
Ha megszületik egy gyermek, lénye-
gében semmi sem változik a világon, 
az emberiség nagy eseményeinek 
történetében. Csak a szülei meg a 
család számára fontos, csak az ő 
életükben történik változás. Karácsony-
kor azonban, olyan gyermek születik 
meg, Jézus személyében, aki egyben 
az Isten Fia is, és aki az egész világtör-
ténelmet gyökerestől átalakítja, már a 
születésével is.

Nem erős embert, fenséges hatalom-
ban és pompában érkezőt állít elénk az 
evangélium, hanem egy kiszolgáltatott, 
védtelen kis csecsemőt. S mégis azt 
ígéri, hogy ez a gyermek megváltoztatja 
a világot.

A betlehemi barlangban újfajta, eddig 
sohase tapasztalt uralom születik 
meg. Ebben a gyermekben valami új 
kezdődik el a történelemben. Isten nem 
vasvesszővel, erőszakos hatalommal 
irányítja a világot, valahonnan „a magas-
ból”. Közénk jön és gyermekként, 
majd férfiként köztünk él, kockáztatva 
biztonságát, életét. Nem harcol, nem 
keresi az erőszakot, hanem szelíden 
aláveti magát a gonosznak, hogy ez 
által törje meg annak hatalmát.

Sokan vannak, akik azt kérdezik: 
„Mennyivel lett jobb a világ, hogy Jézus 
megszületett”?

Igen, Jézus csak megadta nekünk a 
lehetőséget. Rajtunk áll, hogy élünk-e 
ezzel?

Ha a tengeren süllyedő hajóhoz oda-
érkezik egy mentőhajó, csak akkor tud 
segíteni, ha azt akarják is, a bajbajutottak. 
Aki elfogadja, megmenekül. Aki viszont 
visszautasítja, az elpusztul.

Jézus, felajánlja segítségét. Ha visz-
szautasítjuk Őt, akkor csak pusztulás 

lesz körülöttünk. Ha elfogadjuk az Ő 
szeretetét, akkor nyerünk örök életet.

Akkor változik meg a világ körülöttünk, 
ha elfogadjuk az Ő segítségét, ha a mi 
szívünkben is megszületik, az által, 
hogy mi is megvalósítjuk a szeretetet. 
Ilyen gondolatokkal kívánok Boldog 
Békés, Áldott Karácsonyt, és reményteli 
Új Esztendőt, Tápiógyörgye minden 
lakosának.

A Karácsony üzenete
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A Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar
szeretettel meghív minden zenekedvelőt

2011. december 17-én 18 órakor tartandó
Karácsonyi hangversenyére a Faluházba!

A hangverseny előtt 17 órától a Diákszínjátszókör és a Csipet-csapat zenekar
karácsonyváró műsoraikkal várják az érdeklődőket!

MEGHÍVÓ

 

Betlehemes játék a Szent Anna templomban 2010 Karácsonyán

Attila atya



Az októberi Faluújság megjelenése óta eltelt időszakban a 
Képviselő-testület három ülést tartott, 31 határozatot hozott és 
négy rendeletet alkotott. Főbb döntések:

- A GAMESZ és Vízmű működéséről szóló beszámoló 
elfogadásra került.

- Az önkormányzatnál végzendő könyvvizsgálói feladatok 
ellátásával a CENSOR’ 2000 Bt. tagját, Kovás Józsefné 
könyvvizsgálót bízta meg a testület.

- Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójában is 
rész vesz, a pályázati kiírás közzétételre került, a beérkezett 
pályázatokat első körben a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság megvitatta, javaslata alapján döntött a Képviselő-
testület. „A” típusú pályázat 6 db érkezett, a „B” típusú kiírásra 
pályázat nem érkezett, így valamennyi „A” típusú pályázót 10 
hónapon keresztül havi 4.000 Ft/hó támogatásban részesít.
Kovács Szabolcs (Tgy., Zrínyi M.u.28.), Kincses Katalin (Tgy., 
Csárda u.18.), Buzás Edina (Tgy., Somogyi B.u.13.), Tóth 
Lajos (Tgy., Jókai u.32.), Varró András (Tgy., Katona J.u.35.), 
Tóth Tímea (Tgy., Jókai u.32.)

- A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a helyi civilszervezetek 
kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal épületének falára, 
az 1945. február 12-én málenkij robotra elhurcolt áldozatokra 
emlékezve, emléktábla kerüljön kihelyezésre 2011. október 
22-én megtartott községi ünnepség keretében. A tábla felirata:
„MÁLENKIJ ROBOT 1945. február 12-én a szovjetek 
közel hetven embert hurcoltak kényszermunkára a község 
területéről. Az áldozatok emlékére állítatták a tápiógyörgyei 
civilszervezetek. 2011.” 

- Molnár Anikó jegyző teljesítményértékelése elfogadásra 
került.

- Az önkormányzat két Leader pályázatot nyújtott be, egyiket 
a GAMESZ részére fűnyíró eszközök beszerzésére, melynek 
nettó bekerülési költsége 4.397 eFt, az igényelt támogatás 
összege 3 mFt. A másik pályázat keretében  „Expo a Tápió-
vidéken 2013”  projekt rendezésére 10 mFt összegű támogatást 
igényelt az önkormányzat. A rendezvény bonyolítója a 
GAMESZ lesz. Ennek a rendezvénynek ebben az évben Tá-
piószele, 2012-ben pedig Újszilvás lesz a lebonyolítója, 2013-
ra szeretné Tápiógyörgye megszerezni a jogot.

- Önkormányzati ingatlanokat érintő intézkedésekre hozott 
határozatot a testület, megosztásra kerültek, hogy melyek azok 
az ingatlanok, melyeket célszerű megtartani, és melyek azok, 
melyek értékesíthetők. (külön cikk részletezi az értékesíthető 
ingatlanokat)

- A dr. Bordás Erzsébet háziorvos tevékenységének helyt 
adó rendelő felújítására 300 eFt került elkülönítésre.

- Sipos József ebrendész  2012. május 31-ig terjedő idő-
szakra megbízást kapott a közterületen felügyelet nélkül 
szabadon talált ebek, valamint veszélyes állatok befogására. 
Az önkormányzat a gyepmesteri szolgáltatásokért 50.000 
Ft+ÁFA/hó összeget fizet.

- Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
423.503 eFt bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra. 
A központi célkitűzések hatásai érzékenyen érinti a települési 

önkormányzatok mozgásterét, a jelenlegi állapot szerint mintegy 
31 mFt-al kevesebb forrásból gazdálkodik az önkormányzat 
2012-ben. 2.886 eFt-al fog csökkeni a személyi jövedelemadó 
mértéke, 4.537 eFt-al a jövedelem differenciálás mértéke, 
csökkent a település lakosainak száma 21 fővel, az oktatási 
intézmények társulási formában való működtetése miatt is 
jelentősen csökken a normatív támogatás. A pénzbeli szociális 
juttatások tétele még nem ismert. Az ez évi költségvetési 
főösszeghez képest a jövő évben 156 mFt-al kevesebb 
bevételi forrást kell figyelembe venni a működési kiadások 
tervezésénél, ami érinti a személyi és dologi kiadásokat is. Az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének főbb irányelveit az 
alábbiakban határozta meg.

- A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása,
- A folyamatos feladat ellátás finanszírozásának biztosítása,
- Az intézmények biztonságos működtetése,
- Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek 

további növelését teszik lehetővé. (pályázatok, ingatlanok 
értékesítése)

- A kintlévőségek behajtására 2012 évben is kiemelt 
figyelmet kell fordítani.

- A működési saját bevételeket legalább az infláció 
mértékével emelni.

- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás 
követelményeit, akár szervezeti változtatás  árán is.

- A dologi kiadások tervezését úgy kell tervezni, hogy az az 
előző év teljesítési adatait nem   haladhatja meg

- Csak indokolt felújítás és beszerzés lehetséges
- A létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell 

tervezni (ésszerű átszervezés)
- A helyi adók mértékének felülvizsgálata.
- Részt kell venni – lehetőség szerint -  a megújuló közfog-

lalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi  munkanélküliséget.
- Strandberuházás.
- A biztonságos működés érdekében tartalék képzése 

indokolt.
- Elfogadásra került a Gondozási Központ szakmai 

programja.
- A négy önkormányzati rendeletből három a 2011. évi 

költségvetésről szóló 4/2011. (II.22.) rendeletet módosította, 
és a 18/2011. (XI.15.) rendelettel visszavonásra került a 
parlagfű irtásáról szóló 8/2003. (VI.20.) rendelet, mivel annak 
szabályozására felsőbb jogszabály került megalkotásra.

- A Képviselő-testület a 158/2011. (IX.12.) számú hatá-
rozatával döntött a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 
„Pest Megye Művészeti Díj’ kitüntetésre történő javaslatáról. 
A díjat a zenekar elnyerte, és 2011. december 2-án a megyei 
napon átadásra került. A díjat  Toperczer Tibor zenekarvezető, 
karmester úr vette át. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
nevében ezúton is gratulálok a Tápiógyörgyei Ifjúsági 
Fúvószenekar vezetőjének, a zenekar tagjainak.

Varró István
polgármester
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Önkormányzati tájékoztató

Komposztálható hulladéktípus szállítási 
napok (péntek):
április 7 (szombat), 23 (hétfő), május 7, 21, 
június 4,18

Újrahasznosítható hulladéktípus (kedd):
január 10, február 14, március 13, április 10, 
május 8, június 12

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről



Tápiógyörgye Község Önkormányzata 66 külterületi és 60 
belterületi ingatlan tulajdonosa, ez a vagyontömeg két részre 
lett bontva; 

- elkülönítésre kerültek azok a vagyonelemek, melyekkel 
közép- vagy hosszútávon az önkormányzatnak elképzelései, 
céljai lehetnek. Ezek a  stratégiai vagyonelemek, melyek  nem 
eladhatók.

- Elkülönítésre kerültek azok a vagyonelemek, melyek a 
feladatellátáshoz nem szükségesek, ill. stratégiai célt nem 
szolgálnak, és ezek a vagyonelemek eladhatók.

A  Képviselő-testület a 185/2011. (XI.07.) számú határoza-
tával döntött az ingatlanvagyonokkal kapcsolatban, és kije-
lölésre került, hogy mely önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 
kívánja értékesíteni. Az értékesítésre kijelölt területek az 
alábbiak:

Tápiógyörgye külterület

Ssz. Hrsz. Művelési ág terület (m2) aranykorona

1. 079/20 szőlő 12579 33,81
2. 081/3 szántó 2296 5,19
3. 097/3 szántó 5755 13,01
4. 0101/20 szántó 1608 3,63
5. 0101/21 szántó 4356 9,84
6. 0103/6 szántó 2144 4,85
7. 0103/5 szőlő 4341 22,62
8. 0227/11 kivett - tanya 2888 -
9. 0231/4 gyep 53 0,01
10. 0276/1 szántó 5481 5,7
11. 0276/2 szántó 13139 19,94
12. 0276/7 gyep 2838 0,28

Tápiógyörgye belterület

Ssz hrsz Megnevezés Az ingatlan helye terület
(m2)

1. 16 lakóház és udvar Battyhány u.3. 1525
2. 243 beépítetlen terület Katona J.u.45. 1439
3. 277 beépítetlen terület Kodály Z.u.77. 1439
4. 283/5 beépítetlen terület Kodály Z.u.58. 1497

5. 296 beépítetlen terület Kodály Z.u.
mögötti ter. 6444

6. 315/2 beépítetlen terület Kodály Z.u.
mögötti ter. 2860

7. 330/3 beépítetlen terület Kodály Z.u.
mögötti ter. 6708

8. 374/1 beépítetlen Katona J.u. 834
9. 466 lakóház és udvar Ságvári u.22. 1331
10. 489 kivett ürestelek Kandel H.u.11. 1845
11. 696 beépítetlen terület Ságvári E.u.19/A. 533
12. 697 beépítetlen terület Ságvári E.u.19/A. 259
13. 844/3 lakóház és udvar Budai N.A.u. 740
14. 989 lakóház és udvar Bercsényi u.2-4. 187
15. 1039 lakóház és udvar Béke u.1. 601
16. 1071 lakóház és udvar Csokonai u.18. 237
17. 177/1 lakóház és udvar Dózsa Gy.u.31. 1518
18. 1261 lakóház és udvar Damjanich u.28. 864
19. 1692 lakóház és udvar Kovács J.u.13. 864
20. 832/4 beépítetlen terület Szilvási u.5. 755
21. 838/1 beépítetlen terület Szilvási u.1. 1027

Tápiószele külterület

Ssz Hrsz Művelési ág terület (m2) aranykorona

1. 3017 szántó 1608 0,34
2. 3057/2 kert 1119 1,16
3. 3413/2 kert 1439 0,5
4. 3423 szántó 2877 5,1
5. 3446/2 szántó 2234 0,47
6. 3456/1 szántó 3092 5,38
7. 3468 szántó 4316 6,61
8. 3486 szántó 10728 18,67
9. 3516/1 szántó 1426 1,48
10. 3104 szőlő 440 2,52

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ingat-
lanértékesítéssel kapcsolatos információkat közzé kell tenni a 
helyi újságban, a község honlapján, a belterületi ingatlanokkal 
kapcsolatosakat más internetes helyeken is.

Az értékesítéssel kapcsolatos eljárás módja:
Termőföld (külterületi földek) esetén a termőföldre vonatkozó 

szabályok a mérvadók.
Belterületi ingatlanok esetén a tápiógyörgyei állandó 

lakosnak elővásárlási joga van.
A térképek a Polgármesteri Hivatalban, Petényi Csaba 

főelőadónál  megtekinthetők.
A vételi szándékot az ingatlan és a vételi ár pontos 

megjelölésével, postai úton, jeligés levél formájában kell a 
Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni. A borítékra rá kell írni 
„ingatlanvásárlás”. 

Első körben 2012. január 15-ig lehet vételi ajánlatot tenni, 
melyeket a Képviselő-testület 2012. január 31-ig értékel. Az 
ajánlatok bontása a képviselő-testületi ülésen történik.

Ezt követően az ajánlattétel lehetősége folyamatosan 
minden hónap utolsó napja, melyeket a testület a 
következő hónap 15. napjáig értékel.

Egy ingatlanra beérkezett azonos ajánlat esetén a képviselő-
testület licitet szervez.

A képviselő-testület csak a számára megfelelő ajánlatot 
fogadja el.

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-testület nevében:

Varró István 
polgármester
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Álláshirdetés
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Jegyzője

a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. 
törvény 10. §. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző,
valamint

szociális- és gyámügyi ügyintéző
munkakörök betöltésére.

A pályázati kiírások megtalálhatók a www.tapiogyorgye.hu 
honlapon.

Önkormányzati ingatlanok értékesítése



Fenti címmel 2011. szeptember 21-én 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 
és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűj-
temény egész napos konferenciát tartott 
a budapesti kitelepítés hatvanadik 
évfordulója emlékére. Az egész napos 
konferencián részt vettem, - miután 1997 
novembere óta különböző levéltárakban 
kutattam a szülőfalumba kitelepített 
családok ügyében, - eredménytelenül. 
A Pest Megyei Levéltárban az új le-
véltári törvényre, a személyiségi jogok-
ra hivatkozva tették lehetetlenné a 
kutatást, az Országos Levéltárban 
meg arra hivatkoztak, hogy 1956 
novemberében az oroszok a Margit 
hídról gyújtóbombával az épületnek 
azt a részét gyújtották fel, amely a 
kitelepítésre vonatkozó iratok, névsorok, 
intézkedések dobozait tartalmazták. 
Közben kisült, hogy az érdemi anyag 
legnagyobb és legmegbízhatóbb ré-
sze az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában található, - így 
a Pest megyébe telepítettek az ÁBTL-
4.1.-A-292. számon. A konferencián 
Dabóczy András maga is kitelepített, elő-
adást tartott: „Az adatgyűjtés nehézségei 
és adatkategorizálás” címmel. Elmondta 
mindazt a titkolózást, mellébeszélést 
és ködösítést, amit magam is megta-
pasztaltam. Ő már rendelkezett helység-
nevekkel, térképekkel és pontos lis-
tákkal. Kérésemre az itt közzétett 
listákat megküldte azzal az ígérettel, 
hogy a faluújság decemberi számában 
közzéteszem, - ezzel megemlékezve 
erről a történelmi szégyenről és máig 
pontosan fel nem dolgozott sajnálatos 
eseményekről. Hogy mennyire így 
van, arra bizonyság Romsics Ignác 
Magyarország története a XX. század-
ban című kitűnő munkájának a kitelepí-
tésre vonatkozó adatai. A hosszú 
hallgatás és évtizedekre zárolt levéltári 
dokumentumok miatt ő 14-15 ezerre 
becsüli a kitelepítettek számát, holott ha 
a budapesti kitelepítettek létszámához 
hozzáadjuk a Hortobágyra elhurcoltak 
számát, úgy ez 23.670 személyt jelent. 
Milyen körülmények között zajlott az 
1951-es kitelepítés és miért éppen ebben 
az évben? Magyarország akkori vezetői a 
nagyhatalmi egyezmények betartásának 
különböző anomáliából egy harmadik 
világháború kitörésének lehetőségével 
kalkuláltak, - ennek alárendelődött min-
den. Ebben az évben drasztikusan fo-
kozódott a gazdaság militarizálása, sor 
került a jegyrendszer bevezetésére, 
Budapestről a nemkívánatos elemek 
kitelepítésére. 1951-ben az MDP 

legfőbb vezetői minden hatalmat a saját 
kezükben akartak összpontosítani, 
másrészről a feltételezett háborúban 
nemcsak a harcoló seregek, hanem a 
hátország, a civil társadalom erkölcsi-
politikai állapota is stratégiai jelentőségű 
tényező, - ezt leghatékonyabban a 
gyanakvás, a félelem és a rettegés 
légkörének megteremtésével próbálták 
biztosítani. Ezzel összefüggésben ért-
hetjük meg az 1951-es év eseményeit, 
így a Kádárt felváltó belügyminiszter, 
Zöld Sándor rejtélyes öngyilkosságát, 
Kádár János és társai letartóztatását, 
Grősz József kalocsai érsek elleni 
pert, a falusi parasztemberek elleni 
kulákos hangulatkeltést, a kuláklisták 
összeállítását, a beadási rendszer 
szigorítását, a mezőgazdasági őszi 
munkálatokat nem a természetes ha-
gyomány szerint végeztették, hanem 
párthatározat alapján szántási, vetési 
kampányokat szerveztek és ezek a 
kampányok állandó nyugtalanságot, 
félelmet keltettek az emberekben, 
rettegésben tartották a lakosságot, - 
szétdúlták az állampolgárok mindennapi 
életét. A BM zárójelentése szerint 1951. 
május 21-től július 18-ig 5182 családot, 
összesen 12.704 személyt telepítettek 
ki. Kimutatás szerint köztük volt 21 
egykori miniszter, 25 államtitkár, 190 
tábornok, 1012 honvéd törzstiszt, 274 
rendőr törzstiszt, 88 csendőr törzstiszt, 
812 magas rangú állami tisztviselő, 176 
gyáros, 157 bankár, 391 nagykereskedő, 
292 földbirtokos, 347 igazgató, 40 álla-
mosított üzlettulajdonos, 30 arisztokrata, 
egyéb foglalkozás nincs megjelölve és 
ezek özvegyei, illetve hozzátartozói, 
38 elítélt hozzátartozója s 563 egyéb 
foglalkozású: 9 herceg, 163 gróf, 121 
báró, 8 lovag, 195 vitéz. A budapesti 
kitelepítéssel, annak törvénytelen, ál-
ságos céljára, módszerére vonatkozó-
an nem tudom megállni, hogy a két 
legfontosabb dokumentumot ne tegyem 
közzé teljes terjedelmében, maradjon 
meg itt is a faluújság lapjain a magyar 
történelem mementójaként az érdeklődő 
fiatalság okulására. Gerő Ernő levele 
(MOL-276f-65-183 ő.e.)

 Szigorúan bizalmas!
Rákosi, Farkas, Révai elvtársaknak!

Mellékelten küldöm a Friss e. által 
vezetett, a Budapestről való kitelepítéssel 
foglalkozó bizottság javaslatát. Átolvasva 
a javaslatot, az a benyomásom, hogy 
túlságosan nagy felhajtást akarnak 
csinálni, ami politikailag káros. Szerin-
tem nincs szükség arra, hogy 1 hét 
alatt rohammunkával kitelepítsünk Bu-

dapestről 12-18000 személyt. Sokkal 
lassabban és nyugodtabban kell csinálni 
és nincs is szükség valami óriási kon-
spirációra. Ha lassabban hajtjuk végre, 
annak főként az a hátránya, hogy azok, 
akik úgy érzik, hogy előbb-utóbb rájuk 
kerül a sor, kéz alatt eladják, vagy el-
dugják ismerőseiknél a lakásukban lévő 
értékesebb berendezést. Szerintem ezt 
kibírjuk. Viszont a nyugodt, nem roham-
szerű végrehajtásnak előnye, hogy 
kevesebb lesz a tévedés, kevesebb 
lesz a nehézség a vidéki elhelyezésnél, 
könnyebb lesz a munkábaállítás, nem 
lesz a dolognak az a látszata, hogy 
tömegesen, éjjel, brutális módszerekkel 
visszük el az embereket. Másrészt, azt 
gondolom, hogy amikor az egyházzal 
kapcsolatos dolgot csináljuk, aligha 
célszerű még egy másik ilyen vastag 
dologgal megtoldani közvetlenül az 
egyházi akció előtt. Szerintem hetenként 
100-150 kitelepítést kellene végre-
hajtani s ezt őszig folytatni. Ily módon 
a tanácsokat is csak egészen kis 
mértékben kellene igénybe venni s ez 
fontos szempont, mert a tanácsokra 
már eddig is több feladatot bíztunk, mint 
amennyit képesek megvalósítani.
1951. IV. 27.

Gerő Ernő
(saját kezű aláírás)

Gerő Ernő akkor az MDP főtit-
kárhelyettese és államminiszter volt. 
Ennyi cinikus, gonosz, embertelen, 
hatalmi gőgöt sugárzó ajánlás, észre-
vétel után ült össze a bizottság, hogy 
az emberi jogokat sértő, lábbal tipró 
intézkedéseket „látszatra adó” módon 
kifundálják.

Jegyzőkönyv
Felvétetett 1951. május 5-én d.e. 

12 órakor, a nem kívánatos elemek 
Budapestről való kitelepítése 

kérdésében.

Jelen vannak: Rákosi Mátyás, Gerő 
Ernő, Friss István, Péter Gábor és Házi 
Árpád elvtársak.

A bizottság a nem kívánatos elemek 
Budapestről való kitelepítése tárgyában 
az alábbi határozatokat hozza:

A kitelepítést a Belügyminisztérium 
végzi az ÁVH teljes segítségével.

A kezdésnél heti 120-150 családot 
kell kitelepíteni. Ez a szám fokozatosan 
emelkedjék, úgy hogy az egész akció 
szeptember 15-re lebonyolódjék.

Kitelepítési területek: Szolnok megye 
1000 család, Békés megye 1000 család, 
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Hajdú megye Debrecen kivételével 1000 
család, Szabolcs megye 500 család, 
Borsod megye 500 család, Heves megye 
1000 család, Pest megye északkeleti 
részébe 500 család.

Szövetkezeti községekbe és városok-
ba nem lehet telepíteni, valamint IFIG 
üzemek telephelyére sem. Az első 
héten kitelepítendő családokat Szolnok 
megyébe kell vinni. A kiköltöztetés és 
kitelepítés rendőri úton történjék az 
értesítés kézhezvételétől számított 
24 óra alatt. A kitelepített családfő 5 
mázsa, minden további családtag 250 
kg holmi vihet magával, bútort, ruhát, 
élelmet, mindent beleértve. A kitelepítet-
tek visszamaradt dolgait az állami 
bizományi üzlet átveszi, értékesíti és a 
szállítási készkiadások levonása után 
fennmaradó összeget a kitelepített 
címére megküldi.

Létre kell hozni egy központi irányító 
csoportot, mely azonos a mentesítő bi-
zottsággal. A bizottság tagjai: a Budapesti 
Pártbizottság, a Budapesti Tanács, a 
Belügyminisztérium és az ÁVH egy-egy 
képviselője. A kitiltó határozat ellen  - 
birtokon kívül -  panaszt lehet beadni 
a mentesítő bizottsághoz. Ideiglenes 
mentesítést is csak a bizottság adhat. 
Az ideiglenes mentesítési kéréseket 
és a kitiltó határozat elleni panaszokat 
a budapesti rendőrkapitányságnál kell 
beadni. Biztosítani kell, hogy a beadott 
panaszokat azonnal továbbítsák a 
bizottsághoz. A kitelepítések megindítá-
sának napja május 21. Az egy héten 
kitelepítendő családokat nem egy nap 
alatt, hanem 3 napra elosztva kell ki-
telepíteni. Ki kell dolgozni, hogy egy 
wagonba több család kerüljön-e, vagy 
csak egy. Esetleg egy személykocsit 
lehet a wagonhoz kapcsolni. Gondos-
kodni kell arról, hogy azokon az állomá-
sokon, ahol a vonat megáll, semmiféle 
csoportosulás ne legyen. Házi és Péter 
elvtársak megbeszélik a kérdést Bebrics 
elvtárssal. 

Házi elvtárs gondoskodik arról, hogy a 
megyei végrehajtóbizottságok elnökei, a 
megyei rendőrkapitányok, Péter elvtárs 
pedig hogy a megyei ÁVH vezetők 
idejekorán értesüljenek feladataikról. A 
megyei párttitkárokat Házi elvtárs érte-
síti a Párt megbízásából. A Pártnak 
hetenként kell adni a végrehajtás mene-
téről jelentést. Felelős Házi elvtárs.
A kitelepítettekkel csak a helyi rendőrség 
közli, hogy kényszerlakhelyet jelöltek ki 
számukra és a községet csak hatósági 
engedéllyel hagyhatják el. A kitelepítettek 
lakásait 30 %-ban honvédtisztek, 40 
%-ban ipari munkások, 30 %-ban 
pártfunkcionáriusok, minisztériumi és 
egyéb állami vonalon dolgozók kapják. 

Az első csoport kétharmadát nagycsa-
ládú ipari munkásoknak kell adni. A 
megüresedett lakások kérdését a fentiek 
figyelembevételével Pongrácz elvtárssal 
együtt ki kell dolgozni.
K.m.f.     
  Rákosi

főtitkár
(saját kezű aláírás)

Rákosiék a kitelepítéseket a gróf 
Teleki Pál magyar királyi miniszterelnök 
által aláírt „A magyar Királyi Minisztérium 
1939. évi 8130. M.E. számú rendelete a 
kitiltásról és a rendőrhatósági felügyelet 
vagy őrizet alá helyezésről” című törvény 
alapján rendelték el, amely a háborús 
körülményekre való hivatkozással szüle-
tett, de most nem volt háborús körülmény. 
Viszont volt a magyar Dolgozók Pártja 
II. Kongresszusának egy határozata, 
amely így szólt: „A szocializmus építése, 
a kizsákmányolók fokozódó kiszorítása 
élesítette, és tovább élesíti az osztály-
harcot: a kulákok ellenállását, az állam-
gépezetben még megbúvó reakciós 
elemek szabotálását, a klerikálisreakció 
aknamunkáját, a spekulános elemek 
bomlasztó tevékenységét. Erősíteni 
kell az osztályellenség felfedésére és 
leküzdésére szolgáló állami szerveket.” 
A Rákosi-féle kitelepítés kegyetlen, 
jogtalan és törvénytelen végrehajtása 
az osztályellenség iránti gyűlöletet, 
az anyagi javak eltulajdonítását, laká-
sok, házak, antik bútorok, értékes 
képzőművészeti alkotások, ékszerek 
megszerzését, elvételét, munkahelyek 
elvesztését, kényszerlakhelyre telepí-
tést, gyakorlatilag állandó rendőri 
felügyeletet jelentett. A kitelepítést 

végző rendőröktől, ÁVH-soktól függött, 
hogy a rendelkezésre álló 24 óra 
alatt mit csomagolhattak össze és 
egyáltalán, milyen bánásmódban része-
sülhettek. Ez az embertelen akció 
valószínű a társadalom átalakító tevé-
kenységének egy olyan eleme volt, 
amely Moszkva utasítására jött létre, 
de a második világháború szenvedései, 
megpróbáltatásai után éppen az 
ellenkező irányba hatott. Rákosiék célját 
nem érte el, az ország lakosságának 
többsége embertelennek, igazságtalan-
nak tartotta, sokakat fordított a rendszer 
ellen. A kíméletlenségre talán legjobb 
példa Déry Sári színművésznő esete. 
Mentesítése ügyében Rátkai Márton 
szakszervezeti elnök, Gobbi Hilda, 
Dayka Margit, Mészáros Ági, Tőkés 
Anna, Egri István, Ladányi Fernc, 
Gáspár Margit, Várkonyi Zoltán, Somlay 
Artúr írt beadványt. Eredménytelenül. 
Mentesítették Selye János világhírű 
tudósunk édesanyját, Dr. Selye Hugónét, 
dr. Makai Ödönnét József Attila testvérét, 
Vásáry Tamás zongoraművészt, Márkus 
László színinövendéket, viszont  a 
világhírű atomtudós Teller Ede édes-
anyját, kitelepítették. Ilyen körülmé-
nyek között állt össze az a lista, amely 
a Tápiógyörgyére kitelepítettek névsorát 
tartalmazza 1951-ben.  Pest megyében 
összesen 111 családot telepítettek ki. 
Tápiószentmártonba 13, Tápiószőlősre 
13, Tápiógyörgyére 29, Újszilvásra 10, 
Jászkarajenőre 46 családot. 

Arra vonatkozóan semmi adat 
nincs, hogy miért esett a választás 
erre az öt községre. Történészek 
feltevése, hogy a kijelölt helységek 
gazdasági mutatók, büntetendő 
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kulákok száma, illetve közlekedési 
lehetőségek számbavételével történt. 
Tápiószentmárton, Tápiógyörgye, 
Jászkarajenő az első kategóriába 
tartozik, Tápiószőlős, Újszilvás a 
másodikba. Egy az akkori közigaz-
gatásban dolgozó, - azóta elhunyt 
járási tisztviselő szerint az államvédelmi 
hatóság parancsnokának (Sz.I.)  „szívé-
lyes” fogadó készsége is beleját-szott 
a községek kijelölésébe. A tápió-
györgyei befogadó nyilatkozatok nem 
kerültek a levéltárba, minden bizonnyal 
az 1956-os községházi égetésben 
megsemmisültek. Így csak vissza-
emlékezés alapján Varró Antal és 
Antalné, Józsa László segítségével 
sikerült néhány adatot, momentumot 
reprodukálni. Sokan meghaltak azok 
közül, akik ismerték a kitelepítetteket, 
maguk a szenvedő alanyok közül 
az élők nem szívesen idézik vissza 
e szörnyűséget, annak ellenére, 
hogy Tápiógyörgye lakosságának 
jelentős része nagy megértéssel, 
sajnálattal és segítő szándékkal 
viseltetett irántuk. Átérezték azt az 
igazságtalanságot, embertelenséget, 
ahogyan ott kellett hagyniuk szépen 
berendezett lakásukat, vagyonukat, a 
megszokott környezetet, baráti, rokoni 
kapcsolataikat. Mind a 29 családot a 
befogadó ház tisztességes helyen, a 
rendelkezésre álló fűthető, bebútorozott 
szobában helyezték el és apró 
szívességekkel, megvendégeléssel, 
tejjel, terményekkel, gyümölccsel 
próbáltak könnyíteni nehéz sorsukon. 
A szomszédok akár kíváncsiságból, 
akár empátiából beszélgető viszonyba 
kerültek, és ezeket a látogatásokat 
apró ajándékozással tették szívélyessé, 
őszintévé, barátivá. A fiatalok között 
szerelmi kapcsolat is kialakult, s ebből 
a kapcsolatból házasság is létrejött. 
Miután engedélyt nem kértem, - így a 
neveket mellőznöm kell. Azt viszont 
leírhatom, hogy Ladányi József őrnagy 
négy tagú családja rendszeres vendége 
volt Pál tanító úréknak és ez a kapcsolat 
egy életre szóló barátsággá nemesedett 
az idők folyamán. Ők négyen Konrád 
Károly nagymalmi lakásából sétáltak 
Bellus Néniékhez, az ott tanuló 
magántanítványok legnagyobb örö-
mére. Olyan is volt, hogy a kitelepítés 
megszűntetése után meghívást kaptak 
egy györgyei falusi lakodalomba. Be-
fogadó családok emlékezet alapján: 
Sinka Gábor, Dömőki István, Parakovics 
Ferenc, Fejős László, Konrád Károly, 
Izsold Ferenc, Dömők István (Pocskai), 
Dr. Németh Jenőné, Józsa András.
A kitelepítéseket elrendelő hatóságok 
arra nem számítottak, hogy a nélkülöző, 

beszolgáltatással agyongyötört falusi-
ak egymást támogatva, békében, ba-
rátságban élnek egymás mellett. A 
deportáltak két évig úgy éltek, hogy nem 
tudták, meddig tart a számkivetésük. 
1953. március 5-én meghalt Sztálin 
s közvetlen utána Rákosiékat 
Moszkvába rendelték és határozott 
intézkedések megtételére kötelezték, 
utasították. 1953. július 3-án Nagy 
Imre lett az ország miniszterelnöke, s 
az ő vezetésével kidolgozták a júniusi 
határozatokat, amelyek megszüntették 
a törvénytelenségeket, felszámolták a 
kulák rendszert és 1953. július 31-én 
az igazságügyi közlönyben megjelent 
az amnesztia rendelet, a kitelepítést 
megszüntető 1034/1953. VII. 30. 
számú minisztertanácsi határozat. 
Ez sem jelentett végső megoldást, 
mert Budapestre az érvényben 
lévő törvény miatt nem mehettek 
vissza, - letelepedési engedélyt csak 
1956. augusztusában kaphattak.
Munkábaállásukat, továbbtanulási 
lehetőségeiket, életük mindennapjait 

számtalan diszkrimináció nehezítette 
egészen a rendszerváltásig. Számos 
interjú, visszaemlékezés, monográfia 
született ez ügyben és az állapítható 
meg, hogy az átélt megpróbáltatások, 
veszteségek ellenére sincs bosszúvágy 
ezekben az emberekben, - nem keresik 
azokat, akik a megpróbáltatásaik 
okozói voltak. Széchenyi Kinga vaskos 
kötetének borítóján azt írja, hogy 
munkája történelmi dokumentum, amely 
nem vád vagy perirat a szörnykorszak 
ellen, hanem „élő történelem” a 
megbélyegzettek elhallgatott tragédi-
ájáról. Számomra megnyugvás hosszú 
évek töprengése után, hogy ezt a 
tartozásom a hatvanadik évfordulón 
letudhattam.

Bihari József
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A Tápiógyörgyére kitelepített személyek névsora
Település Előt. Vezetéknév Keresztnév Foglalkozás Kapcsolat Szül.év Ker. Utca Cs.fő
Tápiógyörgye Ajtai (Abeles) István nagykereskedő 1897 13 Csáky u. 49-51. 2
Tápiógyörgye Ajtai (Abeles) Istvánné felesége 1903 Gébics u. 9. 5
Tápiógyörgye Apáti Gyula földhiv. int. titk. 1887 12
Tápiógyörgye Apáti Gyuláné felesége 1888
Tápiógyörgye Ifj. Apáti Gyula fia 1922
Tápiógyörgye Ifj. Apáti Gyuláné menye 1922
Tápiógyörgye legifj. Apáti Gyula unokája 1944
Tápiógyörgye Aurélházy Miklós gyárigazgató 1886 13 Fürst S. u. 16. 2
Tápiógyörgye Aurélházy Miklósné felesége 1896
Tápiógyörgye Fertsák István min. igazgató 1886 12 Tállya u. 2 3
Tápiógyörgye Fertsák Istvánné felesége 1898
Tápiógyörgye Fertsák László fia 1926
Tápiógyörgye Futaki Sándor főtanácsos 1891 12 Böszörményi út 2. 2
Tápiógyörgye Futaki Sándorné felesége 1898
Tápiógyörgye özv. Fülöp Artúrné altábornagy özvegye 1867 8 József krt. 2/b. 3
Tápiógyörgye dr. Péter Sándorné leánya 1894
Tápiógyörgye Bede Gáborné leánya 1890
Tápiógyörgye Fülöp Zsigmond földbirtokos 1887 2 Fillér u. 62 3
Tápiógyörgye Fülöp Zsigmondné felesége 1897
Tápiógyörgye Fülöp Edit leánya 1917
Tápiógyörgye Garzó Béla üzem-bérháztul. 1903 13 Szt. Istv. park 25. 2
Tápiógyörgye Garzó Béláné felesége 1911
Tápiógyörgye özv. Gönczi Györgyné min. tanácsos özvegye 1893 1 Pálya u. 2/a. 1
Tápiógyörgye özv. Grundel Ferencné alezredes özvegye 1880 1 Várfok u. 10. 5
Tápiógyörgye Szalai Ferenc veje 1909
Tápiógyörgye Szalai Ferencné leánya 1908
Tápiógyörgye Szalai Péter unokája 1946
Tápiógyörgye Szalai András unokája 1948
Tápiógyörgye Gurubi György nagykereskedő 1907 1 Vérmező út 4. 3
Tápiógyörgye Gurubi Györgyné felesége 1904
Tápiógyörgye Gurubi Mária leánya 1929
Tápiógyörgye Hámori Nándor sertésnagyvágó 1903 10 Petrőczy u. 29. 4
Tápiógyörgye Hámori Nándorné felesége 1904
Tápiógyörgye Hámori Gabriella leánya 1929
Tápiógyörgye Hámori Ede fia 1927
Tápiógyörgye Hargitai Emil alezredes 1898 8 Kálvária tér 20. 3
Tápiógyörgye Hargitai Emilné felesége 1898
Tápiógyörgye Hargitai Ödön fia 1928
Tápiógyörgye Hertelendy Jenő alezredes 1911 12 Tállya u.2. 1
Tápiógyörgye Horváth Fülöp min. főtanácsos 1881 8 József krt. 58. 2
Tápiógyörgye Horváth Fülöpné felesége 1883
Tápiógyörgye Kech Antal orszgy. képviselő 1906 12 Márvány u. 27. 1
Tápiógyörgye Kiss Zoltán alezredes 1890 22 Hegyfok u. 10. 2
Tápiógyörgye Kiss Zoltánné felesége 1899
Tápiógyörgye Kiss Rezső állampénzt. főtan 1885 1 Logodi u. 9. 1
Tápiógyörgye özv. Klauber Vilmosné bányatulajdonos özvegye 1898 9 Boráros tér 3. 2
Tápiógyörgye Klauber Antone leánya 1931
Tápiógyörgye Koós Gábor bérháztulajdonos 1876 1 Aladár u. 9/a. 2
Tápiógyörgye Koós Gáborné felesége 1879
Tápiógyörgye dr. Kovács István bérháztulajdonos 1888 8 Baross u. 15. 3
Tápiógyörgye dr. Kovács Istvánné felesége 1901
Tápiógyörgye Kocsik Júlia cs. tag. 1933
Tápiógyörgye Ladányi Olga nagykereskedő 1912 6 Sztálin út 77. 1
Tápiógyörgye Ladányi József őrnagy 1899 15 Bem u. 34. 4
Tápiógyörgye Ladányi Józsefné felesége 1905
Tápiógyörgye Ladányi Ildikó leánya 1934
Tápiógyörgye Ladányi Enikő leánya 1936
Tápiógyörgye Lehoczky Zoltán min. tanácsos 1892 8 József krt. 52. 2
Tápiógyörgye özv. Szász Ernőné cs. tag. 1899
Tápiógyörgye Ligeti László gyáros 1898 8 József u. 3. 3
Tápiógyörgye Ligeti Lászlóné felesége 1911
Tápiógyörgye Ligeti Mária leánya 1932
Tápiógyörgye Ligeti Tivadar alezredes 1900 8 József krt. 62. 2
Tápiógyörgye Ligeti Tivadarné felesége 1910
Tápiógyörgye Mészáros István min. tanácsos 1891 8 Horánszky u. 8. 2
Tápiógyörgye Mészáros Istvánné felesége 1898
Tápiógyörgye Ráday Endre fanagykereskedő 1909 13 Bulcsu u. 21/a. 2
Tápiógyörgye Ráday Endréné felesége 1913
Tápiógyörgye Víg Béla cipőgyáros 1905 2 Lorántffy Zs. U. 6. 3
Tápiógyörgye Víg Béláné felesége 1921
Tápiógyörgye Víg András fia 1946
Tápiógyörgye össz: 29 család; 71 személy



December 1-2-án két napra iskolánkba érkezett a Tejút (a te 
utad az egészséghez) című kiállítás. Az interaktív anyagokat 
tartalmazó információs táblák tájékoztatták tanulóinkat a 
tej pozitív élettani hatásairól. A Tej Terméktanács rendkívül 
fontos feladatának tartja, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal 

megszerettesse a tej és tejtermékek fogyasztását, bemutassa 
szerepét az egészséges táplálkozásban, fejlődésben.

A kiállítás mottója: „Nagy hiányossága nevelésünknek, 
hogy csak létünk szellemi oldalát műveljük, a testet pedig 
elhanyagoljuk” (Toldy Ferenc)

Sajnos a fiatalokban nem tudatosult, hogy az egészséges 
csontozat, az ép fogak kialakulásának és megőrzésének 
nélkülözhetetlen eleme a kalcium, melynek a szervezetbe 
való juttatásának leghatékonyabb élelmiszere a TEJ.

A következő évtől 2012-től szeretnénk, ha iskolánk is 
bekapcsolódhatna az iskolatej programba. Ez lehetőséget 
biztosít arra, hogy minden gyermek ingyen fogyasszon napi 
0,25 liter tejet, vagy valamilyen más tejterméket. A kiállításnak 
nagy sikere volt, feladatlapot tölthettek ki a diákok, melyekből 
pénteken sorsoltunk 3 tanulót. A szerencsések Pál Alexandra, 
Faragó Luca, Bánhegyi Gábor többféle tejtermékből álló 
csomagot nyertek. Az alsó tagozatosak még egy kicsi 
játékot is kaptak és természetesen nem maradhatott el a 
nélkülözhetetlen tej sem. Így a két nap alatt 280 pohár tejet 
osztottak szét a kiállítás szervezői, mivel tudjuk, hogy a tej 
élet, erő, egészség.
    Ilonka Zoltán

2011. november 5-én reggel a 8. osztályosok és néhány 7. 
osztályos buszra szállt, hogy megnézhesse a Budai-hegység 
egyik Budapest II. kerületében található barlangját, a Szemlő-
hegyi-barlangot. A barlang Budapest egyik legközkedveltebb 
és egyben az egyik legértékesebb természeti kincse. 
Rózsalugas, kőrózsák, borsó kövek, interaktív barlangtúra, 
tanösvény, a „tű-foka” és minden egyéb fantasztikus dolog.

A hajdani szőlőkert, pincék és présházak helyén 1920-as 
évekből kezdtek villaépítkezésekbe a kor módosabb polgárai, 
sok esetben a helyi kőzetet használva építőanyagként. A 
barlang felfedezése is egy ilyen építkezésnek köszönhető. 
Miklóssy Géza gyógyszerész telkén kőfejtés közben szűk, 
mélybe vezető nyílásra. A tulajdonos azonnal értesítette a 
barlangkutatókat. Sebő Károly és Futó András barlangkutatók 
néhány kő kiemelésével kitágítva a rést, leereszkedtek a 
függőleges, majd meredeken lejtő csőszerű járatba. Ezt 
később Őrvény-folyósónak nevezték el. 

1930. szeptember 20-án Futó András Kessler Hubert 
társaságában visszatért a helyszínre és az elszűkülő, 
eltömődött rész kibontásával az egyedül álló képződményekkel 
teli Rózsalugasba, majd a nagyméretű Óriás-folyósóra és a 
Hosszú-folyósó egy részébe is sikerült bejutniuk. A Hosszú-
folyósó távoli szakaszait elzáró igen szűk nyíláson, a Tű-
fokán sikerült a vékony termetű Szekula Máriának átjutnia és 
új részeket feltárnia. Később ezt a részt nevezték el Mária 
teremnek. Ennek a pontos mását az interaktív kiállításon mi 
is kipróbálhattuk.

Dr. Kadic Ottokár, aki elvégezte első tudományos 
vizsgálatokat, méréseket, megállapította, hogy a barlangokban 
található cseppkövek anyaga kalcit, falakat borító kőrózsa, 
borsókövek anyaga aragonit. Az aragonit a meleg vízből válik 
ki. Ez, valamint a gipszkristályok jelenléte bizonyítja, hogy a 
barlang hévizes eredetű. 

A kőrózsákat és a borsóköveket nem csak a barlangtúra 
közben csodálhattuk meg, ahol természetesen nem lehetett 
hozzájuk érni, hanem az interaktív kiállításon a metszeteket is 
megnézhettük a nagyítón keresztül is.

A 20-as években felfedezett barlang hosszú ideig nem 
került megnyitásra. 1974-ben készültek el a tervek és 1986 

október 23-án nyitották meg először. A barlangtúra 250 méter 
hosszú, de a feltárt rész 2200 méter, magassága 60 méter. A 
mai napig folynak a kutatások a barlang területén.

1980-ban klimatológiai kutatók bebizonyították, hogy a 
barlang klímája kiváló hatású a légzőszervi megbetegedések 
ellen, főleg a hörghurut és az asztma kezelésére. A gyógyító 
hatás pedig azért van, mert a barlang páratartalma relatív 
magas, levegője tiszta és pormentes. Hőmérséklete egész 
évben 12 C°. A barlang látványosságai közé tartozik még az 
anyósnyelv is.
A túránk elején még a parkban kialakított geológiai 
tanösvényen haladtunk végig ahol Budapest és a térség 8 
legfontosabb építőkövét is bemutatták a felhasználásukkal 
együtt. Láttuk a felszín alatti kőbányászatból származó durva 
mészkövet, ami az Országház építő anyaga volt. 
Ajánlom mindenkinek, kicsinek, nagynak, idősnek, fiatalnak, 
ha egyszer Budapesten járnak akkor nézze meg a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park igazgatósága alatt üzemelt és Magyarország-
Szlovákia Határán Átnyúló Együttműködési Program által 
finanszírozott, teljesen megújult, akadály mentesített 
csodálatos barlangot, a Szemlő-hegyi barlangot.

 
Fabriczy Tekla, Bezzeg Gábor, Palotai Máté
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Tanulmányi kirándulás a Szemlő-hegyen

A te utad az egészséghez c. kiállítás

A tej élet, erő, egészség!



„Legyen a vers mindenkié...”
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Szavalóversenyt rendeztünk az alsó tagozatosok részére 
2011. november 22-én a Könyvtárban.

Hetek óta készültek a tehetséges szavalók a kiválasztott 
versekkel és ünneplőbe öltözötten jelentek meg a döntőben. 
A szervezők ügyeltek a feszültség levezetésére, ezért légző-, 
artikulációs- és koncentrációs gyakorlatokkal indították 
a versmondó délutánt. Élmény volt hallgatni azokat a 
gyerekeket, akik olyan kincset hordoznak a szívükben, 
amelyeket át is tudnak adni a hallgatóknak.

Két korcsoportban értékelt a zsűri: 1-2. osztályos és 3-4. 
osztályos tanulók léphettek a dobogóra. Könyvet, oklevelet 
és emléklapot vihettek haza az arra érdemes tanulók Ili néni, 
Gyöngyi néni és Nagy Zoli bácsi döntése alapján. Köszönjük 
munkájukat.

Dicséretet érdemelnek a résztvevők és külön mosolykát 
minden első osztályos kisgyerek, akik felléptek a Könyvtárban. 
Mohácsi Bence és Móricz József biztosította a kellemes és 
rendezett környezetet számunkra. Hálásak vagyunk érte.

Gratulálunk a győzteseknek és jövőre újra találkozunk! 
Tanuljátok a verseket gyerekek!

Pintér Irén
Tóth Lászlóné

A Zőldőrzők-verseny harmadik 
programja október 15-én zajlott, mely-
nek egy részét kerékpártúra tette 
ki. Az iskolák csapatai lakóhelyüktől 
Nagykátára kerekeztek, ahol egy 
egész napos színes programsorozat 
várta őket. A biciklitúra biztonságát 
a szervezők rendőri kísérlettel és 
kötelező láthatósági mellényekkel 
biztosították. Őszintén szólva kissé 
féltünk a több mint húsz kilométeres 
táv megtételétől, oda- és vissza is. 
Ezért a program végén (a Nagykátáról 
való) visszautat már vonattal spóroltuk 
meg. A kerékpárokat a polgármesteri 
hivatalnak köszönhetően kisteherautó-
val „küldtük” haza. Ezúton is köszönjük 
a segítséget!

Túránk a kissé csípős hidegben 
indult, de hamarosan kárpótolt minket 
a ragyogó napsütés, mely szerencsére 
egészen késő délutánig végigkísért 
minket, és teljessé tette a nagyszerű 
programokat. A gyerekek nagyon 
élvezték a nap során teljesítendő fela-
datokat, így például az „élő” csocsót, 
a „felfújható” akadályversenyt, a kerék-
páros ügyességi versenyt, de részesei 
lehettek egy kerékpáros közlekedéssel 
kapcsolatos előadásnak is.

Úgy gondolom, ez a program 
is élmény volt mindazon tanulók 
számára, akik nem ijedtek meg egy kis 
testmozgástól. Köszönjük nekik, hogy 
képviselték iskolánkat a versenyben, 
és szintén köszönjük a velünk tartó 
felnőttek (igazgató bácsi, szülők, és 
nem utolsó sorban Kiss Ferenc László 
főtörzsőrmester) kíséretét is!

Inges Szilvia

Zöldőrzők
2011. november 10-e tanítás nélküli 

nap volt tanulóink számára. Az ok: 
tantestületünk egy régi terve alap-
ján szakmai látogatást tett Buda-
pesten a Gyermekek Házában. A 
TÁMOP pályázat kapcsán ismertük 
meg közelebbről az iskola tanítási 
programjának vezetőjét, s mai napig 
gyakorló pedagógusát Kókainé Lányi 
Mariettát, aki fogadott és kalauzolt 
minket. 

Hogy mi indokolta látogatásunkat? 
Szakmaiságunk megújítása mellett az a 
kíváncsiság, hogy egy budapesti iskola 
hogyan birkózik meg a mindennapokban 
a különböző képességű és családi 
hátterű gyerekek tanításával. Ezekre 
a kérdéseinkre vártunk általunk is 
használható ötleteket, segítséget.

A Gyermekek Háza fő célkitűzése, 
hogy az iskola természetes befogadó 
közege legyen minden tanulónak, 
függetlenül egyéni adottságaitól, ké-
pességeitől, fejlődési ütemétől. Cél, 
hogy a tanuló saját lehetőségeinek 
megfelelő, minél optimálisabb szintre 
juthasson egyéni fejlődési ütemének 
figyelembevételével. A Gyermekek 
Háza program tanulásszervezésekor 
gyakran alkalmazza a kooperatív (pá- 
ros, csoportos) tanulás gyakorlatát, 
ahol szükséges a társak közötti együtt-
működés, a közös felelősségvállalás, 
a közös tevékenység megvalósítása. 
A kooperatív feladatvégzés fejleszti az 
együttműködési készséget; alakítja a 
vélemények különbözőségének tiszte-
letét.

Személyiségközpontú iskolának vall-
ja magát, nagy súlyt helyez a tanulók 

egész személyiségének fejlesztésére. 
Tudatosan vállalják a sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált nevelését. 
Tudják, hogy a sikeres integráció fel-
tételeit csak az egyéni különbségeket 
– esetleg sérüléseket – toleráló, kezelő, 
ún. “befogadó” iskola tudja biztosítani.

4 tanítási órát láthattunk különböző 
osztályokban, alsóban magyar és mate-
matika, felsőben természetismeret és 
magyar órákat. Ebben az iskolában 
90 perces tanítási blokkok vannak, 
de rugalmasan változhat ezek ideje, 
a gyerekek aktivitásától és a tanítási 
anyagtól függően.

A jól szervezett, számunkra is több 
érdekes módszert alkalmazó tanítási 
órák után a látottakat megbeszéltük a 
program vezetőjével olyan szempontból 
is, hogy mit tudunk a mi iskolánkban 
ezekből a módszerekből alkalmazni 
tanulóink fejlődése érdekében.

Mindannyiunk számára rendkívül 
hasznos, tartalmas látogatás volt, mely-
nek tapasztalatait igyekszünk beépíteni 
tanítási óráinkba.

Köszönjük Polgármester Úrnak, hogy 
biztosította utazásunkhoz az autóbuszt!

Pintér Irén

A Gyermekek Házában jártunk

SZOLGÁLTATÁS
ÚJ BÚTOROK KÉSZÍTÉSE

BÚTOROK JAVÍTÁSA
LAPRA SZERELT BÚTOROK

ÖSSZESZERELÉSE
ZÁRCSERÉK ÉS EGYÉB JAVÍTÁSOK 

ELVÉGZÉSE
TELEFON: 06 70 5624701
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Megalakultunk
Hosszú évek óta sokszor elhangzó kívánság volt, szülők, 

nevelők, támogatók részéről, hogy milyen jó lenne egy 
alapítvány, vagy egyesület az iskolában, jó lenne pótolni az 
egyre inkább csökkenő központi és helyi anyagi forrásokat. 

Ez vezetett minket, tanárokat ahhoz, hogy saját erőből, 
kitartó munkával megalapítsunk egy civil szervezetet. 

Tápiógyörgyei Diákokért Egyesületnek /adószáma 
18224843-1-13/ neveztük el, hiszen a legfőbb célunk az 
oktató, nevelő tevékenység támogatása, tehetséggondozás, 
táboroztatás, hagyományőrzés, lehetővé tenni művészeti 
csoportok bemutatkozását, ismeretterjesztő programokat 
szervezni, környezetvédelem, stb. – mindezt a gyerekek 
érdekében.

Az egyesület elnöke Varró Gáborné, elnökhelyettese 
Miskolcziné Muzsalyi Éva, gazdasági vezetője Pintér Irén.

Számlaszámunk: Nagykáta és vidéke Takarékszövetkezet 
Tápiógyörgyei-i fiók, 652000-10010196

Kérünk mindenkit, aki rokonszenvez ezzel a kezdemé-
nyezéssel, támogassa az egyesület működését, ezen 
keresztül pedig a györgyei diákokat.

A törvény szerint még várnunk kell arra, hogy fogadhassuk 
az adó egy százalékát, tehát az iskolát az eddig ismert módon 
lesz lehetőségük támogatni.

Bemutatkozó akciónkról ebben a számban olvashatnak.

Az Egyesület nevében:
Varró Gáborné

Nálunk jártak az olasz barátaink!
Hetek óta arra a napra vártunk, hogy 

megérkezzenek a barátaink. Végre 
eljött az a nap, nagyon vártuk őket. 
Szendvicseket készítettünk nekik, majd 
a konferencia teremben elénekeltünk 
velük közösen egy olasz dalt. Hétfő este 
mindenki a „családjával” vacsorázott. 
Kedden megismerkedhettek a magyar 
fővárossal. Jártunk a Hősök terén, a 
Nemzeti Múzeumban, a Halász bástyán 
és több nevezetességnél is. Nagyon jól 
érezték magukat. Szerdán Magyarország 
legmagasabb pontján voltunk. Tetszett 
nekik, hogy szép fehér volt a táj. Sétáltunk 
az erdőben, és Magyarország egyik 
legszebb éttermében ebédelhettünk. 
Majd Mátrafüreden vásárolhattak. 
Este az Óvoda ebédlőjében egy búcsú 
vacsorát tartottunk, ahol az utolsó estét 

töltöttük együtt. Rengeteg fényképet 
készítettünk, ami egy emlék a velük 
töltött időkről. Csütörtökön az iskolában 
töltöttük a délelőttöt. Lovas kocsival 
körbejártuk a falut, a hideg ellenére 
nagyon élvezték, mikor megérkeztünk 
a halastóhoz és felmehettek a kilátóba. 
Az iskolában a zenekarosok játszottak 
nekik 4-5 számot, ami nagyon tetszett 
nekik. Ebéd után eljött a búcsú ideje, 
ami könnyesre sikeredett. Nehezen 
engedtük el barátainkat, mert a pár nap 
alatt nagyon közel kerültek hozzánk. 
Soha nem felejtjük el ezt a pár napot, és 
reméljük, hogy még találkozhatunk velük.
Nagyon Szeretünk Titeket!! <3 <3 <3

Tóth Beáta, Kiss Ákos,
Petrovics Kinga

December 3-án (szombaton) Inárcson 
vettünk részt a művelődési házban meg-
rendezett megyei szavalóversenyen. A 
versenyzők 3 korcsoportban adták elő 
műsorukat, külön értékelték az alsós, 
felsős és gimnáziumi korosztályt. 

Iskolánkat Miskolczi Alexandra és 

Kamuti Levente 4.a osztályos, Kamuti 
Harmat és Szarvas Rebeka 7. osztályos 
tanuló képviselte. Nagyszerűen helytálltak 
a rendkívül erős mezőnyben.

Színvonalas előadásukhoz szívből 
gratulálunk!

Menkóné Kácsor Ilona

Megyei szavalóverseny

Bábversenyen voltunk

December 1-jén az alsó tagozatos diákok 
a Rendőrpalotába kaptak meghívást az 
Országos Közlekedési bábversenyre. 14 

csapat vett részt, kiemelkedő előadásokat 
láttunk. A györgyei Inci-finci bábcsoport 
különdíjat kapott és minden résztvevő 
mikulás-csomaggal térhetett haza. A 
csoportnak gratulálunk! Tagjai: Miskolczi 
Alexandra, Kiss Flóra, Nagy Alexandra, 
Ohnsorge Nóra, Dömők Gréta, Varró Ivett, 
Bozóki Boldizsár, Lengyel Szilvia, Lovas 
Viktória és Ohnsorge Beáta Liza (Inci-finci 
kabala).

Köszönjük szépen Tóth Lászlónénak a 
felkészítést, az Önkormányzatnak, hogy 
biztosította számunkra a buszt és Seres 
Sanyi bácsinak, hogy elvitt minket.

Batu Andrea

2011. október 25-én került megren-
dezésre egy vetélkedő, melynek a 
témája a szelektív hulladékgyűjtés 
volt. Előzetes felkészülést követően 7 
alsós csapat mérte össze a tudását. 
Az első feladat szemétszedés volt. Ezt 
követően érdekes feladatokat kellett 
megoldani. Nekünk, versenyzőknek 
sokat segített az ócsai kirándulás, 
ahol sok, hasznos információt kaptunk 
a szelektív hulladékgyűjtésről. A 
változatos feladatok megoldása után 
izgalmunkat színezők kiosztásával 
csillapították tanítóink. Végre megszü-
lettek az eredmények és tartalmas 
élményekkel tértünk haza. Kellemesen 
telt ez a délután. Szívesen fogadnánk, 
ha sok ilyen verseny lenne.

Miskolczi Alexandra 4.a,
Kamuti Levente 4.a

A verseny eredménye: I. helyezett: 
Lengyel Szilvia, 4. a, Miskolczi 
Alexandra, 4. a, Bozóki Boldizsár, 4. 
a, Kamuti Levente, 4. a; II. helyezett: 
Nagy Szabrina, 4. b, Petró Krisztián, 
4. b, Kiss Flóra, 4. b; III. helyezett: 
Vágány Dániel, 4. a, Petrovics Dávid, 
4. a, Molnár Milán, 4. a, Jablonkay 
Tamás, 4. a

Teréki Kati néni, Szabó Erika néni,
Tóth Lászlóné Erzsike néni, 

Vágányné Margó néni szervezők

Vetélkedő

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett gyermekünk, jó testvér 
temetésén jelen voltak.

Katona Zoltán
1971-2011

Mély fájdalmunkban együtt éreztek.
Gyászoló család



Október végén ellátogattak hozzánk a jászberényi Maci 
Óvoda „Fekete cica” csoport gyermekei, akik a TÁMOP 3.4.2 
pályázatnak köszönhetően „testvércsoport” kapcsolatba 
kerültek óvodánk kiscsoportosaival. Őszi dalokkal, 
dalosjátékokkal, Csukás István: Sün Balázs c. verses 
meséjének árnyjátékkal való feldolgozásával köszöntöttük, 
valamint tök kiállítással vártuk a jászberényi „fekete cicákat”. 
A tök kiállításon helyet kaptak a mécses, papír, festett tökök, 
a tökből készült állatfigurák és a tök lámpások is amely a 
halloween fontos jelképe. A MACI óvoda „fekete cicái” 
halloween játékokba vonták be óvodásainkat, akik a „TRICK 
OR TREAT” /cukrot, vagy csínyt!/ kiáltással, angol dalokkal, 
ismerkedő játékokkal tették színessé délelőttünket. 

Szent Márton, aki a középkor legnépszerűbb szentje volt, 
szerzetesként szeretett volna élni, viszont az emberek látva 
jóságát, szent életét püspökké akarták választani. Márton a 
megtisztelő cím elől elbújt egy liba ólba, nehogy megtalálják. 
A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így 
mégiscsak püspökké választották. November 11-én 
Szent Márton ünnepén libás hagyományőrző játékokkal 
elevenítettük fel a népszokást. A délelőtt során lehetőségük 
volt gyermekeinknek csuhéj libát készíteni Vágó Balázsné 
Marika nénivel /KÖSZÖNJÜK NEKI!/ megismerkedni 
csuhéjból készült tárgyakkal, majd a játékok és kézműves 
tevékenységek után libazsíros kenyeret falatozhattak 
gyermekink. /Köszönjük a szülőknek!/

A kompetencia-alapú programcsomag négy őselemre épül, 
amelyek közül a tűz témakörhöz kapcsolódóan november 
18-án ellátogattunk a tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülethez. Az óvodás gyermekek megismerkedhettek 
a tűz veszélyforrásaival, a tűzoltók sokszor életmentő 

munkájával. Felpróbálhatták a tűzoltók védő felszereléseit, 
megtekinthették a tűzoltóautót és annak kiegészítő 
eszközeit, használatának formáit. Ismerkedhettek a tűzoltás 
lehetőségével és folyamatával, és természetesen nagy 
örömükre beülhettek a tűzoltóautóba is. Felelevenítésre 
került a korabeli tűzoltás, megtekinthették az akkor használt 
járműveket is. A témához kapcsolódóan a tűz melegének 
hasznosítását a kemencében sült burgonyás pogácsával 
tapasztalhatták meg a gyermekek /Köszönjük Theisz 
Józsefnének és a szülőknek!/ Itt szeretnénk megköszönni 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének és tagjainak, 
hogy biztosították a látogatásunkhoz szükséges feltételeket.

 
Lesták Péterné Vajon Ildikó

óvodapedagógus

dECEMBER 11. oldalKözélet, kultúra

Őszi élmények az óvodában

Megalakult a Tápiószelei mentők alapítványa

Épp három éve kezdte meg működését a Tápiószelei 
mentőállomás. Emlékszem arra a november elejére, amikor 
először jöttünk be, úgymond berendezkedni. Mindenki csil-
logó szemmel állt, hiszen mindenki a környék valamelyik 
lerobbant mentőállomásáról érkezett. És láss csodát, egy 
vadonatúj, gyönyörű mentőállomáson találtuk magunkat, 
hála a környék polgármesteri hivatalainak. Már akkor meg-
fogalmazódott sokunkban, hogy valamiféleképen, ameny-
nyire lehet saját kezünkbe kell vegyük a sorsunkat. Azért, 
hogy amennyire tőlünk telik az állomás állagát a lehető leg-
hosszabb ideig megőrizzük, s ha lehet fejlesszük, másrészt 
az autók felszereltségét ne csak a cégre bízzuk, hanem mi 
magunk is tegyünk érte. És már itt felvetődött egy alapítvány 
terve. Hála az itt dolgozó 14 ember munkájának, mára ez 
már nem csak terv szintjén létezik. Örömmel értesítek min-

denkit, hogy megkezdte működését a „Tápiószele és Tér-
sége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány”. Sajnos még 
egy-két évig az alapítvány nem fogadhatja az adók egy 
százalékát, de adományokat igen.  Az alapítvány működése 
nyilvános. A kuratórium üléseinek jegyzőkönyve megtalál-
ható a Tápiószelei Mentők  honlapján, aminek a címe: http://
tapioszelementok.mindenkilapja.hu. Az első kuratóriumi ül-
ést is megtartottuk, melyen összegeztük  a feladatokat, il-
letve megbeszéltük a legfontosabb dolgot, amit vásárolni sz-
eretnénk. Teljes egyetértésben döntöttünk egy „Ambu man” 
típusú újraélesztést oktató fantom beszerzéséről. Nem titkolt 
célunk, hogy  a környék iskoláit szeretnénk megkeresni és 
oktatni a felnövő nemzedéket az elsősegélynyújtásra. Erre 
azért van szükség, mert személyes tapasztalatunk az, hogy 
nagyon sok esetben a segítségnyújtás kimerül a mentő 
hívásában. Ez pedig egy hirtelen bekövetkező keringés-
megállás esetében nagyon kevés.

Nagyon sok minden kellene ahhoz, hogy a legfelszerelteb-
ben segítsünk a hozzánk fordulókon, de igyekszünk valami 
fontossági sorrendet felállítani, tekintettel lehetőségeinkre.

Amennyiben önnek lehetősége van támogatni Alapítvá-
nyunkat, s ezzel egy jobb felszereltebb mentőellátást, há-
lásan vesszük megkeresését. Ha bármilyen kérdése lenne 
az Alapítvány működésével kapcsolatban, várjuk jelentkezé-
sét. Kérésére csekket illetve adóigazolást küldünk.

Az Alapítvány elérhetősége 06 20-9127040,
e-mail: tszelementoalapitvany@freemail.hu
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Emléktábla avatás a málenkij robot helyi 
áldozatainak tiszteletére

2011. október 22-én rendhagyó megemlékezésre került sor 
Tápiógyörgyén. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójának megünneplése mellett, a málenkij robot helyi 
áldozatainak állítottak a civil szervezetek emléktáblát. A 
községi rendezvény szervezését a Torockó Baráti Társaság 
vállalta fel, lehetőséget kérve ezzel a falu és az egyesület 
nagymegyeri barátaival történő közös megemlékezésre. 

A rendezvény határon túli vendégei Nagymegyerből az 
Önkormányzat és a Csemadok küldöttsége, valamint a 
Bárdos Lajos Vegyeskar volt. Mellettük Újszilvás község 
önkormányzati vezetői kaptak meghívót, a málenkij robot 
közös áldozataira való tekintettel.

Az 1956-os megemlékezés 17 órakor vette kezdetét a 
Művelődési Ház nagytermében. A Himnusz után Varró István 
polgármester mondott rövid köszöntőt, majd a nagymegyeri 
vendégek műsora következett, akik színvonalas és értékben 
gazdag programmal készültek az alkalomra. Elsőként 
Csémi Andrea szavalatát hallhatták a jelenlévők, majd Varga 
László a Csemadok Nagymegyeri Szervezetének elnöke 
mondta el megemlékező beszédét, az 1956-os forradalom 
és a felvidéki magyarság kapcsolatát taglalva. A vendégek 
fellépését a Bárdos Lajos Vegyeskar zárta, mely rendkívül 
tetszetős előadásával emelte az ünnepség hangulatát. 
A Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar, Farkas Antal: 
„Üveges tánc” című darabjával lepte meg a közönséget. 
Végül a Tápiógyörgyei Diák Színjátszókör érzelmekkel 
telített színjátéka fejezte be az 56-os programot. 

Az ünnepi megemlékezés 18 órakor emléktábla ava-
tással folytatódott a málenkij robot helyi áldozatainak 
tiszteletére. A kezdeményezés 2011 tavaszán indul, amikor 
az Észak Nyugat Magyarországi Német Önkormányzatok 
Szövetsége levélben kereste meg Tápiógyörgye Község 
Önkormányzatát. A Szövetség azzal a kéréssel fordult 
községünk vezetőihez, hogy segítsék feltárni a málenkij robot 
helyi áldozatainak listáját, ezzel támogatva törekvésüket 
egy országos gyűjtemény létrehozásához. A levél és az 
ahhoz csatolt kérdőív jótékony módon ösztönözte a téma 
helytörténeti forrásainak kutatását, valamint az áldozati 
emlékhely kialakítását.

A Györgyei Kalendárium 1998-as számában Németh 
István írásából tudjuk, hogy a szovjetek 1945. február 12-én 
közel hetven személyt hurcoltak kényszermunkára a község 
területéről. Közülük 50 főt Tápiógyörgye mai területéről, a 
többieket Újszilvás akkor községünkhöz tartozó részéről 
gyűjtötték össze. A foglyokat előbb az Izsold-féle ház 
pincéjébe zárták, majd Ceglédre kísérték őket, ahol néhány 
hetes tartózkodás után önkéntesen jelentkezhettek a híd és 
vasútépítő brigádba. Akik ezt tették, azoknak szerencséjük 
volt. Ők megúszták egy év kényszermunkával, amit 
Munkács, Komárom, Pozsony környékén, majd Csehország 
és Ausztria területein töltöttek le, aztán hazajöhettek. A 
többieket, akik Cegléden nem jelentkeztek önkéntesnek, 
a Szovjetunió távolabbi vidékeire szállították, sorsukról ez 
idáig nem sikerült többet kideríteni.

Sajnos az elmúlt idők hosszúsága rendkívüli módon 
megnehezítette az áldozatok listájának felkutatását. 
Újszilvásról eddig nem ismerünk pontos adatokat, Tápió-
györgyén összesen 19 nevet sikerült a visszaemlékezések 
alapján napjainkban beazonosítani. Ők ÁBC sorrendben 
a következők: Barna István, Balázs László, Bene József, 

Bolgár János, Dömők András, Gál János, Juhász Béla, 
Koperneczki István, Ladányi Géza, Ladányi István, Lévai 
István, Megyes János, Miskolczi Béla, Petró János, Potrogya 
István, Sági János, Sinka Ferenc, Somosvári József, Varró 
József. Fontos azonban megjegyezni, hogy ebben az 
esetben azt is áldozatnak tekintjük, aki megszökött, vagy 
végül a szovjetek engedélyével hazatérhetett a fogságból.

A málenkij robot áldozatainak állított emléktábla a 
Községháza homlokzatára került, melynek márványba 
vésett betűiből az alábbi szöveget olvashatjuk: „MÁLENKIJ 
ROBOT 1945. február 12-én a szovjetek közel hetven 
személyt hurcoltak kényszermunkára a község területéről. 
Az áldozatok emlékére állítatták a tápiógyörgyei civil 
szervezetek. 2011.„ Az esti ünnepség díszletét a színjátszók 
fáklyás sorfala biztosította. Közülük Molnár Eszter mondott 
verset. Az emléktáblát Varró István Tápiógyörgye község 
polgármestere, valamint Lapos Ildikó Nagymegyer város 
alpolgármester asszonya leplezte le. A megemlékezés 
koszorúzással végződött, ahol Tápiógyörgye, Újszilvás és 
Nagymegyer Önkormányzatai, valamint a Csemadok veze-
tői helyezték el koszorújukat. 

A Torockó Baráti Társaság, mint kezdeményező egyesület 
köszönettel tartozik mindazon civil szervezetek, körök, baráti 
társaságok részére, akik elvi vagy anyagi támogatásukkal 
biztosították az együttműködést az emléktábla felállításához: 
Baráti Kör, Faluvédő Egyesület, Horgász Egyesület, Ifjú 
Fúvósokért Egyesület, Községi Sport Klub, Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub, Tápió 
Lövész Sport Klub, és a Torockó Baráti Társaság. Mellettük, 
köszönet Tápiógyörgye Község Önkormányzatának, 
amiért engedélyezte az emléktábla felállítását, valamint 
mindazon személyeknek, akik jelenlétükkel megtisztelték 
a rendezvényt, fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt. 
Végezetül külön hála azoknak, akik kinyitották kapuikat és 
visszaemlékezéseikkel eredményesen segítették a témában 
tett helytörténeti kutatásokat!

Németh Csaba

A táblaavatás jeles résztvevői: Petrányi Csaba Újszilvás 
község polgármestere, Varga László a Csemadok Nagyme-
gyeri Szervezetének elnöke, Lapos Ildikó Nagymegyer 
város alpolgármester asszonya és Varró István Tápiógyör-
gye község polgármestere



A Torockó Baráti Társaság határon túli magyar 
kapcsolatok ápolásával foglalkozó közhasznú szervezet, 
mely mindenkori lehetőségei szerint igyekszik támogatni 
a külhoni magyar közösségek tevékenységét. Az elmúlt 
évek utazásainak köszönhetően az egyesületnek számos 
intézmény, civil szervezet, egyházi közösség tagjaival sikerült 
megismerkedni, a bemutatkozások alkalmával mindennapi 
életükbe betekintést nyerni. 

Az idei nyár újabb találkozást hozott a társaság számára 
Füleken a Koháry István Cserkészcsapat otthonába látogattak 
el a szervezet kirándulói. Az ifjú házigazdák vendégszerető 
módon mutatták be otthonukat, mely II. Koháry István 
egykori országbíró 18. században épült romos kúriája. A 
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 2004-ben vásárolta 
meg a leromlott állapotban lévő épület felét, melynek 
falai között a füleki cserkészek igyekeznek igazi otthont 
varázsolni maguknak. A felújítást csak apró lépésekben, 
kevés támogatásból, nagyrészt önerőből, szorgos társadalmi 
munkával tudják megvalósítani, példamutató tevékenységet 
mutatva ezzel nekünk magyarországi lakosoknak is. A 
közel harminc főt számláló csapat egy lány, egy fiú és egy 
rover (15 éven felüliek) őrsből tevődik össze, vezetőségük 
képzett tisztekből, segédtisztekből és őrsvezetőkből áll. Az 
őrsi foglalkozások hetente vannak megtartva, melyek célja a 
gyermekek testi és lelki fejlődése, cserkész tudás elsajátítása 
és a cserkész életre való nevelés, a 10 cserkésztörvény és 
fogadalom szellemében.

A nyári találkozás többeket megérintett a györgyei 
társaságból, így született az elhatározás a segítségnyújtás 
megszervezésére. A cserkészekkel történő előzetes 
egyeztetések alapján 2011. november 5-6. között a Torockó 
Baráti Társaság négyfős küldöttsége látogatott ismét 
Fülekre, hogy adományban részesítse a fiatalok lelkes 

csapatát. A támogatás nagyrészt konyhai felszerelésekből 
állt, főzőeszközök, étkezési készletek beszerzésével 
sikerült fejleszteni az otthon berendezését, mellette papír 
írószerrel és sporteszközök ajándékozásával segíteni az 
ifjúsági foglalkozások menetét. Az edényekbe étel is került, a 
küldöttség tagjai helyben főzött vacsorával vendégelték meg 
a házigazdák megjelent csoportját.

A Torockó Baráti Társaság vezetősége köszönettel 
tartozik az alábbi személyeknek: Bencsik Béláné, Horváth 
József, Horváth Józsefné, Komáromi Gyula, Menkó Kázmér, 
Miskolczi László, Miskolczi Lászlóné, Nagy Józsefné, Pataki 
Márton, Dr. Sztankovics Gyula, Dr. Kalocsai Anna, Tóth 
Terézia. Nélkülük nehezen valósult volna meg a jó szándékú 
kezdeményezés. 

Németh Csaba
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Adomány a füleki cserkészeknek

Idén decemberben ismét Torockón és Torockószentgyör-
gyön járt a tápiógyörgyei Mikulás. Az elmúlt évekkel 
ellentétben rendhagyó módon zajlott le a kedves hagyo-
mány. Torockó magyarországi testvértelepülései közül 
Bócsa, Csömör, Tápiógyörgye és Üllés képviselői úgy 
döntöttek, hogy a Mikulás csomagok mellett értékes tárgyi 
ajándékkal segítik a helyi iskolák működését. A cél az volt, 
hogy az eszközállomány vagy felszerelés gyarapítását, 
fejlesztését szolgáló adomány, közvetlenül vagy közvetve, 

de mindenképpen a gyerekek javát szolgálja. Ehhez éppen 
kapóra jött a torockói iskola fűtésrendszernek javítása. Így 
született a megegyezés, mely szerint a 150 db Mikulás 
csomag mellett a testvértelepülések küldöttei egy új, 
Magyarországon megvásárolt vegyes tüzelésű kazánnal 
ajándékozzák meg az oktatási intézményt.

A Mikulás Kőszegi László tápiógyörgyei lakos személyében 
látogatott Torockóra, aki a négy testvértelepülés nevében 
adta át a közösen vásárolt fűtő eszközt. A gyerekek Bócsa, 
Csömör, Tápiógyörgye és Üllés közös Mikulás csomagját 
vehették a kezükbe.

A Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság idén is 
tartós élelmiszercsomaggal segítette a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány által Torockón működtetett Kis Szent 
Teréz Gyermekotthon lakóit. Az egyesület nevében e 
sorok közepette szeretném megköszönni a torockói és 
torockószentgyörgyi gyerekek és a gyermekotthon számára 
nyújtott felajánlásokat. Balázs László, Dr. Borsodi-Nagy 
Erzsébet Ágnes, György Sára, Ifjú Fúvósokért Egyesület, 
Jana Zoltán, Kiss Pál (Kiss-Malom Kft), Komáromi Gyula, 
Tóth Terézia, Kis Tímea, Kőszegi László, Kőszegi Lászlóné, 
Menkó István, Molnár László, Molnár Zoltán, Németh 
Anna, Németh István, Pócz Péter, Póczné Fehér Mária, 
Polyák József, Szabó Attila, Szabó Melinda, Szabó Tünde, 
Tari Anikó, Tereba István (Sörfőzde Kocsma), Unyi József 
számára tartozunk köszönettel. 

Németh Csaba

Testvértelepülések közös adománya a torockói iskola számára



Vajon őszi őrültség szállta meg a zenekart, mikor kitalálta, 
hogy egy négylábút áldoz fel az oltárán? (Nos, miért ne? 
Hogyha már közeleg a tél!) Nem tudni hogyan, de az ötlet 
megszületett. Kézenfekvőnek tűnt a malac, mint olyan állat. 
Így szavazással eldöntetett, hogy: igen, a Zeneiskola udvarán 
DISZNÓTOR lesz!

A szervezés így elkezdődött, megindult a hajsza az áldozatért. 
Ugyan önként jelentkezők nem nagyon akadtak, de valljuk 
be, melyikünk futna rögvest egy hajnali találkára, melynek 
kimenetele a főszereplőre, azaz ránk nézve igencsak biztosnak 
tűnik? Malacunkban a remény halt meg utoljára. Valószínűleg…
(Ki tudja mik lehetnek egy disznó utolsó gondolatai? Talán egy 
makk? Avagy: Kocák az égben, mért közelít felém ez az ember 
tőrrel a kezében?)

Minden esetre a rituálé időpontját kitűztük, és megfelelő 
alanyt is találtunk. (Gond egy szál se, természetesen kisebb 
malőrök elkerülhetetlenek voltak, de ez minden első alkalomnál 
előfordul.) Egy novemberi szombat reggelen pedig véghez 
vittük a tervet. Az áldozatnak bevégeztetett. Nem akadt épp 

sürgős dolga, hogy elkocogjon. Idősebb Vágó Gábor, mint 
főböllér vállalta, hogy az ifjabb nemzedék tagjainak bemutatja 
a malacvágás csínyját-bínyját. Így hát elkezdődött a pörkölés, a 
hagymapucolás, a végeérhetetlen mosogatás. Kimaradhatatlan 
volt a sült vér és resztelt máj reggeli, a melengető pálinka és 
forralt bor jótékony hatása. Ó és azok a boldog futkározások, 
miközben meg-megállva kezünket az üst felett melengettük…

A Csapat jól összedolgozott, mindenki tette a dolgát. Hogy jól 
sikerült e minden? Ez majd a későbbiekben kiderül. Mondjuk 
szerintem, az eddig megkóstoltak alapján, nem lesz okunk 
panaszra!

R.I.P. KisMalacka! Sok húst, szalonnát, zsírt, töpörtyűt, 
hurkát na meg jókedvet és mókát köszönhetünk neked!

Ui.: Félreértés ne essék, mi kedveljük az állatokat. Szeretjük, 
babusgatjuk, és nos igen, néha napján, khmm, meg is esszük 
őket…

Ui2: Nem tudjuk, hogy lesz-e még ilyen zenekarunk 
történetében. Ne kérdezzék! Ez valószínűleg a környékbeli 
malacok hajlandóságától függ majd!

14. oldal dECEMBERKözélet, kultúra

Fontos esemény történt zeneka-
runk életében. Tápiógyörgye képviselő 
testülete Pest Megye Művészetéért 
Díjra terjesztette fel a Tápiógyörgyei 
Ifjúsági Fúvószenekart 2011-ben. Ezt 
a díjat évente négy kategóriában ítélik 
oda olyan személyeknek és közössé-
geknek, akik a megye területén zene, 
táncművészet, képzőművészet és iro-
dalom művészeti ágakban kiemelkedő 
tevékenységet folytattak, és alkotáso-
kat hoztak létre. 2011. december 2-án, 
pénteken zenekarunk megkapta a Pest 
Megye Művészetéért Díjat a folyamato-
san fejlődő és megújuló négy évtizede 

tartó zeneművészeti teljesítménye elis-
meréseként. A kitüntetést (emlékérem 
és emléklap), amely megtekinthető a 
zeneiskolában, Toperczer Tibor zene-
karvezető vehette át. Köszönjük az ő 
kitartó és odaadó, már több mint két év-
tizedes munkáját, és minden györgyei 
és nem györgyei barátunk támogatá-
sát, hogy hozzásegítettek bennünket 
ezen elismeréshez!

Szeretnénk köszönetet mondani 
minden támogatónknak. Segítségükkel 
idén 124 784 Ft-ot kapott egyesületünk 
az adó 1%-okból. Kérjük, támogassa-
nak bennünket jövőre is! 

Adószámunk: 18690572-1-13
Ezúton is szeretnénk meghívni 

mindenkit a Faluház nagytermében 
tartandó KARÁCSONYI HANGVER-
SENYÜNKRE december 17-én, szom-
baton 18 órától. Idén sem maradnak el 
az ünnepi hangulatot idéző darabok, az 
újdonságok és természetesen a zene-
kari énekkórus előadása sem. Békés, 
boldog karácsonyt kívánunk!

Füle Zsuzsanna

Megyei kitüntetés

Zenekari hírek

Felemás évek a 
mezőgazdaságban

2010-ben a mezőgazdaságban a víz volt 
az úr, 2011-ben ez megváltozott, erős aszály 
volt a jellemző. A gazdáknak igencsak meg 
kellett birkózniuk a természettel. 2010-ben 
a kalászosok maradtak ki az aratásnál, 
az őszi betakarításnál a kukorica, napra-
forgó maradt betakarítás nélkül, amit 2011-
ben lehetett csak kaszavégre venni. Így a 
mezőgazdaságban óriási károk keletkeztek. 
2011 tavaszán nagyon nehezen lehetett 
jó talajt készíteni a vetés alá, mivel a vizes 
területeket csak ekkor lehetett bevetni. Ta-
vasztól aztán elindult a szárazság kezdete, 
de később szerencsére kaptunk csapadékot, 
ami a kalászosok és a repce termésére végül 
jó hatással lett. A repce és a gabona aratása 
zavartalan volt, köszönhetően az időjárás 
kegyességének. A jó minőségű búzára szük-
ség van, amit meg is fizetnek, előállítása 
komoly összegbe kerül. Az őszi betakarítás 
befejeződött, legtöbb helyen zavartalan volt. 
A kukorica vízszázaléka évek óta nem volt 
ilyen alacsony, ami már megtakarítást jelent 
a gazdák felé.

Az őszi vetések azonban felemásra sik-
erültek a csapadékhiány miatt, ezt látni a 
repce és gabonatáblákon. Most nagyon 
sokan küszködnek a mélyszántással a 
szárazság miatt, ami embert és gépeket 
egyaránt próbára tesz. 1902-óta nem volt 
ilyen aszályos november, mivel egy mm 
eső sem hullott. A vetéseknek nagyon nagy 
szüksége lenne kellő hótakaróra, illetve nagy 
mennyiségű csapadékra. A györgyei gazdák 
bíznak a jobb időjárásban, jobb termésben 
és a megfelelő felvásárlási árban. 

Minden kedves olvasónak kellemes ünne-
peket és boldog újévet kívánok!

Kőszegi László

Füle Judit

Az egyesület a 2010.  évi személyi 
jövedelmekből felajánlott 1 % összegé-
ből, 487 ezer forintot kapott, amit ezú-
ton is szeretnék megköszönni.

Kérem, hogy 2012. évben is támoga-
tásukkal segítsék munkánkat, hiszen az 
egyesületnek a tűzvédelmi és katasztró-
favédelmi feladatokban egyaránt helyt 
kell állnia, és eszközeink a beveté-sek 
során erősen használódnak, rongálód-
nak, a folyamatos pótlásuk szükséges. 
A megfelelő eszközök biztosításának a 

tűzvédelem területén komoly jelentős-
sége van, sok esetben, számokban nem 
mérhető anyagi javak megmentését 
szolgálhatja. 

Az egyesület adószáma:
18675737–1–13

Községünk valamennyi Lakójának 
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket 

és Eredményekben Gazdag Új 
Esztendőt kívánunk!

Ifj. Sinka Gábor egyesületi elnök

Tűzoltó egyesületi hírek
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Római katolikus egyházi élet Tápiógyörgyén
Riport Kovács Attila atyával

Tápiógyörgyét a múltban és napjainkban is római katolikus 
vallású községnek tartották. Nem véletlenül, hiszen a lako-
sság túlnyomó többsége mindig is ez utóbbi egyház tagjának 
tekintette magát. A legutóbb 2001-ben elvégzett országos 
népszámlálás adatai alapján Tápiógyörgye 3656 fős lako-
sságának 84,2 %-a (3078 fő) tartozott valamelyik egyházhoz, 
felekezethez. A községben ma is a római katolikus vallás a 
legelterjedtebb, hiszen 2767 fő (75,6 %) vallotta magát eh-
hez tartozónak. A fenti számok alapján bizonyára többeket 
foglalkoztat a római katolikus egyházi élet mindennapjainak 
alakulása településünkön. A részletekről Kovács Attila atyát 
kérdeztük, aki 2006-tól szolgál plébánosként a falunkban. 

Mennyien járnak napjainkban Tápiógyörgyén templom-
ba? Létezik ezzel kapcsolatban valamilyen tendencia az 
országos viszonyokhoz képest? Hogyan mutatkozik ez 
meg a keresztelések és házasságkötések számában?

Sajnos hétköznapokon 6-7-12, vasárnapokon 150, bele-
értve szombatot is. Országos szinten is hasonló a helyzet, 
természetesen vannak kiemelkedő helyek, főleg városok-
ban. Eddig 18 gyereket kereszteltünk meg, vannak, akik 
meggyőződésből hozzák el gyermekeiket, vannak, akik meg-
szokásból. A házasságkötések szintén az országos szint sze-
rint alakulnak. Sok fiatal nem meri vállalni az elkötelezett-
séget. Vagyis becsapja a társát. Ha nincs házasság, bármikor 
faképnél hagyhatja a társát. Ebben az évben 1 jegyespár 
merte vállalni, hogy örök hűséget ígérjenek egymásnak az 
oltár előtt.

Működik ma egyházközségi testület. Ha igen mi a 
testület feladata? Hogy lehet tagja a testületnek valaki?

2007 Pünkösdjén a püspök atya feloszlatta a képviselő 
testületeket. Én akkor elmondtam a testület tagjainak, hogy 
semmi bajom velük, protokoll segítséget továbbra is várok 
tőlük, de mint testület megszűnt az ő tevékenységük. Később 
a püspök atya belátta, hogy helytelen volt ez a döntése, és 
arra kért bennünket, papokat, hogy válasszunk segítő tár-
sakat. A kitétel azonban nagyon magas, mert olyanok jöhet-
nek szóba, akik értenek az adózáshoz, értenek a liturgiához, 
és a pasztorális dolgokhoz. Ez azt jelenti, hogy csak olyan em-
berek jöhetnének számításba, akik ilyen területeken valami-
lyen iskolát végeztek. Emellett időnként Máriabesnyőn, illetve 
Gödöllőn több napos képzésen is részt kellene nekik venni. 
Néhány embert már megkérdeztem, de sajnos ezek nem tud-
ják vállalni. Ezért jelenleg nincs nálunk ilyen testület, de ter-
mészetesen én is azt szeretném, ha a hívek közül lennének 
ilyen alkalmas emberek, akik megfelelnek az előírásoknak, és 
vállalnák a kötelezettségeket.

Milyen formában történik az iskoláskorú gyerekek val-
lási nevelése? Mit tudhatunk a hittanórák rendjéről? Hall-
hatunk valamit a hittantáborokról és a kirándulásokról is?

A gyermekeket a kapcsolódó órákban, heti két alkalom-
mal tanítjuk a hittanra, hétfőn és csütörtökön, ami annyit je-
lent, hogy a 4. illetve 5. óráktól kapjuk meg őket. Mivel, még 
ez is kevés, kérjük a szülőket, hogy természetesen, mint 
szülők segítsenek nekünk ebben a vallásos nevelésben. Az 
esküvőkor ill. a kereszteléskor egyébként ezt meg is ígérték 
Istennek. Nyaranta azokat a hittanos gyerekeket, akik megér-
demlik, elvisszük hittanos táborba. Most a nyáron a Mátrában 
voltunk a Sástónál. Ennél a kirándulásnál minimális összeget 
kérünk a szülőktől, a többit a Püspökségtől kapjuk meg. Eb-
ben az évben 100000 Ft-ot, azaz egyszázezer forint ígérvényt 
kaptunk a püspökségtől, remélem, hogy meg is kapjuk.

Hogyan lehetséges megtartani a tízen és huszonéves 
fiatalokat az egyház körében? Van számukra is valamily-
en szervezett összetartás, vallásos életre való ösztönzés 
a faluban?

Sajnos szervezett összetartás nincs. Jönnek ministrálni 
a szentmisékre, nemcsak kicsik, hanem a nagyobbak is. 
Próbálkozok ifjúsági hittant tartani nekik, de megértem azt, 
hogy nem tudnak ezekre rendszeresen eljönni, mert dol-
goznak. Szombatonként gitáros énekkart is tartunk. Azt tu-
dom ezzel kapcsolatban mondani, hogy próbálkozunk. A 
közeljövőben egy ifjúsági találkozót is meg kell szerveznünk. 
Remélem, hogy az itteni fiatalok mindenben segíteni fognak.

Egy plébánosnak három községben működni nem lehet 
könnyű dolog. Hogyan lehet mégis ezt a munkát naponta 
elvégezni? Kire támaszkodhat elsősorban?

Nagyon nehéz. Mind a három faluban hittant is tanítok a 
felső tagozatban. Azon kívül, ha van mise, temetés az megint 
elfoglaltság. Este éjfél előtt nem tudok lefeküdni. Amióta Dr. 
Visnyei Lajos atyát az esztergomi bíboros atya fölrendelte 
Esztergomba, azóta csak a jászboldogházi atyára tudok tá-
maszkodni időnként. Ő azonban beteges ember, aki gyógy-
kezelésre szorul. Amikor tud, segít. A többi kolléga nem tud 
segíteni, mert nekik is több falujuk van. Most szombaton 
például a 35. érettségi találkozót ünnepeljük Kecskeméten, 
de csak egy darabig tudok ott lenni az osztálytársaimmal, 
mert jönni kell vissza 5 órára, hogy misét tudjak mondani 
Újszilváson. Nehéz, de ezt vállaltam. 

2010 őszén Ausztriába, idén nyáron Csíksomlyóra szer-
veztek a györgyei híveknek zarándoklatot. Terveznek es-
etleg jövőre is hasonló programot?

Az ausztriai zarándoklatot Ilonka Zoltán iskolaigazgató
szervezte, a csíksomlyói út nagy részét Ön, Csaba szervez-
te, persze a szervezés többi részét én tettem, ill. a segítőim. 
Nekem nagyon sok tervem lenne, csak az a fontos, hogy le-
gyenek olyanok, akikkel ezt meg lehetne valósítani. Például 
ahol én jártam, és eljönnének a hívek is velem, akkor elme-
hetnénk: Lourdesba, Fatimába, a Szent Földre, Máriazellbe, 
Rómába, Czestohowa-ba, Medjugoje-be. Ez csak néhány, a 
nagyon sok lehetőség közül.

Köszönöm a válaszokat.

A riportot készítette: Németh Csaba

Elsőáldozók 2011-ben



Tápiógyörgyén elvileg van álladó rendőr. Itt él, ez a fő 
területe. Mégsem lehetünk teljesen elégedettek, hiszen 
a körzeti megbízottnak mindig oda kell mennie, ahová 
vezénylik. Van, hogy hiába van igény a gyors rendőri 
intézkedésre, az nem jöhet létre a hatósági személy 
hiánya miatt. A témával kapcsolatos kérdéseimmel Farkas 
Róbert körzeti megbízottat kerestem meg, de ő nem 
adhatott válaszokat. Végül az információkat a Nagykátai 
Rendőrkapitányságról Darula Istvánné rendőr őrnagy adta 
meg.

Mi a pontos feladata a körzeti megbízottnak?
A körzeti megbízotti szolgálatot ellátó rendőr feladatát 

több jogszabály is meghatározza. Országos rendőr-
főkapitányi utasítás fogalmazza meg a körzeti megbízotti 
szolgálat célját, a körzeti megbízotti feladatokat ellátó 
rendőrrel kapcsolatos elvárásokat.

Tekintettel arra, hogy a fent említett norma terjedelménél 
fogva sem alkalmas arra, hogy egy újságcikkben megí-
rásra kerüljön, ezért röviden próbáljuk a feltett kérdést 
megválaszolni oly módon, hogy az ne tartalmazzon túl sok 
terminus technicust, közérthető legyen. 

A körzeti megbízotti szolgálat alapvető célja (az utasítás 
melléklete I. fejezetének 1. pontja):

- a rendőrség állandó, közvetlen kapcsolatának kialakí-
tása és fenntartása az állampolgárokkal, a települési önkor-
mányzattal, a helyi lakossági-, társadalmi és gazdálkodó 
szervezetekkel;

- a körzeti megbízotti szolgálat területén található telepü-
léseken a rendőri jelenlét biztosítása;

- a rendőrség hatáskörébe tartozó – külön meghatározott 
– helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendé-
szeti feladatok folyamatos ellátása.

A körzeti megbízott feladatait az utasítás mellékletének 
II. fejezetében találjuk.

A feladat meghatározás hat részből áll, amelyek a 
következők:

1. Általános feladatok, amelyek általánosságban ölelik 
fel a körzeti megbízott tevékenységének körét és rend-
szerint a kapcsolattartás, együttműködés rendszerére, 
illetőleg a többi speciális feladat általános végrehajtására 
vonatkoznak.

2. Bűnügyi feladatok, amelyek a körzeti megbízottaknak 
a területükön jelentkező bűnügyi tevékenységét határozzák 
meg. Többek között a területén elkövetett bűncselekmények 
elemzése-értékelése, egyes bűncselekmények nyomozása, 
körözési tevékenység végzése, illetőleg a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátását jelenti.

3. Közrendvédelmi feladatok, amelyek talán a legérzékel-
hetőbbek a lakosság számára. Ezek közé tartozik a közte-
rületen való jelenlét, ellenőrzések végrehajtása.

4. Közlekedésrendészeti feladatok, amelyek közé tartozik 
többek között a területén végzett közlekedésbiztonsági 
ellenőrzés, iskolák, óvodák környékének ellenőrzése, az ott 
folyó gyalogos és gépjárműforgalom kontrollálása.

5. Speciális közlekedésrendészeti feladatok, amelyek nem 
mindenkire vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket, 
csupán azokra a körzeti megbízottakra, akiknek a területén 
vízfelület (folyó, tó) található, vasúti közlekedés zajlik, légi 
és modellbemutatókat tartanak, vagy repülő- és ejtőernyős 
tevékenységet végeznek.

6. Igazgatásrendészeti tevékenység, amely alapvetően 
a hozzá forduló állampolgárok ügyintézéseinek a segítését 

takarja, de ide tartozik az idegenrendészeti tevékenység, 
a különféle engedéllyel folytatott tevékenységek-, en-
gedélyhez kötött dolgok (pl.: lőfegyver) tárolásának 
ellenőrzése is.

A fentieket, amennyiben röviden szeretnénk összefoglalni, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a körzeti megbízott egy 
egyszemélyes rendőrőrs. Tevékenysége lefedi a rendőri 
munka szinte minden területét. A Tápiószelei Rendőrőrsön 
szolgálatot ellátó körzeti megbízottak működési körzete 
a Rendőrőrs illetékességi területével azonos, azonban 
kötelesek a szolgálatukat a székhely szerinti településeken 
ellátni, ahol minden 2. héten kötelesek fogadóórát tartani.

Miért van az, hogy van és még sincs a falunak saját 
rendőre? (Hiszen nem mindig tartózkodik itt.)

A körzeti megbízott szolgálatát a számára székhelyként 
meghatározott településen látja el, nagyrészt közterületen. 
Vannak azonban olyan szolgálati feladatok, melyeket a 
technikai feltételek hiánya miatt csak a rendőrkapitányságon 
tudnak elvégezni a körzeti megbízottak. További ok lehet 
egy-egy olyan vezénylés, melynek során egy közterületi 
akció kapcsán nem a településen, hanem máshol látja 
el szolgálati feladatit a körzeti megbízott, de ugyanezen 
akciósorozat keretében több, idegen rendőr is megjelenik 
Tápiógyörgyén a fokozott ellenőrzések keretében, növelve 
ezzel a közterületi jelenlétet, mely erősíti az állampolgárok 
szubjektív biztonságérzetét. Elemző-értékelő tevékenységet 
folytattunk a településen elkövetett bűncselekmények 
vonatkozásában, melynek eredményeként szükségesé vált 
az, hogy a körzeti megbízott gyakrabban lásson el szolgá-
latot az éjszakai órákban. Ezért fordulhat elő az, hogy 
hiányolják a lakosok a rendőri jelenlétet a nappali órákban. 
A szolgálatok megtervezése során figyelembe vesszük a 
település közbiztonsági, bűnügyi és közlekedési baleseti 
helyzetét.

Lesz-e lehetőség a későbbiekben arra, hogy változzon 
ez a helyzet, és állandó rendőrrel rendelkezzen a 
község?

Tápiógyörgye jelenleg is rendelkezik „állandó” rendőrrel, 
aki az adott körülmények között a lehető legtöbb időt 
igyekszik a településen tölteni és maradéktalanul teljesítni 
szolgálati feladatait. Törekszünk arra, hogy a településről 
történő elvonások minél ritkábbak legyenek, fokozott ellenőr-
zésekkel, közbiztonsági akciókkal igyekszünk a település 
közbiztonságának javítására és megszilárdítására. A 
körzeti megbízotti létszám emelésére a jelenlegi adatok 
alapján nincs szükség. 

Milyennek mondható a mostani helyzet? Elegendő-e 
az a rendőri biztonság, amelyet így kap a falu?

Az elmúlt években törtétnek változások a bűnözés 
terén is, melyhez a rendőrség is alkalmazkodott.  Ennek 
eredményeként zajlanak a fokozott ellenőrzések. A 
körzeti megbízott távolléte esetén az illetékes rendőrőrs 
illetve rendőrkapitányság járőrei rendszeresen visszatérő 
ellenőrzéseket tartanak a településen. A bűnügyi mutatók 
alapján elegendő a rendőri létszám, hiszen nem jelentős 
mértékben emelkedett a bűncselekmények száma a 
településen az elmúlt évek adataihoz viszonyítva.

Mit lehet mondani Tápiógyörgye közbiztonságáról? 
(Összehasonlítva a környező településekkel.)

A tavalyi évi hasonló időszakát vizsgálva jól látható, 
hogy emelkedett ugyan a településen elkövetett bűncse-
lekmények száma, de csekély mértékben. A vagyon 

16. oldal dECEMBER

Tápiógyörgye biztonsága

Közélet



elleni bűncselekmények száma mintegy 70 %-át teszik 
ki a településen elkövetett bűncselekményeknek, mely 
általánosságban elmondható településeinkről. Ezen 
belül is kiemelkedő a lopások, betöréses lopások száma, 
melyek egy részét magánlakások, azok udvarán álló 
melléképületek, továbbá elhagyatott tanyák tulajdonosainak 
sérelmére követnek el. 2010-ben jelentkezett először 
nagyobb számban, hogy több tápiógyörgyei ingatlantól a 
ház falára felszerelt gázórát ismeretlen tettesek leszerelték 
és eltulajdonították, mely idén is többször előfordult már. 
Kedvezőtlenül hathat az a tény is a bűncselekmények 
alakulására, hogy ebben az évben ugrásszerűen megnőtt 
a hulladékvas felvásárlási ára, így emelkedhet a lopások 
száma is. Az erőszakos bűncselekmények száma csökkent, 
2011-ben rablás a településen nem történt. 2010-ben 
két rablás volt, melyek elkövetői előzetes letartóztatásba 
kerültek. Az elmúlt időszakban a fokozott rendőri jelenléttel 
sikerült visszaszorítani az időskorúak sérelmére elkövetett 
bűncselekmények számát is. Ebben hathatós segítséget 
kaptunk a polgárőröktől és fontos szerepet játszott a 

lakosság közreműködése is. Összességében elmondható – 
mely a korábbi évekre is jellemző volt-, hogy Tápiógyörgye 
továbbra is a bűnügyileg kevésbé fertőzött településeink 
közé tartozik.

Mire hívnák fel leginkább a helyi lakosok figyelmét?
Arra kérjük a lakosságot, hogy segítsék munkánkat azzal, 

hogy közreműködnek a bűncselekmények megelőzésében. 
A bűnmegelőzés össztársadalmi érdek, nem elég a rendőri 
jelenlét. Ahhoz, hogy a lakosok ne váljanak bűncselekmények 
áldozatává fontos, hogy védjék értékeiket, ne hívják fel az 
elkövetők figyelmét egy autó utasterében hagyott táskával 
arra, hogy a járművet feltörjék. Kérjük, hogy – ahogyan 
eddig is – gyanús körülmények, járművek észlelése esetén 
forduljanak bizalommal a rendőrükhöz, a polgárőrség 
munkatársaihoz. Óvják Önök is értékeiket. Az Önök 
számára hasznos fémtárgyakat helyezzék kellően nehezen 
hozzáférhető (lehetőleg zárt) helyre, úgy, hogy az utcáról 
kevésbé legyen látható, amennyiben az udvaron helyezik el.

A riportot készítette: Füle Zsuzsanna
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Az illetékes rendőrkapitányságok évente beszámolnak 
az önkormányzatoknak a térség, illetve az adott település 
közbiztonsági helyzetéről. Részletezés, a megelőző évhez 
viszonyított adatsorok illusztrálják az éppen aktuális bűnügyi 
helyzetet. Sok évre visszamenően a bűnesetek számát 
vizsgálva, pl. Tápiógyörgyén jelentős növekedést nem 
tapasztalhatunk.  Egyes évek kilengései rendre lecsillapodnak. 
Némi megszakítással akár el is fogadhatjuk a mindenkori 
rendőrkapitány tömör összefoglalóját: „Maguknál viszonylag 
jó a helyzet, például ….. -höz  viszonyítva”.

Miért van mégis az, hogy az emberek Tápiógyörgyén is 
úgy érzik, hogy a közbiztonság romlik. Félni lehet és kell a 
tolvajoktól, betörőktől, garázdáktól és minden rendű és rangú 
bűnözőtől. Miért van az, hogy az emberek úgy érzik, egyre 
több a bűnesetek száma. Valóságosan több-e, vagy ez csak 
egy érzet.

Tudnunk kell azt is, hogy az emberek életében, 
gondoskodásában központi helyet foglal el a biztonság 
problémája. A személyes biztonság, a vagyonbiztonság a 
normális élet alapfeltétele.

Melyek azok a tényezők, melyek nehezítik a tisztánlátást?
- Nem minden bűneset válik hivatalossá. Sokan vannak 

úgy, hogy kisebb lopásokat, károkozásokat, laksértéseket 
nem jelentenek a rendőrségnek. Mondván úgysem lesz 
belőle semmi, úgysem találják meg a tettest. Csak gond lesz 
belőle, stb. Valljuk meg őszintén, a rendőrség sem érdekelt a 
bejelentések teljeskörűségében. (statisztikai szempontok).

- A legritkább esetben van visszajelzés a közösség felé. 
Elfogták-e, meggyanúsítottak-e tettest. Bíróság elé került-e 
az ügy, el lett-e ítélve a tettes, ha igen, mennyire. Itt lakik-e 
közöttünk, vagy más településen él.

A tisztánlátás nagyon fontos dolog, a reális megítélése 
egy társadalmi jelenségnek reális közvélekedést, valóságnak 
megfelelő közhangulatot jelenthet.

Úgy vélem ma Tápiógyörgyén a közbiztonság összességét 
nézve, rossz hangulat van. Mondhatnám azt is, hogy 
félelem van, elsősorban az idősek körében. Mindennapos 
beszédtéma az országos mellett, a helyi bűnözés is. Nevek 
és események rögködnek. Hallottad? Oda, ahhoz is betörtek, 
felforgatták a lakását, elvitték a nyugdíját, kifigyelték mikor 
megy templomba, boltba, kocsmába, stb. Ki lehetett? Kik 
lehettek? Idevalósiak? Idegenek? Ki lehet a súgó, a tippadó? 

Röpködnek nevek lehetséges elkövetőkről, tippadókról is. A 
falu utcáit járó, lassan araszoló, figyelő szemeket rejtő autókat 
láthatunk a faluban. Például néhány nappal ezelőtt hajnal 2 
órakor a Síp utcában. A Síp utca zsákutca. Mit keresett ott? 
Meg mit keresett máshol?

Félünk. Vagy legalábbis sokan vannak, akik félnek. Ez nem 
jó dolog. Mit tegyünk hát?

Valamit tennie kell az embernek, a rendőrnek, az 
önkormányzatnak, a polgárőrségnek, a civilszférának és 
ennek az újságnak is. Mi most két dolgot teszünk:

- 2012-től bűnügyi rovatot nyitunk az újságban. Várjuk 
mindazok jelentkezését, kik a rovat munkájában részt 
kívánnak venni. Írni akarnak, megbeszélni, oknyomozni, 
elemezni, véleményt nyilvánítani. Nem ígérjük, hogy minden 
írást leközlünk, de minden írással, véleménnyel törődni fogunk.

- Valamikor az év elején a szerkesztőség egy civilfórumot 
szervez mindazok részére, akiknek javaslataik vannak a 
közbiztonság javítása érdekében, vagy akik tenni akarnak 
valamit, vagy egyáltalán érdeklődnek a tárgykör iránt.

A közbiztonsággal összefüggő véleményezéseket, javasla-
taikat, írásaikat, elemzéseiket, személyes részvételük 
szándékát a 06-30-483-4597 (Németh Csaba); 06-70-312-
3475 (Józsa László) telefonszámokon,  névre szólóan a 
2767 Tápiógyörgye, Deák F. u. 2-4. címre postai úton vagy 
e-mailben faluujsag@freemail.hu (Németh Csaba) jelezzék, 
illetve küldjék meg. 

Józsa László

Statisztikák és a valóság

- Földmunka,
- Tereprendezés, 
- Épületek bontása - sitt elszállítása, 
- Épületek felújítása, 
- Új épületek építése,
- Térkövezés.

TÁPIÓ TRAVEL KFT
Tel.: 06-70-6162418

Közélet
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A várható nyugdíjváltozásokról
Az országgyűlés elfogadta a 2012 januárjától életbelépő 

változásokat. Sajnos lapzártánkig a kihirdetés nem történt 
meg, így jelen cikkünk nem tekinthető teljeskörűnek, illetve 
a leírtak minden esetben egyeztetendők a végleges törvény 
szövegével.

Ugyanakkor a január közeledtével szükségszerűnek 
tartom, hogy a változásokról szót ejtsünk. Szükségszerű, 
mert az utóbbi évek legkomolyabb, legszélesebb korosztá-
lyokat érintő változásai lépnek életbe.

Először is azt kell tisztáznunk, hogy 2012. január 1-jétől 
az összes korhatár előtti ellátás megállapítása megszűnik. 
Vagyis nem lesz megállapítható előrehozott öregségi, 
korengedményes, korkedvezményes, bányász és művész-
nyugdíj. Egyedül a nők 40 éves munkaviszonya alapján járó 
nyugellátás megállapításának a lehetősége marad meg.

Ezzel egyidőben, a jelenleg megállapítási folyamatban 
lévő, illetve a már folyósított ellátások átalakulnak korhatár 
előtti ellátássá. Ez a 62 életévüket még nem betöltött szemé-
lyekre vonatkozik. Aki már elmúlt 62 éves, az ő esetében az 
öregségi nyugdíj neve, összege nem változik.

Az átalakuló ellátásról minden érintett levelet fog kapni. 
Gyakorlatilag a megállapított nyugdíj elnevezése fog meg-
változni, a folyósítás és az összeg nem. A januári esedékes 
emelésre is jogosultak lesznek. A lényegi változás abból 
adódik, hogy ez az ellátás - a korhatár eléréséig - már nem 
nyugdíj lesz. Vagyis szociális ellátásként a kormány nem 
a nyugdíjkasszából, hanem a központi költségvetésből 
finanszírozza. Az új alaptörvény rendelkezései szerint, a 
szociális ellátás megszüntethető, az összege növelhető, 
csökkenthető, a kormány döntése alapján. Az alkotmány 
életbelépésével pedig ezen ellátásra a szociális juttatásokra 
vonatkozó rendelkezések lesznek érvényesek. 

A változás jelentős, hiszen az 1951 évet követően 
született férfiak már csak az eredeti korhatár elérésekor 
részesülhetnek nyugellátásban. Vagyis az 1952-es férfi 
62,5 éves, 1953-as 63, 1954-es 63,5, 1955-ös 64, 1956-
os születésű 64,5 éves korban veheti igénybe a nyugdíjat. 
1957-ben és ezt követően született férfiak pedig 65 éves 
koruktól lehetnek jogosultak ellátásra.

A nők esetében kicsit másabb a helyzet. Az 1952-es 
korosztály már idén elmehetett előrehozott nyugdíjba, 
attól a naptól, amikor betöltötte az 59. életévét és szerzett 
legalább 37 év szolgálati időt. A törvény 2012 évben még 
megengedi részükre (illetve az 1952-őt megelőzően szüle-
tetteknek is), hogy ha megszerzik a feltételeket, akkor 
jövő év végéig még az idei feltételekkel igényeljék, de már 
az új nevű ellátást. Az 1953-ban született hölgyeknél a 
törvény szintén meghagy egy kiskaput. Ez az „évjárat” az, 
amelyet az összes eddigi változás csak negatívan érintett, 
így a jogszabály az esetükben még megengedi a 2012-ben 
történő ellátás megállapítást. De már ugyancsak az új néven 
és az új kritériumokkal. Viszont az 1953.12.31-ét követően 
született hölgyek esetében sajnos életbelépnek, a férfiaknál 
már ismertetett korhatárok.

Azon személyek esetében akik 2012 végéig még meg-
szerzik a korkedvezményre való jogosultságot (szervezetet 
megterhelő, vagy nehéz fizikai munka) szintén van mód 
2012-es megállapításra, ahogyan bizonyos feltételek ese-
tében a bányászok és egyes művészeti tevékenységet 
folytatók is kaptak lehetőséget a 2012-es évben történő 
ellátás igénybevételre.

De megállapítható, hogy a széles rétegeket érintő lehető-

ség végérvényesen bezárul 2011. december 31-el.
Természetesen a már ellátásban részesülők továbbra is 

ellátottak maradnak, ahogy azt már említettem, de számos 
kedvezménytől elesnek.

A legfontosabb, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülő 
egyéni, vagy társas vállalkozó nem minősül nyugdíjasnak, 
a járulékfizetési szabályok vonatkozásában!!!! Nagyon 
lényeges kritérium, mert számos kellemetlenség adódhat 
az APEH-al szemben. Az ilyen ellátásban részesülők 
természetesen végezhetnek munkát, de rájuk is vonatkozik 
a minimálbér tizennyolcszoros korlátozása. A korlátösszeg 
elérését követően az ellátás szünetel.

A korhatár előtti ellátásról - a nyugdíjjal szemben - le 
lehet mondani. Ekkor megszűnik az. Ahogyan megszűnik a 
korhatár elérésével, illetve ha az ilyen ellátásban részesülőt 
illegálisan foglalkoztatják, azaz „fekete munkán” tetten érik. 
Ez nagyon komoly szankció. Ugyanis büntetést kell fizetni 
a munkavállalónak is. Mégpedig az ellátás egy évi teljes 
összegét!!! Ráadásul a megszűnt korhatár előtti ellátást 
újra megállapítani nem lehet. Az örökre elveszik. Ezért 
figyelmeztetek mindenkit, jól gondolja át az ellátás melletti 
szerződés nélküli munkavégzést! 

Felmerül ilyenkor, hogy az ember mit tegyen, ha még 
szeretne nyugdíjat igényelni?! Azt tudom ajánlani, hogy 
aki idén már jogosulttá válik, ne várjon az igénybevétellel. 
Igényelje azt még idén, ha férfi és 1952-őt megelőzően 
született, vagy ha nő és 1953-at követően.

Egy lehetőség azonban megmarad, ez pedig a nők 40 
éves munkaviszonya alapján járó nyugdíj. Ez a kedvezmény 
érvényben marad. Ráadásul az igen kedvező feltételek 
meghagyásával. Így aki megszerzi erre a jogosultságot, a 
jövőre is bátran élhet ezzel a jogával.

Vannak olyan jelenleg előrehozott nyugdíjban részesülők, 
akik jóval több mint 40 év szolgálati idővel vették igénybe ezt 
az ellátást. Az ő esetükben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
belső vizsgálatot végez és ha meg lehet állapítani a nők 
40 éves ellátását, úgy az ő esetükben nem kerül sor az új 
korhatár előtti ellátásra való váltásra (annak hátrányaival), 
hanem előrehozott nyugdíjból, nők 40 éves munkaviszonya 
után járó nyugdíjat fognak kapni.

M.Zs.

Könyvtári percek
A Községi Könyvtár a Márai program pályázatán 

400.000 Ft értékű könyvgyarapítási lehetőséget nyert, 
melyet kihasználva sok új könyvvel 2012-ben is vár-
juk kedves olvasóinkat. Itt szeretnénk megköszönni a
könyvadományokat is.

A könyvtár beíratkozási díja 16-70 éves korig 300 Ft/
naptári év, 16 év alatt és 70 év felett ingyenes.

Ünnepi nyitva tartásunk:

2011. december 24-től 2012. január 1-ig ZÁRVA tartunk.
Az első munkanap 2012. január 2. (hétfő)

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
Kívánnak a Könyvtár dolgozói!
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1. Gedei József 2010.12.20.
2. Kurucz Jánosné 2010.12.22.
3. Tóth Pál Sándorné 2010.12.18.
4. Helmeczi József 2010.12.31.
5. Varró Andrásné 2011.01.05.
6. Nagy Károlyné 2010.12.28.
7. Nyúzó Béla 2010.12.26.
8. Telek László 2010.12.05.
9. Dömők Lászlóné 2011.01.07.
10. Dózsa Imréné 2011.01.03.
11. Póczók Sándor 2011.01.10.
12. Kiss Lajos Ferenc 2011.01.19.
13. Imrik Sándor 2011.01.28.
14. Sass Istvánné 2011.02.09.
15. Fehér Józsefné 2011.02.05.
16. Ribi Zoltán 2011.02.22.
17. Mihálkovocs György 2011.02.18.
18. Dóra Béla Imréné 2011.03.14.
19. Nagy András 2011.03.18.
20. Szabados Ferenc 2011.03.18.
21. Dózsa Imre 2011.02.22.
22. Horváth Pálné 2011.03.10.
23. Varró Miklós 2011.04.08.
24. Nagy Béláné 2011.03.28.
25. Farnady Károly Gézáné 2011.03.31.
26. Bene István 2011.04.17.
27. Kónya Isván 2011.04.21.
28. Sztankovics János 2011.04.24.
29. Gulyás Péter Pál 2011.05.02.
30. Nyuzó Sándor 2011.05.09.
31. Varró József 2011.04.28.
32. Menkó Józsefné 2011.05.20.
33. Bula Gáborné 2011.05.16.
34. Koller Jánosné 2011.05.21.
35. Sinka Lászlóné 2011.06.14.
36. Józsa József 2011.06.02.
37. Gazsi Gyuláné 2011.06.25.
38. Dömők Sándor 2011.07.04.
39. Gyulai László 2011.07.13.
40. Ozsvár Isvánné 2011.07.01.
41. Takács Béla 2011.07.19.
42. Farkas Ferencné 2011.07.12.
43. Mátyás Istvánné 2011.07.28.
44. Árvai Sándor 2011.07.22.
45. Hrubos János 2011.07.31.
46. Ladányi Sándor 2011.07.27.
47. Farkas Lajos 2011.07.30.
48. Gál Gábor 2011.07.30.
49. Horváth Gyula 2011.08.05.
50. Kiss Sándor István 2011.08.22.
51. Sárközi Lajos Gábor 2011.08.26.
52. Puskás Ferencné 2011.09.20.
53. Baricz Ferenc 2011.09.15.
54. Horváth Irén 2011.10.03.
55. Bodai Károly 2011.10.16.
56. Bányai Gyuláné Dr. 2011.10.10.
57. Szaller Jánosné 2011.10.16.
58. Szőke László 2011.09.30.
59. Kincses Sándorné 2011.10.09.
60. Pokornyik Jánosné 2011.11.04.
61. Zahalka Mihály 2011.10.16.
62. Kern Ferencné 2011.10.19.
63. Szaller Györgyné 2011.10.23.
64. Földi József 2011.10.25.
65. Tóth Sándorné 2011.10.31.
66. Katona Zoltán 2011.11.09.
67. Halász Péter Lajos 2011.10.27.
68. Fehér Gábor 2011.11.11.

2011-ben elhunytak

1 Koczka József
Cservenek Mariann Judit Február 26.

2 Czilyó Attila
Szőke Gabriella Május 11.

3 Szőrös Sándor
Horváth Beatrix Május 20.

4 Polovics László
Ladányi Margit Június 4.

5 Barta Antal
Zenkovics Ilona Július 13.

6 Jónás Attila
Balogh Szabina Július 16.

7 Pribély András
Szabó Katalin Július 30.

8 Tóth István
Kis Andrea Október 15.

9 Tatai József 
Dobronovszky Judit Október 15.

10 Szarvas Lénárd
Kigyósi Katalin November 14.

2011-ben házasságot 
kötöttek

Anyakönyvi hírek

1. Horváth Kevin 2010.12.17.
2. Varga Emília 2010.12.30.
3. Kovács Gréta 2011.01.15.
4. Jana Zoltán Arnold 2011.01.20.
5. Csikós Lajos Dezső 2011.01.26.
6. Bezzeg Hanna 2011.01.31.
7. Gyivák Alex 2011.02.16.
8. Ákos Lara Lotti 2011.02.28.
9. Bodor Dorina Ágnes 2011.03.03.
10. Tóth Márk András 2011.03.17.
11. Ivanics Boglárka 2011.05.06.
12. Bodnár Beatrix 2011.06.02.
13. Böcsödi –Hoffmann Emese 2011.06.28.
14. Naggyőr Lara 2011.07.11.
15. Petró Zsófia 2011.07.12.
16. Radanovics Richárd 2011.07.13.
17. Sándor Alexandra 2011.08.15.
18. Nyuzó Dániel 2011.08.24.
19. Székely Zselyke Rozália 2011.09.02.
20. Varga Zalán 2011.09.05.
21. Dede Roxána 2011.09.07.
22. Czilyó Mia Liliána 2011.10.15.
23. Balogh Barbara Melinda 2011.11.04.

2011-ben születettek

SZOLGÁLTATÓ HÁZ
AUTÓSBOLT

és kisgépszervíz
2767 Tápiógyörgye, Ady Endre u. 78.

T.:(53) 583-504; Fax:(53) 583-505;
email: fekkari@freemail.hu, Ügyelet: +36 20 9354-812

Minden kedves ügyfelünknek Boldog Karácsonyt és 
Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!
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Egy ifjú reménység a foci világában
Riport Tóth Benjaminnal

A fiúk közül sokan vágy-
nak gyermekkorukban fo-
cistának, a valóságban a-
zonban keveseknek adó-
dik meg, hogy felnőtté 
válva élsportolói pályára 
lépjenek. A foci világa 
sok bizonytalanságot rejt 
magában, mindamellett 
szép életpályát jelenthet 
azoknak, akik a profi szin-
ten kamatoztathatják tu-
dásukat. Tóth Benjámin 
ifjú tehetségként Tápió-
györgyén kezdte hivatá-
sát, majd a Szolnoki MÁV 
FC-ben töltött néhány év 
után a Budapest Honvéd 
utánpótlásának igazolt já-
tékosa lett. Jelenleg tag-

ja a magyar labdarúgó válogatott U17-es keretének is. Vele 
készített riportunkban megismerhetik az ígéretes életút 
legfontosabb állomásait.

Mikor kezdtél rendszeresen focizni? Hogy alakult ki 
benned a sport iránti szeretet és elkötelezettség? 

8 éves voltam, amikor kimentem egy tápiógyörgyei 
bajnoki meccsre és nagyon megtetszett az egész közösség 
és a sport. Bár addig is tudtam, hogy dédnagypapám  nagy 
Fradi szurkoló és minden vasárnap délben nézi a meccset, 
de az egyenlőre még nem érdekelt. Végül is, amitől tényleg 
megszerettem ezt a sportot, az a Diák Sport Kör volt, amit 
Dömők Pistabá tartott. Ide rendszeresen jártam és ezt 
követően igazolt játékos lettem Györgyén. Innentől fogva 
minden hétvégén meccseket néztem, focis videó játékokkal 
játszottam, minden nap a futballpályán vagy az udvarunkon 
gyakoroltam.

Elsőként Tápiógyörgyén játszottál, majd Szolnokra 
kerültél. Milyen emlékeid vannak a két egyesületben 
töltött évekről? 

Sokat köszönhetek a két klubnak. Először is Tápiógyörgyén 
megszeretették velem a futballt, Szolnokon ez a szeretet 
tovább nőtt és megtanultam a kudarcokat és a sikereket 
kezelni. A focihoz tartozó alapokat elsajátítottam, de ez nem 
jöhetett volna létre a szüleim és nagyszüleim nélkül, akik 
minden hétköznap bevittek Szolnokra. Ha már az emlékekről 
kérdeztél, akkor az jut eszembe, hogy már Györgyén sikerült 
nemzetközi porondon megmérettetni magam, köszönhető 
Gál Sándor edzőmnek, aki segített nekem ebben, és kivitt 
egy Francia tornára. Szolnokon az ilyen külföldi tornák 
megsokszorozódtak.

Hogy érzed magad jelenlegi klubodban, a Budapest 
Honvéd utánpótlás csapatában? Milyen felkészítésben 
részesülsz hetente és naponta? Hogy tudod a tanulást 
és a sportot összeegyeztetni.

Szerintem Magyarország legjobb helyén vagyok, és 
nagyon jól érzem itt magam. Olyan nevelőkkel, edzőkkel 
dolgozok, akiktől nagyon sokat tanultam és tanulhatok. A heti 
programom az elég zsúfolt, mivel hetente 9-10 edzés mellet 
még tanulni is kell, de ezt megkönnyíti az, hogy az iskola 

két emelettel lentebb van és a tanárok hozzánk járnak ki. 
Ketten lakunk egy szobában, de hogy egy kis negatívumot is 
mondjak, nagyon be vagyunk ,,zárva”, hetente egyszer lehet 
kimenni a városba.

Mikor és hogyan kerültél a magyar labdarúgó válogatott 
U17-es keretébe? Milyen sikereket könyvelhetsz el e 
téren?

Majdnem egy éve tavasszal, szólt Pisont István szövetségi 
kapitány, hogy szeretne meghívni a bő keretbe (40 fős) egy 
összetartásra, amiben nemzetközi mérkőzést nem játszunk. 
Az ilyen összetartásokból több is volt, de mérkőzést még 
nem volt szerencsém játszani, mert soha nem jött ki a 
lépés, vagy sérült voltam, vagy külföldön voltam. A jó hír, 
hogy november végére meghívót kaptam a Csehország 
korosztályos válogatott elleni mérkőzésre.

Az utóbbi időben szóba került a külföldre történő 
igazolásod is. Hányadán áll ez a lehetőség?

A dolog ott kezdődött, hogy idén tavasszal egy bajnokin 
látott a Twentének két megfigyelője és az én játékom 
tetszett meg nekik. Ezután augusztusban jött a telefon, hogy 
szeretnének meghívni egy hetes próbajátékra Hollandiába. 
A próbajáték nagyon jól sikerült és leszeretett volna igazolni 
a Twente Akadémiája, de kicsúsztunk a nyári átigazolási 
időből. Ezt követően jelenlegi klubom hivatásos szerződést 
íratott alá velem. Az átigazolási ceremóniát, menedzserem 
Hrutka János hamarosan megkezdi a klubokkal. Reményeim 
szerint januárban már a holland csapatban folytathatom 
pályafutásomat.

Mi mindennek köszönheted, hogy idáig jutottál, ha 
össze kellene néhány mondatban a fontos összetevőket 
foglalnod? Mit ajánlasz azoknak, akik hozzád hasonló 
pályára szeretnének lépni?

5 dolog van, ami nélkülözhetetlen: kitartás, akarat, alázat, 
tehetség, szerencse. Ha ez a 4-5 dolog nincsen, akkor kevés 
a valószínűsége, hogy sikeres karriert fut be az ember. Én 
17 éves vagyok, ebben a korban szórakoznak legtöbbet a 
gyerekek. Amióta megszülettem 3 bulin vettem részt, amiből 
kettő szilveszterkor és egy nyáron történt. Lemondtam a 
kedvenc hobbimról, a síelésről, hetente egy, másfél napot 
látom a családomat, nem dohányzok, nem iszom alkoholt. 
Az egyik kedvenc idézetem: „Te jelentsd a különbséget!”. 
Ezt üzenném azoknak a gyerekeknek, akik hasonló pályára 
kívánkoznak. Senki ne elégedjen meg azzal, ami most van, 
mindig többet akarjon és akkor fejlődni fog.

Köszönöm a válaszokat. További sikereket, eredmé-
nyes felkészülést kívánok!

A riportot készítette: Németh Csaba

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mély 

fájdalmukban együtt érezve kísérték utolsó útjára a 
szeretett férjet, édesapát, nagypapát, apóst, 

Zahalka Mihályt
1944 - 2011

és sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.
Gyászoló Család
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A 2011/12-es labdarugó bajnokság őszi  szezonja csapa-
taink számára befejeződött, így számot vethetünk az elmúlt 
év sikereiről, problémáiról, mindarról ami az elmúlt évben 
egyesületünk háza táján történt.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 2011-es év sikeres évként 
vonul be a tápiógyörgyei futball történetébe, hiszen felnőtt 
csapatunknak sikerült bajnokságot nyerni  és utánpótlás csa-
pataink is jól szerepeltek a korosztályos bajnokságokban.

A sport sikereken túl  sikerült egy pályázat útján megte-
remteni annak lehetőségét, hogy pályánk infrastruktúráját is 
javítsuk, az edző pálya megvilágításával és pályánk körbe 
kerítésével.

De nézzük sorba, hogy részletesen mi  is történt velünk.
Felnőtt csapatunk a 2010/2011-es bajnokság megnyeré-

sével megteremtette annak lehetőségét, hogy egy osztállyal 
feljebb lépjen, a megye I-B osztályba. A bajnokság megnye-
rése megérdemelt volt, meggyőző, helyenként igazán közön-
ség szórakoztató játékot tudtunk produkálni hétről-hétre, 
így versenytársaink sem kérdőjelezték meg elsőségünk 
jogosságát. A csapat játékereje vitathatatlanul elég jó volt ah-
hoz, hogy különösebb erősítés nélkül is jól szerepeljen egy 
osztállyal feljebb is.

Az új bajnokságban a csapatunk az elvárásoknak megfele-
lően teljesített, hiszen végig versenyben volt  az őszi dobogós 
hely valamelyikének megszerzésért, végül a dobogóról 
három ponttal maradtunk le, így a megszerzett 24 pontunk a  
negyedik helyhez volt elég. Az   U19-es csapatunk a megszer-
zett 32 ponttal a második helyen végzett, továbbá  külön öröm 
számunkra, hogy az U19-es csapatból  egyre több játékosunk 
joggal pályázhat a felnőtt csapat játékos keretéhez.

Az U15-ös  és a  Bozsik-programban szereplő csapataink is 
helyt álltak a mérkőzések során, biztosítva annak lehetőségét, 

hogy az utánpótlásunk folyamatossága ne szakadjon meg, 
remélve a játékosok fejlődésének  folyamatosságát,  a rend-
szeres sportolás megszerettetését.

Remélhetőleg amikorra ezen sorokat olvassuk, az edző-
pálya világítása is elkészül. Nagy lépés ez számunkra, mert 
csapataink felkészítése könnyebbé válik, ugyanakkor kijelent-
hetjük, úgy sikerült pályánk értékét növelni, hogy  energia ta-
karékosabban tudjuk az esti edzéseket lebonyolítani.

Csapatunk költségvetéséről is szeretnék néhány szót 
szólni. Csapataink (négy csapat, közel 70 sportoló) verse-
nyeztetése, egyesületünk működtetése, egyre nehezebben 
oldható meg. Önkormányzatunk erejének felső határán segíti 
sportkörünket (ismételten köszönet érte), de be kell látnunk 
már most sem tudjuk az évi 3 millió forintból az egyesület 
működését zavartalanul biztosítani. Az összeg első hallás-
ra nagyon soknak tűnik, de kijelenthetjük amennyiben nem 
lenne néhány mindenre elszánt sportbarát  községünkben, ha 
nem sikerülne néhány komolyabb céget szponzornak meg-
nyerni, bizony „bezárhatnánk a boltot” és ezt szó szerint ér-
tem.  Tudom nehéz időket élünk, minden forintnak helye van, 
mégis ez úton is kérem községünk (térségünk) tehetősebb 
polgárait, vállalkozásait, támogassák egyesületünket. Nem 
kútba dobott pénz, feleslegesen elköltött forint, amit a sport-
ra áldozunk, aki megteheti kérem segítse minden napjaink 
boldogulását, hisz majd 70 sportoló sportolási lehetőségét 
kell megoldani

Végezetül, minden kedves Szurkolónknak, támogatónknak 
egészségben és sikerekben gazdag új évet kívánok, hogy a 
2012-es évben is elmondhassuk, együtt ismét tettünk valamit 
Tápiógyörgye sportjáért.

   Hajnal József

Kedves szurkolóink

TASK hírek

Sport

Mindkét csapatunk szép eredményeket ér el a lassan véget érő őszi bajnoki 
szezonban. Megyei csapatunk eddig öt fontos győzelmet aratva két fordulóval a 
szezon vége előtt a középmezőny erős csapatává nőtte ki magát. A TASK I. NB 
III-ban remekelve a dobogóra pályázik. 

Reméljük a már január közepén kezdődő tavaszi fordulókban is tudjuk folytat-
ni a kitűnő szereplést.

December 27-én rendezzük meg, immár hagyományos 24 órás éjszakai asz-
talitenisz versenyünket. Ez lesz a nyolcadik alkalom, mikor egy teljes napon át 
kifulladásig ütjük a labdát. Idén is, mint eddig, az egész ország területéről várjuk 
sport barátainkat. Hat versenyszámot indítunk: amatőr ifjúsági, amatőr felnőtt, 
igazolt férfi, igazolt női, páros és DC-csapat versenyszámok. Az amatőr verse-
nyek 12:00-kor kezdődnek, nevezni fél órával a kezdés előtt az általános iskola 
tornatermében lehet. A nevezés díjtalan, ütőt, labdát biztosítunk. Mindenkit sok 
szeretettel várunk.

2010. évi adó 1%-ból befolyt bevételünk 198.762 Ft. Ezt az összeget verseny 
rendezésre és eszközvásárlásra fordítottuk. Köszönjük minden kedves felaján-
lónak, hogy támogatta egyesületünket. Várjuk továbbiakban is felajánlásaikat. 

Név: TASK
Adószám: 18677375-1-13

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván 
a TASK!Mohácsi Bence
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Változtak pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabályok.
A polgári célú pirotechnikai tevékenységeket a 173/2011.
(VIII.24.) Korm. rendelet szabályozza. A Kormányrendelet 
2011. szeptember 1-jétől hatályos.

Megyénk rendőrkapitányságainak munkatársai az ünnepi 
időszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, birtok-
lását és felhasználását  fokozottan ellenőrzik.

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy az 1. osztályba 
tartozó pirotechnikai termékeket a 14. életévüket betöltött 
személyek, a 2. osztályba tartozó pirotechnikai termékeket 
pedig a 16. életévüket betöltött személyek egész évben enge-
dély nélkül, viszont a 3. osztályba tartozó tűzijátékot kizárólag 
nagykorú személyek, december 28 – 31. közötti időszakban 
engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak. Az 1. és 2. 
osztályú pirotechnikai terméket 1 kg nettó tömegig, a 3. osz-
tályú pirotechnikai terméket 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig 
tárolhatnak egy időben összesen.

A 3. osztályú termékeket kizárólag december 3l-én 18:00 
órától január 1-én 06:00 óráig használhatják fel.

A fel nem használt termékeket január 5-ig a forgalmazó ál-
tal megjelölt helyre vissza kell szállítani.

Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel és 
nem is birtokolhat.  A szabálysértőkkel szemben az eljárásokat 
a hatóság soron kívül lefolytatja.

A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben 

szabálysértési eljárást indít, mely alapesetben 50 ezer forin-
tig terjedő pénzbírsággal sújtható, az engedély nélküli piro-
technikai tevékenységet végző személyek részére akár 100 
ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai termék 
az eljárás során lefoglalásra kerül.

Kérjük, hogy a fenti termékeket az előírásoknak megfele-
lően,- a balesetek elkerülésének érdekében – fokozott óva-
tossággal használják!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Megjelent a tapioregio.hu weboldalon

Tűzijátékkal kapcsolatos szabályváltozás

Közérdekű információk 

Spóroljunk - megéri
Szeretném felhívni a családok fi-

gyelmét egy versenyre, amivel triplán 
nyerhetünk, de az biztos, hogy tény-
legesen helytállóvá válik a közmondás 
„a részvétel számít”, hiszen ezzel a 
versennyel háztartásunknak spórolunk, 
ami igazából már önmagában is nyere-
ség. Továbbá esélyünk lesz a jutalmak 
elnyerésére, és kicsit lassíthatjuk az 
éghajlatváltozást.

Ha komolyan vesszük a klímabarát 
életmódot, és szeretnénk könnyíteni a 
család, és a természet terhein, átfogóbb 
cselekvésre van szükség. Tisztában 
kell lennünk fogyasztásunk mértékével 
és azzal is, hogy miért fogyasztunk an-
nyit, amennyit - azaz energetikai szem-
pontból fel kell, térképezzük otthonunk 
már meglévő adottságait és fogyasztási 
szokásainkat. A felmérés során „ener-
giás szemmel” körbejárjuk otthonunkat, 
összeírjuk a problémákat, és ötleteket 
gyűjtünk a helyzet javítására.

A „Kislábnyom” kampány keretén belül 
négy hónapig tartó fogyasztásmérős, 
energiamegtakarítós, feladatme-
goldós versenyt indít GreenDependent 
Fenntartható Megoldások Egyesülete, 
a vállalkozó kedvű háztartásoknak 

a legkisebbektől a legnagyobbakig, 
ahol az összes CO2 kibocsátás 30%-
a keletkezik, ahol az összes energia 
felhasználás 40%-a történik, ahol a 
következő nemzedékek (gyerekek) a 
leginkább ránevelhetők a környezettu-
datos magatartásra, és ahol ezt legjob-
ban elsajátíthatják tudat alatt.

A játék célja, hogy ki-ki megmutathas-
sa, hogy nem csak elméletben tud ta-
karékoskodni és fogyasztásával párhu-
zamosan a szén-dioxid kibocsátása, 
azaz karbon-lábnyoma is csökken!

A játékhoz mindenkinek érdemes 
csatlakozni, aki szeretne többet meg-
tudni a klímaváltozásról, és hogy mit 
lehet tenni ellene; aki szeretne ener-
gia- és költségtakarékosabban élni, 
valódi megtakarításokat elérni; aki sze-
retne nyitottabbá válni a fenntartható 
életmódra, tudatosabb vásárlói dön-
téseket hozni, és aki szeretne hasonló 
érdeklődésű családokkal, háztartások-
kal megismerkedni.
A versenyről bővebben tájékozódhat-
nak a kislabnyom.hu weboldalon ahol a 
regisztrációt is azonnal meg lehet tenni.

Molnárné Szabó Szilvia

Szelektíven 
Tápiógyörgyén
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt 

Lakosságot, hogy Tápiógyörgyén a 
2011. március 1-jétől – november 30-ig 
terjedő időszakban a település összes 
háztartására vetítve 2,1 kg újrahaszno-
sítható és 81,8 kg komposztálható hul-
ladék került begyűjtésre házhoz menő 
szelektív gyűjtés keretén belül! Ez a 
mennyiség bizonyítja, hogy a lakosság 
nyitott a környezetvédelmi kezdemé-
nyezésekre és mind többen élnek a 
szelektív gyűjtés lehetőségével. 

Együttműködő munkájukat ezúton is 
köszönjük, mely nagyban hozzájárul 
a szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
zökkenőmentes, eredményes működ-
tetéséhez! A házhoz menő gyűjtés 
továbbra is folytatódik, melyben minden 
tápiógyörgyei háztartás részt vehet a 
szelektív hírlevélben olvasható tudni-
valók szerint. Gyűjtsünk együtt szelek-
tíven 2012-ben is!

Ezúton kívánunk minden Kedves 
Ügyfelünknek szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és békés, boldog új évet!

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
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Ünnepi nyitva tartások, rendelési idők

 
    Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Címe: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Tel.: (53) 383-001, Fax:(53) 583-500 
e-mail: tapio@t-online.hu
2011. december 27-től  december 30-ig a Polgármesteri  
Hivatal  IGAZGATÁSI SZÜNET miatt ZÁRVA tart.
Az első munkanap 2012. január 2. (hétfő)
Ügyintézés ez idő alatt csak halaszthatatlan esetben 
történik (pl. anyakönyvi ügyekben).
Megértésüket köszönjük! 

Molnár Anikó jegyző 

 
    Rendőrség (Tel.: 107, 112)

Körzeti megbízott:
Farkas Róbert Tel.: 06 (70) 967-7734
Tápiószelei Rendőrörs:
Tel.: (53) 380-007 (8:00 – 16:00)
Nagykátai Rendőrkapitányság:
Tel.: 06 (29) 440-008 (éjjel-nappal)

 
   Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesület:

Tel.: (53) 383-122 
Tóth Árpád egyesületi elnök: Tel.: 06 (20) 375-9023 
Szolgálati mobil: Tel.: 06 (70) 312-3476

Mezőőrség:
Seres Sándor: Tel.: 06 (70) 338-5342
Pataki Márton: Tel.: 06 (70) 338-5341

 
   Dr Kalocsai Anna fogszakorvos

- 06 (20) 395-11-44
December 27 - 30-ig ügyelet a Budapest, VIII. kerület,
Szentkirály utca 47. sz. alatt

 
   Védőnői szolgálat:

I. körzet: Aranyi Bernadett védőnő
Ellátott terület: várandósok és 0-6 évesek: Tápiógyörgye
egész területe, kivéve: Bartók Béla utca, Kossuth Lajos
utca, Petőfi Sándor utca.
II. körzet: Németh Anna védőnő
Ellátott terület: Kazinczy Ferenc Általános Iskola,
várandósok és 0-6 évesek: Bartók Béla utca, Kossuth
Lajos utca, Petőfi Sándor utca
- 06 (53) 383-133
- 06 (70) 338-1402 

 
   Dr. Jánosik György háziorvos

- 06 (53) 383-032

Az ünnepi nyitva tartási időpontokért telefonon, valamint a
www.tapiogyorgye.hu oldalon tájékozódhat.

 
   Dr. Bordás Erzsébet háziorvos

- 06 (53) 384-038

Az ünnepi nyitva tartási időpontokért telefonon, valamint a
www.tapiogyorgye.hu oldalon tájékozódhat.

 
    Az orvosi ügyelet telefonszáma

munkanapokon 8 órától 16 óráig: 06/30-6387-007
A központi orvosi ügyelet telefonszáma
hétköznap 16 órától reggel 8 óráig és
munkaszüneti napokon: 06/29-440-074 

 
   Tűzoltóság (105)

Nagykáta:
Telefonszám: (29) 640 520, (29) 440 069, (29) 640 521
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete:
Sinka Gábor egyesületi elnök Tel.: 06-20/362-5472

 
   Mentők (104)

Tápiószele mentők:
Telefon: 06 53 380 360 
Ceglédi mentőállomás:
Telefon: 06-53 310-150 



Képek a legutóbbi rendezvényekről
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Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 2-4.

E-mail: faluujsag@freemail.hu, Nysz. 2.2.4/1251/2002. ISSN 2062-5324.
Kiadó: Községi Önkormányzat. Felelős szerkesztő: Németh Csaba. Tervezte: Móricz József, Németh Csaba

Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180. Készült 1500 példányban.

Életképek

Nyugdíjas találkozó - november 18.

SP koncert - december 3.

Október 23-i megemlékezés


