének 
tölteni havonta egy-egy dél-
utánt. Ügyességi vetélkedő, ko-
sárra dobó verseny, ki mit tud?, 
karaoke-verseny, rajzverseny…
Csak ízelítő a programok közül, 
ahol mindenki találhatott kedvé-
re valót. A gyerekek képviselői 
pontozták az osztályok részvéte-
li aktivitását, és pontokkal jutal-
mazták a verseny helyezettjeit 
is. Ebből alakult ki a tanév végé-
re egy végső sorrend két korcso-
portban. 
5.-6. évfolyamban győzött az 5.a 
osztály 
7.-8- évfolyamban a 8.a osztály 
lett a győztes.  
Az első helyezett tanulók egy-
egy pólót kaptak jutalmul, a 
fenntartó önkormányzat pedig 
egy-egy kis hátizsákkal kedves-
kedett a gyerekeknek. 
Az eredményhirdetést a tanév 
végén tábortűz mellett tartottuk 
a horgásztónál. Minden osztály 
készült egy dallal, játékkal, ame-
lyet először bemutattak a többi-
eknek, majd közösen ki is próbál-
tuk mindegyiket.  
A hamvadó parázs mellett daltanu-
lással és közös énekléssel zártuk az 
estét.  
A győzteseknek gratulálunk, és 
hasonló jó programokat kívánunk 
mindenkinek a következő tanévben 
is! 
 
2. Mozdulj ki! 
Május 22-én a horgásztó mellett 
rendeztük meg a már hagyomá-
nyosnak mondható akciónk 3. for-
dulóját. Ősszel a Tápió-gátra hív-
tunk mindenkit egy kerékpártúrá-
ra, télen sétára invitáltuk a kicsiket 
és nagyokat a Szőlő út környékére, 
ezen a délelőttön pedig egy köny-
nyű, tókerülő futással teljesítették a 
próbát a vállalkozó szellemű részt-

vevők. Nagy örömünkre sikerült 
sok embert megmozgatnunk. (A 3 
alkalommal összesen 1025-en telje-
sítették a próbákat.) Az iskola jelen-
legi diákjai mellett mindig találkoz-
tunk volt tanítványokkal, de szép 
számmal kísérték a gyerekeket szü-
lők, nagyszülők, barátok. A moz-
gás öröme mellett ugyanis a pont-
szerzés is célja az egyes fordulók-
nak, verseny zajlik az osztályok 
között. 
Nagy volt az izgalom egész dél-
előtt, hiszen az utolsó pillanatig 
nyílt volt a verseny. A várakozás 
izgalmát sétával, közös játékkal, 
beszélgetéssel vezették le, közben 
pedig sorban látogatták Váradi Bé-
la bácsit, aki finom babgulyást fő-
zött az egybegyűlt gyerekeknek és 
az őket kísérő segítőknek. 11 óra-

kor befejeződött a verseny, ez-
után a pontok összeszámolása, 
majd az eredményhirdetés kö-
vetkezett. Egyéni díjakat is sor-
soltunk azok között, akik vala-
melyik próbát teljesítették.   
Amelyik osztály a legtöbb pon-
tot gyűjtötte, az önkormányzat 
jóvoltából pénzjutalmat kapott. 
Ezt az összeget a gyerekek a 
tanév végi kirándulásra hasz-
nálhatták fel. 
Győzteseink: 
Alsó tagozat:I.    
I.  1.a osztály  1000Ft/fő 
II.   2.a osztály  600Ft/fő 
III.  1.b osztály  300Ft/fő 
 
Felső tagozat: 
I. 5.a osztály 1000Ft/f 
II.    8.b osztály 600Ft/fő 
III.    6.a osztály
 300Ft/fő 
Köszönet illet mindenkit, aki 
bármilyen módon hozzájárult 
rendezvénysorozatunk sikeré-
hez! Jövőre találkozunk az 
újabb próbákon! 
 
3. Kirándulások a tanév végén 
Minden évben sok tervezgetés, 
beszélgetés keretében dől el, 
melyik osztály hol szeretné töl-
teni a tanév végén kirándulásra 

engedélyezett napokat. A tervezge-
tés után mi pedagógusok komoly 
szervezőmunkába kezdünk, hogy 
az utazást, a szállásfoglalást, a 
programokat előkészítsük. Tesszük 
mindezt azért, mert tudjuk, hogy a 
mai világban egyre kevesebb pénz 
jut a családok költségvetésében a 
közös nyaralásra, pihenésre. A gye-
rekek többségének szinte csak az 
osztálykirándulások adnak lehető-
séget arra, hogy kis hazánk szép 
tájaival megismerkedjenek. Ezzel 
ismereteiket is szeretnénk bővíteni 
egy-egy város-vagy múzeumláto-
gatással, de jó alkalom ez a közös-
ségfejlesztésre is, amely nevelő-
munkánk fontos része.  
A gyerekek új környezetben gyako-
rolják a tájékozódás, a közösségi 
viselkedés szabályait, de alkalom 
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nyílik ilyenkor a játékokra, vidám 
beszélgetésekre, egymás jobb meg-
ismerésére is. Még jobban össze-
kapcsolnak bennünket a közös él-
mények, túrák, izgalmak, stb. 
Alsó tagozatban 1-1 napra hagyják 
el a falut a kicsik, és a tanító nénik 
változatos programokkal igyekez-
nek felejthetetlenné tenni számukra 
a napot. Sajnáljuk, hogy idén a he-
lyi táborba nem mehettek, pedig 
erre mindig nagy izgalommal ké-
szülnek. Ezzel gyakorolják az 
„elszakadást” a szülői háztól egy 
izgalmas, otthontól távol töltött 
éjszakával. 
A 4. évfolyamban mennek először 
több napra kirándulni, ezzel zárják 
le a tanító nénivel töltött 4 évet. Az 
idén Miskolc környékén és Aggte-
leken jártak a 4.a-sok, a 4.b-sek pe-
dig a Balaton mellett töltöttek el 
szép napokat.  
A felső tagozatban változatos a 

program, hiszen a györgyei hagyo-
mányoknak megfelelően 2-3-4 nap-
ra mennek a nagyobbak.  
Az 5.a osztály Csillebércen töltött 3 
napot. Kirándultak erdei vasúttal, 
kemény próbát teljesítettek a ka-
landpályán, élvezték a számukra 
nem mindennapos hegyi táj szépsé-
geit. 
Az 5.b-sek Gyomaendrődöt és kör-
nyékét barangolták be, de fürdő-
zésre és játékra is szakítottak időt.  
A 6.a osztály elhagyta az országot, 
Romániában testvérvárosunkat, 
Torockót és környékét látogatták 
meg. Mivel többen most jártak elő-
ször külföldön, felejthetetlen emlék 
marad számukra a csodálatos táj 
minden szépsége, az ott élő embe-
rek kedvessége. 
A 6.b-sek Egerrel ismerkedtek, és 
jókat túráztak Síkfőkút környékén. 
A 7.a osztály Tatán töltött 3 napot, 
ahol nemcsak a város szépségeit 

fedezték fel, hanem ellátogattak 
Vértesszőlősre és Komáromba is. 
A 7.b-sek 1-1 napos kiránduláson 
vettek részt, strandoltak Szolno-
kon, lovas kocsival tettek túrát a 
falu környékén.  
A búcsúzó 8-osok Bükkszéken (8.a) 
és ceglédi aqua parkban (8.b) pi-
henték ki a tanév fáradalmait, és 
búcsúztak el egymástól. 
 
Azt hiszem, gyerekeink sok szép 
élménnyel lettek gazdagabbak eze-
ken a kirándulásokon, még jobban 
összekovácsolódtak, ami segíti 
majd a hétköznapok munkáját a 
következő tanévben. 
Itt szeretnénk megköszönni min-
den kedves szülő segítségét, akik 
ezekre a túrákra elkísértek bennün-
ket, segítve ezzel munkánkat. 
 

Menkóné Kácsor Ilona 
munkaközösség-vezető 

Ez év márciusában minden 
györgyei család kézhez kapott egy 
tájékoztató és programfüzetet. Ez 
többek között tartalmazza azokat a 
kulturális, politikai, szabadidős 
rendezvényeket, megemlékezése-
ket, melyeket Póczné Fehér Mária 
polgármesterasszony javaslatára a 
képviselőtestület fogadott el. E 
program keretében ezidáig közel 
harminc rendezvényen sok száz 
györgyei vett részt, érezte jól magát 
vagy éppen emlékezett valamely 
fontos eseményre. 

A program keretében két régi 
mulasztást, adósságot is törlesztet-
tünk. 

Az egyik: 2010. január 10-én - elő-
ször Tápiógyörgye történetében - 
megemlékeztünk a Don-kanyarban 
elesett magyar katonákról. Több 
mint négy évtizedig a kommunista 
hatalom uralma alatt, ez tabu téma 
volt. A XX. század magyar katonái-
ról csak rosszat lehetett mondani, 
írni és hallani. Arra tanítottak, azt 
hallottuk, olvastuk, hogy a magyar 
katona idegen érdekeket, nem a 
hazát szolgálta, nem állt helyt, 
megfutamodott, nem volt bátor, 
nem volt képes, sőt nem is akarta a 
hazát védeni. Azt sugallták, hogy a 
magyar katona csodálta a különféle 

vörös csapatokat, az oroszokat és 
inkább velük harcolt volna hazai 
„elnyomóival” szemben. Ezekkel a 
hazugságokkal a kommunisták a 
magyar honvédek, parancsnokok 
becsületébe gázoltak. 1943 januárjá-
ban a II. magyar hadsereg elveszí-
tette a csatát a Don mellett, de nem 
volt gyáva. Rájuk emlékeztünk 
ezen a rendezvényen, honvédekre, 
parancsnokokra, megsirattuk az 
elesetteket. 

Ez a rendezvény is késett, sokat 
késett. A kommunista időkben per-
sze erre gondolni sem lehetett, de 
1989 után már lehetett volna. 

A másik: 2010. június 6-án  - húsz 
évvel a rendszerváltás után -  emlé-
keztünk meg nyilvánosan, községi 
rendezvény keretében Trianonról, 
egész pontosan a trianoni igazság-
talan békediktátumról. 

Több mint 40 évig nem lehetett 
beszélni Trianonról. A kommunista 
hatalom hazug, nemzetellenes ide-
ológiája elhallgattatott minden vé-
leményt. A kikényszerített hallga-
tás volt a kötelező. 

Nekünk magyaroknak, kiknek 
hazája 2/3-át elvették, milliók ke-
rültek idegen uralom alá, nem lehe-
tett beszélni történelmünk e tragé-
diájáról. Majdnem hogy nekünk, a 

megraboltaknak kellett szégyen-
keznünk, hogy egyáltalán, ha cson-
kán is, de megmaradtunk. Hát 
ilyen volt az ügynevezett szocializ-
mus, de ilyenek mai szociálliberális 
utódaik is. „Merjünk kicsik lenni” 
mondta az MSZP-s Kovács László. 
Nehogy megbántsuk a 
szomszédainkat, azok nagyon érzé-
kenyek Trianonra. Hát nem érde-
kes? A rabló érzékeny, a megrabolt 
húzza meg magát. Ebben a szel-
lemben neveltek bennünket, ma is 
ezt huhogják a fülünkbe. Ez ellen a 
nemzetietlen magatartás ellen vég-
re Tápiógyörgye is legalább egy 
rendezvény erejéig felemeltük a 
hangunkat. 

Mindkét rendezvényért köszönet 
illeti Németh Csaba történelemta-
nárt (györgyei létére a farmosi isko-
lában tanít), aki magára vállalta a 
szervezés előkészítés sokrétű fel-
adatait. Köszönet illeti Póczné Fe-
hér Mária polgármesterasszonyt, 
aki átérezte a rendezvények jelen-
tőségét és minden erejével támo-
gatta azokat. 

Józsa László 
alpolgármester 

Régi mulasztásokat törlesztünk 
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A Nyugdíjas Klub hírei 
A Nyugdíjas Klub tagjai az 
éves munkaterv elkészítése 
után nagy lendülettel fogtak 
annak teljesítéséhez. Ugyan-
is nemcsak a helyi, de a kis-
térségi klubok terveinek, 
igényeinek is meg kell felel-
nünk, illetve alkalmazkodni 
kell hozzájuk, ha nem aka-
runk lemaradni mellettük. 
A kistérségben eddig öt köz-
ség hívott meg bennünket, és 
láttak vendégül. Ezek közül 
kiemelkedő a tápiószelei 
Nemzetközi Béketalálkozó. 
A közeljövőben lesz egy 
Országos Nyugdíjas Találkozó Békés-
csabán, ahová a kistérségből bennünket 
is meghívtak az „Életet az éveknek” 
vezetői. Énekkarunk a fenti öt klubnál 
fellépett és egy-egy szavalattal, magán 
énekszámmal színesítettük műsorukat. 
Nekünk is adatott az a szerencse, hogy 
a Polgármester Asszony segítségével 
május 8-án mi is visszatudtuk hívni a 
négy községet. Úgy gondolom, hogy 
nem maradtunk szégyenbe, hiszen 
mindannyian jól érezték magukat. Igaz 
a györgyei klub tagjai szívvel-lélekkel 
mindent megtettek egyöntetűen annak 
érdekében, hogy ez jól sikerüljön. 
Mint civilszervezet a község megmoz-

dulásaiban is kivesszük a részünket, 
pl.: 
Március 27-én részt vettünk a Torockói 
Baráti Társaság 10. évfordulója alkal-
mából felállított kopjafa ünnepségen. 
Május 1-jén a községi Tűzoltó Egyesü-
let 110 éves megalakulásának évfordu-
lóján koszorúztunk. 
Szintén koszorúztunk és énekkarunk 
közösen énekelt a „Kalász” énekkarral 
a Hősök Napi ünnepségen, melyet a 
templomkertben rendeztek  május 30-
án. 
Június 6-án részt vettünk a Trianoni 
Békeszerződés megkötésének 90. év-
fordulója alkalmából rendezett emlék-

műsoron. 
Mint nyugdíjasok egy-egy tele-
fonhívással segítettük az árvízká-
rosultak számláját. 
2010-ben kevesebb igény volt 
munkánkra a község parkosításá-
nál, mint az előző években, de ezt 
annak tudjuk be, hogy közsé-
günkben is sajnos egyre több a 
munkanélküli. 
Énekkarunk fellépéseihez sikerült 
venni tagjainknak egy-egy szok-
nya anyagot, melyet egyik nyug-
díjas tagunk, Visnyei Annuska 
igazán rekord idő alatt és minden 
ellenszolgáltatás nélkül mindenki-

nek megvarrta. Itt köszönjük meg az 
éjszakákba nyúló fáradhatatlan munká-
ját és a hozzánk való türelmét! 
Az év hátralévő részében a munkaterv-
ben meghatározott dolgokat fogjuk 
végezni, de ha munkánkra, segítsé-
günkre igény lesz, szívesen ott leszünk. 
Végezetül megköszönöm mindazok 
segítségét, akik munkánkat elősegítik,  
vagy segítenek Bennünket. Külön kö-
szönjük a Polgármester Asszony segí-
tőkészségét. 

Suba Istvánné 
nyugdíjas 

Tündérkert a györgyei határban 
 

Aki a Szülő úton kifelé megy és a régi Kórhánynál 
jobbra fordul, elmegy majdnem a dűlő végéig, jobb kéz 
felől egy csodálatos kis birtokot talál. Néhány éve tele-
pített szőlőt, gyümölcsfákat, gyönyörűen gondozott 
konyhakertet, virágokat, rendbetett hajdani kunyhót, 
újonnan ácsolt pergólát. Ez a birtok, szinte egy földi 
paradicsom. Minden ami ott van, a szépség, a rend, az 
ápoltság a tulajdonost, Borsos Józsefet dicséri. 

Hajdani rendőrünk saját kezével, saját kemény mun-
kájával hozta létre a kis birodalmat. Mindennapi szor-
galmas munkájával tesz azért, hogy valóban egy kis 
tündérkert legyen. 

Javaslom, aki arra jár  - ezért érdemes arra járni-  ves-
sen rá egy pillantást. Azok a nemzeti nagyjaink, akik a 
20-30-as évektől kezdődően dán mintára Kert-
Magyarországról álmodoztak, itt álmaik egy kisszigetét 
láthatják. 

 
Kedves Jóska! Gratulálunk, a magad módján Te is 

szépíted, gazdagítod ezt a falut! 
Józsa László 

alpolgármester 

Felhívás 
Tisztelt lakosok, állattartók! 

 
Azok, akik 2010-ben még nem  

oltatták be kutyájukat,  
tegyenek eleget kötelezettségüknek! 

 
Az eboltás elmulasztása az egyes sza-

bálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) 
Korm. rendelet alapján szabálysértési el-

járás megindítását, valamint az állat-
egészségügyről szóló 1995. évi XCI. tör-

vény alapján az eb kártalanítás nélküli 
kiirtását vonja maga után. 
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Tájékoztatás 
Értesítjük Tápiógyörgye lakosságát, hogy községünkben a 

tüdőszűrés a Zeneiskolában 2010. augusztus 23-tól augusztus 
31-ig  kerül lebonyolításra. 
Időpontjai: 

hétfő: 12 – 18 óráig 
kedd: 7 – 13 óráig 
szerda: 12 – 18 óráig 
csütörtök: 7 – 13 óráig 
péntek: 7 – 13 óráig 

 
A TÜDŐSZŰRÉS NEM KÖTELEZŐ,  

AJÁNLOTT!  
 
Tüdőszűrő vizsgálatokra ajánlottak köre: felnőtt lakosság 

(18 éven felüliek), illetve a rizikó csoportokban kiemeltek. 
Ilyen csoportok:  
40-50 éven felüli dohányos férfiak, gyógyult TBC-s betegek 

és környezetük, aktív TBC-sek családi, esetleg munkahelyi kör-
nyezete, egyéb betegségben szenvedők (rheumatikus betegségek, 
cukorbetegség), rossz szociális körülmények között élők, zárt 
közösségben élők (pl. szociális otthonok lakói). 

Nagyon fontos a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvé-
tel, mivel a röntgenátvilágítással a tüneteket még nem okozó 
daganat felismerhető, így a kezelés korán elkezdődhet, ami a 
gyógyulás esélyét jelentősen megnöveli. 

A vizsgálatra  személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az 
előző évben kapott a tüdőszűrést igazoló kiskönyvet mindenki 
hozza magával. 

A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a szemé-
lyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, illető-
leg azoknak, akik tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt 
állnak. Az ezt igazoló dokumentumot kérjük bemutatni a tüdő-
szűrés adminisztrációján! 

Bakó Krisztián 
jegyző 

A Gondozási Központban működő mosoda egy új, 8 
kg ruha mosására alkalmas mosógéppel bővült, és 
így nagyobb méretű textília (pl. pléd, takaró, házi-
szőttes pokróc, stb.) mosását is tudjuk vállalni. 

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 23/2009. 
(XII.18.) rendelete tartalmazza, a  Gondozási Köz-
pontban működő mosodai szolgáltatások igénybe-
vételének díjtételeit, melyek a következők: 

Konyhai vegyes szennyes  320 Ft/kg 
Ágynemű, törölköző, sötétítőfüggöny 320 Ft/kg 
Mosható felsőruházat vegyes 420 Ft/kg 
Mosható felsőruházat fehér (függöny is)420 Ft/kg 

Jana Zoltán 
intézményvezető 

Tájékoztatás  
mosodai szolgáltatásról 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata az elmúlt évben pályázat útján nyert VW Crafter típusú 9 személyes 
kisbuszát 2010. június 1-től a környékbeli városokba, az alábbi beosztás szerint kívánja a lakosság rendelkezé-
sére bocsátani: 

A jármű a Polgármesteri Hivatal elől indul, bejelentkezni a Gondozási Központban a 383-025-ös 
telefonszámon lehet, minden nap reggel 8 órától – délután 16 óráig.  

A térítési díj az oda-visszautazás költségét tartalmazza.  
A visszautazás az utazókhoz igazodva történik (az utazócsoport tagjait összevárva). 

A buszt igénybe lehet venni szakorvosi vizsgálatokra, kórházi látogatásra, személyes ügyek intézésére 
(nyugdíj, okmányirodai, földhivatali, APEH, rendőrségi, pénzintézeti stb. ügyek) valamint vásárlások bonyo-
lítására. 

Póczné Fehér Mária 

Tisztelt tápiógyörgyei lakosok! 

Időpont  Indulás ideje Hová Térítési díj  
Hétfő délelőtt  8:30 Nagykáta  1.000,- Ft 
 
Kedd délelőtt  8:30 Cegléd 1.000,- Ft 
 
Csütörtök délelőtt  8:30 Nagykáta 1.000,- Ft 
 délután 15:30 Cegléd 1.000,- Ft 

Rendelési idő: 
 

Kedd:    18 - 20 óráig,  
Csütörtök: 18 – 20 óráig,  
Péntek:    15 – 17 óráig 

 
Kezelések:  

 
Gyógytorna  egyéni és cso-

portos, Meckenzie  
gyógytorna,  

 

frissítő és gyógymasszázs,  
Fizikoterápiás kezelések,  

TENS kezelés  
 

Időpont egyeztetés:    
06-20/824-78-10  

 
Az egészségbiztosítási 

pénztári tagoknak kedvez-
mény! 

 
Jana Zoltán 

Diplomás Gyógytornász 

GYÓGYTORNA MAGÁNRENDELŐ 
NYÍLT 

Tápiógyörgye, Béke u. 4. 
(Dr. Ördög György  rendelője) 
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A Múzeumok éjszakája az or-
szág sikeres és lélekgazdagító ese-
ményévé vált az utóbbi években. 
„Nekünk is van múzeumunk” – 
gondoltuk az idei kulturális prog-
ramterv összeállításánál – adjunk 
hát ünnepet neki is. Kicsi, a mi lép-
tékeinkhez szabott, de sok minden-
ben különös, szívünkhöz közel álló 
és györgyeiségünk régi emlékeit, 
őseink küzdelmes életét és szerény 
emberségét őrző tárgyaival, gondo-
san rendezett tereivel és barátságos 
környezetével helyi létünk tudatát 
gondozza, lelkiismeretünket erősí-
ti, vigasztal, lélekben erősít és büsz-
kévé tesz vendégeink előtt. 

Mindezeknek az értékeit szeret-
nénk tudatosítani, kimondani és 
üzenni, sőt együtt megélni a hely-
színen. Hirdetni, hogy gazdag és 
őrzendő örökségünk tárháza ez a 
kedves 130 éves épület, amelyet 
1983. október 3-án nyitottunk. 
Olyan helyi vezetők kezdeménye-
zésére, akik a helyi kultúra érző és 
értő mecénásai voltak, s olyan helyi 

emberek lelkes munkája nyomán, 
akik tudták, hogy a györgyei élet 
értékmentői ők az utolsó órákban – 
hiszen más már nem teheti meg 
helyettük azt, aminek ők még meg-
tehetnek. 

(Kiss Miklós bácsi – Ladányi 
Annus néni – Theisz Józsi bácsi – a 
tárgyak gyűjtését kezdeményező 
Molnár László tanár úr – és mind-
azok, akik családi emléktárukból e 
tárgyakat önzetlen szívvel a közös 
emlékezet ápolására felajánlották) 

És tették mélységes emberi alá-
zattal, boldog megnyugvást adó 
tudatában annak, hogy nem kell 
elvinniük magukkal mindazt, amit 
az élet e falu szerény kulisszái kö-
zött rájuk hagyott – érezve, hogy 
lehet a jövő bármilyen díszsallan-
gos és talmi csillogású, az emberi 
munka verejtékeit közénk küldő 
régi tárgyak és lelkek finomságait 
üzenő formák és színek emlékeztet-
ni és figyelmeztetni fognak minket 
és a fiatalok eljövendő nemzedéke-
it. 

Főleg arra, hogy az emberi sze-
retet és megbecsülés, az őszinte 
segítőkészség vigasztaló tudata az 
egyszerű hajlékokban és szorgos-
dolgos kezek által készített tárgyak 
között született és adott erőt a léte-
zés nehéz időszakaiban. Nagyszü-
leink áldott emléke lebeg a mi mú-
zeumunk falai között. 

Talán sikerült megéreztetni ezt a 
jelenlévő 100 mai györgyei ember-
rel, akik az év leghosszabb napjá-
nak estéjén a múzeum udvarán 
pislákoló fáklyafénynél összegyűl-
tek, gyerekeink emlékműsorát hall-
gatták, a kemence tüzébe révedve 
lángost kóstoltak, értő és lelkes ve-
zetéssel a múzeum tereit végigjár-
ták, majd a Szeres együttes zenéjére 
közös táncot lejtettek. 

Legyen a jövőben is alkalom a 
helyi múltunk iránti tisztelet e szép 
m e g n y i l v á n u l á s á t  b a r á t i -
nosztalgikus estéken, a minket ösz-
szekötő érzések emlékhelyén kife-
jezni és átélni. 

Nagy Zoltán 

Múzeumunk emlékőrző és boldog ünnepi estje 

Bemutatkozik településünk lakója: 
 

Hámori Zsóka 
 

„Hámori Zsóka vagyok, 1981-ben szület-
tem Budapesten. Az érettségit követően 
adminisztrátorként helyezkedtem el egy 
pénzintézetnél. 2003-ban megszületett 
életem értelme, kisfiam Barnabás. Jelenleg 
egy kis faluban élünk a Férjemmel és a 
Kisfiammal. Gyermekkorom óta érdekel a 
színház és a táncművészet. Az írás csak 
mellékszereplőként állt mellettem, majd 
később fontos szerepet kapott az életemben, 
az érzelmeim és a gondolataim kifejező 
eszközévé vált. Az első verses alkotásom 
Édesapám halála után született. 
Főbb motívumai, tartalmi forrásai verseim-
nek, a tragédia és a veszteség hatására a 
bennem egyre erősödő érzelmi kötődés kife-
jezése egy jó Barátom felé, valamint önma-
gam és a világról alkotott elképzelésem. 
Szerepet kapott műveimben a lét kérdése és 
az elérhetetlen iránti vágyakozás is.” 
 
(Megjelent: Verselő Antológia 2009. című 
kiadványban) 

Hámori Zsóka: 
 
Tápiógyörgye 
 
Itt a kis faluban a patak partján, 
a múltat zengik süvítve a fák, 
s koszorúba font gyászán 
zöld fátyol ruhát ölt a táj. 
 
Itt a vérző Alföld pusztaságán 
a hajnal sírja évszázadok búját, 
s könnyei a szent föld harmatcseppi 
duzzasztják Illike folyamát. 
 
Hol a paták dobogása veri föl emlékeit, 
mikor a Tatár aratta kincseit, 
s aranykertnek hamvadó halmain 
foszlanak Szent Anna álmai. 
 
Ott messze a kéklő hegység láncai 
az égbe vájt rendületlen csúcsain, 
s szívükben a múlt hervadó képeit 
Syrius vakító fénye feledteti. 
 
S a láptenger áldott koronáját, 
e mennyei terményt, Isten áldását 
ragyogva takarja a déli napsugár, 
s fejét lehajtja előtte a délibáb. 

Hámori Zsóka: 
 
Györgyei mezőn 
 
Az égbolt tengerén seregélyraj úszik, 
s a tavasz kebelén remény lengedezik. 
Habszegfű fészkét veti a szerelem éjjelén, 
s szerenád parázslik az égi Lyra tüzén. 
 
 
Lelked peremét Aranka karmai vájják 
vérző sebed az Alföld csermei mossák, 
s trónodon az édenkert királyi fensége, 
a Kisfészkű aszat a Kárpátok ékessége. 
 
 
Forró napsugár szikrája vakít, 
s gerjeszti tüze a liget töviseit. 
Szellő lengeti Imola bájait a mezőn, 
s hívogató virágán Boglárka kér keringőt. 
 
 
Flóra kertjét ambrózia felhő borítja, 
s a tűzlepke apró szárnyait lángra gyújtja. 
A bárányparéj izzó ajkát zápor csitítja, 
s az örök szerelem titkát őszirózsa súgja. 
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Zenekarunk kultuszt teremtett Tápiógyörgyén 
(40 éve alakult a tápiógyörgyei úttörő fúvószenekar) 

Igen, ez a 40 év a györgyei kultúra 
különös és mélységes gyökerű, hírvi-
vő és büszkeséget adó időszaka lett a 
fúvószenekar által. 

Ezt gondoltam újra erős bizsergés-
sel a lelkemben, amikor az iskola ud-
varán felállított hatalmas színpadon a 
három zenekarból alakult zenészek 
100 fős csoportja, a jelen és a múlt he-
lyi zenei örökségének képviselői 
(hajdani és mai gyerekeink) fegyelme-
zett tartással, stílusos öltözékben, az 
ünnepiség és a meghatottság áhítatá-
val az emlékhangverseny kezdetén 
helyet foglaltak. És megerősített e gon-
dolatban az a pillanat, amikor a szín-
pad előtt ülő-álló györgyei emberek 
százainak várakozó, szeretetet és elis-
merést tükröző, ragaszkodó-boldog 
tekintetét láttam. Olyan erős lelki egy-
séget, az ünnepi várakozásnak és ösz-
szetartozásnak olyan tiszta megnyil-
vánulását éreztem a györgyei emberek 
között, amelynek megható erejében 
felidéződött az elmúlt évtizedek szép-
ségesen nyugodt, a györgyeiségnek 
értelmet és vigaszt adó állapota. 

Mit tehet a kultúra, a zene, az 
ütemre szabott közös élmények bódu-
lata, a gyerekeink által nekünk adott 
értékek büszke érzése, a közös áldoza-
tok látható-hallható gyümölcse, a 
szakszerűség és a lelkes akarat találko-
zása! 

Hát boldog revelációt hozott! 
Ez az ünnep díszes teret nyitott a 

bennünk roskadó emlékeknek, ame-
lyeket négy évtized alatt ez a zenekar 
nyújtott. 

A „csipet-csapat” gyermekségük 
önfeledt virgoncságát meghatott ün-
nepélyességre váltó, saját körükből 
kijelölt kis dirigensek által vezényelt 
friss produkciója után a 

Retro-csoport régi időket idéző 
zenéje a könnyekig meghatotta a jelen-
lévőket. 

Amikor eléjük lépett Mátyás Fe-
renc – Attila bácsi – az egy emlékfel-
szakító, időtlenséget sugalló, megható 
és - nem túlzás leírni -, hogy község-
történeti pillanat volt. Az ő alakja, 
mozdulatai, jellemének erejét is hirde-
tő tartása rögzült bennünk, és az évti-
zedek sem koptattak ezen az emléken. 
Minden „régi zenész” – öreg diákunk 
áhítattal tekintett pálcája lendülésére. 
És látszott az arcukon, hogy ezért a 
pillanatért érdemes volt újra elővenni 
a régi hangszert. És nemcsak azért az 
érzésért, hogy „még egyszer hadd 
muzsikáljak...” – hanem azért az önbe-
csülést is hordozó érzésért, hogy vala-
mikor ez a közösen megélt élménysor, 

a valahai györgyei zenekari lét nagy 
értéke az életüknek – és nagy élménye 
a szülőfalu embereinek – és sokáig 
ható, őket kísérő üzenete egy nagysze-
rű pedagógiai személyiségnek – ame-
lyet meg kell, mert íme meg lehet há-
lálni – most ebben a formában, ebből 
az ünnepi alkalomból. 

És ezt érezte Mátyás Ferenc, és ez 
nagyon fontos vigasz nekünk 
mindannyiunknak, hiszen tudjuk, 
hogy ő állt a kezdeteknél töretlen hit-
tel, akarattal és töretlen munkabírással 
szervezve, harcolva-dacolva minden 
nehézséggel. És mindig megtalálva az 
akkori valóság réseiben a lehetősége-
ket ahhoz, hogy Györgyén zenei élet, 
kultúra megteremtődjön. Előtte járt a 
koránál és tegyük hozzá, hogy küzdel-
méhez Györgyén sok jó partnert is 
talált. 

Ez így együtt – veletek régi zenész 
gyerekeink – most látjuk, micsoda 
érték! Köszönet nektek, hogy eljötte-
tek, hogy megmutattátok, hogy jövőt 
szolgáló szép érzések örök tanúi és 
hordozói vagytok ennek a helyi ügy-
nek itt, és az ország sok szegletében. 
Mind kiváló emberek vagytok, jó volt 
látni újra együtt benneteket, és tudjuk, 
hogy mindebben sokat tett az, hogy 
gyerekkorotokban zenéltetek, zenél-
hettetek itt, a szülőfalutokban. Köszö-
net Bálint Attilának a lelkes szervező 
munkájáért. 

És rázendített a mai zenekar, a 
jelenvalónk büszkeség-hírnökei, egy, a 
faluval élő ifjoncok öntudatos fiatal 
csapata, akik a fúvós hagyományok 
profizmusával üzenték, adták bizony-
ságát annak, hogy a helyi zenei örök-
ség biztos és tudatos hordozói. 

Élükre állt Toperczer Tibor, ez a 
szép tartását szerénységgel viselő em-
ber, aki az elmúlt két évtizedben a 
zeneiskola és a zenekar élén állva ösz-
szetartotta, újabb hírnévre vezette és 
új szakmai irányban erősítette a zene-
kart. Eredményes és küzdelmesen 
szép szakmai munka bizonyságát tük-
rözi, hordozza és bizonyítja ez a 20 év 
kedves Tibor! A tapsok intenzitása 
mindig visszajelzi ezt neked. 

A szakmai és emberi együttlét, az 
egymás rezdüléseinek érzése, a rutin-
ná nemesedett és mégis mindig meg-
újulni képes zenei hangzás összefogja 
ezt a csapatot és magával ragadó mély 
érzésekkel dús élményt nyújt a hallga-
tóságnak. 

Ezt adja már régen, emelve ünne-
peink fényét, élményt és áhítatot küld-
ve arra a györgyeiekből toborzódott 
szülői és zenét érző-értékelő emberi 

csoportra, amely támogató akarattal és 
rajongó szeretettel mögöttük áll. 

Nagy értéke falunknak, hogy a 
Toperczer házaspár (Tibor és Szilvia) 
személyében ilyen követőkre leltünk, 
akik a Mátyás házaspár (Ferenc és 
Éva) alapozó tettei után a helyi zenei 
életet ébren tartották és tovább fejlesz-
tették. Mellettük a folyamatosság és a 
hűség példájaként ott van 1976 óta 
Szótér Béla tanár úr, akinek hallatlan 
népszerűsége ezen az ünnepi délutá-
non is méltán megnyilvánult, hang-
szeres szólója pedig különös zenei 
élményt nyújtott.  Szakmaiság-humor-
bölcsesség és emberség sűrűsödik 
örök mosolya mögött. 

Több, a helyi zenei oktatás valahai 
mestere is eljött erre az alkalomra, 
hiszen az ő életükben is példa értékű 
volt az a lehetőség, amit ez a falu ne-
kik, mint zenetanároknak nyújtott. Az 
ünnep nekik is megköszönte a munká-
jukat, s kedves-nosztalgikus délután-
nal ajándékozta meg őket. 

Külön kell szólnom az ünnepi dél-
után műsorvezetőiről, akik oly tisztán 
beszélve, az elmúlt évtizedek legemlé-
kezetesebb eseményeire reagálva, 
aránytévesztés nélkül, nagyon kultu-
ráltan és az esemény értékéhez méltó 
módon vezették a műsort (Tóth Zsóka 
és Szabó Tünde). 

Amikor a három zenekar együtt 
játszott, az beteljesítő, a reveláció ere-
jével ható üzenete és élménye volt a 
nagyszerűen szervezett ünnepnek, a 
hálás és elérzékenyült hallgatóságnak. 

Azt üzente, hogy Györgyén vala-
mikor megfogant a zene, azóta kísér 
bennünket, itt van velünk napjainkban 
is, és a jövő sem lesz ütemes-rezes-
lágyító dallamok nélkül. Kísérni fogja 
életünket – erre bizonyosság a maiak 
erős ragaszkodása a múlt örökségé-
hez, és lendületes harcuk-munkájuk a 
györgyei zenei élet méltó jövőjének 
megteremtéséért. És ebben részes a 
Boda Joci által képviselt újabb stílus 
is, mert lelkes élvezői vannak. 

Ebben együtt kell lenni velük! Ezt 
is hirdette az ünnepi délután és este, 
amelyet baráti beszélgetéssel - jó va-
csorával a zeneiskola hangulatossá 
varázsolt udvarán tölthettünk. Csodá-
latos volt együtt lenni több száz emlé-
kező emberrel a koranyári estében. 

Úgy búcsúztatok, hogy az 50. év-
fordulón újra itt lesztek együtt. Kívá-
nom, hogy mindenkivel újra találkoz-
hassunk – s hozzátok még sok-sok új 
györgyei gyerek csatlakozhasson. 

A zene a miénk marad itt általatok! 
Nagy Zoltán  
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40 éves a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 

2010. július 3-án a Tápiógyörgyei 
Ifjúsági Fúvószenekar megalakulásának 
40. évfordulója alkalmából jubileumi 
hangversenyt rendeztünk a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola udvarán. 

Az est főszereplői, a zenészek egyen-
ként vonultak be (nagy ováció közepette) 
a felállított három színpadra. Először a 
Csipet-Csapat tagjai foglalták el helyü-
ket, utána a Retro-Úttörő Zenekar tagjai 
“masíroztak” be, majd az Ifjúsági Fúvós-
zenekar zenészei. Végül pedig a két kar-
mester Mátyás Attila és Toperczer Tibor. 

 
A jubileumi esten Tóth Zsókával 

együtt konferáltunk, az alábbi vissza-
tekintést a múltba,  (az anyaggyűjtést 
közösen készítettük): 

 
Tápiógyörgyén 1966-ban alakult 

meg a furulyaegyüttes, amelyet ké-
sőbb az úttörőzenekar váltott fel. A 
zenekar tényleges működésének kez-
dete 1970. december 11-re datálható, 
amikoris Bartók Béláné, Pásztory 
Ditta, ifj. Bartók Béla és a Bartók-
kutató Denis Dilla belga professzor 
jelenlétében Mátyás Attila tanító ve-
zénylésével a Tápiógyörgyei Általá-
nos Iskola furulya együttese előadta 
Bartók "Gyermekdalok" című alkotá-
sát. Az akkor még igen szerény és 
nehéz körülmények között működő 
zeneiskola zenekarából mára egy 
szakmailag elismert, széles körben 
kedvelt zenekar vált. 

 
Kezdetben bőven akadtak megol-

dandó problémák, mindenekelőtt 
leginkább a hangszerhiányt kellett 
fokozatosan legyőzni. Azonban az 
ebben a csöppnyi faluban dolgozó 
tanároknak, s köztük is Mátyás Fe-
renc zenekarvezetőnek sikerült a 
község gyermekeivel a zenélést meg-
szerettetniük, és egy lelkes, vidám 
csapatot hoztak létre. A gyerekeknek 
kiváló lehetőséget nyújtott a zenélés 
a mindennapok színesebbé tételére; a 
közösségi munka, az „együttzenélés” 
örömeinek és nehézségeinek megta-
pasztalására; valamint nem utolsó-
sorban a különböző kirándulásokon, 
utazásokon, fellépéseken való részvé-
telre. A fiatal úttörőzenekar hamaro-
san egy sor rendezvény, köztük kü-
lönböző zenekari találkozók állandó 
vendége lett, melyeket pl. Szobon, 
Dunakeszin, Vácon, Gödöllőn, Rác-

kevén tartottak, de szolgáltattak ze-
nét a Munkásőrség egységgyűlésein, 
a Pest megyei pártbizottságnak a 60 
éves évfordulójára rendezett emlék-
ülésen, úttörőavatásokon, katonai 
eskütételeken is. 

Mátyás Ferenc 20 éven keresztül, 
1990-ig állt a Tápiógyörgyei Zeneis-
kola és a zenekar élén. Odaadó mun-
káját, lelkes hozzáállását, a gyerme-
kekkel való szeretetteljes törődését 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. Vala-
mennyi, a zenével itt ismerkedő fiatal 
- mondhatom, hogy – egy életre szóló 
élményt, „tanítást” kapott tőle. 

 
1990-ben a zeneiskola és a zene-

kar irányítását Toperczer Tibor vette 
át. Nehéz helyzetben volt, mert egy 
mindenki által nagyon szeretett, tisz-
telt embert kellett pótolnia. De tudá-
sával, tenniakarásával és azzal, hogy 
a zenekar fejlődése mindennél 
előbbrevaló volt számára, kivívta 
valamennyi györgyei tiszteletét és 
szeretetét. Vezetésével a zenekar az 
1970-ben elkezdett munkát méltón 
folytatta tovább és büszkén vitte hí-
rét Tápiógyörgyének. A zenekar több 
szakmai megmérettetésen is részt 
vett – gondoljunk itt a két minősítő 
hangversenyre, ahol először 1996-ban 
a zenekar koncert- és showzene kate-
góriában nemzetközi ezüst diplomát 
kapott, majd 2000-ben show és me-
netzene kategóriában nemzetközi 
arany minősítésben részesítették. 
Kiváló kapcsolatokat alakított ki más 
fúvósegyüttesekkel, zenei rendezvé-
nyek és fesztiválok egyre gyakoribb 
állandó szereplőjévé vált. A számos 
fúvószenekari találkozó és fesztivál, 
illetve rendezvény közül a teljesség 
igénye nélkül említeném a Szolnoki 
vagy Gyulai Fúvószenekari Fesztivá-
lokat, a tápiószelei Nemzetközi Béke 
Nyugdíjas Világtalálkozót, illetve 
Újszilváson, Szent-mártonkátán és 
Budapesten is rendszeresen lép fel a 
zenekar. Mindemellett az olaszorszá-
gi, az erdélyi, felvidéki és a svájci 
vendégszereplések szintén rengeteg 
élménnyel gazdagították a lelkes csa-
patot, amely a györgyeieknek is 
rendszeres programokkal szolgál: 
kijelenthetjük, hogy a karácsonyi 
hangverseny mellett a „Szabad egy 
táncra” zenés est, valamint az ősszel 
megrendezésre kerülő „Szüreti bál” 

mára már hagyománnyá vált 
Tápiógyörgyén. 

 
A jubileumi hangversenyre nem-

csak 100 zenész és igen nagy közön-
ség, de néhány –a zeneiskola, zene-
kar történetében szerepet játszó ven-
dég is eljött. Ezen a jubileumi esten 
együtt ünnepelt velünk. 

Pócz Ildikó, Hüfner Károly, (volt 
tanárok), Béres Károly ( a ceglédi 
zeneiskola nyugalmazott igazgatója) 
Nagy István (jelenlegi zeneiskolai 
tanár) 

Szótér Béla (aki 1976 óta folyama-
tosan tanít Györgyén, és aki a kon-
certen gyönyörű tárogatószólóval 
örvendeztette meg a nagyérdeműt) 

Ladányi Ádám (aki 2009 óta tanít 
a Zeneiskolában, és persze zenélt is a 
koncerten)  és a zeneiskola jelenlegi 
megbízott igazgatója, Toperczerné 
Erdélyi Szilvia. 

 
A jubileumi hangversenyen 3 ze-

nekart hallhattunk: a zeneiskola Csi-
pet-csapatát, a „régi öregekből” erre 
az alkalomra ismét összeállt Retro-
Úttörő Zenekart, valamint az Ifjúsági 
Fúvószenekart. 

Mindhárom csapat kitett magáért, 
tudása legjavát adta a koncerthez. A 
Csipet-csapat zeneszámait a 8. osztá-
lyos növendékek „dirigálták”, na-
gyon pontosan, szépen szólt a banda. 
Persze a legnagyobb izgalommal a 
„Retro-úttörők” megszólalását várták 
sokan, illetve ez a csapat készült ta-
lán a legnagyobb buzgalommal az 
estre. A többség hosszú évek óta nem 
vett hangszert a kezébe, maximum 
csak a nosztalgiázó történetmesélé-
sekkel elevenítette fel zenekari emlé-
keit: „Amikor Csillebércen…vagy a 
vándortáborban….vagy 
Mátrafüreden…” 

Az első próbákon még több volt a 
beszéd, a képnézegetés, a rácsodálko-
zás a másikra: Jé, te vagy az?! stb 

Aztán előkerültek a régi kották, 
lassan tisztázódtak a szólamok, ösz-
szeállt a banda. Szombaton vidáman 
szólt a régi „úttörősláger” a Mint a 
m ó k u s ,  a  T á n c o l j ,  t á n c o l j , 
„dörmögtek” a tubák a Basszus pol-
kában és nem süllyedt el a Titanic. 
Régi tanítványait nagy örömmel ve-
zényelte Mátyás tanár úr, aki az utol-
só próbákon is résztvett, ő is nosztal-
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Kedves Szurkolóink! 
Labdarúgó csapataink számára 

június 12-vel  befejeződött a 
2009/2010-es idény. 

Ezt követően játékosnak, vezetőnek  
és a csapat körül „bábáskodó” meg-
annyi sport szerető  embernek jut egy 
kis lélegzetvételnyi szünet és egyben 
jól esik a labdarúgó világbajnokság 
mérkőzéseiben is elmerülni. 

Természetesen gondolataink már a 
2010/2011-es bajnokság előkészületein 
járnak, hogyan mi módon tehetnék a 
györgyei futballt jobbá, eredményeseb-
bé, hogyan tudjuk a következő bajnok-
ságban is a csapat eredményes műkö-
dését megszervezni, biztosítani. 

De mielőtt meghoznánk a végső 
döntéseket vessünk számot az elmúlt 
szezon eredményeivel.  

Utánpótlás csapataink a várakozás-
nak megfelelően szerepeltek. 

Az U19-es csapatunk szinte az 
utolsó pillanatokig versenyben volt a 
harmadik hely megszerzéséért, ami 
sajnos nem sikerült. A megszerzett  4. 
hely a végén egy kicsit csalódást jelen-
tett, mert csapatunk a bajnokság jelen-
tős részében a dobogón állt, így bíz-
tunk legalább a 3. hely elérésében. De 
be kellett látnunk, hogy a csapatot hát-
ráltató objektív körülmények és  egy 
sorsdöntő mérkőzésen mutatott 
dekoncentrált játék a harmadik he-
lyünk „elúszását” jelentette. Az U13-

as csapatunknál a legfontosabb cél az 
volt, hogy  tisztességgel  játssza végig  
a bajnokságot. A csapat bajnokságba 
történő benevezésénél igazán jó meg-
oldást nem tudtunk választani, ezért  a 
2-3 évvel idősebb játékosok között túl 
sok esély az eredményes szereplésre 
nem nyílt, ennek ellenére több mérkő-
zésen csak a hajrában maradtunk alul, 
ami - látva a játékosok hozzáállását- a 
jövőre  nézve bizakodást jelenthet. 
Összességében megállapíthatjuk, hogy 
utánpótlás csapatainkat Árvai István 
eredményesen, nagy odaadással, lelki-
ismeretesen edzette, amely munkára a 
következő bajnokságban joggal lehet 
építeni. 

A felnőtt csapatunk szereplésétől 
mindent összevetve többet vártunk. A 
megszerzett 9. hely a tabellára nézve a 
középmezőny végét jelenti, de ez nem 
nyugtathat meg senkit. Csapatunk játé-
kos állományában jóval több volt, mint 
amit a végső helyezés elárult. Hogy ez 
a nagyobb játékerő miért nem jelent 
meg több győzelemben és kevesebb 
kudarcban,  azt a  csapat évadzáróján 
és a törzsszurkolói ankéton elég jól 
kielemeztük. Egy dolog biztos, a játé-
kosainktól még  felelősségteljesebb 
hozzáállást kell elvárnunk és megkö-
vetelnünk, hogy a következő bajnok-
ság végén elmondhassuk, a csapat jól 
szerepelt, megtett mindent  a maximá-

lis eredmény elérése érdekében. 
A szakmai és gazdasági lehetősége-

inket értékelve a csapat vezetése úgy 
döntött, hogy a következő bajnokság-
ban a csapataink szakmai vezetéséért 
új szakemberek lesznek a felelősek. 

A felnőtt csapatunkat Viola Kál-
mán, az utánpótlás csapatainkat Varga 
Ádám fogja irányítani. 

Ez úton is szeretném megköszönni 
Józsa László és Árvai István eddigi 
munkáját, amit a felnőtt és az utánpót-
lás csapatok felkészítése során végez-
tek. Mindkettőjüknek további sok si-
kert kívánok a magánéletben és a lab-
darúgás területén egyaránt. 

A felnőtt és az utánpótlás csapata-
ink megerősítésével kapcsolatban foly-
tatott eddigi tárgyalások reményt ad-
nak arra, hogy csapatainkat sikerül  
megerősíteni, amely egy eredménye-
sebb, több örömet hozó új bajnokságot  
jelenthet.  

Kérem kedves szurkolóinkat, hogy 
továbbra is tartsanak ki csapatunk mel-
lett, szurkoljunk együtt  és segítsük 
minél többen lehetőségeink szerint a 
csapat eredményesebb szereplését. 

 
Hajnal József  

giázott és persze végigkérdezett min-
denkit, hogy ki mivel foglalkozik 
most, hogyan alakult az élete. Mi 
pedig megjegyeztük magunk között, 
hogy a tanár úr semmit sem örege-
dett. Talán még most is jobban bírná 
a túrázásokat, mint mi (és persze egy 
korty víznél nem adna többet, ha 
megállnánk pihenni) 

Természetesen a Tápiógyörgyei 
Ifjúsági Fúvószenekar tagjai is ké-
szültek és nemcsak a fellépésre, ha-
nem a zeneiskola csinosítására is 
nagy gondot fordítottak, hogy az 
megfelelő színtere legyen majd a 
koncertet követő vacsorának: gyö-
nyörű színes képet festettek a szol-
fézsterem falára, leporolták és kiállí-
tották a régi hangszereket, takarítot-
tak. Külön szeretnénk kiemelni 
Bodnár Szabó Gabriella, György Sá-
ra, Lellei Márti, Füle Zsuzsanna, Füle 
Judit, Szabó Tünde, Vágó Krisztina, 
Varró Vivien, Boda József, Sinka Gá-
bor, Varró Bálint, valamint Vágó Gá-

bor, Varró Péter, Szinok Richárd, 
Sztregura Alex és Hegedűs Roland 
munkáját. Külön kiemelném Füle 
Zsuzsit, aki festett, régi videókat né-
zett (hogy legyen mit összevágni) és 
velem együtt 20 év anyagát gyűjtötte 
össze naplóba. 

Köszönjük továbbá azon segítőink 
támogatását is, akik hozzájárultak, 
hogy a zenészek és vendégeik a 
hangverseny után az estet, egy finom 
vacsora mellett, jó hangulatban, be-
szélgetve tölthették el. Köszönjük a 
vacsora elkészítését Tóth Istvánnak, 
Árva Józsefnek és Sinka Istvánnak, a 
vacsorához a savanyúságot Lakatos 
Istvánnak, a büfében a segédkezést 
Balogh Sándornak, Füle Istvánnak, 
Remecz  Zsuzs inak,  Ladányi 
Sándornénak, a kávét Molnár Zoltán-
nak, a sört Varga Istvánnak. Továbbá 
köszönet illeti Vágány Györgyöt és 
Bálint Attilát a gyönyörű és finom 
tortáért, amelyet erre az estére készí-
tettek, a tortán a zenekarosokról a 

délutáni próba után készített fotó 
díszelgett. 

A koncert végén a száztagú zene-
kar olyan régi nótákra is rázendített, 
mint a Compleanno, a Híd a Kway 
folyón és a Csínom Palkó. Biztos hall-
gatni is olyan nagy élmény volt, mint 
eljátszani. A gigantikusra nőtt bandát 
Mátyás tanár úr és Toperczer tanár 
úr felváltva vezényelte. A végén ösz-
szeálltunk egy közös fotóra, mely 
értékes emléke lesz ennek az estének, 
majd átmentünk a zeneiskolába va-
csorázni, beszélgetni. A vacsora alatt 
régi videofelvételekből összevágott 
válogatást is lehetett nézni, köszönet 
érte Csieklinszki Bélának, nagy mun-
ka volt! 

Remélem, hogy lesz még jubilálni 
valónk a jövőben is, hogy talán 10 év 
múlva rendezhetünk egy hasonló 
estet, ahol ilyen nagy lelkesedéssel 
örömzenélhetünk együtt! 

Szabó Tünde 
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A Wünnewil-Flamatt-i tűzoltó 
egyesület tagjai a helyi tűzoltók 
meghívásának eleget téve július 
első napjaiban meglátogatták köz-
ségünket. 11 fős küldöttségük a 
helyi tűzoltók és az önkormányzat 
gondoskodása mellett vidám és 
hasznos napokat töltött nálunk. 
Sinka Gábor, a tűzoltók egyesüle-
tének elnöke gondoskodott arról, 
hogy érdekes szakmai tapasztala-
tokkal gazdagodhassanak. A buda-
pesti XIII. kerületi és a nagykátai  
tűzoltóság laktanyáiban tett láto-
gatásuk, valamint a györgyei tűz-
védelmi állapot megismerése után 
nagy elismeréssel nyilatkoztak a 
látottakról. Jó volt látni komoly 
szakmai érdeklődésüket. És jó volt 
megtapasztalni őszinte barátságu-
kat, emberi közvetlenségüket is, 
amelyet a györgyei program gaz-
dagsága, a vendéglátók nagyvona-
lú gondoskodása erősített. 

Jövőre viszontlátogatásra hív-
ták meg tűzoltóinkat, akiknek bol-

dog szándékuk a kapcsolat további 
ápolása. Külön öröm, hogy a két 
település 16 éves gazdag kapcso-
latrendszere tovább szélesedett. 
Hazaérkezésük után küldött üze-
netükben kérték, hogy köszönetü-
ket erősítsem meg a különös és 
felejthetetlen élményekért mind-
azoknak, akik e néhány napban 
gondoskodásukkal, figyelmessé-
gükkel, baráti gesztusaikkal mel-
lettük voltak a tolmácsolásban, a 
nagyszerű panziói körülmények 
között, a kulturális programon, a 
györgyei esték baráti asztalainál és 
a látogatást lezáró tápió-
szentmártoni Kincsem-parki dél-
előttön. 

Biztosan tudom, hogy mind-
ezek a gesztusok Wünnewilben 
viszonzásra találnak majd a követ-
kező évben – és tovább mélyülnek 
a két tisztes egyesület tagjainak 
szakmai-baráti kapcsolatai. 
 

Nagy Zoltán 

Pest megyei horgászverseny Tápiógyörgyén  
2010. június 26-án a Tápiógyörgyei 

Horgász Egyesület kapta meg a rende-
zés jogát a Pest megyei Horgászszövet-
ség csapat ill. egyéni horgászversenyé-
hez. A belvíz okozta nehézségek ellené-
re és hosszas szervezés után szombat 
reggel 15 csapat 60 fővel megérkezett 
az 1-es tóra. 

A verseny előtt mint mindig, most 
is kisorsoltuk a horgászhelyeket. 4 
szektor lett kijelölve és azon belül pe-
dig 15 hely. Minden csapat 1-1 verseny-
zőt nevezhetett a szektorokba.  

Az időjárás sajnos nem kedvezett a 
versenynek, ugyanis egész idő alatt 
esett az eső kisebb, nagyobb megszakí-
tásokkal, viszont ez sem szegte kedvét 
a horgászok lelkesedésének. Előkerül-
tek a gumicsizmák, esőkabátok és nap-
ernyők, amelyek most esernyőként 
funkcionáltak.  

Mindezek után elkezdődhetett a 
verseny, amelyen eleinte nem nagyon 
volt kapás.  

A tó adottságánál fogva számos 
nagy testű hal akadt horogra, voltak 

viszont kevésbé szerencsések is akik-
nek zsínórja bánta a próbálkozást. A 
hazai csapat egyik tagjának sikerült 4 
nagyobb testű halat kifognia, amivel -
legnagyobb örömünkre meg is nyerte 
az egyéni versenyt.  

Míg a horgászok küzdöttek a halak-
kal, addig a szervezők, a helyi horgász 
egyesület vezetőségi tagjai és feleségeik 
nekiláttak elkészíteni a „bogrács gu-
lyást”. Ez persze a legjobb hangulatban 
telt el, viccelődések és csipkelődések 
közepette, aminek meg lett az eredmé-
nye, és 100 adag ételt szolgáltunk fel a 
vendégek és kisérőik részére. A meleg 
étel és jó itóka elfogyasztása közben 
legalább kicsit felmelegedhettek a ver-
senyzők. A verseny 13 óráig tartott és 
pontos mérlegelés, majd összesítés kö-
vette, amelyek a következőképpen ala-
kultak:  

Csapatverseny helyezettei: 
1.Szentendre csapata 
2.DCM Vác csapata 
3.Egresmenti Nimród csapata 
4.Őrbottyán csapata 

A helyezésekért járó kupákat a 
Tápiógyörgyei Horgász Egyesület ké-
szítette külön erre az alkalomra, ame-
lyeket az elnök, Nyitrai Dániel adott át. 

 
Egyéni verseny helyezettei: 
 

1. Halmai László 6,3 kg kifogott hallal 
2. Szűcs Norbert 5,4 kg kifogott hallal 
3. Benedek Ferenc 5,14 kg kifogott 

hallal 
Az egyéni győzteseknek járó díjakat 

a Horgászegyesületek Pest Megyei 
Szövetsége ajánlotta fel és ügyvezető 
igazgatója, Berényi Béla adta át.  

 
A szövetség ill. a résztvevő horgá-

szok megköszönték és elismerésüket 
fejezték ki a szervezők munkájáért.  

Örömünkre szolgál, hogy nem volt 
hiába munkánk és reméljük, ezen ren-
dezvénnyel falunk jó hírét kelthettük 
megyénkben!  

Nyitrai Dániel 
elnök 

Svájci tűzoltó vendégek szép napjai Györgyén Patkós Dani  
az országos olasz nyelvi 

verseny győztese  
Az idei olasz nyelvi országos kö-

zépiskolai tanulmányi versenyt egy 
györgyei diák, Patkós Dániel, isko-
lánk egykori tanulója nyerte. Először 
történt meg, hogy a györgyei iskolá-
ból valaki országos tanulmányi ver-
senyt nyert. Elismerést, gratulációt és 
büszkeséget is általunk. 

További sikereket kívánunk 
neked az életpályán, Dani! 

Az időzítéssel sincs baj, hiszen ez 
a nagyszerű eredmény a györgyei 
o lasz  nyelv i  ok ta tás  k ivá ló 
fortisszimója. Éppen 20 évig folyt az 
olasz nyelv tanítása Györgyén, s mi-
vel nincs utódja Rékasi Tibornénak, 
az olasz nyelv és kultúra helyi megte-
remtőjének, így ez a gyerekeinknek 
sok élményt adó nyelv immár nincs 
tanrendben a mi iskolánkban. Ered-
ményei sokáig haszonnal kísérik majd 
azokat, akik részesülhettek benne, s 
hogy milyen eredményes volt; - íme, 
most (sok más díj mellett) ez az or-
szágos első hely is igazolja. 

Nagy Zoltán  
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TÁJÉKOZTATÓ 

Mindennapi életünk komoly környezeti 
problémája a keletkező hulladékok mennyisége és sokfé-
lesége. Mivel a hulladékot mi termeljük, fontos tudni, 
hogy ezek mennyiségét hogyan csök-
kenthetjük, milyen lépésekkel járul-
hatunk hozzá a tiszta és egészséges 
környezetünk fenntartásához.  
Mindannyiunk közös feladata tehát 
környezetünk tudatos védelme, ezért 
a most induló sorozatunkkal célunk, 
hogy folyamatosan ismertessük meg 
Kedves Ügyfeleinket és Olvasóinkat 
a háztartásukban keletkező hulladé-
kok helyes gyűjtésével, kezelésével, 
hasznosításával kapcsolatos gyakor-
lati ismeretekkel, hasznos és közérdekű információkkal!  
Ebben a lapszámban néhány alapfogalmat, a házhoz 
menő szelektív gyűjtés rendjét valamint egy építési-
bontási hulladék elhelyezésével kapcsolatos akciót is-
mertetünk. Tartsanak velünk! 
Helyzetkép 
A fogyasztói társadalom hatása 
Az emberi tevékenység eredményeként, a fogyasztói 
társadalom korában - az élet minden területén - keletkez-
nek hulladékok. A háztartásainkban főként a megvásá-
rolt termékek elfogyasztása és használata eredményez 

hulladékot. Ezek előállítása és kereskedelmi forgalomba 
hozatala is jelentős mennyiségű hulladék képződésével 
jár. A napjainkban keletkező hulladékok gyűjtése, keze-

lése, hasznosítása, ártalmatlanítása 
komplex hulladékgazdálkodási fel-
adat. 
 
Szemét vagy hulladék?  
Gyakran összekeverjük ezt a két fogal-
mat. Nézzük meg, mit jelentenek! 
Hulladéknak nevezzük azokat az 
anyagokat, amelyek keletkezésük 
helyén (háztartások, szolgáltatás, ipar, 
mezőgazdaság) haszontalanná váltak, 
de anyagfajtánként külön kezelve, sze-

lektíven gyűjtve még másodlagos nyersanyagként hasz-
nosíthatóak.  
A szemét nem hasznosítható, tehát szelektíven nem 
gyűjthető, ezért környezetétől elzártan kerül lerakásra a 
hulladéklerakón.  
Tudta-e, hogy Magyarországon évente kb. 3 Gellért-
hegynyi hulladék keletkezik?  
Ennek a mennyiségnek megközelítőleg 1/3-át lehetne 
szelektíven gyűjteni, 1/3-át pedig komposztálni. A fen-
tiek alapján is látható, hogy nem minden hulladék sze-
mét!  

A k c i ó ! 
Az építkezés - legyen az felújítás 
vagy új ház építése – során sokszor 
problémát okoz a keletkező építési-
bontási hulladék elhelyezése. 
Az „ÖKOVÍZ” Kft. ennek megoldá-
sára egy akciót hirdet, mely keretén 
belül a ceglédi regionális hulladékle-
rakón 2010. május 15-től térítésmen-
tesen helyezhetőek el – mennyiségi 
korlátozás nélkül, a következő minő-
ségi követelmények mellett – az 
alábbi hulladékok: 
 

beton 
Minőségi követelmény: homogén, tiszta 
és szennyeződésmentes; 50 cm alatti 
befoglaló méretű; vasalásmentes 
 
tégla 
Minőségi követelmény: homogén, tiszta 
és szennyeződésmentes  
 
beton, tégla, cserép és kerámia frak-
ció vagy azok keveréke  
Minőségi követelmény: homogén, tiszta 
és szennyeződésmentes; 50 cm alatti 
befoglaló méretű; vasalásmentes 
 

föld és kövek 
Minőségi követelmény: homogén, tiszta 
és szennyeződésmentes 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
a regionális hulladéklerakó kizáró-
lag a fenti felsorolásban szereplő 
hulladék fajtákat fogadja térítés-
mentesen!  
Az akció visszavonásig érvényes! 
Kevert építési és bontási hulladék 
továbbra is az érvényes lerakati díj 
ellenében helyezhető el a lerakón.  

 

 „ÖKOVÍZ” Kft.  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy  

Tápiógyörgyén  
az alábbiak szerint alakul  

a házhoz menő szelektív gyűjtés rendje: 

július 16., augusztus 19., szep-
tember 17. 

Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük? 
színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack 

(ásványvizes, üdítős) műanyag kupak 
 

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 hasz-
nos információ a www.okoviz.hu és 

www.hulladekboltermek.hu honlapon olvasható. 
Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisz-

tasága, jövője érdekében! 
Segítő közreműködésüket, köszönjük! 

Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje 
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Tájékoztató a LEADER II. körös 
pályázati lehetőségekről 

 
Várhatóan 2010. szeptember 1-

30. között kerülnek ismét megnyi-
tásra a LEADER pályázat jogcímei. 

S z e r e t n é n k  a  m i k r o -
vállalkozások figyelmébe ajánlani 
a következő vállalkozás alapú fej-
lesztéseket: 

Érintett települések: Farmos; 
Kóka; Nagykáta külterülete; Pánd; 
Szentmártonkáta; Szentlőrinckáta; 
T á p i ó b i c s k e ;  T á p i ó g y ö r g y e ; 
Tápiószele; Tápiószentmárton; 
Tápióság; Tápiószőlős; Tóalmás; 
Újszilvás; 

Családi napközik fejlesztésének 
támogatása 

A családi napközinek helyt adó 
épület korszerűsítésére, infrastruktú-

rájának fejlesztésére, gyermekfejlesz-
tő eszközök igénybevételére, játékok, 
eszközök beszerzésére, kialakítására 
lehet támogatást igényelni. 

Helyi terméket előállító, forgal-
mazó, helyi szolgáltatást végző vál-
lalkozások támogatása 

Helyi termékek feldolgozásának 
és létrehozásának, helyi szolgáltatá-
sok támogatása, eszközök beszerzé-
se, építés, felújítás, ingatlanhoz kap-
csolódó kisléptékű infrastruktúra-
fejlesztések. (Csak jelenleg is működő 
mikrovállalkozások, vagy adószámmal 
rendelkező magánszemélyek igényelhet-
nek támogatást.) 

Zöldhulladék kezelő, feldolgo-
zó felületek kialakítása 

Zöldhulladék feldolgozó, daráló 
gépek beszerzése, telekhatáron belü-
li  kisléptékű  infrastruktúra-

fejlesztés, területrendezés, kerítés, 
megfigyelő rendszer kiépítése. 

Turisztikai vonzerő növeléséhez 
szükséges eszközbeszerzés 

Hintók, lószerszámok, tradicio-
nális eszközök vásárlására, turiszti-
kai attrakciók népszerűsítésének 
támogatására. 

Turisztikai szolgáltatások fej-
lesztése 

Bemutatóhelyek, istállók, kará-
mok, ketrecek kialakítására, már 
meglévők felújítására, falusi magán-
szálláshely kialakítására, már meglé-
vők felújítására, korszerűsítésére, a 
szálláshelyekhez közvetlenül kap-
csolódó kisértékű tárgyi eszközök, 
valamint tradicionális eszközök be-
szerzésére vehető igénybe támoga-
tás. 

HAJT-A Csapat Egyesület 

2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. Telefon: 06-53-583-550 
balazsbernadett@hajtacsapat.t-online.hu, www.hajtacsapat.hu 

Hétfő 800 – 1230    1300 – 1900 
Kedd 800 – 1230    1300 – 1700 
Szerda 800 – 1230    1300 – 1700 
Csütörtök 800 – 1230    1300 – 1700 

Péntek 800 – 1200 

 

Irodai elérhetőségek 
Postacím:  

2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. 
Telefon: 06-53-583-550, Telefax: 06-53-383-010, 
E-mail: karmanedit@hajtacsapat.t-online.hu 

Honlap: www.hajtacsapat.hu 

A pályázatokkal kapcsolatban irodánk várja a kedves érdeklődőket! 
HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET munkaszervezetének ügyfélfogadási rendje 

Rendőrségi hírek 
 

Nyár van, így vége a fűtési szezonnak, azonban a „fa árusok „ továbbra is jár-
ják a településeket, és áldozatokat keresnek főként az idősek körében.  

2010. június 26-án Nagykátán egy idős házaspárhoz csengettek be többen, 
hogy jó áron fát árulnak, az erőszakos rábeszélést követően a házaspár vásárolt is 
a fából.  

A fa behordása közben az egyik elkövető kifigyelte, hogy  a vásárlók hol tart-
ják megtakarított pénzüket, és miközben szóval tartották a házaspárt, a lakásból 
elvitték a maradék készpénzt is.  

Felhívjuk ezért a lakosság figyelmét, hogy saját érdekükbe legyenek  sokkal 
figyelmesebbek, óvatosabbak! 

Kérjük az időseket, hogy lakásukba, illetve a hozzá tartozó bekerített udvarra, 
ismeretlen személyeket semmilyen indokkal ne engedjenek be! 

Ha mégis ilyen eset fordul elő, haladéktalanul értesítsenek valamilyen hozzá-
tartozót, barátot, ismerőst, szomszédot, illetve  a rendőrséget ( 06-29-440-007, in-
gyenesen hívható: 107, 112). 

Köszönetnyilvánítás 
 

Fájó szívvel mondunk 
köszönetet  

mindazoknak, akik mély 
fájdalmunkban együtt 
érezve kísérték utolsó 

útjára szeretett  
és felejthetetlenül  

jóságos édesanyánkat 
 

Tóth Antalné  
sz. Czilyó Teréz 
(1944 – 2010.) 

 
és sírjára elhelyezték a 

kegyelet virágait. 
 

Köszönettel:  
Gyászoló család 
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