
Tápiógyörgye épített örökségének kie-
melten fontos részét képezi a település 
központjában található Községháza, mely 
bő egy évszázada formálja falunk arculatát, s 
biztosítja az önkormányzat otthonát. Sajnos 
az elmúlt évek során az épület állagában 
jelentős romlás következett be, a falakon 
megjelenő tágas repedések, a tető beázása 
mind-mind aggasztó jelenségre hívta fel a 
figyelmet. A hanyatlás már-már olyan szintre 
terjedt, hogy felmerült, le kell bontani az 
épületet, s helyette teljesen újat emelni, a 
mostani helyére. Végül egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően a Községháza mégis 
maradhatott, megmentve ezzel falunk egyik 
régiségét, konzerválva múltunk értékes em-
lékét.

A mostani Községházát 1893-ban építet-
ték, érdekes módon azonban egy a maival el-
lentétes döntés eredményeként. A jelenlegi 
helyén állt, régi Községháza ugyanis már 
olyan romos állapotban volt, hogy a korabeli 
képviselőtestület annak felújítását teljesen 
célszerűtlennek tartotta. 1892. április 14-én 
falunk akkori vezetői úgy határoztak, hogy a 
régi helyett egy új épületet emelnek, s az arra 
való költségeket mihamarább előteremtik.

„Ezen előterjesztés folytán, azon oknál 
fogva, hogy a mai rendeltetésének meg 
nem felelő községháza oly rossz állapotban 
van, hogy annak átalakítása egyáltalán nem 
eszközölhető, egy új, s a mai kor igényeinek 
mindenben megfelelő községháza építése 
határoztatik, s annak 1893. év tavaszán 
leendő felépítése elrendeltetik. A felépítés 

költségeit 5000 forintban állapítja meg, s uta-
sítja az elöljáróságot, hogy ezen összegnek 
az 1893. évi költségvetésbe leendő felvétele 
iránt, annak idejében intézkedjen, mely 
összeg az 1893. évi állami egyenes adó 
után kivetendő községi pótadó útján lesz 
beszerzendő.” – olvashatjuk a községi 
képviselőtestület korabeli határozatát a köz-
gyűlésen felvett jegyzőkönyvekből.

A régi Községházát a fenti okok miatt ma 

már nem láthatjuk, de a mostani eredmény 
mindenképpen kedvez annak, hogy a 
jelenlegi még sokáig szolgálja falunkat. 
Az öreg épület felújított külsejével újabb 
éke lehet településünknek, a megszokott 
formát megőrizve, de mégis kellemesebb 
hangulatot teremtve. A Községháza idei 
felújításának részleteit, fényképes be-
számolóval kiegészítve, a Faluújság hátol-
dalán olvashatják.

A megújuló Községháza

Fa luújság
T á p i ó g y ö r g y e
XX. évfolyam 4. szám A község közéleti lapja 2011. október

                 Tápiógyörgye Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
               községünk lakóit a

               2011. október 22-én, (szombaton)
               a Faluházban tartandó ünnepségre

Program:
17:00 Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából

18:00 Emléktábla avatás a málenkij robot tápiógyörgyei áldozatainak tiszteletére

MEGHÍVÓ
Németh Csaba

A felújítás alatt lévő Községháza



2. OLDAL OKTÓBERÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató

Varró István 
polgármester

A júliusi Faluújság megjelenése óta a Képviselő-testület 
négy alkalommal tartott ülést, 46 határozatot hozott és két 
rendeletet alkotott.

- Az egyik legfontosabb, két intézményt formálisan érintő dön-
tés, hogy 2011. szeptember 1-jétől a helyi oktatási intézmények 
működtetése társulási formában történik. A társulás neve és 
székhelye Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápió-
györgye Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5054 
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Az intézményeknél ez a 
forma a működésben nem,  csupán fenntartó változással jár, 
ami annyit jelent, hogy a györgyei iskola és óvoda a jász-
alsószentgyörgyi oktatási intézmény tagintézményeként funk-
cionál, tagintézményvezetőkkel az élén. Valamennyi iskolai és 
óvodai fórum írásos hozzájárulását adta a társuláshoz való 
csatlakozáshoz. Ennek előnye, hogy kb. 8 mFt-al emelkedni 
fog az oktatási intézmények finanszírozása, aminek ered-
ményeképpen az iskola 2011. évi 111.888.291 Ft összegű mű-
ködésiköltségéhez biztosított 54.880.159 Ft állami támogatás 
és az óvoda 34.634.577 Ft-os működési költségéhez nyújtott 
23.255.634 Ft állami támogatás összege növekedik, tehát az 
önkormányzatnak a saját bevételéből ennyivel kevesebbet kell 
biztosítania. Szeptember 1-jétől az állami támogatás a Társulás 
részére kerül átutalásra, a költségek teljes kiegyenlítése ér-
dekében a fennmaradó összeget az önkormányzat utalja át 
a Társulásnak.  A gyerekek továbbra is az iskola által eddig 
biztosított színvonalú oktatásában részesülnek, a Társulás 
valamennyi intézményére az ott meghatározott házirend, pe-
dagógiai program, stb. vonatkozik. Hátrány nem éri sem a 
gyerekeket, sem pedig a pedagógusokat a Társulással. Ez a 
működtetési forma egy év időtartamra van érvényben.

- A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. féléves telje-
sítéséről szóló beszámolót elfogadta. 

- A HYDROBAU Víztechnológiai Tervező, Kivitelező és 
szolgáltató Kft. lett megbízva a vízmű vastalanító töltet cseré-
jének elvégzésével 970 eFt + ÁFA összegért.

- A „Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Tá-
piógyörgyén” címmel pályázatot nyújtott be az önkormányzat, 
az elnyert támogatás összege 15.000 eFt, a bekerülési költ-
ség 16.868 eFt. A beruházás folyamatban van, a kivitelező 
a nagykátai BUL-BAU Kft. Az akadálymentesítésen felül 
elvégzésre kerül a Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása, az 
épület villamoshálózatának felújítása, valamint álmennyezet 
kiépítése a fűtési költségek csökkentése érdekében, ezek be-

kerülési költsége 6 mFt.
- A „Ravatalozó és környékének felújítása” címmel a múlt 

évben pályázat került benyújtásra. Az elnyert támogatás ösz-
szege 13.063 eFt, a beruházás teljes költsége 16.329 eFt, a 
kivitelezési munkákkal a TÁPIÓ TRAVEL Kft. lett megbízva. A 
munkák befejezési határideje: 2011. október 15.

- A Községi Sport Kör támogatást nyert a sportpálya felújí-
tására. A beruházás utófinanszírozású, ami annyit jelent, hogy 
az egyesület az elvégzett munka után, számlával történő  
elszámolást követően kapja meg pályázati támogatás össze-
gét. A Képviselő-testület a beruházás első ütemű elszámolása 
érdekében döntött az önkormányzat  rulír hitelkeret összegének 
4 mFt-al történő megemeléséről.

- A megüresedett védőnői állás betöltésére pályázati kiírás 
került közzétételre. Határidőn belül egy pályázat érkezett, a 
képviselő-testület döntése alapján 2011. október 18-tól a vé-
dőnői állást a ceglédi Aranyi Bernadett tölti be. Részére az ön-
kormányzat bérlakást biztosít.

- Az elmúlt időszakban három levél is érkezett az önkormány-
zathoz a lakosság részéről az iskolaigazgató úr személyéhez 
kapcsolódóan. A képviselő-testület a leveleket megvitatva 
döntött, hogy a lakossági bejelentésekkel kapcsolatban im-
máron döntési hatásköre nincs, a munkáltatói jogokat a jász-
alsószentgyörgyi Lippay Lajos Közoktatási Intézmény ve-
zetője gyakorolja 2011. szeptember 1-jétől kezdődően.

- A Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat készpénz nyilván-
tartásában felmerült 552 eFt összegű hiánnyal kapcsolatban 
ügyészségi bejelentést tett a GAMESZ vezetője.

- A Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által ala-
pított díjak adományozására javaslatot tett a Képviselő-tes-
tület, Pest Megye Művészetéért Díj kitüntetésre javasolta a 
Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekart.

- „Hagyományok és kultúrák” címmel,  - a Testvértelepülés 
és Partnerségi Pályázati Alap támogatására -, a svájci testvér-
település, Wünnewil-Flamatt Önkormányzatával közösen pá-
lyázatot nyújtott be az önkormányzat. A bekerülési költség 
22.176 eFt, melyből az önkormányzatot 2.217 eFt összegű 
önerő terheli. A megvalósulás kezdő időpontja: 2012.04.01.

- Pályázatot nyújtott be a Gondozási Központ 15 db korszerű,  
ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzátartozó 
kompresszoros decubitus matracok beszerzésére.

Az a helyi kitüntetések, díjak alapításáról szóló 7/2001. 
(V.10.) önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület 
július 26-i ülésén döntött helyi kitüntetések adományozásáról, 
melynek átadására az augusztus 20-i községi ünnepségen 
került sor.

„Tápiógyörgye Díszpolgára” kitüntetésben részesült  
Németh István

Németh István a rendszerváltás időszakában, a változások 
kezdeményezésének aktív résztvevője volt. Nagy szerepet 
vállalt abban, hogy Tápiógyörgye minden tekintetben a 
demokrácia útjára lépjen. Húsz éven keresztül települési 
képviselőként  higgadt, józan ítéletalkotásával, közvetlen 
emberségével jól szolgálta a falu népét, jó falunk fejlődését.

Részese volt a testvérvárosi kapcsolataink alakításának, 
szószólója és cselekvő előremozdítója a helyi sportéletnek.

„Tápiógyörgyéért Emlékérem”  kitüntetésben részesült  
MOLNÁR LÁSZLÓ 

Molnár László közel egy évtizede a helyi sportélet, a helyi 
sportegyesület meghatározó személyiségei közé tartozik. 
Munkáját nem látványosan, a népszerűséget hajszolva, ha-
nem szerényen, de szívósan és eredményesen végzi.  Az 
egyesület vezetőségi tagjaként a mindennapi   feladatok ro-
botosa, és ezt nagy szorgalommal, eredményesen végzi.  
Vezetőként, szervezőként nagy szerepe volt abban, hogy a 
futballcsapat bajnokságot nyert.

Helyi kitüntetések adományozása



„Tápiógyörgyéért Emlékérem”  kitüntetésben részesült  
TOPERCZERNÉ ERDÉLYI SZILVIA zenepedagógus

Toperczerné Erdélyi Szilvia 20 éven keresztül a györgyei 
zeneoktatás egyik meghatározó személyisége. Munkája 
érdemi módon járult hozzá a györgyei zenei oktatás 
elismertségéhez,  a helyi Ifjúsági Fúvószenekar szinte példa-
nélküli fejlődéséhez és sikereihez. Munkája nagyszámú 
györgyei fiatalt vezetett be a zene világának rejtelmeibe. 
Számos kihívás érte, de állta a nehézségeket, töretlenül 
szolgálta Tápiógyörgyét.

„Tápiógyörgyéért Emléklap”  kitüntetésben részesült  
HUGYI PÁL kertész

Hugyi Pál évtizede a falu kertésze. A falukép alakulása, 
szépülése az ő keze munkáját, szorgalmát dicséri. Ki ne látta 
volna kora reggel vagy éppen késő este a községi parkokban 
serénykedni. Azon emberek közé tartozik, kik szeretik mun-
kájukat. Szerencsés ember, és ezáltal szerencsés a falu is.

„Tápiógyörgyéért Emléklap”  kitüntetésben részesült  
NÉMETH CSABA Torockó Baráti Társaság Elnöke, a Falu-
újság szerkesztőbizottságának elnöke

Németh Csaba nyitott szellemisége, kezdeményezőkész-
sége örvendetes módon szolgálja jó falunk szellemi, kulturális 
életét. Tevékenysége nagy és régi hiányokat pótol. Írásai 

elkötelezett györgyei, és elkötelezett magyar embert állítanak 
elénk. Helytörténeti írásai, kutatásai értékek mentését, 
jó falunk múltjának okos őrzését jelentik. Igaz magyar 
emberként sokat tesz a Kárpát-medencében élő magyarok 
kapcsolatainak erősítéséért. 

„Tápiógyörgyéért Emlékérem” kitüntetésben részesült  
SIMÁNDI ATTILA torockói polgár 

Simándi Attila a 2010-ben avatott kopjafa készítője. A 
munkát díjazás nélkül, köszönetért végezte. Sokan ismerjük 
őt, csendes, szerény ember. Számára adott emlékérem 
jelképezi a györgyei és torockói emberek barátságát, közösen 
vállalt  magyarságát.

„Tápiógyörgyéért Emlékérem”  kitüntetésben részesült 
KIS PÁL újszilvási polgár

Kiss Pál vállalkozó a PENG Farm Kft. tulajdonosa és 
ügyvezetője meghatározó személyisége a györgyei vállalkozói 
szférának. A tulajdonát képező malom, a telep szinte dísze 
a falunak. Anyagi és munkabeni hozzájárulása nélkül 
nehezen valósult volna meg a kopjafa építése és annak a  
környezetének kialakítása.  Az a típusú vállalkozó, aki értéket 
teremtve, környezetét alakítva szolgálja a saját, Tápiógyörgye 
és persze közvetve a magyar gazdaság érdekeit.

OKTÓBER 3. OLDALÖnkormányzati hírek

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszere 2011. 
szeptember 1. napjától megváltozott. A jogosultsági jö-
vedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250 
%-ában határozta meg, amely 2011. évben: 71.250 forint 
összeg. A jogosultság megállapításának további feltétele, 
hogy a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik vagyon-
nal (a lakott ingatlanon kívüli vagyontárgyak; gépkocsi, 
üdülő, földterület, házas ingatlan, lakás, stb.).

A jövedelemszámítás alapja a háztartás fogyasztási szer-
kezetét jobban kifejező fogyasztási egység. A lakásfenntar-
tási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás 
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 
arányszáma, ahol
- a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0
- a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9
- a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 
0,8
- a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma 
személyenként 0,8
- a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma 
tagonként 0,7
- ha a háztartás nagykorú tagja magasabb összegű családi 
pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül vagy,
- kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi 
pótlékot folyósítanak,
- a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
- ha a háztarásba gyermekét egyedülállóként nevelő szülő- 
ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt-
él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növek-
szik.

A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenn-
tartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első 
napjától illeti meg.

Tájékoztatás
Józsa László

Molnár Anikó
jegyző

A megnövekedett fakivágási igényre tekintettel tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot, hogy a fák védelméről szóló 21/1970.
(VI.21.) Korm. rendelet szerint a belterület fáira, a belterület 
közterületi részén lévő fákra, a bel- és külterületi közpark 
fáira, valamint az üzemi fásítás fáira nézve a fakivágási 
szándékot - a kivágás tervezett időpontját megelőzően 30 
nappal – a helyi jegyző felé be kell jelenteni. 

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. Törvény 
szerint a külterületi fakivágás engedélyezése nem tartozik 
a helyi jegyző hatáskörébe, így annak előzetes bejelentése 
az erdészeti hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u.1.) felé kell, 
hogy megtörténjen. 

Mindkét esetben lehetőség van a fa kivágásának engedé-
lyezésére és megtiltására is.

A lakosok egymás elleni be, illetve feljelentéseinek és az 
engedély nélküli fakivágások, esteleges bírságok elkerülése, 
valamint az önkormányzat tájékoztatása érdekében kérjük,  a 
fentieket tartsák szem előtt, fakivágási szándékukat előre 
jelezzék, kérdés esetén pedig kérjenek tájékoztatást.

Tájékoztató a fakivágás 
szabályairól

Molnár Anikó
jegyző

 
EBRENDÉSZ ELÉRHETŐSÉGE

Sipos József: 06-20/203-2359
Ebrendész, állatmentő

Kérem a lakosság együttműködését, hívjanak bi-
zalommal, bármilyen állattal kapcsolatos kérdések-
ben. Vagy ha úgy érzik, segíteni tudok megoldani a 
problémájukat.

Szerkesztői köszönet
A szerkesztőbizottság nevében köszönettel tartozunk 
Dömők Pál részére, aki a Faluújság 20 éven keresztül 

megőrzött példányait a Könyvtár számára felajánlotta.



A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény
rendelkezik. A törvény értelmében a Magyar Köztársa-
ság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló álla-
pot alapulvételével a természetes személyekről és a laká-
sokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálás 
végrehajtásáról a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával 
kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet rendelkezik.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a 
nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegség-
re és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével 
– kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás 
körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A népszámlálás statisztikai célú, egy adott pillanatra, az 
eszmei időpontra vonatkozó személy- és lakásösszeírás, 
amely alapvető jelentőségű adatokat biztosít az ország lakos-
ságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági, 
foglalkozási jellemzőiről, a háztartások és a családok össze-
tételéről, valamint a lakások főbb jellemzőiről. A teljes körű, 
minden személyre és lakásra kiterjedő információk országos, 
regionális, megyei, kistérségi, települési, sőt településen belül 
meghatározott területi egységekre vonatkozóan is csoporto-
síthatók, így hosszú időre elengedhetetlenül fontosak a köz-
ponti és a helyi igazgatás, a gazdasági és a társadalmi élet 
szereplői számára a döntések előkészítéséhez, a társadalmi 
folyamatok áttekintéséhez és értékeléséhez. A 2011. évi ma-
gyarországi népszámlálás módszere és vizsgálati témakörei 
összhangban vannak a korábbi népszámlálásainkkal, így 
megalapozzák a gazdasági és társadalmi változások vizs-
gálatát, továbbá az ENSZ és az Európai Unió ezen időszakra 
vonatkozó népszámlálási ajánlásaival, ami lehetőséget bizto-
sít a más országokkal való összehasonlításra is.

A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszol-
gáltatókkal. Feladata az adatszolgáltatói csomagok eljutta-
tása a lakcímekre, az interjúk lebonyolítása, az önkitöltők pa-
pírkérdőíveinek összegyűjtése, a címek pontosítása. Munkáját 
közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi. A számlálóbiz-
tos okmányok bemutatását nem kérheti, az adatszolgál-
tató által esetleg bemutatott okmányokról másolatot, ki-
vonatot vagy feljegyzést nem készíthet.

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának közigazgatási 
területén a következő számlálóbiztosok  dolgoznak:

Baliczky Károlyné, Bíró Adrienn, Bíró Attiláné, Boda 
Katalin, Csákiné Kiss Ilona, Gaál Péterné, Megyes Sán-

dorné, Móczó Lászlóné, Nagy Zoltán, Nyitrainé Józsa Er-
zsébet, Petényi Nándor, Sárosi Mariann, Seres Melinda, 
Susányiné Mezei Terézia, Tóth Lászlóné, Varró Lászlóné.

A számlálóbiztosok sorszámozott, a jegyző aláírásával 
ellátott igazolvánnyal rendelkeznek, amelyről azonosít-
hatják őket. Ennek mintapéldányát közzéteszem annak 
érdekében, hogy illetéktelen személy ne adhassa ki magát 
számlálóbiztosnak, s ezzel kapcsolatosan visszaélésre ne 
adjunk lehetőséget.

Amennyiben a népszámlálás lefolytatásával, illetve a szám-
lálóbiztosok azonosításával kapcsolatosan további kérdéseik 
merülnének fel, hivatalunk szívesen áll rendelkezésükre a 
383-001 telefonszámon.
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Népszámlálási tájékoztató

Önkormányzati hírek

Az elszállításra szánt lomot a megadott 
napon reggel 7 óráig az ingatlanok elé kell 
kihelyezni!

Az ÖKOVÍZ Kft. a lomtalanítás kereté-
ben az alábbi hulladékokat NEM SZÁLLÍT-
JA EL:

- veszélyes hulladék (elektronikai hul-
 ladék festékes doboz, állati tetem, gu-
 miabroncs)
- fertőző és undorkeltő anyag,
- építési-bontási törmelék,
- kommunális vegyes hulladék,
- autó- és gépjárműabroncs, illetve alkat-
  részek,

- gáztűzhely,
- kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy,
- zöldhulladék
A lomtalanítási akció ideje alatt a rendsz-

eres hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja 
eltérhet a megszokottól, ezért a kommuná-
lis hulladékot - az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően - reggel 7 óráig szívesked-
jenek kihelyezni!

Lomtalanítással kapcsolatosan érdek-
lődni a 30/598-2512-es telefonszámon le-
het!

„ÖKOVÍZ” Kft.

Molnár Anikó
jegyző

LOMTALANÍTÁS TÁPIÓGYÖRGYÉN
2011. október 25-én (kedden)

A Banki és Végrehajtási 
Károsultak Fogyasztóvélelmi 

Egyesület
K Ö Z L E M É N Y E

Bajba jutott adósok részére

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fo-
gyasztóvédelmi Egyesület díjmentesen biz-
tosít tanácsadói, mediációs lehetőséget a 
fizetési nézésegekkel küszködő lakosság 
részére telefonon és interneten keresztül. 

Tel.: 36 70 253 2910
E-mail:valsagkezeles2008@gmail.com
Honlap: www.bankikarosultak.hu
Jelentkezzen  a  fenti elérhetőségeken.



Életének 69. évében elhunyt 
Sárközi Lajos, a Mikszáth Kálmán utca 
lakója, györgyei polgár. Sárközi Lajos 
Battonyán született, e messzi telepü-
lésről került Tápiógyörgyére. Dolgozott 
a helyi ÁFÉSZ-nál, a hajdani Községi 
Tanácsnál VB titkár volt, munkaügyi 
vezető Tápiószelén a KGYV-nél, sport-
edző Szolnokon. Az itt töltött évtizedek 
alatt igazi györgyeivé vált. Bizonyítandó 
ezt, hogy 1994 és 2010 között négy 
alkalommal választották a györgyei 
polgárok települési képviselővé.

Szerelme, szenvedélye volt a sport. 
Fiából országos bajnokot nevelt. Se-
gítette a györgyei labdarúgókat is, 
képviselőként az ifjúsági és diáksport 
nagy támogatója volt. Erdőt telepített, 
Tápiógyörgyén elsőként honosította 

meg a biotermesztést, gyógynövény 
ültetvényt létesített. Fogékony és kez-
deményező volt mindenre, ami az 
egészséges élettel, életmóddal függ 
össze, legyen az sport vagy éppen bio-
termesztés.

Képviselőként határozott véleményt 
képviselt, felkészült és alapos hozzá-
szólásait, jó falunk érdekében tett javas-
latait jegyzőkönyvek és a györgyei va-
lóság őrzi.

Hamvait az általa ültetett erdő sűrűje 
fogadta be. Az az erdő, ahol életében 
mindig jól érezte magát, ahol naponta 
megjelent, most eggyé vált vele.

Isten áldjon kedves Lajos! Isten áld-
jon Barátom!
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Sárközi Lajos
(1942 - 2011)

Önkormányzati hírek / Közélet

Komposztálható hulladéktípus szállítási 
napok (péntek):
Július 1, 15, 29, augusztus 12, 26, szeptem-
ber 9, 23, október 7, 21, november 4

Újrahasznosítható hulladéktípus (kedd):
Július 12, augusztus 9, szeptember 13, ok-
tóber 11, november 8, december 13

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Józsa László

Tápiógyörgye
az OMÉK-on

A kiállításon különösebb cél vagy vé-
teli szándék nélkül barangolva egy györ-
gyei vonatkozást találtam. Az őshonos 
pulykák ketrecénél illusztrációként egy 
tanyasi fotó volt kifüggesztve. Kissé 
meglepődve olvastam; készült Tápió-
györgyén Fehér Sándor tanyáján.

Meglepődésem múltával már joggal 
gondoltam arra, hogy a fotónak itt a he-
lye, hiszen Fehér Sándor évtizedek óta 
az őshonos baromfik gyűjtője, tenyész-
tője, a fajták őrzője. 

Talán küldetés is ez. Általa és a 
hozzáhasonlók által marad meg múl-
tunk egy szeglete. Nem csak nosztal-
giáról van szó! Másról is. Arról, hogy 
általuk marad jelen egy egészséges, 
edzett génállomány, egy gazdálkodási 
kultúra, és hát nem utolsósorban az 
egészséges táplálkozás egy lehetséges 
bázisa.

Örömmel tájékoztatjuk lapunk olva-
sóit, hogy Budapest Főváros X. kerüle-
tének önkormányzata „Kőbányáért” 
díjjal tüntette ki Bihari József nyugal-
mazott múzeumigazgatót, a Kőbányai 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét, a 
Budapesti Honismereti Társaság Elnök-
sége tagját.

Bihari József lapunk helytörténeti 
rovatának rendszeres szerzője, Tápió-
györgye Díszpolgára, jó falunk kulturá-
lis életének évtizedek óta meghatározó 
személyisége.

Kitüntetését június 23-án a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban vette át.

Az elismeréshez őszinte szívvel gra-
tulálunk!

Gratulálunk!

Józsa László

Józsa László

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük minda-
zoknak, akik mély fájdalmukban 
együtt érezve kísérték utolsó útjára 
szeretett és felejthetetlen édesapát

Józsa József
(1929 - 2011)

és sírjára elhelyezték a kegyelet 
virágait.

“Nem ezt akartam, nem így így akartam,
szerettem volna még élni,
de a halál könyörtelen volt,
el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Köszönettel: felesége, két fia, 
négy unokája



Tápiógyörgye közigazgatási terüle-
tén belül a múltban két gazdasági jelle-
gű vasút működött. A nép által csak 
„Kutyavasútnak” becézett közlekedési 
eszközt a hatvanas évek derekán szá-
molták fel, azóta csak a nosztalgikus 
érzésekben él tovább egykori emléke. 
Történetének felidézése, írott formá-
ban való rögzítése fontos adaléka lehet 
községünk múltjának törődő megőr-
zéséhez. 

Mindkét vonal kiépítése szorosan 
kötődik a Györgyey család birtokainak 
korszerűsítéséhez, mivel a tulajdonosok 
a falutól távolabb eső földjeiket szeret-
ték volna élénkebben bekapcsolni az 
ország gazdasági vérkeringésébe. A 
korábban épült vasút Pokoltanyát és a 
hozzá tartozó uradalmat, míg a későbbi, 
a mai Újszilvás területén elhelyezkedő 
birtoktesteket kapcsolta az Budapest-
Újszász-Szolnok főpályához. Jelen 
írásban ez utóbbi vonal történetét sze-
retném röviden feldolgozni.

Györgyey Illés 1914 februárjában 
nyújtotta be a községi képviselőtestület 
elé kérelmét a gazdasági vasút megépí-
tése ügyében, mely Ábrahámtelket, 
a kláratelepi gazdaságot, valamint a 
Nagy- és Kis-paskom elnevezésű bir-
toktesteket kötötte volna össze a Tápi-
ógyörgyén áthaladó fővasúttal. (Az 
előbbi gazdaságok akkoriban Tápiósze-
léhez, míg az utóbbi birtoktestek Tápió-
györgyéhez tartoztak) A gazdasági 
vasútra azért volt szükség, mert a kié-
pítetlen utak sáros időben gyakran 
járhatatlanok voltak, így azonban az 
esős időszakban is biztosítani lehetett a 
folyamatos szállítást. 

A kérelem tárgyában a képviselők 
25: 1 arányban engedélyt adtak a be-
ruházásra, azonban azt nem engedé-
lyezték, hogy a vasút kiépítése során 
a beruházáshoz igénybe vegyék és 
leszűkítsék a nyomvonal mentén fekvő 
földutakat, sőt előírták, hogy a sínek 
lefektetésénél az út legalább öt öl széles 
maradjon. A kitétel miatt ellentét, majd 
pereskedés kezdődött a földbirtokos 
és a község között, s a végső döntést 
csak 1916-ban a belügyminiszter hozta 
meg, melynek értelmében Györgyey 
Illés korlátozás nélkül felhasználhatta 
a dűlőutakat vasútépítés céljára. A 
községi képviselők cserébe annyi 
kompenzációt kértek, hogy a birtokos 
járuljon hozzá a Tápión átívelő Nagyhíd 
és a vasútállomás közötti út mentén jár-
daépítés számára egy-két méter széles 
földcsík átengedéséhez. Az ajánlatot vé-
gül Györgyey Illés elfogadta, s az erről 
szóló szerződést 1916 augusztusában 

írták alá. 
A gazdasági vasút építési történetét 

nem ismerjük pontosabban, csak annyit 
tudunk, hogy a MÁV Központi Irattár 
dokumentumaiban az 1925-ös dátum 
szerepel az építés éve mellett. 

A gazdasági vasút elhelyezkedését, 
nyomvonalának irányát a ma is élő 
szemtanúk mellett a korabeli térkép-
vázlatok mutatják be a leginkább hite-
lesen. Tápiógyörgye és Újszilvás között 
haladó műút Abony-Újszász felé eső 
oldalán ma is láthatók az egykori töltés 
bozóttal benőtt maradványai, melyen va-
lamikor apró talpfákra erősítve futottak 
végig a keskenynyomtávú vasút sínjei. A 
kétirányú közlekedés érdekében az egy-
vágányos pályán, több helyen is kitérőt 
létesítettek, az Illike árok felett egy 4,2 
méter nyílású fahíd szolgálta az átkelést. 
Az újszilvási irányból Tápiógyörgye felé 
közeledő sínpár közvetlenül a vasút-
állomás előtt kettéágazott, jobbra 
kanyarodva a főpálya vágányaival pár-
huzamosan alkotott végállomást, míg 
egyenesen, a sorompónál állt, ma már 
nem létező váltótorony aljában záródott 
egy rövid kitérő. A két település között 
több oldalirányú leágazás is volt. Az 
egyik sínpár a Kútérnek nevezett árok 
mentén tápiószelei irányban az erdő 
felé kanyarodott, majd a fák előtt szét-
vált, egyenesen Ábrahámteleken, míg 
balra a kláratelepi gazdaságban vég-
ződött. Ugyancsak a Kútér mellett, ám 
az erdővel ellenkező irányban hosszan 
elnyúló legelő külső ívén futottak a 
sínek a paskomi sertéstelepig. Ez utóbbi 
leágazás a térképen sincs feltüntetve. 
A vonal egyenes szakaszán Újszilvás 
előtt ismét váltó következett, abonyi 
irányban egy rövid kitérő húzódott, 
melyet a háború után építettek cukor-
répa rakodás céljából. Egyenesen, a 
mai belterület felé a pálya még néhány 
száz métert folytatódott. A főút mellett, 
ma is áll az egykori magtár épülete, 
melynek az út felőli oldalán két vágányt 
létesítettek, míg ellenkezőleg néhány 
métert megtéve az uradalmi istállóig 
mehettek a szerelvények.

Az apró kocsik, melyek a teher 
és személyforgalmat biztosították, az 
utolsó időket leszámítva lóvontatással 
közlekedtek. A szerelvényeket többnyi-
re egy állat húzta. Polónyi Ferenc és 
Perjési József újszilvási gazdák saját 
lovaikkal üzemeltették a járatokat. Ké-
sőbb a téeszesítés idejében, a cukor-
répaszezon során dízel meghajtású 
motoros vontatókat is alkalmaztak, 
melyeket felváltva használtak a Tápió-
györgye-Újszilvás, valamint a Tá-

piószele-Tápiószentmárton között húzó-
dó gazdasági vasútvonalakon. A 
személyforgalom számára a teherszáll-
ító kocsikat használták, annak desz-
kaoldalú és oldalnélküli, platós válto-
zatán is utaztak az emberek. Ennek 
díja a két település között a háború 
utáni években egy forint volt. A járatokat 
általában az aktuális igények szerint in-
dították. A teherszállítást időszakosan, a 
mezőgazdasági árutermelés szükség-
leteihez igazították. A kicsi vagonokban 
többnyire cukorrépát, vagy a kláratelepi 
pincészet boroshordóit vitték, de igye-
keztek minden kérést kielégíteni. Egy 
1949-ben kelt nyilvántartás adatai alap-
ján a kisvasút gördülőanyagainak száma 
a következő volt: 5 db 3,2 tonnás, 4 
tengelyes fék nélküli nyitott platós kocsi 
rakoncával; 8 db 2,5 tonnás, 2 ten-
gelyes fékezhető kocsi faoldallal; 20 db 
2,5 tonnás, 2 tengelyes fék nélküli kocsi 
faoldallal, valamint 12 db lóré faváz 
kerékkel állt rendelkezésre az akkori 
üzemeltetéshez. 

Sajnos a kisvasút történetéhez egy 
tragikus baleset is kapcsolódik, mely-
ről a tápiógyörgyei plébánia Domus 
Historiájában, az 1928-as év alatt a 
következő feljegyzést olvashatjuk:  
„Nov. 3-án rettenetes szerencsétlenség 
történt a györgyei-uradalom kisvágányú 
vasútján. Több hektoliteres hordókban 
szállították a bort az állomáshoz. Este 
7 óra tájban ugyanazon sínpáron – 
világítás nélkül – haladt egy fogat be, 
másik kifelé. A rémes összeütközés 
következtében Tóth Erzsébet 17 éves 
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A Kutyavasút története

Helytörténet
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leányt a leguruló hordók halálra zúzták. 
Egy másik leánynak a lábát zúzták ösz-
sze. A meghaltnak a Györgyey család 
1000 pengőbe kerülő szép síremléket 
állíttatott a Kápolnás alsó temetőbe.” 

A gazdasági vasút történelme 
során többször is gazdát cserélt, nem 
egyszer az aktuális politikai helyzetnek 
megfelelően következtek az újabb 
birtokosok. Györgyey Illés halála után 
1927-ben a tulajdonjog az örökösökre 
szállt: Dr. Györgyey Adolf, Dr. Györgyey 
Lajos, Ecséry Lászlóné Györgyey Klára, 
Frankl Frigyesné Györgyey Flóra, 
Gottlieb Herbertné Györgyey Amália 
személyében. A háborús időkben, 1944. 
áprilisában a Magyar Királyi Kereske-
delmi és közlekedésügyi miniszter egy 
év időtartamra az Országos Földhitel 
Intézetre ruházta a gazdasági vasutat. 
1944 őszén a kisvasút és a hozzá 
tartozó iparvágány megsérült, ez utóbbit 
a németek robbantották fel, helyre-
állításuk a tél folyamán kezdődött. A 
háború után megszülető földreform-
törvény értelmében a gazdasági vasút a 
Földműves Szövetkezet birtokába került. 
A Magyar Közlekedésügyi Minisztérium 
a Tápiógyörgyei Földműves Szövetke-
zetnek adott ideiglenes engedélyt a 
gazdasági vasút üzemeltetésére, egy-
ben megengedte, hogy azt a Hatvani 
Cukorgyár R.T.-vel használja közösen. 
Végül 1949-ben az ipavágány és az 

ehhez csatlakozó gazdasági vasút az 
államkincstár tulajdonába került, oly 
módon, hogy az előbbi létesítményt az 
államvasutak, míg az utóbbit a Szolnoki 
Gazdasági Vasutak N. V. tartotta üzem-
kezelésben. 

A biztonságos működtetés számára 
külön szerződéssel egy vonalbejárót 
alkalmaztak, az utolsó időkben Oláh 
József tápiógyörgyei lakos látta el 
a feladatot. A pályaőr, a havi 300 Ft 
munkabér mellett, évi 250 Ft anyag-
megőrzési díjat is kapott, amiért a vasúti 
tartozékokat rendszerint az udvarán 
tárolta. 

A létesítmény műszaki leírását 
egy 1962-ben kelt jegyzőkönyvből 
ismerjük pontosabban. Ezek szerint: „a 
vágányzat összhossza 10.225 m, sín-
rendszere 7 kg/fm, az ágyazat neme 
salak, engedélyezett tehernyomás 1,8 
tonna, engedélyezett sebesség 10 km/h, 
a legkisebb sugár 30 m, a legnagyobb 
emelkedő 5 %, aljzata fa, építési éve 
1925, nyomköze 760 mm.” 

A keskenynyomtávú pálya ekkor 
már igen elhasználódott állapotban volt, 
fenntartását a modern közúthálózat 
kiépülésével, valamint a menetrend-
szerű autóbuszjáratok megjelenésével 
egyre inkább fölöslegesnek tartották. 
Az 1962-es pályabejáró bizottság a vo-
nal használhatósági fokát 30 %-ban 
állapította meg. A talpfák egy része a 

sínleerősítéseknél már korhadt volt, a 
nyomtávot sem biztosították rendesen, 
egyes sínmezők pedig jelentősen el-
deformálódtak. Az utolsó években a 
vonalon már csak egy-másfél hónapos 
üzemeltetés folyt, leginkább a cukor-
répakampány megindulásakor. 

1965-re a gazdasági vasút üzem-
képtelen állapotba került, annak felújí-
tását népgazdasági szempontból a 
tulajdonosok fölöslegesnek tartották. 
A fahíd erősen elhasználódott, korhadt 
állapotban volt, a sínek állapota motor-
vontatás szempontjából üzemveszélyes 
állapotba került, legfeljebb lóvontatásra 
volt alkalmas. Az akkori pályavizsgáló 
bizottság tagjai egyöntetűen a felbontás 
mellett döntöttek, az esetleges felújítás 
anyagi szükségleteit 10 millió Ft nagy-
ságrendben határozták meg. 1965-ben 
az Újszilvási Állami Gazdaság nyújtott 
be igényt a tulajdonjogra, s egyben 
vállalta a vasút felbontását, melyre 1966. 
június 30-ig kapott határidőt. A hidak és 
átereszek megszüntetését, valamint 
a csatlakozó meder és árokkialakítási 
munkálatokat a MÁV Szolnoki Pálya-
fenntartó Főnökségének kellett elvé-
geznie 1966. december 31-ig. A gazda-
sági vasút által elfoglalt, addig a MÁV 
tulajdonát képező területek az illetékes 
községi tanácsok kezelésébe kerültek 
át. Így ért szomorú véget az egykori kis-
vasút története.                Németh Csaba

Szüreti Mulatság

A nyáron sem tétlenkedtek a zenekar tagjai. A Falunapra 
összefogott a csapat, és megszépítette a zeneiskola udvarát. 
Lelkesen jött szinte mindenki, hogy fűnyírót tologasson, a 
metszőollót csattogtassa, ásson, kapáljon vagy épp kerítést 
fessen. A Petőfi utca 12. számra bejegyzett helyszínt kicsit 
mindannyian a sajátunknak érezzük, otthonunknak tekintjük. 
Így az idősebb és a fiatalabb korosztály is szívesen vállalta 
a munkát.

Augusztus 20-án két fellépést is vállaltunk. A helyszínek 
közelsége (Kóka, Sülysáp) ezt könnyen lehetővé tette. 
Sülysápon szerencsésen megörvendeztettük a vendég olasz 
néptáncosokat az Italo pop classic című, idén megtanult 
darabunkkal, melynek slágereit lelkesen énekelték. Ezzel 
közösen megalapoztuk a délután jó hangulatát.

A szeptember lázas készülődéssel és intézkedéssel telt, 
hiszen alig egy hónapunk maradt a Szüreti mulatságig, amely 

október 8-án került megrendezésre. A rendezvény rendhagyó 
módon már pénteken elkezdődött volna, mert ezen a napon 
a zenekar menetzenével akart végigvonulni a faluban. 
Természetesen az időjárásnak nem tudunk parancsolni, a 
hideg, az eső és a szél miatt ez az esemény elmaradt. De 
ami késik, nem múlik!

Nagyon izgultunk, hogy a szombati eseményeket is elmossa 
az eső, de szerencsénk volt. Bár a hűvös idő miatt melegen 
kellett öltözni, de a nap kisütött, így vidáman vonulhattak a 
lovas kocsik és utasaik a faluban. A jó hangulatot a Retro 
zenekar néhány lelkes tagja és a nagyzenekar fiatalabb 
tagjaiból összeállt társaság zenével biztosította.

Idén rendhagyó módon a Művelődési Ház nagytermében 
zajlottak a műsorok. Bemutatkozott a szociális otthon 
énekkara, és lelkesen mondott verset a Gondozási Központ 
néhány lakója. A nyugdíjas klub tagjai azokra is gondoltak, 
akik a sört jobban szeretik a bornál, egy sörtáncot jártak. 
A Diákszínjátszókör legkisebb tagjai szüreti játékokkal, 
énekekkel örvendeztették a közönséget. Mindezek után 
három györgyei zenekar lépett színpadra. Először a 
legkisebbek Lesták Fanni vezetésével, majd a Retro zenekar, 
és végül a nagyzenekar a pénteken elmaradt menetzene 
indulócsokrát fújta a közönségnek. Végül a tápiószőlősi 
HALESZ táncegyüttes csodaszép ruhákkal, tánccal és 
énekszóval zárta a mulatság délutáni programjait, mely este 
8 órától bállal folytatódott egészen hajnali 3 óráig. A műsrokat 
ágyúszóval nyitottuk meg. A nagy durranással a Tápióbicskei 
Hagyományőrzők ijesztettek meg mindannyiunkat. Köszönjük 
minden támogatónknak a segítséget, nélkülük nem jött volna 
létre a 7. Szüreti mulatság. F. Zs.
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Köszönetnyilvánítás

In Gedenken an
Seine kaiserliche und königliche Hoheit

Dr. Otto von Habsburg-Lothringen

Erzherzog von Österreich
Königlicher Prinz von Ungarn

Geboren am 20.November 1912
in Reichenau

In die ewigkeit eingegangen am
4. Juli 2011 in Pöcking

Familiengebet zur Muttergottes
mit dem geneigten Haupt

Sanctissima Virgo et Mater Dei Maria
Quam nos membra Domus Austriacae
In venerabile imagine Dominae Nostrae
Cum capite inclinato
A saeculis piissimae colimus.
Aspice nos ad pedes tuos
Humillime provolutos
Tuam piisimam misericordiam implorantes.
Tu promisisti te Domum Austriacam
Semper protecturam et aucturam,
Dummodo in pietate et timore Dei
Devote perseveraverit.
Conscii nobis sumus praesaepe pecasse nos
Deliquisse atque erasse.
Nihilominus ad te Mater Clementiae confugimus,
Veniam petentes et misericordiam.
Ignosce Domina quae deliquimus,
Nobisque gratia impetra
Ut Domus Austriaca
In tuo divinique filii
Tui fideli servitio adeo excellat.
Ut et Tu Mater implere posses quae promisisti,
Te semper fore fidelissimam nostram protectricem.
Amen.

Lieber Heiland, sei so gut
Lasse doch Dein teures Blut
In das Fegefeuer fließen
Wo die Armen Seelen büßen.
Ach, sie leiden große Pein,
Wollest ihnen gnädig sein!
Höre das Gebet der Kleinen,
Die sich alle hier vereinen.
Nimm die Armen Seelen doch
Heute in den Himmel noch!
Amen.

Unter Deinem Schutz und Schirm
Fliehen wir, o Heilige Gottesgebärerin!
Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten
Sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren.
O Du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau,
Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin!
Versöhne uns mit Deinem Sohne,
Empfiehl uns Deinem Sohne,
Stelle uns Deinem Sohne vor.
Bitte für uns o Heilige Gottesgebärerin,
Auf dass wir würdig werden der Verhei$ungen 
Christi.
Sanctus Gabriel cum Maria
Sanctus Rafael cum Tobia,
Sanctus Michael cum tota hierarchia
Sint nobiscum in via!
Amen.

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
pályázatával kapcsolatban Tápiógyörgye Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2011. október 10-én tartott ülésén (Fa-
luújság nyomdába kerülését követően) döntött. Kérjük, hogy 
a pályázati kiírással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban 
érdeklődjenek. 

Tájékoztatás

Molnár Anikó
jegyző

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani Bugyi Sándornak, Vágány József-
nek, Varga Jánosnének és Gál József-
nének, hogy a Községi Könyvtár részé-
re könyveket adományoztak.

A Községi Könyvtár dolgozói

Köszönet az olvasóknak



A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
pályázatot nyert „A fenntartható életmódot 
és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat 
ösztönző kampányok” című pályázaton. 
A pályázat keretében több bemutató-
helyen tájbejárás sorozatot tart a diá-
koknak, melynek során bemutatják a 
hagyományos fenntartható életformákat, 
fejlesztik a felelős életvitelhez szükséges 
képességeket, az együttműködési és a 
természettudományos képességeket. A 
gyerekek a helyszínekre ingyen utazhat-
nak.

Az alsó tagozat osztályai Ócsán a 
Tájházban és Farmoson jártak. Ócsán 
a Tájház épületegyüttesét nézték meg. 
A kézműves foglalkozás keretében 
megismerkedhettek a papírkészítés rejtel-
meivel, majd természetes anyagokkal 
(bodza, dió, körömvirág stb.) festettek.

Farmoson a Kékbegy tanösvényt jár-
ták végig Vidra Tamás vezetésével. Ma-
dárgyűrűzési bemutatót láthattak és a 
Vízparti Élet Háza szép kiállítását nézték 
meg.

Tartalmas, szép programok voltak, ahol 
a gyerekek tapasztalatszerzés útján sokat 
tanultak.

„Ne lépj reá a csigára, hanem tedd félre 
az útból, hogy más se léphessen reá.”

 Wass Albert Erdők könyve

2011. szeptember 23-án reggel a 
templom előtti parkolóból három nagy-
busznyi györgyei kisiskolás elindult és 
Mátraházáig meg sem állt. 

Onnan gyalog folytattuk utunkat a 
kísérő szülőkkel együtt az üde, itt-ott 
meredek erdei ösvényen. Az alföldi 
gyerek lába nehezen szokja a hegyi 
terepet, de minden baj nélkül megköze-
lítettük Sástót. Itt a kisebbek buszra 
„szálltak”, a merészebbek gyalog indul-
tak tovább Mátrafüred felé. 

Érintve a sástói Adrenalin Park korlá-
tait nehéz szívvel vettük tudomásul, 

hogy most nem bobozhatunk. Viszont - 
Petró Krisztián negyedikes számlálása 
szerint - 143 lefelé ívelő lépcsőn meg-
érkeztünk Sástóra. Kacsákat nem 
etettünk, megállás nélkül folytattuk 
utunkat Füredre mert társaink már 
vártak minket. Megérkezve, kicsit 
felüdítettük magunkat a hegyi köves-
kavicsos pataknál majd ezt – azt 
vásároltunk a füredi árusoknál. 

Megnyugodva, kissé sajgó lábakkal 
de reményteljesen kényelembe helyez-
tük magunkat a buszon és hálát adva a 
szép időért, hálát  a mátrai örömökért… 
rendben visszaértünk Tápiógyörgyére.                               
               

 Kozma Lászlóné 
(alsós osztályfőnök)
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Mozdulj ki!
Az alsós napközis munkaközösség az idei 

tanévben témahetekben gondolkodva tervez-
te meg a tanulók szabadidős tevékenységét. 
Szeptemberben az Iskolanyitogató, Őszi gyü-
mölcsök, Költöző madarak, Jeles napok című 
témahetek szerepeltek életükben és dokumen-
táltuk azokat faliújságon. Az Madárbúcsúztatóra 
minden osztály alaposan felkészült. Feladatuk 
volt, hogy készítsenek Menetlevelet, írjanak 
Indulót és Csatakiáltást, játsszanak el egy kör-
játékot. Ügyességi versenyeken vettek részt 
a gyerekek és madárvédelemmel kapcsolatos 
kérdéseket oldottak meg. Az osztályok kötél-
húzásban is jeleskedtek, a jutalom labda és ko-
sárlabda volt a győztes csapatnak. Csodálatos 
természeti környezetben mindannyian jól érez-
tük magunkat.

Tóth Lászlóné,
Szarvas Józsefné,

Izsold Dénes

Őszi akadályverseny
a Kastélykertben

TájbejárásSzeptemberi 
csengetés

Szeptember 1-jén ünneplőbe öltözött, 
izgatott gyermeksereg várta a tanévnyitót 
az iskola udvarán. Az első osztályosok az 
óvodából vonultak át a hagyományoknak 
megfelelően és nagy taps köszöntötte őket 
a Csipet-csapat zenekar zenéjére.

Ilonka Zoltán tagintézmény vezető 
köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a 
szót a Lippai Lajos Alsó-Jászsági Bölcsődei, 
Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény vezetőjének, Tarnai Mihály úr-
nak, a társulás igazgatójának a megnyitó 
folytatására. Az ünnepséget színesítették a 
versmondók, Molnár Márk, Varró Dominik, 
Szakál László, Szász Réka és Miskolczi Ale-
xandra produkciói.

A délelőttöt az első tanítási napon kel-
lemes hangulatban töltöttük, bizakodva az 
új tanév sikerességében és eredményessé-
gében.

Tóth Lászlóné Alsós nevelők

Mindenki nagyon várta ezt a hetet. Szombat este a család-
tagjainktól elbúcsúzva elindultunk. 

A buszban nehezen aludtunk el, szinte az egész utat vé-
gig beszélgettük, nevettük. Az utolsó órákban már nagyon 
unatkoztunk, örültünk mikor odaértünk a helyszínre. Sokan 
meglepően fogadták a bunkert. Még vasárnap délután elvittek 
minket a vendéglátóink a flamatti búcsúba. A dodzsemet és 
a hatalmas kőrhintát mindenki nagyon élvezte. Hétfő reggel 
elindultunk az egyik 8. osztállyal kirándulni a ”Medvevárosba” 
Bernbe. A folyó melletti elkerített részen sok medvét láttunk. 
Késő délután elvittek minket falat mászni, ott megmutatták, 
hogy hogy kell biztosítani magunkat, és utána már könnyedén 
ment nekünk is. Kedd reggel elindultunk a nem rég felújított 
iskolába. Órákon voltunk bent, kedvesen fogadtak a tanárok 
és a gyerekek. Csoportokban mentünk családokhoz ebédelni. 
Jól megértettük egymást németül és közben tanítgattuk őket 
magyarul. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Miután visz-

sza mentünk a suliba, Zsuzsa néniék elvitték a csoportot 
mini golfozni. Szerdán elmentünk a Tropicariumba. Ahol éjjeli  
állatokat, madarakat, lepkéket láttunk. Még az nap elmentünk 
Montreuxba, egy gyönyörű kis városba. Közben megnéztük a 
Genfi-tavat is. Ott a svájci  8. osztállyal játszottunk egy röplabda 
meccset. Szerda este tartottunk egy kisebb bulit. Csütörtökön 
az iskolában sport nap volt. Egy focimeccset játszottunk, ve-
gyes csapatokkal. Délután felvittek bennünket a templom 
toronyba, és onnan integettünk a lent váró gyerekeknek és 
Zsuzsa néninek. 

Szomorúan csomagoltunk össze, és búcsúztunk el az új 
svájci barátainktól. Mindenki fáradtan aludt a buszon. Az 
érkezésünket  izgatottan várták a családtagjaink és a barátaink.

Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget tanárainknak: 
Zsuzsa néninek, Pötyi néninek, Szilvi néninek és a két sofőrnek, 
Unyi Józsi bácsinak és Varró Zoli bácsinak.

Varró Brigitta és Farkas Rebeka

Svájci út
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Zöldőrzők
Iskolánk nemrégiben benevezett a 

Zöldőrzők nevezetű, a Fiatalok a Kör-
nyezetért Egyesület által szervezett ter-
mészetvédelmi programra, ennek célja
a tanulók környezetvédelemre nevelé-
se, környezetünk növény-, és állat-
világának megismerése. A program 
egy többfordulós rendezvénysorozatból 
áll, melynek keretén belül a térség 
iskolái tetszőleges számú csapattal 
versenyeznek egymással. A legered-
ményesebb iskolák jelentős pénzjuta-
lomban részesülnek. Tanulóink igen
lelkesek, így négy csapatunk is elindult 
a programban.

Az első és egyben ismerkedő ren-
dezvény közös faültetés volt, a gye-
rekek egy „zöld” teszt kitöltése után 
a Zöldőrzők csapatának tagjai és 
kertészünk segítségével az iskola 
udvarán hét szilfát ültettek el. A program 
második része múlt szombaton zajlott, 
ekkor egy gyalogtúrán vettünk részt. A 
túra két természetvédelmi terület tan-

ösvényén haladt, Göbölyjárás és 
Farmos között, oda- és vissza. A 
túra közben a csapatok különböző 
feladatokat teljesítettek, pl. csapatzászló 
készítés, növényfelismerés, a térség 
növény-, és állatvilágával kapcsolatos 
tesztek kitöltése, stb. Farmoson egy 
nagyobb lélegzetvételnyi pihenőt tar-
tottunk, és lehetőségünk nyílt a tájház 
megtekintésére, valamint a többi iskola 
csapataival való ismerkedésre is.

Az égiek szerencsére ezúttal jobban
kedveztek nekünk, mint a faültetés 
alkalmával – amikor is kisebb eső 
zavarta meg a rendezvényt –, ra-
gyogó napsütésben túrázhattunk és 
élvezhettük a természet szépségét. 
Bár az útvonal összességében kissé 
hosszúnak bizonyult, ennek ellenére 
elmondhatjuk, hogy kellemesen elfá-
radtunk, és egy nagyszerű közös 
programban volt részünk. Nagyon várjuk 
a következő fordulót!

Inges Szilvia

Szeptember 29-én Szent Mihály napján 
Szüreti bált rendeztünk az alsós napkö-
ziseknek. 

Az I. csoport szüreti hangulatú versekkel, 
dalokkal, táncokkal és népi gyermekjátékokkal 
mutatkozott be egyedi jelmezekben. A II. cso-
port esztétikus szőlőfürtöket készített színes 
papírból és azzal díszítette az aulát. A III. 
csoport a jeles napról tartott kiselőadást.

Versenyfeladatok szórakoztatták a gyere-
keket. A Szőlőszem csipegető versenyt az I. 
csoport, a Diódobálást célba a II. csoport, a 
Hordógurító versenyt a III. csoport, a Madá-
rijesztő öltöztető versenyt a II. csoport nyerte.

A rendezvény alatt Dél-dunántúli és Dél-
alföldi csárdás zenéjére táncolhattak a gyere-
kek és gyümölcsös tálakból, szőlős kosarakból 
fogyaszthattak. Vidám fotózással fejeztük 
be a délutánt. A mézédes szőlő beszerzését 
Sáska Lídiának, az igazi boroshordót Varró 
Józsefnek, a szüreti kötényeket Mikó Attila 
édesanyjának, Kingának köszönhetjük.

Szüreti mulatság 
az alsós napközi 

otthonban

Tóth Lászlóné,
Szarvas Józsefné,

Izsold Dénes

Hogyan nevelem a 
gyermekemet?

Meghatározó élmény részesei lehettek 
mindazok a szülők, akik ott voltak 

Zsiga Attila, lelki gondozó 2011. 09. 21-én 
17 órakor a tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola konferencia ter-mében 
tartott előadásán.

Az összevont szülői értekezlet kereté-
ben Zsiga Attila színvonalas, jó hangulatú 
előadásán a legjellemzőbb nevelési mód-
szereket mutatta be a részvevőknek.

Jó példákkal, elgondolkodtatva azon 
ki mennyire szeret, következetes illetve 
fegyelmező? Tudatos szülők vagyunk-e?

Mi az ami jó és mi nem abban, ahogyan 
neveljük gyermekeinket?

Mennyire fontos a pozitív példamutatás 
gyermekeink életében?

Az idő gyorsan eltelt, ezért sajnos csak 
mondanivalója feléig jutott.

Érdeklődve várjuk a folytatást, mely 
az Igazgató Úr ígérete szerint januárban 
várható.

Badenszki Márta
szülő  

2011 novemberében Egészségnapot 
szervez Dr. Jánosik György háziorvos és 
munkatársai.

Várunk minden fiatal- és középkoro-
sztályból való tápiógyörgyei lakost, aki 
egészségesnek érzi magát és nem szeret 
orvoshoz járni. Mert ez a nap elsősorban 
nekik szerveződik, hogy egy nap alatt 
különféle szűrővizsgálatokon átesve el-
mondhassák, hogy egészségesek. Egy 

csepp vér, egy vérnyomás mérés sok 
mindent elárulhat rólunk, valamint olyan 
szakorvosokkal  találkozhatnak akikhez, 
hosszú előjegyzés során lehet csak be-
jutni. Jöjjön el, vegyen részt, ha kérdése 
van tegye fel a helyszínen lévő szakor-
vosoknak!

Inkább előzzük meg a bajt mint utólag 
bosszankodjunk.    
   A szervezők

Egészségnap Tápiógyörgyén

Mesemondó verseny

Fáy András születésének 225. 
évfordulója tiszteletére országos mese-
mondóversenyt rendezett Pécelen 
szeptember 17-én a Magyar Irodalmi 
Hagyományápolók Országos Egye-
sülete. Az ország minden tájáról ösz-
szegyűlt diákok két korcsoportban 
versenyeztek. Az I. korcsoportban Mis-
kolczi Alexandra 4.a osztályos tanuló, 
a II. korcsoportban Szarvas Rebeka 7. 
osztályos tanuló képviselte iskolánkat. 
A rendkívül erős és színvonalas me-
zőnyben mindketten 6. helyezést értek 
el. A zsűri külön kiemelte és megdicsérte 
őket szép, tiszta beszédükért.

Szereplésükhöz, helytállásukhoz gra-
tulálunk!

Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 
6-án iskolánkban. Az emlékező műsort 
hagyományaink szerint a 7. osztályosok 
adták elő. A versekkel, zenei betétekkel 
és prózarészletekkel tisztelegtünk mártírj-
aink előtt. A gyerekek nagy izgalommal 
készültek, hogy színvonalas műsort adhas-
sanak elő társaiknak. A sok gyakorlásnak 
meg is lett az eredménye. Előadásukhoz 
szívből gratulálunk. 

A megemlékezés után ünnepélyes kere-
tek között kapták meg a 4. osztályosok a 
Nemzeti Hitvallás (Magyarország Alaptör-
vényének bevezető gondolatai), a 8. 
osztályosok Magyarország Alaptörvényé-
nek egy-egy példányát.

Menkóné Kácsor Ilona Menkóné Kácsor Ilona

Ünnepi 
megemlékezés



Szeptemberi hónap Szent Mihály hava elnevezést kapta 
a régi magyar kalendáriumok szerint.

Ez a hónap is mint az év minden hónapja sok 
néphagyományt, népszokást őriz számukra. 

Közülük sok eltűnt, vagy mint népszokás átalakult. 
A ma nemzedékének egyik fontos kötelessége, hogy 
a néphagyományokra alapuló népszokások értékeit 
megőrizze és a jövő számára átmentse. Ezért van és lesz 
nagy szerepük az óvodáknak abban, hogy a gyerekekben 
tudatosan és fokozatosan kialakítsuk a népi, nemzeti 
értékeinkhez valamint szülőföldjükhöz való viszonyukat. 
Már az óvodában is számtalan lehetőségünk van arra, hogy 
a népi kultúra gazdag világából tudatosan válogassunk. 
Óvodapedagógusainknak népi hagyományokat őrző és 
éltető nevelőmunkát kell végezniük. Így tesszük ezt mi is, a 
tápiógyörgyei óvodában. 

Ebben a hónapban, azaz Szent Mihály havában 
felelevenítettük az őszi évszak régi hagyományait. 

Óvodás csoportjaink jártak a Juhász-Bene Méhészetnél. A 
házigazdák nagy szeretettel fogadták gyermekeinket, akiktől 
sok érdekességet hallhattak a méhekről, a méhészkedésről 
és a méz gyógyító erejéről. Nem maradhatott el, a különféle 
mézek kóstolása sem, melyek közül a selyemfű méz 
ízlett legjobban a gyermekeknek. A Bene házaspár nagy 
gyermekszeretete minden évben vonzóvá teszi számunkra 
a méhészet látogatását. 

Vágó Balázsné Marika néni pedig szőlőszüreten látta 
vendégül a Középső csoportosokat. Óvodás gyermekeink 
Marika néninél megismerhették a szőlőszüret folyamatát. 
A szőlő darálása (sotulása) közben a kisfiúk, kisleányok 
kézről-kézre adták a szőlőprést és érdeklődéssel figyelték 
a kifolyó szőlőlevét, majd meg is kóstolhatták a finom, 
édes mustot. A préselés közben Marika néni felidézte a 
régi szüretek hangulatát, történéseit, dalait. Kedvességét 
bizonyította, a finom házi pogácsa, amellyel megkínálta a 
kíváncsiskodó vendégeit. 

Október 4-én két jeles napot is összekapcsoltunk, Szent 
Mihály napját az Álltavédelmi világnappal. Varró József 
(lovaskocsis Józsi bácsi) gazdasági udvarán természetes 
környezetben ismerkedhettek meg a gyermekek közelebbről 
a házi állatokkal. Volt ott kakas, tyúk, liba, kacsa, malac, 
nyúl, kecske, bárány, szamár, tehén, ló, kutya. 

Az óvónénik falusi hangulatot idéző ruházatban népi 
mondókákat, állatokról szóló vidám dalokat énekeltek, 
amelyeket élő furulyaszó és néptánclépések kísértek. A 
műsor egyik különlegessége a Mihály-napi néphagyomány 

felidézése volt, azaz a pásztorünnep. A számadó gulyás 
(Junák Kálmán) subában, hosszú pásztorbotjával 
behajtotta a teheneket Varró gazda udvarára és elszámolt 
az egész évben rábízott állatállománnyal, azaz elmondta, 
hogy hány kisborjú született az esztendő alatt. Olyan 
hangulat teremtődött ezzel a jelenettel, mintha egy-két 
pillanatra visszamentünk volna a régmúlt időkbe, régi 
parasztudvarokra. 

A számadást a vidámság, a györgyei legények, és leányok 
incselkedő párbeszéde zárta le. 

Leányok: „Mozogj, mozogj, mint a csík, Mint akit a bolha csíp! „
Fiúk: „Lányok, tejfeles a szátok!”
Természetesen az állatok simogatása és etetése sem 

maradt el. 
Óvodás gyermekink és kedves vendégeink, a jászberényi 

Maci Óvoda óvodásai és a helyi általános iskola kis elsős 
diákjai maradandó élményekkel gazdagodtak a délelőtt 
folyamán. Ez abban nyilvánult meg, hogy kis óvodásaink azt 
mondták „Óvónéni ez nagyon jó volt, mikor lesz újra ilyen” 

Reméljük, hogy ezek a gyermekek később néphagyo-
mányőrző, tisztelő felnőttekké válnak és ebben szerepe lesz 
a mi óvodánknak is. 

Nagyon köszönjük Varró Józsefnek, Junák Kálmánnak 
és fiainak, Varga Sándornak, Kovács Sándornak a kedves, 
szívélyes közreműködést. 

A nevelési év során még hasonló néphagyományőrző 
műsorokkal, rendezvényekkel szinesítjük gyermekeink 
óvodai életét.  

Tóthné Erős Zinaida 
 óvodavezető
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Szent Mihály hava...

Nem csak a húszéveseké a világ
Immár hagyomány községünkben, minden 

évben a Nyugdíjas-napi  ünnepség.
Az idei évben is megrendeztük október 

1-jén a Faluház nagytermében. A szépen 
megterített  virágos asztalok várták az 
időseket. Az idei évben több mint 140 nyugdí-
jas tette tiszteletét. A Faluház nagyterme szin-
te teljesen megtelt.

Az ünnepséget Szabó Tünde alpolgárm-
ester asszony nyitotta meg. Ezután a Ze-
neiskola  „Csipet-csapat”  műsorát hallgat-
hattuk. Majd a györgyei színjátszó csoport 
műsora következett. A Vadvirág Nyugdíjas 
Klub zenés táncos műsora tovább színesítette 
a műsort. A Gondozási Központ lakói versek-

kel és kávéházi jelenettel szórakoztatták tár-
saikat. Ebéd előtt  Kovács Attila, községünk 
plébánosa is köszöntötte a vendégeket. Az 
ebéd után a Ceglédi „Hangtársulat” közel 
egyórás „retro” műsorát láthatták és hallhat-
ták a megjelent nyugdíjasok. Miután ettek it-
tak, mi más hiányozhatott volna - mulatozás. 
A talp alá valót Herendi Ákos  szolgáltatta. Jó 
volt látni hogy nem csak a húszévesek tudnak 
szórakozni, hanem ez a korosztály is. 

Én remélem aki megtisztelt bennünket je-
lenlétével, nem maradt élmény nélkül, és em-
lékezni fog erre a napra. 

Jövőre veletek ugyan itt!
Jana Zoltán

 

Decemberi buli
2011. december 3-án 

a Faluházban

Fellépő: Fluor Tomi
Kezdés: 20 órakor

Jegyár: 14 év alatt 400 Ft,
              14 év felett 900 Ft

A Tápiógyörgyei Ifjú 
Fúvosokért Egyesület nevé-
ben várunk mindenkit szere-

tettel!

Menkóné Kácsor Ilona



Mai világunkban, sokunknak napi gondot okoznak, a megváltozott 
gazdasági helyzetből fakadó problémák.

A már nyugdíjas-, illetve a nyugdíjkorú emberek segítségkérő le-
hetőségei korlátozottak. Hiszen azok, akik valamilyen nyugellátásban 
részesülnek, már csak méltányossági alapon kaphatnak anyagi segít-
séget, a nyugdíjbiztosítási szervektől.

Méltányosságból kivételes nyugellátás megállapítására, a már fo-
lyósított nyugdíj összegének kivételes nyugellátás-emelésére, illetőleg 
egyszeri segély engedélyezésére kerülhet sor. 

2011-től a kormányzati átalakítás okán e három lehetőség, három 
különálló szervezeti egységhez került. Ugyanis a kivételes nyugellá-
tást, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) főigazga-
tója állapíthatja meg. A nyugellátás összegének emelésére a kormány-
megbízott adhat engedély, ha pedig hozzátartozói ellátás emeléséről 
van szó, úgy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az illetékes. A segély 
vonatkozásában mindegyik szerv jogosult a megállapításra. Itt az a 
döntő, hogy hová nyújtották be az igényt. A méltányossági eljárásra 
kérelem alapján kerülhet sor. Igényléskor  meg kell jelölni azokat a kü-
lönös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják 
a kérelem teljesíthetőségét.

Kivételes nyugellátás az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy, 
a rokkant vagy az árva részére állapítható meg. Csak az ONYF fő-
igazgatója engedélyezheti és csak akkor, ha a kérelmező rendelkezik 
a nyugdíj megállapításához egyébként szükséges szolgálati idő leg-
alább felével.

A kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás akkor engedélyezhető, ha 
az elhunyt jogszerző az öregségi, rokkantsági nyugdíj megállapításá-
hoz szükséges szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve 
az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jo-
gosultság feltételeinek.

Jelenleg a kivételes nyugellátás engedélyezett összege nem halad-
hatja meg a 42.750,- Ft-ot, de nem lehet kevesebb 14.250,- Ft-nál. 
A méltányosságból megállapított nyugdíj szólhat meghatározott idő-

tartamra és meghatározott feltételek teljesítéséhez is köthető. Ugyan-
akkor az ilyen ellátásban részesülőt minden nyugdíjas kedvezmény 
megilleti.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátás-
ban már részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő vagy rokkant 
személynek illetve árvának, továbbá a fogyatékkal élő, illetve tartósan 
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról 
gondoskodó özvegynek, akinek nyugellátásának és rendszeres pénz-
ellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot. 
De figyelemmel kell lenni azon tényre, hogy a méltányossági emelés 
nem jár annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, 
továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemeléstől számított 3 év még 
nem telt el. És annak az előrehozott ellátásban részesülőnek sem, aki 
még nem érte el az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt (pl. 62 év).

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő sze-
mély részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását ve-
szélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg a 70.000 forintot, 
ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, illetve a 80.000 
forintot, ha egyedül él. 

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilat-
koznia kell a havi jövedelméről is. Egyszeri segély évente csak egy 
alkalommal állapítható meg, az összege nem lehet kevesebb 15.000 
forintnál, de nem haladhatja meg a 42.750,- Ft-ot. 

A kérelmeket benyújthatjuk a lakhely szerint illetékes nyugdíjbizto-
sítási igazgatóságon, mely községünk esetében Cegléden található. 
Az kirendeltség pedig hivatalból továbbítja a megfelelő hivatalhoz. Egy 
dolgot még fontos tudnunk ebben a kérdésben. A méltányossági keret 
országosan meghatározott fix összeg. Az év napjainak előrehaladtával 
csökken, így gyakran ki is merül. Ezért nagyobb eséllyel kérhetjük a 
méltányossági ellátást az év első felében, mivel a keret esetleges ki-
merülése esetén, akár elutasító választ is kaphatunk. És a méltányos-
sági jogkörben hozott intézkedéssel, illetőleg határozattal szemben 
jogorvoslatnak helye nincs.                                                          

12. OLDAL OKTÓBERKözélet

Nyugdíjellátási méltányosság

Az útszéli fákról
„Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. 
Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő visel reád. 
Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. 
Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavát. 
Ültess fát!”
(Jókai Mór: Ültess fát!)

Gyakran megdöbbenve látjuk a fakivágás sivár nyomait. Falunk 
határában található talaj rendkívül jó minőségű termőföld. Talán épp 
ennek tudható be, hogy azok túlnyomó része szántó. Összefüggő 
erdős, fás terület, a Szőlő úton és a vasúti hídnál található „Kiserdőn” 
kívül, külterületen Tápiógyörgyén nem található. Ezért nyújtanak oly 
kies látványt, az útjaink mellett sorakozó fák. Egyedülálló a szelei úti 
bevezető kőris fasorunk, de a kevésbé forgalmas pokoltanyai úton, vagy 
épp az Újszilvásra vezető aszfaltcsík mellett is jó megcsodálni egy-egy 
terebélyesebb szürkenyár, jegenye, idősebb akác, de legfőképp a kőris 
fák útjelző sziluettjét. Sokan helyeseltük évekkel ezelőtt a már említett 
szelei úti kőrisek megmentésére tett indítványt, illetve a közútkezelővel 
kötött kompromisszum okán telepített újabb csemetefákat. Akik Újszil-
vás felé járnak, a tavalyi év során örömmel tapasztalhatták, az út mel-
lett elvadulni kezdő fasor ritkítását. Bár nem igazi szakszerű erdészeti 
koncepcióval történt a kivágandó, megnyesendő példányok kiválasz-

tása, mégis a végeredmény egy a későbbiekre reményt adó, gondozott 
útszélt feltételezett. Olyat, ahol találkozik a közlekedés biztonságának 
követelménye és a tudatos környezeti esztétika. Első pillantásra 
látszott, hogy az öregebb fák meghagyása volt a koncepció, illetve az 
életerős, egyenes derekú csemeték terebélyesedésének biztosítása. 
A szerény körülményeink között is azt mondhatjuk, hogy optimális me-
goldás volt a ritkítás.

Viszont pár nappal, héttel ezelőtt sajnálattal tapasztalhattuk, hogy 
több igen öreg, nem törött, vagy sérült, esetleg odvas fa áldozatul es-
ett valakik igényének. Gyaníthatóan a napjainkban értékes „faanyag” 
miatt. Csüggedéssel tölt sokunkat el, hogy a több tíz éves, akár félévs-
zázados fák pár perc alatt fűrészek fogainak áldozatai lesznek, majd 
a kazánok gyomrában végzik. Nem vitatom a mai világban komoly 
anyagi gond a fűtési alapanyag beszerzése. Ugyanakkor nem hiszem, 
hogy ennek a megoldása az engedély- és koncepció nélküli faírtás. 
Egy terbélyes, Magyarországon évszázadok óta honos kőrisfa 30-40 
év alatt éri el azt a tekintélyt parancsoló méretet, amilyenek a most 
kivágott fák voltak. Egy-egy ilyen fa élete során több tonna levegőt 
szűr át. Éltető, friss oxigénnel gyarapítja a légkört. Felfogja a szelet 
az úton közlekedők elől, hűs árnyékot ad és szépíti környezetünk. 
Puszta létével értéket teremt. Hiszen megköti a vizet a talajban, így 
tömöríti azt, visszatartja és megszűri a csapadékot, párologtatása 
által lehűti a levegőt, éjszaka csökkenti a lehűlést, tompítja a zajt és 
leköti a port. A fák biztosítják a tápanyag és víz körforgását, azáltal, 
hogy a talaj mélyéről felhozzák a felszínre a tápanyagokat és így azok 
más élőlények számára hozzáférhetővé válnak. Párologtatásuk pe-
dig lehetővé teszi az esőfelhők létrejöttét. Csodálatos teremtmény a 
fa. Földi létük egyik záloga. Az irtás a tavaly meghagyott csemetéket 
sem kímélte. Ez még érthetetlenebb, mivel a gyerekkarnyi vastagságú 
növendékek, még csak igazi fűtőértéket sem képviselnek. Mikor fát ül-
tetünk, azt leginkább az utódainknak tesszük. Mikor kivágjuk, szegé-
nyítjük a környezetünk. Szeretnék mindenkit biztatni arra, hogy mielőtt 
fűrészt fog előtte ültessen el egy fát. S mielőtt egyet kivágna (legyen az 
gyümölcsfa, tujasor, vagy egy görcsös akác), gondoljon arra, hogy ki, 
mikor, miért ültette. És csak a kivágás a jó megoldás?

M. Zs.

M. Zs.



2011. szeptember 3-án hatodik alkalommal tartották meg 
erdélyi testvértelepülésünkön a falunapi ünnepet. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan az idén is sokan utaztak községünkből 
Torockóra, a főzőcsapat és a James Band zenekar mellett, 
a Torockó Baráti Társaság által szervezett autóbuszos 
kirándulás, valamint az egyénileg indulók gyarapították a 
györgyeiek létszámát. 

A falunapi rendezvény programjába illesztve a Tápió-
györgyei Torockó Baráti Társaság, a Csemadok Nagymegyeri 
Szervezete és a Torockói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
összefogásával Ignácz Rózsa erdélyi írónő tiszteletére, 
emléktábla avatásra került sor. A kezdeményezés alap-
gondolata a határon átívelő magyar-magyar összefogás 
elmélyítése volt, melyre a három ország, három településének 
civil szervezetei között létrejövő kulturális együttműködés 
kiváló lehetőséget teremtett.

Szerencsére a magyar irodalom bővelkedik olyan 
művekben, melyek bemutatásával, alkotóik életrajzának 
ismertetésével könnyedén hozzájárulhatunk Torockó múlt-
jának, hagyományainak méltó ápolásához. Elég csak Jókai 
Mór „Egy az Isten”, vagy Gyalay Domokos „Vaskenyéren” 
című regényére gondolnunk. Az előbbi író tiszteletére, 
tápiógyörgyei részvétellel az ezredforduló táján sikerült 
emléktáblát avatni az unitárius parókia homlokzatán. Ezt 
a kezdeményezést folytatva valósult meg idén Ignácz 
Rózsa életútjára való megemlékezés, újabb tábla avatással 
egybekötve. Az alkotó 1958-ban írta meg a „Torockói 
gyász” című regényét, mely a torockói bányászok királyi 
kiváltságainak megvédéséért 1702-ben indított felkelését 
mutatja be. 

Az irodalmi megemlékezés az unitárius templomban 
kezdődött, ahol Ferenc Gábor tiszteletes bevezetője után 
ifj. Bittera Zsuzsanna nagymegyeri énekes csodálatos 

hangját hallhatták a jelenlévők. Az éneket követően Gödriné 
Molnár Márta a Kovásznai Ignácz Rózsa Irodalmi Klub 
vezetője mutatta be az írónő életrajzát, majd Lackó Vass 
Róbert a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze 
olvasott fel részletett a nagyszerű munkából. Az írónő 
emlékét idéző márványtáblát a Polgármesteri Hivatal 
folyosóján helyezték el, melyet köszöntőik után Varró István 
tápiógyörgyei és Szőcs Ferenc torockói polgármesterek 
lepleztek le. A megemlékezés koszorúzással ért véget, 
ahol a kezdeményezés aktív résztvevői főhajtással tették 
tiszteletüket az írónő munkássága előtt. 

A torockói falunap természetesen nem ért véget ennyivel. 
A hagyományokhoz híven délután főzőcsapatok tálaltak, 
köztük a györgyeiek idén is több száz fő számára készítették 
el ízletes főztjüket. Az est vendége a James Band zenekar 
volt, aki sokadik alkalommal igyekezett szórakoztatni a 
Művelődési Ház megjelent közönségét. 

Németh Csaba

OKTÓBER 13. OLDALKözélet, kultúra

Emléktábla avatás Ignácz Rózsa tiszteletére Torockón

II. Rákóczi Ferenc sírját koszorúztuk Kassán

2011-ben a Rákóczi-szabadságharc leverésének 300.
évfordulójára emlékeznek országszerte és a Kárpát-meden-
cében. A Torockó Baráti Társaság e történelmi évfordulóra 
való tekintettel döntött úgy, hogy az idei évben a Felvidék 
keleti részére szervez kirándulást, mely magába foglalja 
Rákóczi sírjának Kassán történő megkoszorúzását. A 
programot az egyesület küldetéstudata és a résztvevők 
igényei alapján állították össze a szervezők. A természeti 
látnivalók mellett, a régi Magyarország épített örökségének 
megtekintése, valamint a ma is jelenlévő magyar közösség 
életének megismerése volt a legfőbb cél. 

A gyönyörű környezet, a felvidéki táj barangolása, az 

aggteleki barlang csónaktúrával egybekötött bejárása kiválóan 
párosult a történelmi emlékhelyek látogatásával. Kassán 
a Szent Erzsébet Székesegyházban nyugszik II. Rákóczi 
Ferenc, akinek földi maradványait 1906-ban szállították 
haza ünnepélyes állami keretek között Törökországból Ma-
gyarországra. Az egyesület jelenlévő tagsága a fejedelem és 
bujdosó társai előtt tisztelegve helyezte el koszorúját a szent 
sírra, történelmi nagyságunk dicső emlékét ápolva ezzel 
a tápiógyörgyeiek részéről. A városban a Thália Színház 
volt igazgatója Kolár Péter fogadta a társaságot, szavaival 
méltatva a felvidéki magyar színjátszás múltját és működő 
jelenét. Késmárk evangélikus templomában Thököly Imre 
fejedelem sírja előtt hajtottak főt a jelenlévők, Lőcsén az 
irodalmi helyszíneket igyekezett mindenki beazonosítani. 
Rozsnyón Kardos Ferenc volt polgármester, Várhosszúréten 
Klárik Gábor ma hivatalban lévő községi vezető, Füleken a 
Koháry István Cserkészcsapat tagjai vállalták a házigazda 
szerepét. Betléren az Andrássy kastély, Krasznahorkán a vár, 
Oláhpatakon Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök szülőháza, 
Sajógömör faluban Mátyás király és Czinka Panna szobrának 
megtekintése szerepelt a listán.

A Torockó Baráti Társaság a jövőben is szeretné folytatni, 
a napjainkra hagyománnyá váló kirándulások szervezését, 
remélve azt, hogy mind többen jelentkeznek és vesznek részt 
a határon túli utakon. Az egyesület szeretettel várja az új 
tagokat, rendezvényei, programjai mindig, mindenki számára 
nyitottak. 

Németh Csaba
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Kedves szurkolóink
Megkezdődtek a 2011/12 bajnokság küzdelmei a csa-

pataink számára a megye I/B osztályban. 
Örömmel mondhatjuk el, hogy felnőtt és ifjúsági csapatunk 

a várakozásnak megfelelően szerepel. Számszerűsítve 
az eddigi eredményeket: felnőtt csapatunk 3 győzelem, 
1 döntetlen és 2 vereség mellett a 8. helyen áll, úgy hogy  
Tápiógyörgye már  volt szabadnapos és egy mérkőzéssel 
kevesebbet játszott.

 U19-es csapatunk 4 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség 
mellett a 6. helyet foglalja el a tabellán (szintén egy sza-
badnap mellett).

Azok a szurkolók akik valamennyi mérkőzésünket lát-
ták,  láthatták, hogy  egy osztállyal magasabban valóban 
magasabb a mérkőzések színvonala. Valamennyi mérkőzé-
sünk izgalmas (a Nagykátait kivéve 2:1 vereség), jó 
színvonalú közönség szórakoztató volt. Terveink szerint 
felnőtt és U19 csapatunk a szezon végén legalább az 
első 6-ban fog végezni, ami biztosíthatja egy nyugodt  téli 
felkészülést követően az eredményes bajnokság  zárását. 

Az egyik legfontosabb változás a szezon kezdet előtt 

az volt, hogy csapatunk Futball Kft. helyett ismét Közsé-
gi Sportkör néven nevezett a bajnokságba, amelyet  több 
figyelembe veendő szempont  is szükségessé tett. Ugyan-
ekkor ez a kényszerű lépés az egyesületünk napi működte-
tési problémáit nem könnyítette, mert a Futball Kft-ből vala-
mennyi labdarúgónkat  át kellett igazolni a Községi Sport-
körbe ami több mint 300 ezer Ft-os többletkiadással járt.

A pálya rekonstrukciója  terén  (előzetes elképzelésünkhöz 
képest) jelentős csúszásunk van, ami abból adódik, hogy 
a módosított műszaki tervünk és költségvetésünk jó-
váhagyásáról határozó végzést még mindig nem kaptuk 
készhez a többszöri sürgetésünk ellenére sem. A mun-
kálatok megkezdéséhez szükséges készpénz (hála Ön-
kormányzatunknak) rendelkezésre áll, tehát már csak a 
végzésnek kellene megérkezni (előbb vagy utóbb csak 
megjön……).

Kedves Szurkolóink remélem a következő alkalommal is 
hasonlóan jó sport teljesítményről és pályánk befejeződött 
rekonstrukciójáról számolhatok be.

Hajnal József

A futballcsapat edzője
Riport Viola Kálmánnal

A Faluújság sportrovatát 
az elkövetkező időkben rö-
vid életrajzi riportok készí-
tésével szeretnénk felfris-
síteni, színesebbé tenni. 
Célunk olyan személyeket 
megszólítani, akik a tápió-
györgyei sportéletben - akár 
aktív sportolóként, akár elis-
mert szakemberként - az 
átlagos szintnél kiemel-
kedőbb teljesítményt nyúj-
tottak. A múltban ez nálunk 
nem volt igazán hagyo-
mány. Reményeink szerint 

a kezdeményezés az olva-sótábor tetszését is meg fogja 
nyerni.

Viola Kálmán a futballcsapat aktív játékosaként, majd 
edzőjeként évek óta meghatározó személyisége községünk 
sportéletnek. Edzőként az elmúlt szezonban bajnokságot 
nyert a felnőtt csapattal, melynek köszönhetően idén ősztől 
megye I-es szinten készítheti fel a játékosokat. A sporthoz 
való hozzáállása, emberi intelligenciája és szakmai 
sikerei egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy megnyerje a 
focisták és a szurkolók szimpátiáját. Az edzéseket hétről 
hétre tucatnál is többen látogatják, bizonyítva ezzel az 
átlagosnál kimagaslóbb pedagógiai érzékét is. A fentiekben 
felsoroltak alapján személyisége bőven rászolgált arra a 
megtiszteltetésre, hogy a Faluújság hasábjain keresztül, 
vele készített riport formájában mutassuk be sportéleti 
tevékenységét. 

Mikor kerültél először kapcsolatba a focival? Hol 
kezdted rendszeren űzni ezt a sportágat? 

1980-ban. 10 évesen az SZVSI igazolt játékosa voltam. 
Hogyan alakult játékos pályafutásod? Mely csapa-

tokban játszottál? Mi tartasz aktív sportolói pályád csú-
csának? 

17 éves koromig a Szolnoki MÁV-MTE utánpótláscsapa-
tában játszottam. Szerepeltem az akkori korosztályos 
válogatottban is. Ezután a Vegyiművek, majd Jászberény, 
Rákóczifalva, Szajol, Tápiógyörgye és Újszász csapatainál 

fociztam. Termékeny időszak volt ez számomra, mert szinte 
mindegyik csapattal bajnokságot nyertünk. Az idén a felnőtt 
csapat edzőjeként is sikerült újra átélnem az érzést. Nagyon 
jól esett!

Hogyan került előtérbe számodra az edzősködés? Si-
került e területen valamiféle szakképesítést szerez-ned? 

Szajolban foglalkoztam először utánpótlással. Ezt követte 
az újszászi U13, akikkel bajnokságot nyertem. D-licenszem 
van, tervezem, hogy a B-t is elvégzem.

Mivel foglalkozol magánéletedben? Hogyan tudod ezt 
összeegyeztetni sportéleti tevékenységeddel?

Szászbereken dolgozom a KITE ZRT-nél. A munkámat 
sajnos nehezen tudom összeegyeztetni a focival. Lemon-
dásokkal jár. Sokat köszönhetek a családomnak.

Miben látod a györgyei csapat idei sikereinek 
okát? Mire van szükség ősztől, az eggyel magasabb 
osztályban?

Itt sok a tehetséges fiatal, ők alkotják a csapat gerincét. 
Szerintem a csapategységben van Györgye ereje. A kitartó 
munka mindig meghozza a gyümölcsét. Fegyelmezett, jól 
felkészült csapat tud csak sikereket elérni.

A györgyei szurkolók játékosként és edzőként is 
elfogadtak, általában támogatják tevékenységedet, biz-
tatnak munkádban. Milyen típusú játékosnak tartottad 
magadat, és milyen edzőnek látod ma Viola Kálmánt?

Sikerorientált vagyok. Céljaim eléréséért a végsőkig képes 
vagyok küzdeni. Ebben a szellemben próbálom irányítani 
az ifjúsági és felnőtt csapat munkáját is. Hiszem, hogy a 
játékosok között kialakult jó légkör a pályán is meglátszik. 
Rajtam kívül még sok ember munkálkodik azon, hogy ez a 
jó légkör meg is maradjon. Sokat köszönhetek nekik.

Hogyan képzeled edzői pályafutásodat? Milyen távo-
labbi terveid vannak a sportéleti jövődet illetően?

Egy biztos, sport nélkül, foci nélkül nem bírok élni. 30 éve 
fertőzött meg ez a szenvedély. Én már csak kedvtelésből 
játszom, de tudásomat, a sportszeretetemet még sokáig 
szeretném átadni.

Köszönöm a válaszokat. További sikereket kívánok!

A riportot készítette: Németh Csaba



Gyorsan elrepült a nyár, amely nem telt számunkra 
munka nélkül, mert bár a bajnokságok szüneteltek, mi 
folyamatosan jártunk edzésekre, és edző mérkőzéseket 
játszottunk. Túl vagyunk a 2011-12-es szezon első három 
fordulóján, és mindkét csapatunk 100%-os teljesítménnyel 
kezdte a szezont. NBIII-ban idegenben kezdett a csapat 
Szentendre ellen, 12:6-os győzelemmel, majd hazai pályán 
Abony ellen értünk el 14:4-es sikert. A harmadik fordulóban 
hatalmas küzdelemben Vecsés csapatát sikerült legyőzni 
10:8-ra. A három győzelemmel egyedüliként vezeti a Közép-
Magyarországi Régió NBIII-as bajnokságát a TASK1.

A Megyei I/A osztályban szereplő csapatunk is háromból 
három győzelmet ért el. Első meccsen Szentendre II-t  10:8-
ra, Zsámbék I-et 11:7-re, míg Vecsés II-t 12:6-ra győztük le.

Ilyen jól még sose kezdte mindkét csapatunk az évet, így 
bizakodunk a jó folytatásban.

Október elejétől ismét beindítottuk az ingyenes 
gyerekedzéseket, minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Jelentkezni az edzéseken lehet. Az edzések helye és 
időpontja: általános iskola tornaterme, tanítási időben 
minden hétfő és csütörtök 17:30 – 19:00. Az egyetlen feltétel 
az edzéslátogatáshoz a tornacipő használata.

2010. évi adó 1%-ból befolyt bevételünk 198.762 Ft. 
Ezt az összeget versenyrendezésre, nevezési díjakra és 
eszközvásárlásra fordítjuk. Köszönjük minden kedves 
felajánlónak, hogy támogatta egyesületünket. Várjuk 
továbbiakban is felajánlásaikat.

Név: TASK
Adószám: 18677375-1-13            
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TASK hírek

Mohácsi Bence

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük min-
dazoknak, akik mély fájdal-
munkban együtt érezve kísérték 
utolsó útjára szeretett férjemet

Horváth Gyula
1928-2011

és sírjára elhelyezték a kegyelet 
virágjait.

Köszönettel: Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük minda-
zoknak, akik mély fájdalmunkban 
együtt érezve kísérték utolsó 
útjára szeretett férjet és édesapát

Ladányi Sándort
1939-2011

és sírjára elhelyezték a kegyelet 
virágjait.

Köszönettel: Gyászoló Család

A Bálint Cukrászda mellett RUHÁZATI BOLT NYÍLT!
(női, férfi, gyermek alsó- és felsőruházat)

Szeretettel várom kedves vásárlóimat!
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Falunap 2011

A Tápiógyörgyei Diákszínjátszó Kör tevékenysége

Varró István polgármester, mint a Tápiógyörgye Községi 
Önkormányzat hivatalos képviselőjeként tájékozatom a köz-
ség lakosságát, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram 4.5.3-10-11 kódszámú, az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz” című pályázati felhívására pályázatot 
nyújtottunk be, a Polgármesteri Hivatal akadálymenetesíté-

sére. A célokat és műszaki tartalmat egyeztettük a mozgás-
sérültek Tápiómenti Egyesületével, a Vakok és Gyengénlátók 
Közép-magyarországi Regionális Egyesületével, valamint a 
HARKE nagyot hallók egyesületével.

Vállaltuk, hogy az egyesületek számára, és kérésére 
felvilágosítást nyújtunk a pályázat megvalósításának elő-
rehaladásáról, valamint a szervezet véleményét, javaslatait 
a megvalósítás során szem előtt tartjuk.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Non-
profit Kft. mint közreműködő szervezet támogatásban része-
sítette a projektet és a beruházás bekerülési költségéhez, 
mely 16.868.646.- Ft, 88,922371% támogatást ítélt meg 
15.000.000.- Ft összegben.

Az elvégzendő feladatok: belső ajtó cserék, bejárati ajtó 
csere, folyosófestés, vizesblokk felújítások, feljáró rámpa, és 
mozgás sérült parkoló építés.

A beruházás folyamatban van, a kivitelező a nagykátai 
BUL-BAU Kft.

Az iskolai és az önkormányzati felkéréseknek eleget téve 
idén is megmutathattuk tudásunkat. Március 15-én irodalmi 
színpadi játékot adtunk elő, Mióta piros, fehér, zöld…? cím-
mel és egy rockopera részlettel színesítettük az ünnepsé-
get, melynek díszleteit és jelmezeit a Fővárosi Művelődési 
Házból kaptuk kölcsön.

Rendhagyó módon az iskolai ballagási ünnepen a szín-
játszók egy dekoratív és hangulatos bordalt mutattak be 
matrózruhában. Köszönetet mondunk a támogatóknak az 
anyagi juttatásért.

Eredményes munkánkat júliusban egy táborozással zár-
tuk Tápiószelén a Viczián Villában.

A Falunapra színes bemutatókkal készültünk a vendé-
gek szórakoztatására. Itt előadtuk a Tengerésztáncot és a 
Mamma Mia című film adaptációját.

Ősszel az Idősek Napján köszöntöttük a nyugdíjasokat. A 
Szüreti Bálra és Október 23-ra készülünk.

A diákszínjátszóknak sikeres fellépéseket, kellemes idő-
töltést kívánok az elkövetkezendőkben.

Köszönöm az Önkormányzat és a külső támogatók se-
gítségét.

Tóth Lászlóné


