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Tisztelt Györgyeiek! 
 

Engedjék meg, hogy minden képviselő- és polgármesterjelölt nevében megköszönjem Önöknek a 2010. évi Önkormányzati 
választásokon való részvételt. A nagyszámú jelentkező és a lakossági fórumon tapasztalt érdeklődés, valamint a település első nyílt 
alakuló ülése után azt a megállapítást kellett tennünk, hogy az itt élőket érdekli a demokrácia és figyelik, mit tesz az általuk választott 
képviselő. 
A polgármesteri átadás átvétel során jegyzőkönyvben rögzítettük a közigazgatási hivatal munkatársai előtt azokat a hivatalos és a 
törvény által megfogalmazott kérdéseket, amelyekre válaszolni kell ilyenkor. Kiegészítésként kértem Póczné Fehér Mária polgármester 
asszonyt, adjon választ azokra a felvetésekre, melyek a választás kiéleződése közben kerültek tudomásunkra, és amelyekről 
tájékoztatni kell a közvéleményt.  
Ezen újság hasábjain és a jövőben én most, utoljára kívánok foglalkozni az elmúlt időszak munkájával, az előző képviselő testület és 
polgármester személyével.  Kérdéseket tettem fel, a CITROEN kisteher autó beszerzésével, a gréder földmunkagép eladásával, az 
önkormányzati erdő kivágásával, a nyáron elutasított pályázattal kapcsolatban. Érdeklődtem, hogy miért nincs engedély az Erdei Iskola 
működtetésére. Ment a mutogatás a pályázatíró iroda, egy magánszemély, a Gamesz, és a polgármester között. Csak hogy ezzel 
jelentős anyagi hátrányba került a település. Áttekintettem a személyügyi iratokat, és néhány felülvizsgálatát kezdeményeztem. 
Jelentős fizetésemelések, munkáltatói döntések, és megbízási szerződéseket nem értek, ha nincs pénz erre vagy arra. Miközben a 
rosszul, hanyagul dolgozók, még mindig „megbecsültek”.  
Újból terítéken van, hogy a kastély, jelentős tulajdonát megszerezné Pest megye Önkormányzata. Bízom a képviselő testület 
többségében, nem engedjük el a faluvagyonát.  
Már megérkezett az első feljelentés, melyben kihallgatásra kell mennem. A következő újságban az ügy lezártjáról és a feljelentő 
személyéről tájékoztatni fogom Önöket. És következő közmeghallgatáson, ha nem külterületi kertjében dolgozik, szívesen látom, 
mondja el véleményét mindenki előtt. 
A következő napokban legalább 10 fővel növeljük a Gamesz létszámát. Szeretném, ha Mészáros István kertészt felhatalmazná a 
képviselő testület munkája folytatására. Felmérjük a falu azon kátyúit, amelyet a választások előtt nem csináltak meg, mert 
egyenlőséget kell biztosítanunk, nem csak egy egy utcát kell rendezni. Jelentősen csökkentettük a vízszintet a veszélyes helyeken, 
azonban nem állunk meg a következő testületi ülésen anyagi támogatást kérek a képviselőktől, hogy a munkát tovább folytathassuk. 
Polgármesteri fogadóórát, minden hétfőn délelőtt tartok, azonban amikor a hivatalban tartózkodok, vagy megállítanak az utcán, 
szívesen segítek amennyiben tudok. A jegyzőasszonnyal egyetértésben, nem zárjuk be a hivatalt Önök előtt, mert mi vagyunk Önökért 
és nem Önök vannak értünk.   

Tisztelettel: Varró István polgármester 

Önkormányzati hírek 
 
- A helyi önkormányzati választásokat követően Póczné Fehér Mária polgármester a polgármesteri munkakört 2010. október 7-én 

átadta Varró István polgármesternek. Az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvet az alábbiakban  tesszük közzé. 
- Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülését 2010. október 12-én megtartotta. A képviselő-testület 

megválasztotta az alpolgármestert SzabóTünde személyében, valamint a bizottságait: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: Józsa 
László, tagjai: Bálint Attila, Hajnal József, külső tagjai: Faragó Júlia és Varró József (Síp u.2/a.); a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnöke: Gergely Tibor Sándor, tagjai: Bálint Attila, Jana Zoltán, külső tagjai: Nagy Istvánné és Vágány Antalné. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos 

    helyiségében 2010. október 7-én. 
 

Jelen vannak:  Póczné Fehér Mária  polgármester átadó 
   Varró István   polgármester átvevő 
   Molnár Anikó   jegyző 
  Pest Megyei  Közigazgatási Hivatal Vezetője     
   dr. Józsa Veronika 
 

Tárgy: A polgármesteri munkakör átadása, átvétele 
 

A polgármesteri munkakör átadásáról rendelkező 26/2000. (IX.27.) BM. rendeletben foglaltaknak megfelelően Póczné Fehér Mária 
polgármester a polgármesteri munkakört átadja Varró István polgármesternek. Az önkormányzati választás  időpontja: 2010. október 3. 
 

A jegyzőkönyv a fentebb megjelölt BM. rendeletben foglaltak figyelembevételével készült. 

I. Az átadó polgármesternél lévő ügyek iratainak felsorolása 
 

1. Testvérvárosokkal  (Svájc – Wünnewil-Flamatt, Olaszország – Dosolo, Románia – Torockó) kötött 3 pl. eredeti együttműködési 
szerződés, valamint 1 pl. együttműködési nyilatkozat a lengyelországi   Debica településsel   átadásra kerültek. 

2. 30/2010. (előzmény: 380/2009. csatolva):  Önkormányzati belső intézkedések 
3. 314/2010. : Ajánlat könyvvásárlásra -  Könyvbemutató szervezésére a kapcsolatot október hónapban fel kell venni az íróval, 

Matula Gy. Oszkár úrral. 
4.    929/2010. (előzmény: 1337/2009. csatolva): Bérleti szerződés Renault Midlum szilárd-hulladékgyűjtő autóra. A bérleti szerződés
       2010. december 31-ig szól, a 2011. január 1-től kezdődő időszakra újabb szerződést kell kötni, a tárgyalásokat meg kell kezdeni. 
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5.  1206/2010. : Belvízzel kapcsolatos lakossági bejelentés VII. A polgármester személyes használatára szolgáló 
     Az árokrendszer tisztítása, mélyítése folyamatban van, további 
munkálatok elvégzése szükséges a víz elvezetéséhez. 
6.  1400/2010.: Svájci adomány 
     A ruhaadomány egy részre a lakosság részére átadásra került, 
az adományozott  kerékpárok a régi fakanál épületében vannak 
elhelyezve. (Szolgálati célra, 10 db kerékpár javítása folyamatban 
van a GAMESZ telephelyen.) 
7.  1442/2010.: Kapubejáró helyreállítása iránti kérelem 
     A bejelentő a Rudas L.u.19. szám alatti ingatlanának a 
kapubejárója még nem került  kijavításra. 
8.  1450/2010.: Közlekedési szabálysértési bírság; kisbusz LIW-
612 frsz. - A bírságok kiegyenlítése nem történt meg. 
9. 1514/2010.: Pest megyei kitüntetések adományozására 
javaslat - A javaslat elküldésre került, döntés, visszajelzés nem 
történt. 
II. Polgármesternél lévő minősített iratok tételes felsorolása 
… 
III. Polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó folyamatban 
lévő ügyek iratainak felsorolása. 
1. 1933/2010.: Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet háziorvos felmondása 
- A felmondásra a Jegyző írásban reagált. 
IV. Tájékoztatás az önkormányzat aktuális pénzügyi 
helyzetéről, tartozásokról és követelésekről.  2010. október 1-i  
állapotnak megfelelően! 
-  Bankszámla egyenlege:               2.857.285 Ft 
-  Házipénztár:   1.073.185 Ft  
 Összesen:              3.930.470 Ft 
 

Adószámlák egyenlege: 
- gépjárműbeszedési számla:        1.042.577 Ft 
- közös pótlék beszedés:     93.891 Ft 
- iparűzési adó:                 804.910 Ft 
- adóbeszedési számla:                  89.700 Ft (kommunális adó) 
- idegenbevétel:      45.624 Ft (egyéb bevétel) 
- termőföld bérbeadásának adója       57.960 Ft 
                           2.134.662 Ft 
GAMESZ: 
- készpénz készlet:  492.661 Ft  
- bankszámla:                661.398 Ft 
           1. 154.059 Ft 
 

Tartozások: 
Polgármesteri Hivatal 
- Átutalásra váró számlák:                   13.210.972 Ft   
- Gondozási Központ normatíva visszautalása           1.974.800 Ft 
- ELMIB világításkorszerűsítése miatti elmaradás: 1.436.454 Ft  
GAMESZ: átutalásra váró számlák                             2.595.534 Ft    

                            19.217.760 Ft 
Követelések (kintlévőség):  4.917.941 Ft (Polg.hiv.) 
     3.433.853 Ft (GAMESZ) 
    8.351.794  Ft 
V. Tájékoztatás önkormányzat hitelállományáról, 

eszközök és azok iratai: 
Ezen jegyzőkönyv készítésekor átadásra kerül: 
- Gigabyte tip. laptop (93A1CO1A5229Y80 számú); mely a 
Kastélykert Óvoda tulajdonát képezi, és 2009. január 8-án 
került átadásra a Polgármesteri Hivatal részére. 
 

VIII. A polgármesteri iroda berendezésének leltárszerinti 
számbavétele 
 

IX. Személyesen használt és másnál nem leltározott 
jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek és más kiadványok 
felsorolása: 
Ilyen témájú anyagok az átadó polgármesternél nem voltak. 
 

X. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról:  
Az átadó polgármester az önkormányzatot érintő pályázatokról 
teljes körű kimutatást készített az alábbiak szerint: 
1. Tápióvidékért Egyesület által 2010. március 18-án átadott, 
2003-tól 2010-ig készült nyertes és eredménytelen pályázatok. 
2.  HAJT-A Csapat által 2010. október 4-én átadott 
pályázatok. 
- „Kalandok a pusztában” című beruházás: A beruházás 
megvalósult, a pályázati támogatás összege elszámolásra 
került. 
- „Művészetoktatási intézmény felújítása” címmel benyújtott 
pályázatban döntés még nem született. 
- „Park kialakítás” címmel benyújtott pályázatban döntés még 
nem született. 
- „Turisztikai vonzerő növelése Tápiógyörgyén” 
(strandfelújítás – azonosítószám: 2060709400) pályázat: A 
támogatási kérelem  elutasítva. 
- „Ravatalozó és környékének felújítása” címmel benyújtott 
pályázatban döntés még nem született. 
- „Községi strand felújítása” (azonosítószám: 2049748316) 
című pályázatot elbíráló határozat ellen  2009. nov.2-án 
fellebbezés lett benyújtva, az MVH az I. fokú határozatot 
megsemmisítette. Az MVH újra bírálta a pályázati kérelmet és 
a döntés értelmében 41.122.237 Ft támogatási összeget 
határozott meg. 
 

XI. Tájékoztatás a folyamatban lévő peres ügyekről 
1. Állvány Kft Tápiógyörgye Község Önkormányzata elleni 
fizetési meghagyásos eljárási ügye. Iktatószáma: 1001/2010.  
Eljáró bíróság: Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma  
Szám: 9.G.41..353/2008.  
2. Állvány Kft. Tápiógyörgye Községi Önkormányzata ellen 
indított, faktorizálással kapcsolatban indított peres ügy. 
Iktatószáma: 607/2010. 
Eljáró bíróság: Nagykátai Városi Bíróság 
Száma: 20.p.20.147/2008. 
3. Gazdasági visszaélés gyanúja – Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában történt  sikkasztással kapcsolatos peres ügy. 
Iktatószáma: 114/2010. 
Eljáró bíróság: Nagykátai Városi Bíróság tartozásokról 
Száma: B.952/2008. - K&H Bank                  80.640.786 Ft 
4. ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság lejárt, 1.436.454 Ft összegű, belső 
világítás bérleti díja ügyében  ügyvédi felszólítás. 

- Nagykáta és Vidéke Takarékszöv.           132.172.029 Ft 
- Rulír hitel állomány              57.143.410 Ft 
- Fejlesztési hitel               13.677.875 Ft 

XII. A jegyzőkönyv elkészülésével egyidejűleg a munkakört               283.634.100 Ft 
átadó és a munkakört átvevő áttekintette a következő  

VI. Polgármester birtokában lévő hivatalbélyegzők, dokumentumokat, költségvetési koncepciókat:
felsorolása, a bélyegzők lenyomata, a szigorú számadású 

 
- Az elmúlt négy év költségvetési és zárszámadási rendeleteit, 
az éves és féléves beszámolókat. nyomtatványok felsorolása. 

- A polgármester birtokában lévő bélyegző: Tápiógyörgye Község 
Polgármestere 

- Költségvetési koncepciókat. 
- Az önkormányzat éves vagyonmérlege és  vagyonkataszter. 

- Szigorú számadású nyomtatványok az átadás tárgyát nem
    képezik, mivel ilyenek a polgármester használatában nem
         voltak. 

- Az önkormányzati társulásokra vonatkozó megállapodásokat.
 

folyt. köv. 4. oldal 
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Társulások: Póczné Fehér Mária nyilatkozik, hogy az útfelújítással 
kapcsolatban költség lett  elkülönítve a 2010. évi költségvetésről 
szóló rendelet módosításában. - Dokumentumok csatolva. 

1. Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 

2. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 
3. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
4. Duna-Tisza-közi Nagytérség Konzorcium 
 

XIII.  A jelenlévők által az átadáshoz feltétlenül szükségesnek 
tartott egyéb tények és megállapítások.  
 

A  

 jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint. 

Az átadó polgármester nyilatkozik, hogy további átadni valója 
nincs. 
 

A jegyzőkönyvet átolvasás után, annak teljes tartalmát 
megismerve, helyben hagyólag aláírtuk. 

 

kmft. 
 

1. számú melléklete 
 

a 2010. október 7-én kelt polgármesteri munkakör átadás-
átvételéről készült jegyzőkönyvnek 

 

X. ponthoz  mellékelve: 
- Tápióvidékért Egyesület által 2010. március 18-án átadott, 

2003-tól 2010-ig készült nyertes és eredménytelen pályázatok 
felsorolása. 

- HAJT-A Csapat által 2010. október 4-én átadott pályázatok 
felsorolása. 

 

XII. ponthoz mellékelve: 
- Az önkormányzat éves vagyonmérlege (GAMESZ, 

Polgármesteri Hivatal) 
XIII. ponthoz: 
1.  Gléder értékesítése: dokumentumok csatolva. 
Megjegyzés: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-
testület értékesítésről  szóló határozata hiányzik. 
2. Citroen tehergépkocsi vásárlása: dokumentumok csatolva. 
Megjegyzés: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének és a  Pénzügyi Bizottságnak a  beszerzés 
hozzájárulásáról szóló határozata hiányzik. 
3. Átadó polgármester használatában lévő eszköz: 
- 06-70-977-5992 számú telefon: a készülék és a SIM kártya a 

saját tulajdonát képezi. 
- 06-70-708-7253 mobil-internet: visszaadásra kerül a készülék, 

a kód átadása jelen jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg 
megtörtént. 

4. 2008. novemberében és decemberében az önkormányzati 
földutak melletti fasorok ritkításával kapcsolatos 
dokumentumokkal kapcsolatban Póczné Fehér Mária 
nyilatkozik, hogy a 2008. december 18-i átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben nem kapott ilyen jellegű iratokat. 
5. 2010. szeptemberi önkormányzati erdő ritkítása, kivágása. 
Dokumentumok csatolva 
Megjegyzés: Hiányzik a Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  és a Pénzügyi Bizottságnak a döntésről 
szóló határozata. 
Póczné Fehér Mária nyilatkozik, hogy az erdőgazdálkodással 
kapcsolatban költség  lett  elkülönítve  és bevétel lett 
hozzárendelve a 2010. évi költségvetésről szóló  rendeletben. 
6. Mészáros István kertész ki nem fizetett számláival kapcsolatos 
dokumentumok. - Dokumentumok csatolva. 
Póczné Fehér Mária nyilatkozik, hogy Mészáros István részére 
kifizetetlen számla nincs, ilyen számláról nincs tudomása.
7. 2010. szeptember hónapban végzett kátyúzás. - 
Dokumentumok csatolva. 

8. Erdei Iskola minősítésének elutasítása. Az ügyintéző 
nyilatkozata, valamint a bemutatott dokumentumok csatolva. 
9.   GAMESZ pénzügyi kimutatása. Csatolva. 
Póczné Fehér Mária nyilatkozik, hogy a múlt évben a Virágos 
Magyarország pályázat  keretében 100 eFt összegű OBI 
utalványt kapott a helyi Kastélykert Óvoda, melyet a GAMESZ 
átvett, és az óvodavezető részére az ellenértéket átadta. A 
GAMESZ az utalványt anyagvásárlásra használja fel, jelenleg 15 
eFt értékű utalvány van a pénztárban. 
Megjegyzés: Az óvodavezető részére kifizetett 100 eFt összegről 
kifizetési bizonylat nincs,  a bizonylat pótlása szükséges. 
Póczné Fehér Mária javasolja, hogy nyilatkozzon az óvodavezető 
a pénz átvételéről. 
10. Az önkormányzat által alapított Tápiógyörgye Lakóiért 
Alapítvány: 1939/2010. ikt. számon van nyilvántartva, az alapítás 
tényét tartalmazó képviselő-testületi határozat, alapító okirat, 
cégbírósági bejegyzés bemutatva. Az alapítvány működéséről 
szóló dokumentumok a kuratórium elnökénél találhatóak. 
11. Svájci adomány; három szállítmány érkezett a következő 
időpontokban az  önkormányzat  részére: 2008. december, 
2009. augusztus 28. és 2010. júniusában. Ez utóbbi szállítmány 
ruha- és kerékpár adományokat tartalmazott. Az átvevők Benedek 
Tamás, Nagy Zoltán, Lévai Györgyné és Póczné Fehér Mária 
voltak. 
12. Lakáscélú és egyéb helyiségek bérleti szerződései. 2008-tól 
megkötött szerződések  kerültek bemutatásra, melyek az 
alábbiak: 
- Farkas Róbert (Tápiógyörgye, Deák F.u.6.) 
- Kállai Andrea (Tápiógyörgye, Budai N.A.u.39.) 
- dr. Bordás Erzsébet (Tápiógyörgye, Kovács J.u.13.) 
- PRO FAMILÍA Bt. – Jana Zoltán (Béke u.4. szám alatti 

Háziorvosi Szolgálat rendelője) 
13. Gondozási Központ ellenőrzéséből adódó, Magyar 
Államkincstár felé történő, 2.962.667 Ft összegű visszafizetési 
kötelezettség. 29/2010. számon iktatva. 
14.  Bemutatásra kerültek az önkormányzat teljes élő szerződései, 
tételes felsorolással, sorszámozva. Tételes felsorolás  csatolva. 
15. Az önkormányzat alkalmazásában álló valamennyi 
közalkalmazott és köztisztviselő  személyi anyaga bemutatásra 
került, a személyzeti anyagokkal foglalkozó előadó  nyilatkozott, 
hogy a teljes anyag naprakész, kivételt képez Boros Zoltán 
köztisztviselő anyaga. 
Nyilatkozott továbbá, hogy a közcélú foglalkoztatottak anyaga is 
naprakész (jelenleg 36 fő  van foglalkoztatva), 1 fő közcélú 
dolgozó, Kőszegi Istvánné személyi anyagának rendezése van 
folyamatban. 
16. Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve 
bemutatásra került. 
17. Az átadás-átvételig ki nem fizetett számlák felsorolásai 
(GAMESZ, Polgármesteri Hivatal) csatolva. 
18. Az önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó 
tervdokumentációk: 
- Strand felújítás: 36/2009. számú iratanyagban, 
- temető felújítás tervdokumentációja a benyújtott pályázati 

anyagban, fénymásolatban található. 
- A község Tápión túli részére vonatkozó csapadékvíz-elvezető 

rendszer felújítására készített tervdokumentáció papírformában 
nem került bemutatásra, Petényi Csaba főelőadó nyilatkozott, 
hogy DVD formában van meg. 

Megjegyzés: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének és a  Pénzügyi Bizottságnak a beruházás 
elvégzéséhez történő hozzájárulásáról szóló határozata hiányzik. 

- A 2008 előtt készült tervek nem képezték a jelen átadás-átvétel 
tárgyát. 

folyt. köv. 5. oldal                 
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19. Bemutatásra kerültek azon társulások együttműködő megállapodásai, melyek működésében   az önkormányzat tagként részt vesz. 
Póczné Fehér Mária nyilatkozik, hogy a Duna-Tisza-közi Nagytérség Konzorcium felé 2004. évtől felhalmozott 4.327 eFt összegű 
tartozást a 2008. december 16-án kelt átadás-átvétel tárgyát nem képezte. 
 

Tápiógyörgye, 2010. október 7. 

 Póczné Fehér Mária Varró István 

 átadó polgármester átvevő  polgármester 
Előttem: 
 Molnár Anikó  dr. Józsa Veronika 
 jegyző  hivatalvezető  

Telefonon értesítette titkárságom, Póczné Fehér Mária volt polgármestert, hogy a választásokkal, és az átadás átvétellel 
kapcsolatban írja le véleményét. Ő nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. 

Varró István 
 

Felmondott a doktornő 
 
A képviselő testület 2010. október 12.-i alakuló ülésének zárt ülésén elhangzott javaslatomnak megfelelően, valamint a 
képviselő testület felhatalmazása alapján arra kértem Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes doktornőt, hogy vonja vissza 
felmondását. Jeleztem, a doktornőnek, hogy nincs közöttünk semmilyen olyan vita amely befolyásolna a közös munkánkat. 
A szociális bizottság elnöke, Gergely Tibor, a doktornő és én a polgármesteri hivatalban találkoztunk 2010. október 14.-én, 
mely alapján szerettük volna maradásra bírni a Dr.Borsodit. A doktornő ragaszkodott elképzeléséhez, hogy más 
munkalehetőséget választ. Indoklásul kijelentette, nem személyes és nem anyagi, ha nem magánügyi, családi okok miatt 
kíván váltani, melyről nem kívánja tájékoztatni a közvéleményt. Ezt természetesen el kell fogadnunk, mert a magán élet 
ügyei nem tartoznak másra. A doktornő nem költözik el a faluból. 
Köszönöm eddigi munkáját, melyet 2004 óta végzett a településen.  

Varró István 

T á j é k o z t a t á s 
 

Tápiógyörgye községben  2010. október 3-án megtartott  
önkormányzati választás eredményei 

 
 

Jegyzőkönyvi adatok: 
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma:  2822 
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma:       4 
A választópolgárok száma a választás befejezésekor:    2826 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:                  1555  (55,02 %) 

Polgármester-választás eredménye 
 

 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet A jelölt neve A jelölő 
szervezet neve 

Érvényes 
szavazat 

 
(ált.isk.) (Aréna) (faluház) (zeneisk. % 

1. Varró István Független 158 305 244 218 60,54 925 
2. Póczné Fehér Mária FIDESZ 150 164 151 138 39,46 603 
 

Polgármester: Varró István Független 
Megválasztott önkormányzati képviselők (6 fő) 

1. Bálint Attila Tápiógyörgye, Béke u.25.  
2. Gergely Tibor Sándor  Tápiógyörgye, Csokonai u.2/a. 
3. Hajnal József Tápiógyörgye, Dózsa Gy.u.15. 
4. Jana Zoltán Tápiógyörgye, Táncsics M.u.57. 
5. Józsa László Tápiógyörgye, Kodály Z.u.17. 
6. Szabó Tünde Tápiógyörgye, Szilvási u.31. 

 

CIGÁNY kisebbségi önkormányzati választás eredménye 
 

 A jelölt neve A jelölő szervezet neve Érvényes szavazat 
1. Váradi András Béla MCF 14 
2. Farkas Renátó MCF 10 
3. Farkas Lászlóné MCF 9 
4. Váradi Annamária MCF 8 

 

MEGYEI  KÖZGYŰLÉS választás   

 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Érvényes szavazat 
(ált.isk.) (Aréna) (faluház) (zeneisk.)  

FIDESZ-KDNP 183 263 239 218 903
JOBBIK 53 89 55 39 236
MSZP 60 93 82 80 315
összesen: 296 445 376 337 1454
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Egyéni listás választás eredménye 
 

 

 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet A jelölő 
szervezet neve 

Érvényes 
szavazat 

A jelölt neve 
(ált.isk.) (Aréna) (faluház) (zeneisk.) 

1. Szabó Tünde Független 84 185 137 105 511 
2. Gergely Tibor Sándor  FIDESZ 117 121 125 129 492 
3. Hajnal József FIDESZ 106 147 123 93 469 
4. Bálint Attila Független 87 141 121 111 460 
5. Józsa László FIDESZ 100 110 97 119 426 
6. Jana Zoltán Független 97 133 99 96 425 
7. Németh Csaba Független 88 127 114 87 416 
8. Molnár Zoltán Független 70 131 115 98 414 
9. Faragó Júlia FIDESZ 99 130 97 82 408 
10. Csákiné Kiss Ilona FIDESZ 82 122 100 103 407 
11. Nagy Istvánné Független 50 151 91 82 374 
12. Sinka Gábor Független 60 134 89 85 368 
13. Németh István FIDESZ 82 115 75 92 364 
14. Vágány Antalné Független 71 96 105 88 360 
15. Menkó István Független 43 128 82 106 359 
16. Váradi András Béla Független 58 77 78 80 293 
17. Varga István Független 56 102 72 61 291 
18. Juhász Attila Független 38 85 63 37 223 
19. Móricz József Független 26 87 56 48 217 
20. Lovas László Független 59 69 44 30 202 
21. Mohácsi Bence Független 28 63 55 52 198 
22. Lengyelné Tanczik Éva Független 20 47 47 25 139 
23. Kondor Zsolt Független 14 29 28 20 91 
24. Velkei Ferenc Független 13 16 15 14 58 
 
A megválasztott tisztségviselőknek gratulálunk, eredményes és sikeres munkát kívánunk Tápiógyörgye község további 
fejlődése érdekében! 
 
    Tordai Istvánné       MolnárAnikó 
   Helyi Választási Bizottság Elnöke        jegyző 
 

A házaló kereskedésről és az adománykérőkről 
 
Egyre gyakoribbá vált, hogy egyes cégek a kereskedelmi hálózat kikerülésével, saját üzletkötők révén közvetlenül 
értékesítik termékeiket, szolgáltatásaikat, illetve különböző indokkal, szándékkal adományokat gyűjtenek. 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM AD KI SENKINEK HÁZALÓ KERESKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ENGEDÉLYT VAGY 
TÁMOGATÓ NYILATKOZATOT, így aki erre hivatkozva próbál valakihez becsengetni, az félre akarja Önt vezetni! 
A besurranó tolvajok gyakori trükkje ez, így ha ilyen eset előfordul, kérjük azonnal jelentsék a Polgármesteri 
Hivatalban. 
 
A káresetek elkerülése érdekében mindenki fontolja meg kit és MIÉRT enged be lakásába! 
 
Sajnos az utóbbi időben a környékünkön és Tápiógyörgyén is előfordult, hogy ilyen-olyan indokkal idegenek 
(gyakran többen egyszerre) próbálnak bejutni a magánházakhoz. 
Gyakran különböző szolgáltatókra hivatkoznak, és különböző okokból segítséget kérnek. Aki hivatalos úton jár, annak az 
önkormányzat ad segítséget, így az ilyen eseteket is kérjük jelentsék a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN, idegeneket ne 
engedjenek be még az udvarra sem! 
 
Adománygyűjtő szándékkal különböző alapítványok, magánszemélyek is felkereshetik otthonaikban Önöket, de 
az Önkormányzat az ő tevékenységüket sem támogatja. 
 
Saját biztonságunk érdekében nem árt egy kis óvatosság… 

Molnár Anikó 
jegyző 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 

 
Az Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának meghirdetésére került sor, melyhez az Önkormányzat Képviselő-testülete 
csatlakozott, és pályázati kiírást tett közzé.  
„A” típusú pályázat:: 
Kizárólag olyan nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási 
intézményben nappali tagozatos képzésben részesülnek. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2011. március hónap, 
időtartama 10 hónap. 
„B” típusú pályázat: 
Kizárólag olyan 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett fiatalok részesülhetnek, akik nappali tagozatos 
képzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2011/2012. tanév első féléve, időtartama 3x10 
hónap. 
 
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2010. (VIII.23.) számú határozatában az alábbiak szerint 
határozta meg a támogatásban részesülő pályázók számát, valamint a támogatási összeg mértékét: 

- „A” típusú pályázat esetén: 6 főt támogat személyenként 4.000 Ft/hó, 
- „B” típusú pályázat esetén: 2 főt támogat személyenként 4.000 Ft/hó ösztöndíjjal. 

 
A  beérkezett pályázatokat először a szociális bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el, majd a Pest 
Megyei Önkormányzat, és a bírálatokat követően kerül a pályázat az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelőjéhez. Az 
ösztöndíjban részesülő hallgatók részére utalandó támogatási összeg három részből tevődik össze; 

- Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által megállapított összeg, 
- a Pest Megyei Önkormányzat támogatása , 
- az önkormányzatok által megállapított összeget duplázza a Bursa Hungarica. 

 
Az ösztöndíjban kizárólag a helyi önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
magyar állampolgárok részesülhetnek. 
 
A pályázati űrlap a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, a beadási határidő: 2010. október 29. (péntek). 
 

Varró István 
polgármester 

    
ÉRTESÍTÉS 

 

Értesítem Ügyfeleimet és Leendő Ügyfeleimet, hogy továbbra is ÜGYFÉLFOGADÁST tartok a Faluházban minden 
pénteken 1600 órától – 1700 óráig (eltérő időpont esetén telefonon történő előzetes egyeztetés alapján más időpontban is). 

Az Ügyfélfogadáson a TANÁCSADÁS TOVÁBBRA IS MINDEN ESETBEN INGYENESEN történik.  

Igény – Megbízás esetén:  
 Ingatlan ügyekben (pl. adásvétel, ajándékozás, öröklési, tartási, életjáradéki szerződések stb.) elkészítését akár 

helyszíni aláírással is vállalom. 
 Polgári peres eljárásokban peres képviselet ellátása (pl. házasság felbontása, gyermek elhelyezés, elbirtoklási 

perek, közös tulajdon megszüntetése, kártérítés stb.) 
 Cégalapítás-módosítás, civil szervezetek alapítás-módosítás, okiratba foglalását vállalom, a bírósági bejegyzési 

eljárásban való képviselettel együtt. 
 Képviselet ellátása követelés behajtások peren kívül és bírósági, közjegyzői eljárásban, valamint felszámolási, 

végrehajtási eljárásban. 
 Büntető eljárásban sértetti vagy vádlotti képviselet ellátását vállalom. 

ELÉRHETŐSÉGEIM:  06-30/950-7553, telefon/fax: 06-29/440-713,                                                     
galjanosdr@galjanosdr.hu

 

Zöldhulladék szállítási napok: november 8 - 9-ig 
december 8 - 9-ig 

                e-mail:  
    postacím: 2760 Nagykáta, Bajcsy Zs. utca 1. fsz. 4. (Postafiók: 2.) 

Tisztelettel várom leendő és már meglévő Ügyfeleimet:                                                               Dr. Gál János ügyvéd 
 

mailto:galjanosdr@galjanosdr.hu
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Bűnmegelőzési tájékoztató 
Az idősebb korosztály tagjai kevésbé képesek a bűncselekmények elleni védekezésre, ezért a bűnelkövetők gyakran 
kihasználják kiszolgáltatott helyzetüket, jóindulatukat és jóhiszeműségüket, lebukás esetén pedig a bűnözők az 
erőfölényüknek köszönhetően könnyen elmenekülhetnek.  

Az idős emberek sérelmére többnyire vagyon elleni bűncselekményeket követnek el. 

Néhány jó tanács: 

 Mindenképpen gondoskodjon otthona biztonságáról! Amennyiben megteheti riasztóberendezés, biztonsági lánc 
illetőleg házőrző kutya segítségével megakadályozhatja az illetéktelenek bejutását. Ha elmegy otthonról, mindig 
zárja be az ajtókat, ablakokat. Lakása kulcsait soha ne rejtse el lakása, háza körül. A betörők nagyon 
leleményesek, még a legtitkosabb rejtekhelyeket is könnyedén felfedezik. 

 Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye biztonságos, más által nem ismert helyre. Tanácsos 
lemez vagy pénzkazettát használni. A pontos hely ismerete csak önre tartozik, azt senkivel ne ossza meg! 

 A házalókat, ügynököket, táskából áruló idegeneket SOHA ne engedje be otthonába, tőlük NE vásároljon!  
 A pénzváltásra, vagy túlfizetésre hivatkozókat minden esetben utasítsa vissza, mert előfordulhat, hogy hamis 

pénzzel fizetnek vagy a lakásba bejutva értékeit akarják csak eltulajdonítani. 
 Ha ismeretlen személy rendőrnek illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden esetben kérje el az 

arcképest igazolványát. Ne engedjen be senkit a lakásba - még akkor se, ha hivatalos szerv, valamelyik 
szolgáltató vagy vállalat képviselőjének mondja magát -, akinek személyazonosságáról nem győződött meg hitelt 
érdemlően! 

 Ápoljon jó kapcsolatot szomszédjaival. Óvatos figyelmük, segítő szándékuk jól jöhet a bajban.  Kölcsönösen 
figyeljenek egymás otthonára, ha gyanús idegent látnak lakásaik közelében, azonnal hívják a rendőrséget.  

 A zseblopásokat jellemzően az utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon követik el. Lehetőleg bevásárlását 
időzítse nappalra, és a pénztárcáját tartsa biztos helyen, soha ne a kosár vagy a táska tetején! Utazáskor a 
zsebtolvajok ellen a legjobb védekezés, ha táskáját többször ellenőrzi, zárva van-e, azt minden esetben tartsa 
maga előtt. Fontosabb iratait, értékeit sose tartsa egy helyen!  

 ATM automatánál történő pénzkivételkor járjon el mindig nagyon körültekintően. Lehetőség szerint válasszon 
forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az esetben üsse be, ha nem áll Ön mellett senki.  Ha megkapta a pénzt, 
pénztárcáját tegye azonnal a táskájába!  

Ne feledje: a lakosságtól időben érkező bűncselekmény elkövetésére utaló jelzések nagymértékben segítik a rendőröket 
az elkövetők elfogásában! 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható! 

 
A korai felismerés eszköze a mammográfiás 

szűrővizsgálat. 
A Tápiógyörgyén lakó 45–65 éves nők, akik utolsó 

mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, 
meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják 

őket 
 

 a Flór Ferenc Kórházban 
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., tel.: 06-28/507-126) 

vizsgálatra. 
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! 

A szűrővizsgálat térítésmentes. 
 

Információ: 
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete 

Tel.: 06-1/465-3823 
 

A lehetőség adott!  Éljenek vele! 
2010. október 27 – 29. 

Az önkormányzat a vizsgálatra történő eljutatáshoz 
 

a buszt térítésmentesen biztosítja! 

Gondozási Központ Hírei 
 
  
A szociális étkezés   napi díja  380 Ft/fő/nap; igényelni a 
Gondozási Központban lehet. 
 
Továbbra is  tisztálkodási lehetőséget biztosít az 
intézmény  azon kedves tápiógyörgyei 
lakosoknak, akiknek nincs fürdési lehetőségük otthonukban.  
 
Mosatási lehetőséget is biztosít a Gondozási Központ, a 
tarifákkal kapcsolatban érdeklődni az intézmény vezetőjénél 
lehet. 
 
A Gondozási Központban lehetőség van  NAPPALI bent 
tartózkodásra, és háromszori étkezésre, melynek díja   
816 Ft/fő/nap.   
 
Továbbra is szívesen fogadjuk a lakosság részéről 
felajánlott tárgyi adományokat, így például cserepes 
virágokat, vagy egyéb olyan eszközöket, melyekre  már a 
saját háztartásukban nincs szükségük, de a Gondozási 
Központban még tudunk használni!  
Szíves, ilyen irányú támogatásukat előre is köszönöm! 
 Az utazásra jelentkezni lehet:

Jana Zoltán 
 

Kállai Andrea védőnőnél az alábbi telefonszámokon  
Intézményvezető 06-70-338-1402; 383-133 

 vagy személyesen a Védőnői Szolgálat rendelőjében! 
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1956-os forradalom és szabadságharc  
helytörténeti emlékei Tápiógyörgyén 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékei sok ember számára 
csak a Budapesten történt eseményeket 
jelentik. Pedig nem kevés dolog történt 
akkoriban a vidéki településéken sem, 
falvak és városok sokaságában mozdultak 
meg az emberek a szabadság reményét 
érezve. Arról, ami Tápiógyörgyén történt 
sajnos hosszú ideig elfelejtettünk beszélni. 
E témakör nem maradhat azonban örökké 
tabuként, lassan le kell döntenünk a 
falakat, ha meg akarjuk őrizni múltunk 
minden örökségét. E munkával mindössze 
a gyors hiánypótlást szeretném elvégezni, 
az írás talán az első lépése lehet annak az 
útnak, mely később a korszak részletesebb 
feldolgozását teszi majd lehetővé. Kérem, 
nézzék el nekem, ha némely esetben 
olykor tévednék, megeshet ugyanis, hogy 
az egyes történetekre mások másképpen 
emlékeznek, mint az általam felkeresett 
személyek. A gyűjtőmunka még közel 
sem teljes, számos dolog kiegészítésre 
szorul, az itt közölt sorok mindössze 
tömör összefoglalóját jelentik az 1956 
őszén falunkban történt eseményeknek. 

Na ezt elégelték meg az emberek, 
ebből lett elege sokaknak, s ezért gyűltek 
össze tömegesen az utcákon és tereken 
nem csak Pesten, de vidéken is 1956. 
október 23. után. A tömeg leverte a gyűlölt 
vörös csillagot, s mindenhol követelte a 
kommunista vezetők eltávolítását. A 
falvakban feltörték a tanácsházákat, majd 
elégették a gyűlölt beszolgáltatási íveket. 
Az addigi tanácsrendszer helyett nemzeti 
bizottságokat, a közrend és a biztonság 
megőrzésére helyi nemzetőrséget 
alakítottak.  

Október 24. Keszi József pártitkár 
kezdeményezésére a helyi szövetkezeti 
elnökségek, a tanács és a pártapparátus 
tagjaiból a közbiztonságra felügyelő 
járőrszolgálatot szerveztek. Az ideiglenes 
testület mindössze 2-3 napig látta el 
feladatát, majd a kialakult forradalmi 
helyzet miatt feloszlott.  

Pest megyében október 24-25-e körül 
a központi igazgatás megszűnt tovább 
működni. A települések vezetői teljesen el 
lettek vágva a fővárosban székelő megyei 
irányító testületektől, magukra maradtak a 
helyenként erőszakosan fellépő 
tömegekkel szemben. Néhány helyen a 
párttitkárok, tanácselnökök igyekeztek 
szép szóval meggyőzni a követelődző 
embereket, de volt, ahol a katonaság és a 
rendőrség erejére támaszkodva próbálták 
fenntartani a rendet. Szerencsére 
községünkben ez utóbbi intézkedésekre 
nem kellett, hogy sor kerüljön. A 
tanácsházán ekkor már kevesen maradtak, 
az államhatalom helyi vezetői és a 
pártapparátus tagjainak többsége, 
fenyegetve érezve biztonságukat, távoztak 
 községből. A kocsmák bezáratása miatt 

anis a központban napról-napra 
többen gyülekeztek, fokozatosan növelve 
az elégedetlenkedők táborát. A helyi 
üzletekben időközben megkezdődött a 
felvásárlási láz. 

a
ugy

Október 25. A növekvő tömeg 
követelésének engedve Siska János 
tanácselnök és Keszi József pártitkár 
önhatalmúlag engedélyezte a kocsmák 
ismételt megnyitását. A tanácsházán 
utolsóként kitartó Keszi József pártitkárt 
két helybéli személy súlyosan 

egfenyegette, távozásra szólította fel. A 
pártitkár - családját időközben 
biztonságba helyezve - ezt követően 
elhagyta a falut. 

m
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Október 26. A legmozgalmasabb napja a 
forradalom helyi eseményeinek. E napon 
az artézi kúttól a tömeg a tanácsháza 
udvarára vonult, ott követelve a kulcsok 
átadását, behatolt az épületbe. A 

enlévők előbb az udvarra hordták, 
máglyába rakták, majd elégették az itt 
tárolt beszolgáltatási íveket. Többen 
beszédet mondtak, közülük Pál tanító volt 
az, aki higgadt, józan gondolkodásra 
igyekezett inteni a jelenlévőket, lebeszélni 
a lázítókat a bosszúállás tervéről. Neki is 
köszönhető, hogy az égetésnél nem 
emmisültek meg a község régebbi, 

értékes iratai, s hogy életveszélyt okozó 
testi sértés a faluban nem történt.  
 
 

folyt. köv. 10. oldal 

A vidék forradalmának indítóokai a 
Rákosi-rendszer jellemzőiben keresendők. 
A Tápió-mente népe ugyanúgy 
megszenvedte e korszakot, ahogyan az 
ország más tájain élő emberek. A 
beszolgáltatás kötelezettsége itt is nagyon 
komoly terhet rótt a falusi lakosságra, a 
meghatározott időközönként leadott 
élelmiszerek hiánya sok családnak okozott 
nehéz megélhetési problémákat. A 
rendszer különösen üldözte a kulákoknak 
nevezett tehetősebb parasztokat, közülük 
többeket földjüktől és lakásuktól 
megfosztva a hortobágyi munkatáborokba 
száműztek. A szegény nép éjszaka vágta 
az állatokat, gondosan ügyelve arra, hogy 
még a szomszéd se halhassa, hogyan visít 
a szerencsétlen malac. A megzsarolt 
emberek sokasága vált ekkora ugyanis a 
rendszer besúgójává, s nem lehetett tudni, 
hogy a szomszéd vagy jó barát, éppen 
kinek az oldalán áll. A padlássöprésnek 
nevezett erőszakos házkutatások szörnyű 
emlékeket idéznek elő sokakban. Nem 
egyszer megesett, hogy a rejtett 
terményeket kereső elvtársak, élelmiszer 
helyett, az általuk előző napokban 
elhelyezett fegyvereket találták meg az 
adott helyen. Ilyenkor pedig a 
szerencsétlen gazdaembernek nem sok 
választása maradt, vagy odaadta az 
államnak mindenét, vagy mehetett a 
többiekkel ő maga is a börtönbe. Nehéz 
idők voltak ezek, s ezt igazán csak azok 
       tudhatják, akik valóban benne kellett, 

   hogy éljenek. 

Keszi József egykori helyi pártitkár 
visszaemlékezése szerint október első 
napjaiban már Tápiógyörgyén is érezni 
lehetett, hogy valami van a levegőben. Az 
országos politika hírei hozzánk is 
eljutottak, a nyugtalanság itt is napról-
napra láthatóan növekedett. Ezekben a 
hetekben röplapok jelentek meg falunk 
határában, melyben a szerzők a rendszer 
ellenes fellépésre buzdítottak. A helyi 
pártapparátus bár tudott a dologról, 
különösebb jelét ekkor még nem mutatta a 
félelemnek. Éppen ellenkezőleg, október 
napjainak valamelyikén a járási 
pártvezetőket is meghívva kisebb 
összejövetelt szerveztek egyikük házánál, 
azon ünnepelve meg az idei beszolgáltatás 
kimagasló eredményeit. A forradalom 
kitörésének napjaiban került volna sor az 
új tanácselnök Zahalka Károly beiktatására 
is. A következő napok eseményei azonban 
megakadályozták ezt, így a község 
vezetését még néhány napig az addigi 
tanácselnök Siska János látta el. 

Október 23. A forradalom kitörésének 
napja. A falu népe Budapestre figyelt, az 
emberek a rádióból igyekeztek 
információhoz jutni a fővárosban történt 
eseményekről. A rádió azonban hamis 
dolgokról beszélt, így az első hitelesnek 
tűnő információkat a Pestről hazatérő 
munkásoktól szerezték be a helyiek. E 
naptól kezdődően az akadozó vasúti 
közlekedés miatt sokan a fővárosban 
rekedtek, mások el sem indultak már a 
munkába. Ebből adódóan érdekes 
momentuma az eseményeknek, hogy több 
helyi lakos is részt vett a budapesti 
tüntetésekben. Egy szemtanú állítása 
szerint Sztálin szobrának ledöntésekor egy 
községünk béli fiatalember kezelte az 
egyik lángvágót, mely segített ledönteni a 
gyűlölt monstrumot. Az időközben itthon 
rekedt munkások a kocsmákban 
tömörültek, melyek egyre inkább a 
radikalizálódó nép fórumai lettek. A helyi 
pártvezetés ekkor már érezve a veszélyt, a 
felsőbb utasítás végrehajtásaként bezáratta 
a szórakozóhelyeket. 
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Erre azonban már nem kerülhetett 

r, a következő napok eseményei 
elvettek minden forradalmi reményt.  
so

irodából szerezték be. Őrhelyük a 
tanácsháza mögötti épületben lett 
berendezve. Hála nekik, nagyobb atrocitás 
az elkövetkező napokban nem történt. A 
szervezet parancsnokának Kiss Andrást 
egykori csendőrt választották meg. A 
nemzetőrség mellett M. Tóth Sándor 
vezetésével az önkéntes tűzoltók is 24 órás 
szolgálatot szervezetek, az esetleges 
gyújtogatások elhárítása végett. 

November 4. után a szovjet csapatok 
végleg támadásba lendültek, s a főváros 
reménytelen ellenállása mellett, a 
vidéknek még annyi esélye sem lehetett. 
Itt nem volt Korvin-köz és Széna tér sem, 
a falvakban legfeljebb eldobált 
fegyvereket, a menekülők által üresen 
hagyott lakásokat találtak a szovjet 
segítséggel visszatérő elvtársak. Néhány 
fiatal fejében ugyan falunkban is 
megfordult a fegyveres ellenállás 
gondolata, ám a józanabb, higgadtabb 
gondolkodásúak lebeszélték őket az 
értelmetlen véráldozat kockázatáról. 

A napokban szovjet tankok jelentek 
meg Tápiógyörgye utcáin. Szolnok 
irányából, Pokoltanya felől érkeztek. 
Sokan megijedtek, a központban 
gyülekezők szétfutottak, vérontás azonban 

em történt, a katonák csak útbaigazítást 
kértek, majd Tápiószele irányában 
távoztak a községből. A Nemzeti 
Bizottmány munkája pár nappal a 
szovjetek bevonulása után megszűnt 
tovább működni, hamarosan visszaállt a 
régi rend az egykori vezetőkkel. 

n

érk

Kétségkívül egyik legemlékezetesebb 
epizódja volt a forradalmi napoknak, hogy 
a Tápió-mente több települése is 
élelemmel segítette az éhező főváros 
lakosságát. A helybéli emberek 
adakozásának köszönhetően nálunk is nagy 
mennyiségű élelmiszer gyűlt össze a 
tanácsháza udvarán, melyet id. Földes 
József szállított fel több fuvarral a 
fővárosba. A címer nélküli magyar 
zászlóval feldíszített Csepel, megpakolva 
négy alkalommal tette meg az utat 
Tápiógyörgyéről Budapestre. A 
segélyszállítmányt a Práter utcai iskolába, 
majd a Szent István kórházba vitték. Id. 
Földes József korábban megjelent írását 
idézve „talán soha nem volt a falu ennyire 
összetartó, együttérző és adakozó, mint 
ezekben a napokban ”. 

Ezt követően hangosbemondón 
szervezték tovább a felvonulást. A 
tanácsházától az állomásig Himnuszt, 
valamint nemzeti érzelmű dalokat 
énekelve ment a lakosság. Az állomás 
után a pártházhoz indultak, ahol annak 
ajtajáról leverve a lakatot kihordták az ott 
talált iratokat is. Eközben a község néhány 
lakója leverte a vörös csillagot a 
kultúrotthonról. Itt kell megjegyeznem, 
hogy az eseményeket a falu lakóinak 
többsége passzívan szemlélte, a 
bizonytalanság és a félelem miatt sokan 
nem mertek az utcára menni jogos 
követeléseikkel. A felvonulók tömege pár 
száz fő lehetett. Ugyanezen nap estéjén 
egy 30-40 főből álló társaság behatolt a 
Kastély épületébe, ahol akkor zsidó 
szociális otthon működött. Antiszemita 
jelszavak hangoztatása közepette néhány 
beteget kifordítottak az ágyukból, ám 
súlyosabb testi bántalmazás nem történt. 
Egyesek szerint helybéliek, mások szerint 
Pestről érkezett személyek követték el az 
atrocitást.  

A faluba rendfenntartó alakulatok 
eztek, majd hangosbemondón 

kihirdették a fegyverek 
beszolgáltatásának kötelezettségét, melyre 
szigorú határidőt szabtak meg. Ekkor már 
mindenki szabadulni akart a tiltott 
tárgyaktól, ám félve a kockázattól, a 
beadás helyett többen kutakba vagy a 
határban eldobálva váltak meg a 
veszélyes holmitól.  
A rövid határidő lejárta után 
megkezdődött a mozgalomban résztvevő 
személyek összegyűjtése. Nagyjából 20 
embert rendeltek be a Tanácsházára, 
akiket később Nagykátára vittek. Közülük 
többeket továbbra is tiltott 
fegyverrejtegetéssel vádoltak, másokat a 
helyi eseményekben játszott szerepük 
miatt faggattak. Itt már pofonok 
csattantak el, egyes személyeket súlyosan 
megvertek, néhány vallatótiszt 
durvaságának nem voltak emberi határai. 
Kiss Sándornak öt fogát verték ki 
kegyetlen őrzői. Egyik társát 
páncélszekrénybe zárva lövöldözték 
pisztollyal körbe, úgy próbáltak belőle az 
információt kiszedni. A felelőségre vonás 
és várható megtorlások miatt többen 
külföldre távoztak a településről. Kiss 
Lászlót a nemzetőrség egyik vezető tagját 
karhatalmi emberek kísérték otthonába, 
rejtett fegyvereket keresve nála. Neki 
szerencséje volt, mellékhelységre 
kéredzkedve sikerült őrzőitől 
megszabadulni, majd ezt követően 
külföldre disszidálnia. 

    folyt. köv. 11. oldal 

Október 27. Hangosbemondón hívták 
a lakosságot gyűlésre. A tanácsháza 
udvarán közfelkiáltással megválasztották a 
Nemzeti Bizottmányt, mely az addigi 
tanácsrendszer helyett a falu új vezető 
testületét jelentette. Elnökéül a község 
egykori bíróját, az akkor már idős embert 
Miskolczi Andrást választották.  

E napokban történt az állomáson 
vesztegelő tehervonat kifosztása. Egyesek 
szerint a Nemzeti Bizottmány 
engedélyével, mások úgy vallják, hogy 
spontán módon történt az akció. A 
vagonok nagy mennyiségű rizst és olasz 
bort tartalmaztak. Ez utóbbi egy részét az 
állomásról hordta szét kannákban a 
lakosság, a többit a község kocsmáiban 
mérték ki. A rizst Pokoltanyán hántolták 
meg, majd a borhoz hasonlóan a 
lakosoknak osztották ki. A befolyt 
pénzösszeget aztán a postán zárolták, a 
község ebből rendezte később az ügyből 
kifolyó tartozását. 

Október 28. A községi lakosok 
megverték Szabó Endrét, aki pisztollyal 
fenyegetőzött, majd ennek elvétele után 
géppisztoly szerzésével fenyegette meg a 
tanácsháza dolgozóit. Az inzultus közben 
egy pisztolyból lövés is eldörrent, ám lőtt 
sérülést senki nem szenvedett. 
Ugyanaznap létrehozták a nemzetőrséget, 
melynek feladata a rend és közbiztonság 
fenntartása, az esetleges vagyon- és 
személyelleni atrocitások, a felelőtlen 
elemek megfékezése volt. A nemzetőrök 
az elkövetkező napokban karszalaggal és 
fegyverrel felszerelve teljesítettek 
rendszeres járőrszolgálatot a faluban. A 
fegyvereket részben a helyi MHSZ 

A faluban ekkor már szünetelt az 
iskolai oktatás. A tantestület tagjainak 
bátor cselekedetére vall, hogy Pál László 
tanár javaslatára az 1949-ben levett 
feszületeket vissza akarták helyezni a 
tantermek falára. A kezdeményező tanárt a 
forradalom után ezért a tettéért felelőségre 
vonták. 

 

id. Földes József jobbról a Csepel 
teherautóval. 
 

Itthon ekkor már az volt a kívánság, 
hogy a visszaúton fegyvereket hozzanak, 
ha tudnak. Az utolsó fordulónál, az 
őrizetlenül hagyott szecsői laktanyában, a 
gépkocsivezető és társai nagy mennyiségű 
fegyvert pakoltak a platóra. Ezek felét 
Farmosra hozták, a másik részét Györgyén 
osztották szét. A fegyverekkel részben a 
nemzetőrség tagjait szerelték fel, de jutott 
belőle sokaknak, akik vállalni merték a 
birtoklással járó veszélyeket. Lőszer 
azonban kevés volt, ezért Pusztavacsra 
tervezték a következő fuvart.  
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Előbb Jugoszlávián, majd 
Olaszországon keresztül Franciaországba 
ment, ahol 1963-ig tartózkodott. Csak ez 
év Szilveszterén, az általános amnesztia 
megadásával térhetett haza. 

A fájdalomtól elgyötörten érkezett 
haza, s akkor határozta el, hogy verset ír 
verőlegényének. Írásomat e sorokkal 
szeretném zárni, legyen ez örök emléke 
1956 helyi történelmének. 

   
Németh Csaba 

 
Emlékül a verőlegényemnek 
 
Tapadjon kezedhez vér vagy veríték, 
Múltad követ a jövőbe árnyékként. 
Gyötörje életed végéig lelked az átok, 
Mely a sárbatiprásért a nép rádszórt. 
Amikor gumibottal ütésre emelted 
kezedet, 
Hogy kiéld a védtelennel állati 
ösztönödet. 
Társad csak csendesen nézett, 
Ugyan kit sajnált jobban, engem vagy 
téged. 
Leütöttél, mint olasz a fügét, 
Csizmáddal fojtottad belém a nyögést. 
Citerázzon oldalbordádon a halál, 
Ha a szívverésed örökre megáll. 
Te lúdtalpas, szőrösszívű szörnyeteg, 
Ki a felkelőt emberszámba nem vetted. 
 

A forradalom helyi eseményei 
utórengésének tekinthető a december 12-
én történt hídrobbantási kísérlet. E napon, 
21 órakor ismeretlen személyek 
megpróbálták felrobbantani a falu 
határában lévő akkor ideiglenes fahidat, 
mely a Budapest-Szolnok közötti 
vasútforgalmat volt hivatva lebonyolítani. 
A híd végül nem robbant fel, csak jobban 
megrongálódott, a szolgálatban lévő 
vasutasok oltották el az égő szerkezetet. A 
levéltári adatok közlése alapján az 
elkövetők Szolnokról jöttek, egy helyi 
adatközlő szerint tápiószelei lakosok 
voltak. Sérülés, vonatkisiklás nem történt, 
a helyreállításban szovjet műszaki 
alakulatok is közreműködtek, a 
vonatforgalom rövid időre szünetelt.  
A lefogottak ügyét a nagykátai 
rendőrségen történt puhítás után 
tárgyalták. 1957. márciusában a Pest 
Megyei Bíróságon különleges 
népbíróságot állítottak fel, 

melynek zárt ülésein a forradalom 
cselekményeiben résztvevőket, a nemzeti 
bizottmányok tagjait ítélték el. A 
györgyeiek többségét rövid vizsgálati 
fogság után hazaengedték, néhányan 
azonban hosszabb időre börtönben 
maradtak. A Nemzeti Bizottmány elnökét 
Miskolczi Andrást és a Nemzetőrség 
parancsnokát Kiss Andrást nem találták 
bűnösnek, őket felmentették. Hozzájuk 
hasonlóan, néhány hónapos vizsgálati 
fogság után Pál Lászlót is szabadon 
engedték. Egy kezdő fiatal tanár a 
forradalom leverése után lázító dolgozatot 
íratott a nyolcadik osztályos tanulókkal. A 
rendőrség őt is letartóztatta, de az igazgató 
közbenjárására szabadlábra helyzeték. Az 
56-os események résztvevői közül sokan 
még hosszú évekig saját bőrükön érezték a 
rendszer bosszúját. Elhelyezkedésük, 
érvényesülésük, gyermekeik ellátása látta 
kárát annak a megkülönböztetésnek, mely 
ekkor országszerte az 56-osokat érte.  
Id. Földes József súlyos verést kapott 
tetteiért. Kínzói könyörtelenül elbántak 
vele, nem vették figyelembe emberi létét. 

Kirándulás szervezése a csíksomlyói 
búcsúba 

 
A Tápiógyörgyei Katolikus Egyházközösség és a Torockó 

Baráti Társaság 2011. június 10-13. között (péntek-hétfő) 
autóbuszos kirándulást szervez a csíksomlyói búcsúba.  

 
A katolikus egyházi esemény a világ és a Kárpát-medencében 

élő magyarság legnagyobb létszámban látogatott rendezvénye. 
Évről-évre százezrek zarándokolnak el pünkösd hétvégéjén 
Erdélybe, hogy részesei lehessenek a látványban is gyönyörű 
ünnepségnek. A környék lakói gyalogosan, keresztaljak alatt 
érkeznek az eseményre, a távolabb élőket autóbuszok és 
személygépkocsik sokasága szállítja a helyszínre. Magyarországról 
az elmúlt években különvonatok indultak az ünnepi hétvégére. 
Ilyenkor a környék minden panziója telítődik, sokan már az előző 
búcsú alkalmával lefoglalják következő évi szállásukat. Emiatt 
szükséges időben megkezdeni az utazás  szervezését.  

 
A kirándulás a tápiógyörgyei templomban is meg lett hirdetve. 

A négy naposra tervezett program költségei (autóbuszbérlés, 
szállás és étkezés) 25-30 ezer Ft közötti összegben 
megvalósítható.  

Alföld kincsére 
 
Sajnálom miben a múlt törött, 
nem üres e föld ennyi gaz között. 
Minek keblén szikrája sóhaját, 
mit sivatag visel, s törte derekát. 
 
Árnya dagad, csókra szomjaz, 
mit emészt a kor, miben emlék az, 
mit nem feledünk, nem közön, 
égről szóródjon rá: eső-függöny. 
 
Isten óvja sokszor vadabbul, 
lázas szemeiben virág konyul. 
Mit éhező boldog május fogad, 
Alföld szívére áldásod hozzad. 
 
Igaz tetted elevenedik bennünk, 
becsületbe, jóra tettük címerünk. 
Mit vesztesként éltünk a tatár által, 
már nyugodt szívünk keserűen vállal. 
 
E szép föld búban: örök kenyerünk, 
Csírája, ha vészben is, közös ügyünk.  
Jelenünk a korban már több száz éves, Jelentkezni lehet 2010. november 20-ig Kovács Attila 

plébánosnál, és Németh Csabánál (0630/483-45-97). A 
jelentkezőknek egy később megadott határidőre előleget kell majd 
fizetniük, mely a várható költségek 50 %-át fogja fedezni. Az 
egyházközösség és az egyesület nevében minden érdeklődőt 
biztatunk a részvételre! 

múltunkban, mi elpusztult, nem vétkes. 
 
Jövőnk legyen hitben, miben bízhatunk, 
szívünk, virágzó bimbó legyen sorsunk. 
Szirmai, mint zászló lebegjen jövőjére, 
szerteszórva Isten takarja Györgyére.  
 

Németh Csaba                  Hámori Zsóka 
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TÁMOP 3.4.2/09/2  PÁLYÁZAT 
 
    2010.augustusában értesültünk,hogy a jászberényi MACI Alapítvány ,a tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általános Iskola  
és a Kastélykert Óvoda  közösen beadott pályázata nyert. 
 

„AZ EGYÜTTNEVELÉS KITERJESZTÉSE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ESÉLYTEREMTÉSE 
ÉRDEKÉBEN A MACI KONZORCIUM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL”címmel. 

 
Pályázati munkánk első közös rendezvénye 2010.szept.25-én,itt Tápiógyörgyén volt. 
Jászberényiek, Tápiógyörgyeiek egyaránt nagyon jól érezték magukat. Erről az alábbi képek is tanúskodnak. 
Pályázatunkról bővebben községünk és iskolánk honlapján tájékozódhatnak. 
                                                                                           Pintér Irén 
 

             

Kimozdult a györgyei iskola 
 

Rég nem látott ilyet a falu, mert bár osztályonként rendszeresen kirándulunk, így együtt még nem hagytuk el az iskolát,hogy 
messzire utazzunk. Október 8-án, pénteken három busznyi alsós indult neki igazgatónk és az osztályfőnökök 
vezetésével,sok segítő szülő kíséretében,hogy túrázzanak egyet a Mátra gyönyörű hegyei között. Ugyanezt okt.15-én a 
felsősök is megteszik. 
A jó levegő, a mozgás, a közös élmény gazdagabbá teszi gyermekeinket, formálja jellemüket, színesebbé teszi napjaikat. 
Ez a nap mindenképpen egy színfolt volt az ősz egyhangúságában. Köszönjük a lehetőséget és a túravezetést az igazgató 
úrnak, az élményről pedig szóljanak a gyerekek helyettünk. 
 

 

            
Úton a Mátrába „Lefelé könnyebb” Élen az új iskolaigazgatóval 
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Emléktábla avatás Torockón 

Rendhagyó eseményre került sor a 2010. szeptember 11-én megrendezésre került Torockói Falunap alkalmával. A 
település vezetői úgy döntöttek, hogy e napon emlékeznek meg Torockó és Tápiógyörgye testvértelepülések baráti 
kapcsolatának 20. évfordulójára. A Tápiógyörgyén márciusban már megrendezett ünnepség az 1990. évi első 
találkozásnak, valamint az elmúlt húsz év tartalmas együttműködésének állított maradandó emléket.  

A program szombaton délelőtt a községháza galéria termében vette kezdetét, ahol Póczné Fehér Mária Tápiógyörgye 
polgármesterasszonya, majd Szőcs Ferenc Torockó polgármestere köszöntötték a jelenlévőket és szavaikkal méltatták a 
testvértelepülési kapcsolat lényegét. A köszöntés után a Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság szervezésében 
filmvetítésre került sor, melyben az első találkozások emlékei elevenedtek föl. A vetítést követően fotó- és 
dokumentumkiállítás keretében az elmúlt húsz év kapcsolatának kiemelkedő eseményeit mutatta be az egyesület. 

Az ünnepség második szakasza Torockó főterén 
folytatódott, ahol emléktábla avatásra került sor. A 
házigazdák a vajor alatti területen egy gondosan kiválasztott 
sziklatömböt állítottak fel, majd arra erősítették a györgyeiek 
által elkészített márványtáblát. Az emlékmű felirata: „Torockó 
és Tápiógyörgye testvértelepülések baráti kapcsolatának 20. 
évfordulója alkalmából állíttatta Torockó Község 
Önkormányzata, Tápiógyörgye Község Önkormányzata és a 
Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság. 2010.„ A 
táblaavatás során községünk részéről Józsa László 
alpolgármester, a házigazdák részéről Kelemen József 
egykori polgármester és Ferenc Gábor unitárius lelkész 
mondták el gondolataikat. A beszédek után koszorúzás 
következett, majd a Torockói Fúvószenekar előadása zárta 
az ünnepséget. A szervezők részéről reményünket fejezzük 
ki az iránt, hogy a Tápiógyörgyén elhelyezett kopjafa és a 
Torockó főterét díszítő márványtábla méltó emléket állít az 
1990. évi eseményeknek, és tovább erősíti a két település 
tartalomban gazdag kapcsolatát.  

A torockói hétvége eseményei között mindenképpen szeretnék még két fontos dolgot megemlíteni. Meglepő és 
örvendetes hír volt számunkra, amikor megtudhattuk, hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által üzemeltetett torockói 
gyermekotthon ez év nyarától tápiógyörgyei nevelővel büszkélkedhet. Máté Afrodité, az egri Eszterházy Károly Főiskola 
hallgatójaként határozta el magát, hogy tanulmányait ideiglenesen megszakítva egy év időtartamra önkéntes munkát 
vállal a szegénysorsú gyerekek között. A torockói magyar tannyelvű iskola fennmaradását segítő egyházi intézményben, 
jelenleg három nevelő foglalkozik a harminckét szociálisan hátrányos helyzetű gyerekkel. A napi 24 órás odafigyelést 
igénylő munka elvégzéséért elismerésünket fejeztük ki a györgyei lány előtt. 

A gyermekotthon ügyében külön szót érdemel még a felvidéki kapcsolatunk hozadéka. Az elmúlt években több 
alkalommal sikerült Nagymegyer és környékéről szervezett kirándulócsoporttal Torockóra ellátogatni. A legutóbbi kint 
létünk során többekben sikerült felkelteni az érdeklődést az alapítvány iránt. Ekkor fogalmazódott meg barátainkban a 
támogatás gondolata, az elképzelésből pedig nemsokára valóság lett. A hétvégén a Csiliznyáradi Baráti Kör értékes 
adománnyal érkezett Torockóra. A nagymegyeri és ekecsi magyar tannyelvű iskolák diákjainak gyűjtéséből, valamint a 
környékbeli magánszemélyek, vállalkozók adományaiból tartósélelmiszer, tisztítószerek, tanszerek és készpénz 
formájában 2000-2500 Euró közötti támogatásban részesült az intézmény. A segítségnyújtás mindenképpen dicséretet 
érdemel, hiszen tudjuk, hogy a fogyó gyereklétszámmal küszködő erdélyi magyar iskolák megmentésének jelenleg ez az 
egyik biztosan és eredményesen járható útja.  

             Németh Csaba 

A Muravidéken, Őrvidéken és a Felvidéken jártunk 

A Torockó Baráti Társaság hagyományához híven idén is megszervezte határon túli kirándulását. Az úti cél ezúttal 
Szlovénia, Ausztria és Szlovákia Magyarországgal határos területeinek meglátogatása volt, az ott élő magyar közösségek 
történelmének, kultúrájának és jelen helyzetének megismerésével egybekötve. A kirándulásra a Faluújság májusi  
számában meghirdetett feltételekkel lehetett jelentkezni.         

folyt. köv.14. oldal  
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Három ország, három magyar közösségének vezető szervezeteivel ismerkedhettek meg az öt napos utazás résztvevői. 
Szlovéniában a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Ausztriában a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, 
Szlovákiában a Csemadok Nagymegyeri Szervezete mutatta be munkásságát az érdeklődőknek. A beszámolókban 
megismerkedhettek a három régió magyarságának helyzetével, megtapasztalhatták az ott élők megmaradási törekvéseinek 
kulcskérdéseit. 

Mindhárom vidék táji-természeti szépségei és történelmi látnivalói elbűvölték a buszon ülőket. A Muravidék 
központjában Alsó-Lendván a Bánffy-kastély, a Makovecz Imre által tervezett Művelődési Központ és számos magyar 
vonatkozású köztéri alkotás megtekintésével kezdődött a kirándulás. A takaros kisváros utcáit és tereit Szent István király 
szobra, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Zala György és más hírességek emléktáblája díszíti. A Muravidék apró falvai 
között utazva, a bántornyai Árpád-kori templomban Szent Lászlót ábrázoló freskókat, Kapornakon néprajzi gyűjteményt, a 
határ magyarországi oldalán, a „Legbátrabb falu” címet viselő Kercaszomor harangláb emlékművét kereste fel az utazó 
közösség. 

Őrvidéken, Ausztria Burgenlandnak nevezett tartományában festői 
szépségű várak hirdetik az egykori Magyarország határvédő területének 
katonai szerepét. Közülük Németújvár és Városszalónak erősségét 
közelről is megszemlélhette az érdeklődő társaság. Kismartonban az 
Eszterházy-kastély, Nagyfalván a szentgotthárdi csata emlékműve, 
Felsőőrön a belváros, Alsóőrön magyar néprajzi gyűjtemény, a határ 
magyarországi oldalán a Páneurópai Piknik emlékhelyének 
megtekintésére került sor. 

A felvidéki tájakra kanyarodva, elsőként a régi magyar fővárosba, 
Pozsonyba vezetett a kirándulók útja, majd Dunaszerdahelyen a Magyar 
Művelődési Intézet és könyvesbolt meglátogatása mellett, a nemrég 
lezajlott magyarverés színhelyén, a DAC stadionban tette tiszteletét a 

társaság. Bősön a vízerőmű, a Tápióbicske testvértelepülésének számító 

Csiliznyáradon Szini Sebő Alajos 48‐as honvédtiszt sírja, Zsigárdon Kaszás 

Attila  

 

 

Az alsóőri magyar néprajzi kiállítás épülete 
előtt házigazdánkkal, Szabó Ernővel 

 emlékháza, Pereden az 1848-49-es katonai emlékmű, Deákiban Árpád-kori templom, Komáromban és Nagymegyeren 
városnéző séta, illetve strandfürdő látogatása szerepelt a programban. Vendéglátóink közül külön köszönet jár a Csemadok 
Nagymegyeri Szervezetének, amiért Varga László személyében három napon keresztül gondoskodtak az idegenvezetésről, 
valamint tagságuk képviseletében házigazdái voltak a búcsúest zenés vacsorájának. 
A Torockó Baráti Társaság célja a jövőt tekintve is az, hogy kirándulások szervezésével, mind több magyarországi 
személlyel ismertethessük meg a határainkon túl élő magyar közösségek életét, valamint magánszemélyekkel, civil 
szervezetekkel és intézményekkel való baráti kapcsolatokat kialakítva erősítsük az összetartozás érzését. 

                    Németh Csaba 

  Október 6-ai megemlékezés 

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk. 1848. október 6-án 13 magyar tábornokot ítéltek halálra az 1848-49-es 
szabadság harcban játszott szerepük miatt. Ugyanezen a napon végezték ki az első magyar kormány miniszter elnökét, 
Batthyány Lajost, Pesten.   

Ebben az évben a mi osztályunk, a  7. b  kapta a felkérést, hogy előadásunkkal megemlékezzünk a 14 magyar hősről 
köztük Batthyány Lajosról. Nagyon sokat készültünk rá, és a szereplés előtti  utolsó percekben is a szövegeinket 
gyakoroltuk, hogy megfelelően előadhassuk. A próbák nem mindig voltak tökéletesek, de az utolsó pillanatban mégis 
legyőztük a félelmünket és jól sikerült a megemlékezés.  

Sok dicséretet kaptunk, amit Juhász Attila tanár úrnak és Inges Szilvia tanárnőnek köszönhetünk, mert ők segítettek 
nekünk a felkészülésben. 

Köszönjük! 

A 7. b osztály nevében: Tóth Beáta 
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"Ódor-tábor" - magyarázat és köszönet 

Idén nyáron tizenegyedik alkalommal rendeztük meg balaton-felvidéki parasztházunkban azt a táborozást, mely lassan 
fogalommá vált Tápiógyörgyén. Miért vállalunk feleségemmel, "Kati néni"-vel költségeket és egyhetes fáradságot 2000 óta? 
- kérdezik többen is. Egyszerű a magyarázat: amikor Györgye díszpolgára lettem, úgy éreztem, hogy ebben a 
minőségemben különösen kötelességem valamit tenni Györgyéért. Mint Magyarország svájci nagykövete, sikerült segítenem 
kiépíteni egy ragyogóan működő svájci kapcsolatot, s eleve adódott az a gondolat, hogy minden évben egy táborral járuljunk 
hozzá a fiatalság szellemi, kulturális, nyelvi fejlődéséhez, kibontakozásához.  
Így, ezért láttunk vendégül 8-10 gyermeket minden évben mesés környezetben, a Káli medencében lévő házunkban. 
Nyelvet tanultunk - elsősorban németül kezdtük láttatni a világot, beszélgettünk élet- és szemlélet meghatározó kérdésekről, 
kulturális tartalmi kirándulásokat tettünk (Badacsonyra, Szigligetre, Balatonfüredre, a Nemzeti Park szépségeit látni: 
Szentbékkállára, Salföldre, Kékkútra, Hegyestűre) s közben természetesen meg-megmártóztunk a Balaton vizében. A 
program fontos része, hogy közösen sütünk-főzünk, a gyermekek bemutatják a "Mamától otthon tanult recepteket": életmód-
alakítás ez, talán a hetünk legfontosabb része. A családi élet fontos mozzanatait élik meg a gyermekek, mindazt, ami a 
későbbi életük fontos alakítója lehet, s amit sokan otthon is látnak a családban - vannak azonban sokan, akik új élményként, 
ott, a táborban tanulják meg: a napi élet szervezésének titkait: amihez hozzátartozik a múzeumlátogatás éppen úgy mint a 
terített asztal. (És vállalt esetben a vasárnapi templomjárás.)  
Abban a reményben végeztük ezt a missziót, hogy a györgyei gyermekek felcseperedvén emberibb, világra nyílt, nyelvtudó 
fiatalok s felnőttek lesznek. A nálunk töltött hét után - ebben állapodtunk meg Nagy Zoltán igazgató úrral, a svájci baráti 
társaság elnökével - a gyermekek Svájcba utaztak, s Wünewil-Flamattban a gyakorlatban láthatták, amit itt tanultak. Azt, 
amit a világ "svájci minta"-ként tisztel és csodál: miért ne lehetne hasonló csodát Magyarországon megcsinálni? - 
Tápiógyörgye számos jelét adta, hogy képes egy "magyar minta" megadására... 
Eleinte - mint a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Svájci Intézetének a vezetője - tudtam némi pénzt a 
táborozásra elkülöníteni, évek óta azonban a családi kasszából fedezzük a költségeket, ami bőven megtérül azzal az 
örömmel, melyet a györgyei gyermekek szereznek nekünk: szemléletük változásával, emberi formálódásukkal. Azzal, hogy 
és ahogy fogadják az egy hét ajándékait. Idén nyáron a nyelvi előkészítettség is arra engedett következtetni, hogy magában 
Györgyében is változás történt: az ide küldött gyermekek olyan nyelvi alapokkal érkeztek, amelyekre lehetett építeni. Tehát 
kezd szárba szökkenni a vetés... 
Tervezünk őszre egy olyan találkozót, amelyen az eddig nálunk nyaraló gyermekek, most már megemberesedvén, 
összejönnek egy napra Györgyén. Kíváncsian várom ezt a találkozót, s remélem, örömmel fogjuk megállapítani, hogy 
érdemes volt nekünk pénzt és időt "áldozni", a falu javára szolgáltunk vele, s a mindig is érezhető polgármesteri, 
iskolaigazgatói támogatás sem volt hiába: mindannyiszor a falu kisbusza szállította a gyermekeket (köszönet érte!). 
Joggal remélhetjük, hogy a balaton-felvidéki Ódor-tábor sok szempontból is a tápiógyörgyei világ hasznos része lett: ebben 
a hitben és reményben köszönjük meg a szülőknek, hogy legnagyobb kincsüket, a gyermekeiket bizalommal engedték el 
hozzánk. Reméljük, örömmel vették, amit gyermekeiknek adtunk. Azzal a kívánsággal zárom ezt a rövid írást, hogy érezzék 
meg a mi tapasztalásunkat: éljék meg azt, hogy öröm adni! S hogy igaz a mondás: adni tanít, aki másoknak adni tud. 
Minden jót kívánunk Györgyének és a györgyeiknek! Főként és külön az Ódor-tábor egykori  résztvevőinek!  

Dr. Ódor László és Katalin 

a nálunk járt csaknem száz gyermeknek külön szeretettel és üdvözlettel:  

"Kati néni és Laci bácsi"

Kedves Györgyeiek! 

2010. november 6-án (szombaton) 9 – 13 óráig 
Egészségnapot szervezünk a Faluházban, 

mely keretein belül néhány szűrővizsgálatra lesz lehetőség: vércukormérés, szénmonoxid, és 
koleszterin, vérnyomás,  érszűkület mérése, EKG, urológiai-,  és   belgyógyászati vizsgálat, 
pszichiáter szakorvos tanácsadása.  
A szűrővizsgálatok ingyenesek, megjelenés ajánlott. 

Szeretettel várunk mindenkit!       Szervezők 
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Nagymegyer-Tápiógyörgye futballmérkőzés 

felálló györgyei csapat a Balla Tibor, Boda József, Farkas 
Dániel, Farkas Dénes, Komlós Miklós, Maka László, 
Németh István, Varró Tamás, Szűcs László, Tóth István, 
Tóth László, Varga István, Varró Tamás, Viola Kálmán 
összeállításban lépett pályára. Sajnos, a mieink ezúttal sem 
tudták a győzelmet megszerezni, de tudjuk, hogy a jó 
hangulatú barátságos mérkőzéseknek, éppen nem a gólok 
száma és aránya adja meg a fő értelmét. A kapcsolatépítés 

2010. augusztus 21-én negyedik alkalommal vehetett 
részt györgyeik a Nagymegyeri Szent István Kulturális 
Napokon. A hétvégi eseményre a Csemadok Nagymegyeri 
Szervezetének vezetősége a Torockó Baráti Társaság 
küldöttségét és főzőcsapatát, a nagymegyeri futballklub a 
Tápiógyörgye öregfiúk focicsapatát látta vendégül.  

A három napos rendezvény színvonalas, gazdag 
programot kínált az érdeklődő 
közönségnek. A műsorban ezúttal 
is szerepelt a Szent István király 
teljesítménytúra, népi 
mesterségek bemutatója, 
gyermekversenyek, borkóstoló, 
néptánc, könnyűzenei koncertek, 
operett és magyar nóta 
előadások, ifjúsági sakkverseny, 
ünnepi szabadtéri szentmise. A 
tápiógyörgyei küldöttség 
főzőcsapata idén is nagy sikert 
aratott a szabadtéren 

szempontjából mindig 
örvendetes dolog, hogy a 
településeket vezető 
önkormányzatok mellett, mind 
több civil szerveződés alkot 
közös programot. A kultúra 
mellett pedig a sport területe 
kínálhat több korosztály 
számára is rendszeres 
lehetőséget az együttműködés 
megteremtésére. 
 Szombat délután, a 
nagymegyeri katolikus  

megrendezett sütő- és főzőversenyen. Az Árva János, 
Bukor József, Menkó Kázmér, id. Sinka Gábor, ifj. Sinka 
Gábor, Sinka István, Tóth András és Tóth István 
összetételben felálló, jól összeszokott társaság sorozatban 
harmadik alkalommal hódította el a közönség első díjazását. 
A főzőversennyel párhuzamosan került sor a tavaly 
augusztusban megrendezett Tápiógyörgye-Nagymegyer 
öregfiúk futballmérkőzés visszavágójának megrendezésére. 
A nyáron a szlovák bajnokság IV. ligájába feljutó egyesület 
öregfiúk csapata ezúttal a városi stadionban fogadta a 
vendégek csapatát. A Hajnal József szakmai vezetésével 

templomban megtartott ünnepi ökumenikus istentisztelet 
után megrendezésre kerülő Szent István napi 
megemlékezésen Bauer Edit a Magyar Koalíció Pártjának 
Európai Parlamenti képviselője mondott ünnepi beszédet. 
Az ünnepségen került sor Kovács László helyi esperes 
emlékére készült kopjafa leleplezésére. Államalapító 
királyunk szobrának megkoszorúzásán a városi 
önkormányzat mellett számos helyi szervezet, intézmény 
és magánszemély vett részt. A tápiógyörgyei küldöttség 
koszorúját ifj. Sinka Gábor és Németh Csaba helyezte el. 

     Németh Csaba

TASK Hírek! 

Bajnoki cím és hatodik helyezés a mérlege a 2009-2010-es asztalitenisz bajnokságokon nyújtott teljesítményünknek. TASK 
II. nevű csapatunk a Pest Megyei Bajnokságban érte el a végső sikert. A csapatban a győzelmekért küzdő játékosok: 
Faragó Sándor, Kovács Ferenc, Mohácsi Bence, Szűcs József, Tóth Roland, Vágó Péter. TASK I. nevű együttesünk a 
Közép Magyarországi Régió NBIII-as osztályában érte el az előkelő 6. helyezést. Az NB III-as csapat gerincét alkották: 
Baliczky András, Némedi Zalán, Németh Sándor, Molnár László, Varga István. A szép teljesítmény folytatására törekszik 
mindkét csapat az aktuális bajnokságokban, habár több sérülés is hátráltat minket, de mégis igyekszünk mindent megtenni 
a minél jobb szereplés érdekében. 

Az iskolakezdés után, az idei tanévben is elindítottuk ingyenes asztalitenisz edzéseinket általános iskolásoknak. 
Várunk minden sportolni vágyó tanulót.  Az edzéseket minden hétfőn és csütörtökön 17:30-19:00-ig tartjuk az iskola 
tornatermében. Az egyetlen feltétel az edzéslátogatáshoz a tornacipő használata. 

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

 

Név:TASK  
Adószám: 18677375-1-13  Mohácsi Bence 
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Óvodánk sportudvara 

A mindennapos testnevelés jelentős helyet foglal el, óvodánk életében, pedagógiai programjában. 
Az óvodásgyermekek egészséges testi fejlődése nem képzelhető el, a rendszeres, a gyermekek életkorának megfelelő 
testnevelés nélkül. 
Óvodánkban egy tágas, tornaeszközökkel jól felszerelt tornaszoba és egy óriási udvar áll rendelkezésünkre, a mozgás 
megszerettetésére. Nevelőtestületünk fontosnak tarja, korai életszakaszban a mozgás megszerettetését, emellett az 
egészséges életmód szokásainak kialakítását.  

Óvodánk udvara három részből áll: 

Hátsó részében helyezkedik el az „ÖKO-udvar” ahol a gyermekeink „Játékosan, szabadon, örömmel” fedezhetik fel a Tápió-
vidéken élő állatok, növények életét. Ebben a felfedezésben segítenek az itt lévő játékok, satírozó táblák, képkirakók, 
puzzle, memóriajátékok.  

A középső részében alakítottuk ki az un.: Játszóudvart, ahol mászókák, csúzdák, felfüggesztett mászókötelek stb. segítik elő 
a gyermekek szervezetének sokoldalú arányos fejlesztését. Az itt található „Fűzérvár”, játszóvár alá a 
szabványkövetelményeknek megfelelő korszerű, szép, tartós gumitégla burkolatot helyeztünk el, amely esés esetén 
csillapítja az ütés erősségét és így elkerülhetővé teszi a gyermekbaleseteket. A 100 m2-es esésvédő elasztikus aljzatot 
óvodánknak adományozta az újszilvási székhelyű EURO-NOVEX Kft. 600.000.- Ft értékben. Ezáltal, az adomány által a 
„Játszóudvarunk” is teljesen megfelel a játszóterek és az óvodák udvarát érintő előírásoknak.  

Tanévkezdésre elkészült óvodánk „Sportudvara” is. Itt lehetőség nyílik arra, hogy a testnevelés foglalkozásokat szabadban 
szervezzük és így a természet erőivel – napfény, levegő, víz, - történő edzés kedvező hatását tavasztól-őszig tudjuk 
kihasználni. Ennek a kialakításánál a testnevelés foglalkozásokra vonatkozó szempontsorokat vettük figyelembe. Így jött 
létre a sportudvaron egy nagyméretű füves terület, melyen mozgatható kis kapukkal sportpályát alakítottunk ki, amely remek 
lehetőséget ad, az „OVIFOCI” foglalkozások megtartására. Az „OVIFOCI” foglalkozásokat Varga Ádám testnevelő edző 
tartja, aki nagyon közkedvelt az óvodás gyermekek körében. Ezen a füves pályán sportjátékokat, váltóversenyeket és 
kislabda-dobásokat is lehet vezetni. Farönköket is helyeztünk el a sportudvaron, amelyeken a különböző irányban történő 
járás során a gyermekek egyensúly és térérzékét fejlesztjük. Az ugrógödörben pedig távolugrást és magasugrást is 
végeztethetünk óvodásainkkal.  

A három részre tagolt udvarunkat, gyönyörű, zöld környezet veszi körül, örökzöldekkel, virágos növényekkel és a Györgyei 
kastély árnyékot adó ódon fáival. 

Úgy gondoljuk, hogy az egészséges életre nevelés kultúrájának alapjait már itt óvodáskorban le kell raknunk. Ennek a 
célunknak a megvalósításában nyújtottak segítséget szülők, szülői munkaközösségi vezetők, Faluvédő Egyesület 
tagjai, Tűzoltó Egyesület tagjai és nem utolsó sorban a fenntartó.  

Ezúton szeretném megköszönni az EURO-NOVEX Kft vezetőjének Sziráki Károly Úrnak nagyértékű adományát, Dömők 
László Földi Ferenc és Molnár Ferenc szakmai irányító munkáját, a szülői munkaközösség vezetőinek Molnár 
Ferencnének és Badenszki Mártának szervezőmunkáját, valamint: Hajnal József, Jónás István, Juhász Mihály, Katona 
István, Kelemen Miklós, Kiss László, Lótos Tamás, Molnár Attila, Molnár Szabolcs, Nagy Zoltán, Negyelicki László 
és neje, Polyák József, Pócz Béla, Varró Zsolt, Velkei Ferenc kétkezű munkáját a sportudvar kialakításában.  

Bízunk benne, hogy sportudvarunk az elkövetkezendő időszakban hozzájárul majd ahhoz, hogy kis óvodásaink 
sportszeretővé váljanak.       

Tóthné Erős Zinaida
 óvodavezető 

             



                   Az  előző  lapszámban  bővebben  foglalkoztunk  a  hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos néhány alapfogalommal. Nézzük meg, hogy a háztartásában keletkező 
hulladékok  elhelyezésére  milyen  lehetséges  megoldásokat  alkalmazhatunk! 
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  Tartsanak velünk! 
Hulladékgazdálkodás – megoldási lehetőségek 
A hulladék keletkezése – az előző lapszámban olvasottaknak megfelelően – szorosan az emberi tevékenységhez kötődik. A természet ugyanis 
hulladékmentesen működik. Ami az egyik élőlény számára hulladék, az a másiknak táplálék. Valamennyi mellék ‐és bomlásterméknek helye 

1., Megelőzés 

van  azokban  a körfolyamatokban,  amelyek meghatározzák bolygónk  arculatát.  A  társadalomban  azonban  ez nem  így működik. A  keletkező 
hulladék mennyisége eddig nem tapasztalt méreteket öltött, melynek kezelése komoly és összetett feladat. 
Az  alábbi  felsorolásban  a  pontok  egymásutánja  egyáltalán  nem  véletlenszerű.  Ha  sikerül  csökkenteni  a  keletkező  hulladék mennyiségét, 
akkor sokkal kevesebb hulladékot kell kezelni.  

2., Újrahasználat 

3., Újrafeldolgozás 

4., Lerakás 

5., Égetés 

Megelőzés 
A legjobb megoldás az lenne, ha nem is keletkezne hulladék. Ez azt 
jelenti, hogy átgondolt vásárlással csak 

azokat  a  termékeket  vásároljuk  meg,  amelyekre  valóban  szükségünk  van  illetve  kevesebb  csomagolóanyagot  tartalmaznak,  ezért  kisebb 
legjobbat. környezeti kárt okoznak. Környezetünk védelméért – hulladékok tekintetében – ezzel tehetnénk a 

1. Csökkentsük a fogyasztást! 
meg! Tudatosan vásároljunk! Csak szükségletünknek megfelelő mennyiségű terméket vásároljunk 

2. Javítsuk meg, használjuk újra! 
A  visszaváltható,  környezetbarát,  többször  használatos  csomagolásokat  vegyük  meg.  Vásároljunk  utántölthető,  nagyobb  kiszerelésű 
termékeket! Javíttassuk meg dolgainkat mielőtt újat vennénk! Amire nincs szükségünk, „adjuk oda” másoknak! (bolhapiac, használt cikk boltok, 
jótékonysági adományok) 
3. Vásároljunk újrahasznosított  termékeket! 
Ezzel ösztönözhetjük a piacot ezen termékek gyártására, forgalmazására! Így takarékoskodhatunk Földünk nyersanyag és energiakészletével! 
Óvjuk meg bolygónkat a felesleges környezeti ártalmaktól. (talaj‐, víz‐, levegőszennyezéstől, élőhelyek, élőlények pusztulásától) 

Újrahasználat 
A terméknek az eredeti célra való ismételt felhasználása az újrahasználat. Ez 
esetben az adott terméket, csomagolást ‐ átalakítás nélkül ‐ újra ugyanarra a 
feladatra  lehet  használni,  mint  amire  eredetileg  gyártották.  Jó  példa 
újrahasználatra  az  újratöltés,  amikor  az  italcsomagolásnál  az  üveg 
visszaváltható, majd újratöltésre kerül. Ezt  a  folyamatot kb. 40 alkalommal 
lehet megismételni. 
 

Érdeke ek sség
A világ hét „szemétcsodája” 1.   Az első csoda ‐ a Csendes‐óceánon, ‐ San Francisco és Hawaii‐szigetek között  félúton 
lebegő,  zömében  műanyag  palackokból  álló  szemétsziget,  amelynek  kiterjedése  nagyjából  akkora,  mint  a  Kárpát‐
medence. Az óceáni áramlások gyűjtik össze erre a területre a szárazföldről és a hajók rakományából kikerülő szemetet. 
Egy kutató beszámolója szerint egy hétig hajózott a  szemétsziget között,  ahol a horizontól‐horizontig mindent szemét 
borított. Forrás: www.humusz.hu

 
 

A következő lapszámban bővebben foglalkozunk a hulladékgazdálkodás további lehetséges megoldásaival.  

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

október 22. 
november 19. 
december 17. 

yűjtsük? 
ányvizes, üdítős) 

Mit  yűjtsg ünk, hogyan g
‐ színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack (ásv
‐ műanyag kupak 

v pSárga színű „ÖKOVÍZ”‐es zsákban, kiöblít e, laposra ta osva! 
Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsol tos kérdéseivel hívja a 3 /5982512 s 
További  szelektív  hul

a 0 e telefonszámot! 
ladékgyűjtéssel  kapcsolatos  hasznos  információ  a  www.okoviz.hu  és  www.hulladekboltermek.hu 

honlapokon olvasható. 
Működjünk együtt, tegyünk közös ekében! en környezetünk tisztasága, jövője érd

Segítő közreműködésüket, köszönjük! 
                 „ÖKOVÍZ” Kft. 

http://www.okoviz.hu/
http://www.okoviz.hu/
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A környék legnagyobb harcsája Tápiógyörgyén! 

Tisztelt horgásztársak. 
 
A tápiógyörgyei horgásztagok ismét lezártak egy horgászévet.  Az 
évadzáró versenyünket Augusztus 14-én tartottuk, de sajnálatos 
módon az időjárás most sem kedvezett.  A rossz idő ellenére, 
mégis sokan eljöttek, akiket értékes ajándékokkal jutalmaztunk. 
Versenyünk győztese, Bezzeg József a 2011-es évi tagságot 
nyerte meg.  Meg kell említenem, az Egyesületek Sportnapját , 
amelyen egyesületünk, az öt versenyszámból, összesítés alapján 
második helyezést ért el. A csapattagoknak köszönjük a részvételt 
és a jó eredményt. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyik 
horgásztársunk, Füleki Gábor, az idei évben, második alkalommal 
fogott a tavainkban, nagynak számító halat. A kifogott Harcsa 112 
cm hosszú és 12 kg-os volt.  Magam is jelen voltam a kifogásánál 
és fényképeket készítettem róla. Füleki Gábor sikeresnek 
mondhatja magát, hiszen egy Harcsa-fogó versenyen, a 67 
indulóból negyedik helyet ért el. Neki és a többi horgásztársamnak 
halfogásban sikeres évet kívánok. 

 
Füleki Gábor nagy fogása 

 
                         Nyitrai Dániel Tisztelettel:                                                             

Tápiógyörgyei Horgász Egyesület elnöke  
 

FOGÁSZATI  HÍREK 
 

2010. november 1-től a FOGÁSZATI  HÓNAP alkalmából: 
 

INGYENES szűrővizsgálatot végzünk, különös tekintettel a szájüregi daganat megelőző állapotokra. 
 

Dental higiéniai tanácsadás, állapotfelmérés! 
 

Egyes fogpótlások árából 10 % kedvezmény! 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt munkanapokon 
9 – 12 óráig 

  dr. Kalocsai Anna 
Fog- és szájbetegek szakorvosa

Köszönetnyilvánítás „Küzdöttél, de már nem lehet, 
    a csend ölel át és a szeretet. 
   Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
   örökké él, akit szeretnek.” 

(Tóth Árpád) 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem, 
édesapánk 

Barna Ernő 
(1927-2010) 

temetésén megjelentek, utolsó útján elkísérték és 
fájdalmunkban osztozva sírjára a megemlékezés virágait 
elhelyezték.                                                     Gyászoló Család

       

 Szántóföldet haszonbérelnék!  - Tóth Attila 
           tel.: 06-30-9532-338 

 Köszönetnyilvánítás 
 
 Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
 akik mély fájdalmunkban együtt érezve kísérték 
 utolsó útjára a szeretett férjet, édesapát és öregapát 

 
Szabó Zoltánt 
  (1948-2010) 

 
 és sírjára az emlékezés virágait elhelyezték. 
 

Gyászoló Család 

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban együtt érezve kísérték utolsó útjára szeretett 
édesanyánkat 
és sírjára virágot helyeztek. 

Petró Mihályné   Köszönettel: Unyi Józsefné, Petró Ferenc
   (1927-2010)      



20.              Tápiógyörgye 2010                                  október 

  
 Szüreti mulatság 

A Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület idén immár 6. 
alkalommal rendezte meg a Szüreti Mulatságot. Ragyogó 
napsütéses idő volt október 9-én, így semmi nem zavarta 
meg a lovas kocsis felvonulást és a délutáni programokat. 
Idén egy viccesen feldíszített barkas zárta a kocsis menetet, 
rajta Darázs József teljes "ünnepi díszben" egy nagybőgőt 
pengetve és persze a zenekaros fiatalok többsége 
jelmezben. Nagy derültséget és üde színfoltot jelentettek, 
reméljük jövőre is kitalálnak valamit és Kecskés Károly sem 
fél vezetni majd a barkast, amely majdnem felborult a rajta 
lévők "hullámzásától". Köszönjük Varró Józsefnek, hogy újra 
összeverbuválta a fogatos, lovas kocsis, traktoros menetet, 
nélkülük nem lenne ilyen látványos a Szüreti Mulatság. 
Továbbá köszönjük a nagyzenekaros fiúknak, a Retro 
zenekarnak, hogy végig zenélték, az énekes lányoknak, 
asszonyoknak, hogy végig énekelték az utat. (Valamint 
szeretnénk megköszönni az alábbi támogatók segítségét: 
SZA-NI-SA Bt., Nagy György Péter, HÉ-LA Bt., Gyimesi 
Edina, Bulyáki Mária, Andi virágüzlet, Szilvi virágüzlet, 
Ábrók Józsefné, Tápiókisker, Varró Istvánné, Varró József, 
Kastély Panzió, Molnár Zoltán, Bálint cukrászda, Vágány 
György, Bálintné Balázs Ágnes, Kecskés Károly, Bolyhos és 
fia Bt., Dömők Gergely illetve a pogácsasütést a szülőknek) 
A 6. Szüreti Mulatság műsorát a Tiszaparti Csalogányok 
szüreti nótacsokra nyitotta meg. A lányok a Szolnoki 
Tiszaparti Gimnázium 11.d. osztályos növendékei, Bálint 
Tímea hívta meg őket énekelni. Színvonalas műsorral 
alapozták meg a délutáni program hangulatát. Őket követték 
nagycsoportos óvodásaink, akiknek műsorát betanította: 
Kissné Cselei Mária csoportvezető óvodapedagógus, Német 
Andrea óvodapedagógus, Varró Andrásné dajka. A 
Vadvirág Nyugdíjasklub tagjai örömmel fogadták 
felkérésünket, és nagy lelkesedéssel készültek műsorukra. 
A "cigányos" egyveleg nagy sikert aratott a nézők körében. 

A Tápiógyörgyei Diákszínjátszókör tagjainak egy részét Tóth 
Lászlóné Erzsike készítette fel, ők rövid szöveggel és 
dalokkal szórakoztatták a közönséget, másik részüknek (a 
nagyobbaknak) Lellei Márta tanított be egy Dél-Alföldi táncot 
és egy Székely verbunkost. A tápiógyörgyei zeneoktatás 40 
éves jubileumára összeállt Retro-Úttörő Zenekar tagjainak 
egy része a nyarat is próbával töltötte és nagy izgalommal 
készült egy újabb fellépésre, ezen alkalom volt a Szüreti 
Mulatság. A Mint a mókustól (a név kötelez alapon ez "örök'" 
érvényű nóta) a különböző indulókon át, egy mulatós 
egyveleget is hallhattak tőlünk, amelyet sokan végig is 
énekeltek. Karmester híján Bálint Zoltán mint "kisdobos" 
ütötte be a mérőt. A Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 
magyaros indulókból állította össze műsorát, melyet a Kállai 
kettős zárt fergeteges klarinétszólóval. A műsor végén 
Táncház szórakoztatta a nézőket, Kozma György citerázott, 
Eszti néni énekelt. Gyönyörű nótáikkal zárták a Szüreti 
Mulatság délutáni programrészét. A műsorok alatt az alkotó 
kedvűek rajzversenyen vehettek részt, melyet Rékasi 
Tiborné, Jutka néni értékelt. az óvónők gyönyörűen 
kifestették a gyerekek arcát, népi játékokat próbálhattak, 
Bor-totót tölthettek a jelentkezők. Eljött meghívásunkra 
Dósáné Ilonka néni Portelekről, aki gyönyörű figurákat 
készít kukoricacsuhéból, és akivel a gyerekek közösen 
kézműveskedhettek a délután folyamán. Az esti mulatság 
21 órától kezdődött, a talpalávalót a "Buli van band" 
szolgáltatta egészen hajnali 3-ig. Nagyon jó hangulatot 
teremtettek, a táncparkett mindig teli volt a táncolókkal. 
Elmondhatjuk, hogy az idei Szüreti Mulatság is vidáman, 
programokban gazdagon telt el, várjuk a következőt! 
 

Szabó Tünde 
alpolgármester, 

az Ifjúsági Fúvószenekar tagja 

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

Szerkesztették a Községi Művelődési Ház dolgozói. Készült 1500 példányban. 
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