
Idén októberben 8. alkalommal szervez-
te meg a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért 
Egyesület a Szüreti mulatságot és bált.

Már a nyár utolsó hetei azzal teltek, hogy 
ötleteltünk, tanácskoztunk, hogyan is néz-
zen majd ki ez a mára már rendszeressé 
vált esemény. Mondhatná az ember, hogy 
mögöttünk hét mulatsággal már rutinosak 
lehetnénk, s könnyedén megoldhatunk egy 
ilyen rendezvényt. De az ember lehetőleg 
nem szeretné ismételni önmagát, s mindig 
valami újjal igyekezne előállni. Fontosnak 
tartottuk eddig, és most is, hogy a györgyei 
gyermekek, emberek szerephez jussanak, 
felléphessenek; a szülők, barátok, rokonok 
örvendezhessenek. Azonban úgy gondol-
tuk, hogy a kistérségi kultúra is elég jelen-
tős, s most is hívtunk fellépőt más telepü-
lésről. Ezért aztán sok munkába és időbe 
telt, mire elérkeztünk október 13-ához.

A Jóisten, a Sors, a bor istene vagy csak 
pusztán az időjárás – nevezze minden-
ki úgy, ahogy szeretné – igen kegyes volt 
hozzánk és persze azokhoz is, akik részt 
vettek eme vidám ünnepen. Gyönyörű 
napsütéssel telt a délelőtt, s minden jel azt 
mutatta, hogy a meleg sugarak egész nap 
támogatóink lesznek.

Az új dolgok nem azt jelentik, hogy a jól 
bevált forgatókönyvtől teljesen eltértünk 
volna, hiszen – mint mindig – most is lovas 
kocsis felvonulással kezdődött a mulatság. 
Varró József irányításával felsorakozott a 
Faluház előtti téren hintó, traktor, számta-
lan lovas kocsi, s volt, aki lóháton követte 

az eseményeket. Nem volt sok idejük a 
bámészkodóknak, ha helyet akartak ta-
lálni maguknak, hogy részt vehessenek a 
györgyei menetben, mert azok egy szem-
pillantás alatt megteltek. Az egyik nagyobb 
járművön a Retro-zenekar bandája foglalt 
helyet, hogy zenéjükkel az egész falut ma-
guk mellé állítsák, s aki hallja, dalra fakad-
jon, táncra perdüljön. A sort egy furcsa vo-
nós csapat zárta. Festett húrjaik közül, vo-
nójuk alól olyan muzsikát varázsoltak, hogy 
a kocsin álló szép kalapos magyar legény 
nem győzte a bajszát pödörni. Az elmon-
dások alapján a nagybőgős volt, hogy az 

életét kockáztatta, de a bőgőzést, s a jó ze-
nét nem hagyta abba. Közben a gyönyörű 
német nemzetiségi ruhába öltözött lányok 
csujjogatását és énekét hallhatta a falu 
népe, főként, aki kiállt a kapuba, vagy egy 
darabon a díszes sereget követte.

Így érkezett vissza körútjáról a mulatság 
népe a Művelődési Ház előtti térre. Ott le-
szállt a kocsikról, s az artézi kút parkjában 
Buck Viktor jászberényi csikós lovasbemu-
tatóját láthatta, ostorcsattogtatását hallhat-
ta. A látvány és a hangulat visszarepítette 
az időben a közönséget.

„Zenészvilág” - Szüreti Mulatság Tápiógyörgyén
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Önkormányzati tájékoztató
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az előző Faluújság meg-
jelenése óta négy alkalommal tartott ülést; 
október 11-én, október 25-én, november 19-
én és november 27-én. Október 11-én rend-
kívül ülést kellett tartani a korábban igénybe 
vett, rulírozó hitelre vonatkozó egyetemleges 
keretbiztosítéki jelzálogszerződés megköté-
se végett.

A Képviselő-testület ülésein az alábbiakkal 
kapcsolatban születtek döntések:

 A Képviselő-testület a 2012. évi költségve-
tést 59 mFt összegű hiánnyal fogadta el az 
évelején. Ez a probléma nem egyedi, sajnos 
ez jellemző nagyon sok önkormányzatra az 
országban. A nehézségek okai között első-
sorban a beruházásokra felvett hitelek (CHF 
és EU) árfolyamveszteségei és kamatai 
említhetők. A Képviselő-testület megbízott 
azzal, hogy az adósságrendezési eljárás el-
kerülése végett készítsem el az önkormány-
zat reorganizációs tervét. Ennek eleget téve 
összeállítottam egy olyan tervezetet, ami a 
2013. évi költségvetésre vonatkozik. El kell 
mondani, hogy amennyiben ez a tervezet 
lesz a jövő évi költségvetés alapja, akkor egy 
nagyon szoros, valószínű nehézségek árán 
tartható költségvetéssel fog az önkormány-
zat rendelkezni. A Képviselő-testület egyhan-
gú szavazással vállalta, hogy a pénzügyi ter-
vet betartva, csak a település érdekét veszi 
figyelembe. Nagyon fájdalmas gondolatok 
is vannak ebben a tervben, melyet egysze-
mélyi felelősséggel vállaltam végrehajtani. A 
költségvetést még ebben az évben szeretné 
elfogadni a Képviselő-testület mely az első 
negyedévben felülvizsgálja, lehet e olyan 
vállalásokat tenni melyek eddig megszokot-
tak voltak a településünkön.

 Működés finanszírozására szolgáló likvid 
hitel összegét 70 mFt-ról 95 mFt-ra tervezte 
megemelni, aminek visszafizetési határideje 
2013. június 30. Erre azért volt szükség, mi-
vel folyamatosan tolunk magunk előtt kifize-
tetlen számlákat, kötelezettségeket.

 A Közoktatási Társulástól késve kaptuk 
meg a 2012. I. féléves költségvetés értéke-
lését, mely elfogadásra került.  A helyi ok-
tatási intézmények  - iskola, óvoda -  éves 
költségvetése a társulásban 133.781 mFt, 
ebből az I. félévben teljesült 62.363 mFt. Az 
önkormányzat havonta több, mint 3 millió fo-
rintot utal át a Társulásnak, ezenfelül fizeti a 
közüzemi számlákat, valamint az étkezési 
támogatásokat a dolgozók részére. 

 Az elmúlt évek során minden évben csat-
lakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázathoz. A 2013. évi pályázathoz történő 
csatlakozás lehetőségét megvitatva, úgy 
döntött a Képviselő-testület, hogy a jelenlegi 
anyagi helyzete nem teszi lehetővé az önkor-
mányzatnak a több évre szóló kötelezettség-
vállalást. 

 A múlt év folyamán döntött a Képviselő-
testület, hogy a helyi Sport Egyesület részére 
a pályázati támogatással megvalósuló beru-
házás költségeinek megelőlegezéséhez, 4 
mFt összegű rulírozó hitelt biztosít. A vissza-

fizetési határidő lejárt, új időpontként 2013. 
június 30. napját jelölte meg a testület. Az 
egyesülettel kötött megállapodás idevonat-
kozó pontja módosításra került.

 Az önkormányzat tulajdonát képező 450 
m2 nagyságú, Hajnal utcában lévő belterületi 
ingatlant értékesíteni kívánja 1 mFt össze-
gért. A vevőkijelölés kérelem alapján történt 
meg, az árat a vevő nem fogadta el.

 A nyár folyamán kiírt védőnői állásra, ha-
táridőn belül, 2012. szeptember 30-ig két pá-
lyázat érkezett, melyek közül az egyik pályá-
zó visszalépett, a másik pedig nem felelt meg 
a kiírásban szereplő feltételeknek. A védőnői 
állás betöltésére a Képviselő-testület pályá-
zatot írt ki újból.

 A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartá-
sú Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat-
tól 2008 óta első ízben kapott az önkormány-
zat költségvetésre vonatkozó adatokat, a 
2012. évi költségvetés I. féléves beszámolót. 
Valószínű, hogy az éves költségvetések el-
fogadása is az elmúlt évek folyamán  sza-
bálytalanul történtek, hiszen minden évben 
a társulást össze kellett volna hívni, a társu-
lásnak kellett volna azt jóváhagyni. Ez nem 
történt meg. Mindezekre tekintettel, a Kép-
viselő-testület a Szolgálat  ez évi I. féléves 
költségvetést tartalmazó beszámolóját,  nem 
fogadta el.

 Sajnálatos, hogy az utóbbi időben egyre 
többször fordul elő rongálás a településen, 
így például a Szelei úti pihenőnél is. Kérném, 
hogy vigyázzunk a közösségünk értékeire, a 
környezetünkre, hiszen a károk helyreállítá-
sa nem kis költséget jelent településünknek. 
Egy nyáron történt rongálással kapcsolatban 
hozott döntést a testület, az okozott kár érté-
két a kárt okozó gyermekek szülei megtérítik.

 A Képviselő-testület egy nagyon fontos 
döntést hozott meg: az önkormányzat által 
működtetett konyha 2013. január 1. napjától 
önálló intézményként fog működni. Ez tulaj-
donképpen a működésben nem fog fennaka-
dást vagy változást okozni. Véleményünk az, 
hogy igyekszünk minél pontosabb átlátha-
tóbb gazdálkodást teremteni a konyhában is.

 Az önkormányzat intézményeinek műkö-
déséről a vezetők évente adnak tájékozta-
tást a Képviselő-testület felé. A GAMESZ és 
a Vízmű működéséről Bíró Adrienn és Kocza 
Imre adott tájékoztatást, melynek működését 
egyhangú szavazással a Képviselő-testület 
elfogadta. Mint azt már korábban közzétet-
tem, a Vízmű működése 2013. január 1-jétől 
már nem az önkormányzat kezelésében tör-
ténik, a működtető az ÖKOVÍZ Kft. (Cegléd) 
lesz. 

 Már korábban is felmerült néhány képvi-
selő részéről, hogy a Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szolgálat önálló intézményként törté-
nő működtetése mennyire gazdaságos vagy 
célszerű. A Képviselő-testület névszerinti 
szavazással úgy határozott, hogy mint önál-
ló intézményt 2012. december 31. napjával 
megszünteti. Az átszervezés folyamán lét-
szám csökkentésre kell számítani, azonban 
az eddigi szolgáltatásokat az Önkormányzat 
ugyanolyan színvonalon fogja működtetni.

 Elfogadta a Képviselő-testület az önkor-
mányzat  2012. I-III. negyedéves költségve-
téséről szóló beszámolót, valamint a 2013. 
évi költségvetés irányelveit. A jövő évi költ-
ségvetést érintő gazdálkodás átmeneti sza-
bályozására rendeletet alkotott a testület, 
ami azon időtartamra vonatkozik, amíg a 
2013. évi költségvetést tartalmazó rendelet 
elfogadásra nem kerül.

 A Tápió-vidék Többcélú Kistérségi Társu-
lás által megküldött, 2013. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési terv, ami az önkormányzat 
ellenőrzésére vonatkozik, elfogadásra került.

 Megvitatásra kerültek az önkormányzatnál 
alkalmazott ár- és díjtételek, melyek némileg 
módosításra kerültek.
Alakosságotérintődöntés,hogynévsze-

rinti szavazással kommunális adó mértékét 
9.000.- Ft/évre emelte a Képviselő-testület,
és megszüntette a komposztálási kedvez-
ményt.Az iparűzési adómértékét 0,2%-al
emelte.

 Képviselők egy csoportjának kezdemé-
nyezésére, emléktábla elhelyezéséről dön-
tött a testület, melyet Turák István néhai 
tápiógyörgyei főjegyző emlékére a község-
háza falán kíván elhelyezni. Kiemelkedő 
érdemei között kell megemlíteni az Újtelepi 
rész kialakítását, a kiserdő telepítését, de na-
gyon sokat tett a település kulturális életének 
formálásáért is.

 Ugyancsak a Képviselők egy csoportjá-
nak kezdeményezésére Gróf Apponyi Albert 
Tápiógyörgye község első díszpolgárával 
tekintetben a Képviselő-testület döntött arról, 
hogy felkerüljön a községi kitüntetettek közé 
a neve.

 Helyi kitüntetések adományozásáról dön-
tött a Képviselő-testület. A kitüntetések át-
adására az Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi 
hangversenyén kerül sor.

Varró István polgármester

Kiss Andrásné 90. születésnapja 
alkalmából való köszöntés

2012. szeptember 25.
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Önkormányzati rendeletek
13/2012. (XI.27.) rendelet

az önkormányzat intézményeiben a gyere-
kek napközbeni, valamint a szociális alapellá-
tások keretében biztosított szolgáltatások, va-
lamint a vendégétkeztetés 2013. évi intézményi 
térítési díjainak megállapításáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LV. törvény 16.§ (1) bekezdésé-
ben meghatározottak alapján a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993. (II.17.) kormányrendelet 1.§ (1) be-
kezdésének felhatalmazása alapján, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva alábbi 
rendeletet alkotja:

1. §. Az önkormányzat által működtetett Köz-
ségi Konyha által biztosított étkeztetés intézmé-
nyi térítési díjai:

(1) Gyermekek napközbeni ellátása kere-
tében biztosított étkeztetés intézményi térítési 
díja:
a) óvodáskorú gyermekeknél
- kétszeri étkezés 230 Ft +ÁFA/fő/nap
- háromszori étkezés 270 Ft+ÁFA/fő/nap
- egyszeri étkezés (tízórai) 70 Ft+ÁFA/fő/nap

(2) iskolai napközis gyermekeknél
a) 7-10 éves tanulók részére
- egyszeri étkezés 240 Ft+ÁFA/fő/nap  
- kétszeri étkezés 310 Ft+ÁFA/fő/nap
- háromszori étkezés 360 Ft+ÁFA/fő/nap
b) 11-14 éves tanulók részére
- egyszeri étkezés (ebéd) 255 Ft+ÁFA/fő/nap
- kétszeri étkezés 325 Ft+ÁFA/fő/nap
- háromszori étkezés 375 Ft+ÁFA/fő/nap
c) szorgalmi időn kívüli étkeztetés (ebéd)
- 7-10 éves tanulók részére 315 Ft+ÁFA/fő/nap
- 11-14 éves tanulók részére 315 Ft+ÁFA/fő/
nap
(3)  Vendégétkeztetés díja:
a) Egyszeri étkeztetés (ebéd) 710 Ft/fő (bruttó)
b) Nyári táborozók részére háromszori étkezte-
tés 2.235 Ft/fő (bruttó)

2. §. (1) Átmeneti, és ápolást, gondozást 
nyújtó tartós bentlakásos elhelyezés intézmé-
nyi térítési díjai:
a) napi térítési díj 2.292 Ft/fő (bruttó)
havi térítési díj 68.766 Ft/fő (bruttó)
b) Demens betegek bentlakásos ellátása:
napi térítési díj 2.084 Ft/fő (bruttó)
havi térítési díj 62.516 Ft/fő (bruttó)
(2) Felnőtt szociális étkeztetés igénybevételé-
nek bruttó intézményi térítési díjai:
a)  szociális jövedelemtől függetlenül  490 Ft/
fő/nap (bruttó)
b) napi háromszori étkezés igénybevétel 900 
Ft/fő/nap (bruttó)
(3) Idősek klubja keretében biztosított nappali 
ellátás intézményi térítési díjai:
a) étkezés igénybevétele nélküli ellátás biztosí-
tása 285 Ft/nap 
b) A gondozottnak az étkezés igénybevétele 
nélküli ellátás személyi térítési díját nem kell 
megtérítenie.
(4) A személyi térítési díjakat az intézmények 
vezetői 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. 
tv. 147. §.., valamint ezen rendeletben foglal-

tak szerint, illetve a szociális igazgatásról és 
szociális ellátási formák megállapításának 

helyi szabályairól szóló 5/2011. (III.10.) számú 
önkormányzati rendelet alapján állapítják meg. 

3. §. A Képviselő-testület az élelmezési 
nyersanyagnormákat az alábbiak szerint álla-
pítja meg:
a) óvodáskorú gyermekeknél 
- kétszeri étkezés 230 Ft +ÁFA/fő/nap  
- háromszori étkezés 270 Ft+ÁFA/fő/nap
- egyszeri étkezés (tízórai) 70 Ft+ÁFA/fő/nap 
b) iskolai napközis gyermekeknél
ba) 7-10 éves tanulók részére
- egyszeri étkezés 240 Ft+ÁFA/fő/nap
- kétszeri étkezés 310 Ft+ÁFA/fő/nap
- háromszori étkezés 360 Ft+ÁFA/fő/nap
bb) 11-14 éves tanulók részére
- egyszeri étkezés (ebéd) 255 Ft+ÁFA/fő/nap
- kétszeri étkezés 325 Ft+ÁFA/fő/nap
- háromszori étkezés 375 Ft+ÁFA/fő/nap
c) Átmeneti, és ápolást gondozást nyújtó bent-
lakásos intézményben:
- háromszori étkezés 709 Ft+ÁFA/fő/nap
(d) Szociális keretében: 
- egyszeri étkezés (ebéd) 559 Ft+ÁFA/fő/nap
(e) Vendégétkeztetés díja:
- Egyszeri étkeztetés (ebéd) 350 Ft + 60 % re-
zsiköltség + ÁFA/fő 
- Nyári táborozók részére háromszori étkezte-
tés 1100 Ft + 60% rezsiköltség +ÁFA/fő

4. §. A Képviselő-testület a rezsi költséget 60 
%-ban határozza meg.

Hatályba léptető és záró rendelkezések 
5. §. (1) E rendelet 2013. január 01. napján 

lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

az önkormányzat intézményeiben a gyerekek 
napközbeni, valamint a szociális alapellátások 
keretében biztosított szolgáltatások, valamint a 
vendégétkeztetés 2012. évi intézményi térítési 
díjainak megállapításáról szóló 4/2012. (IV.24.) 
számú rendelet hatályát veszti.

14/2012. (XI.27.) rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló 19/2009. (XII.18.) rendelet módosításáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LV. törvény 16.§ (1) bekezdé-
sében meghatározottak alapján a magánsze-
mélyek kommunális adójáról szóló 19/2009. 
(XII.18.) rendelet módosítását a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Htv.) 1.§ (1) bekezdésének felhatalmazása 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
h) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következők szerint módosítja:

1. §. A 19/2009. (XII.18.) számú a magánsze-
mélyek kommunális adóról szóló önkormány-
zati rendelet 4.§. (1) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

„Az adó mértéke adótárgyanként: 9.000 Ft/
év”

2. §. Hatályát veszti a 19/2009. (XII.18.) szá-
mú a magánszemélyek kommunális adóról szó-
ló önkormányzati rendelet 6.§. (3) bekezdés. 

3. §. (1) Ezen rendelet 2013. január 1. napján 
lép hatályba, és és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

15/2012. (XI.27.) rendelet

a lakások és helyiségek bérletéről, vala-
mint elidegenítésük szabályairól szóló 4/2003. 
(IV.07.) rendeletet módosításáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LV. törvény 16.§ (1) bekezdé-
sében meghatározottak alapján a lakások és 
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük 
szabályairól szóló 4/2003. (IV.07.) számú ren-
deletét 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében, eljárva a 
következők szerint módosítja:

1. §. A lakbérek mértéke, a különszolgáltatá-
sok díja

A 4/2003. (IV.07.) számú, „A lakások és he-
lyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: R). 

(1) A 28.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:

„A megüresedett és újonnan épült önkor-
mányzati tulajdonú lakások lakbére a lakás 
alapterülete és minősége után havonta:
a.) összkomfortos lakás esetén 240 Ft+ÁFA/m2
b.) komfortos lakás esetén 215 Ft+ÁFA/m2
c.) félkomfortos lakás esetén 180 Ft+ÁFA/m2
d.) komfortnélküli lakás esetén 150 Ft+ÁFA/m2”

(2) A R. 28. §. (2) bek. a.) pontja az alábbiak 
szerint módosul:
„a.)lakbérnövelő tényező:
- ha a lakás különálló házas ingatlanon van, a 
megállapított lakbér 10 %-ával,
- ha a lakás a település központjában van, a 
megállapított lakbér 10 %-ával,
- ha a lakás meghatározott részét a bérlő a bér-
beadó engedélyével nem lakás céljára kívánja 
felhasználni, a megállapított lakbér 50 %-ával,
- lakáshoz tartozó garázsépület esetében 3.000 
Ft+AFA/hó”

2.§. Egyéb helyiségek bérleti díjai
(1) A R. 36.§. (4/a) bekezdése a) pontja az aláb-
biak szerint módosul:
„a) Az alkalmazandó bérleti díjak:
ingatlan címe: Szent István tér 4., havi bérleti 
díj - 66.000 Ft+ÁFA”
(2) A R. 36.§. (4/a) bekezdése b) pontja az aláb-
biak szerint módosul:
„b) Faluház helyiségeinek bérleti díja:
b.a.) nagyterem - fűtési idényen kívül 11.000 
Ft+ÁFA/óra   
- fűtési idényben 17.000 Ft+ÁFA/óra   
lakodalom vagy hasonló jellegű
- fűtési idényen kívül 66.000 Ft+ÁFA/alkalom 
+áramfogy.
- fűtési idényben 100.000 Ft+ÁFA/alkalom 
+áramfogy
egyéb termek, nagyterem előtti előtér
- fütési idényen kívül 3.000.-Ft+ÁFA /óra
- fűtési idényben 4.000.-Ft+ÁFA /óra
b.b.) Egyéb helyiségek (emeleti közösségi te-
rem, földszinti irodahelyiség) iroda célra történő 
igénybevétele esetén
- irodahelyiségenként 44.000 Ft + ÁFA/hó”
(3) A R. 36.§. (4/a) bekezdése c) pontja az aláb-
biak szerint módosul:
„c) Önkormányzati étkezde helyiségének bérleti 
díja:
c.a.) egy étkezésre (eszköz és teremhasználat)
- fűtési idényen kívül 25.000 Ft + ÁFA/ alkalom
- fűtési idényben 30.000 Ft+ÁFA/alkalom
c.b.) lakodalom vagy hasonló jellegű alkalmi 
rendezvény
- fűtési idényen kívül  66.000 Ft+ÁFA/alkalom
- fűtési idényben 100.000 Ft+ÁFA/alkalom

Az igénybevétel péntek délután és vasárnap 
délután közötti időtartam alatt lehetséges. A 
bérlőt terheli a fenti díjon felül a szükség szerint 
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igénybevett konyhai dolgozók munkabére.”
3. §. Egyéb önkormányzati létesítmények 

bérletére vonatkozó rendelkezések
(1) A R. 36.§. (4/b) bekezdése az alábbiak sze-
rint módosul:
„Ifjúsági táborban alkalmazott díjak:
a) kőház /komfort nélküli/
- január 1-jétől május 31-ig valamint  szept-
ember 1-től december 31-ig 1.298 Ft +ÁFA/fő/
éjszaka 
- június 1-jétől 30-ig és augusztus 1-től  31-ig 
2.120 Ft+ÁFA/fő/éjszaka 
- július 1-jétől 31-ig 2.400 Ft+ ÁFA/fő/éjszaka
b) sátor 960 Ft+ÁFA/fő/éjszaka” 
Hatályba léptető és záró rendelkezések 

4. §. (1) Ezen rendelet 2013. január 1. nap-
ján lép hatályba, és az azt követőnapon hatá-
lyát veszti. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a 20/2011. (XII.16.) rendelet és 
2/2012. (I.16.) rendelet. 

16/2012. (XI.27.) rendelet

a helyi környezet védelméről, a közterületek 
és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságá-
ról szóló 13/2009. (VI.22.) rendelet módosítá-
sáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LV. törvény 16.§ (1) bekezdé-
sében meghatározottak alapján a helyi kör-
nyezet védelméről, a közterületek és ingatla-
nok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
13/2009. (VI.22.) számú rendeletét 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében, eljárva a következők 
szerint módosítja:

1. §. A 13/2009. (VI.22.) számú „a helyi kör-
nyezet védelméről, a közterületek és ingatla-
nok rendjéről, a település tisztaságáról” szóló 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 
helyében a következő rendelkezés lép:

„1. A folyékony kommunális hulladék gyűj-
tését az önkormányzat által alapított Gazda-
sági Műszaki Ellátó Szolgálat (továbbiakban: 
GAMESZ) jogosult a Közép-Duna-Völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, valamint az ÁNTSZ engedélye, 
előírása szerint.

A GAMESZ által üzemeltett szennyvízszál-
lító jármű által végzett szolgáltatás díja: 7.500 
Ft + ÁFA, mely 2.500 Ft+ÁFA kiszállási díjat 
és 5.000 Ft+ÁFA  szolgáltatási díjat tartalmaz. 

2. A település közigazgatási területén 
szennyvízszállítást végző vállalkozók a 
szennyvíz leürítését csak az arra kijelölt he-
lyen végezhetik. A leürítési tevékenységre kö-
telesek engedélyt kérni a jegyzőtől.

a) A tevékenységet végzők kötelesek havi 
30.000 Ft + ÁFA szennyvíz leürítési díjat fizet-
ni, mely összeget az adott hó 5. napjáig kötele-
sek befizetni a GAMESZ pénztárába.

b) Az alkalomszerűen végzett leürítési tevé-
kenység díja 5.000 Ft+ÁFA/alkalom.
Ezen díjtétel azon folyékony kommunális hul-
ladék szállítását végző, helyi lakosság részére 
szolgáltatást végző vállalkozóknál alkalma-
zandó, ahol a havi leürítés száma nem haladja 
meg az ötszöri alkalmat.
c) Az a) és b) pontban részletezett bevételi ösz-
szegeket az önkormányzat elkülönítve kezeli, 
és a folyékony hulladék leürítésére szolgáló 
hely környezetvédelmi fejlesztésére, üzemben 
tartására fordítja.” 

2. §. (1) Ezen rendelet 2013. január 1. nap-
ján lép hatályba, és és az azt követő napon 

hatályát veszti.

17/2012. (XI.27.) rendelet

a helyi iparűzési adóról szóló 16/2006. 
(XII.20.) rendelet módosításáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LV. törvény 16.§ (1) bekezdé-
sében meghatározottak alapján a helyi ipar-
űzési adóról szóló 16/2006. (XII.20.) rendelet 
módosítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdé-
sének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következők sze-
rint módosítja:

1. §. A 16/2006. (XII.20.) számú a helyi ipar-
űzési adóról szóló önkormányzati rendelet 5.§. 
(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Állandó jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 
2%-a. Ideiglenes végzett iparűzési tevékeny-
ség esetén az adó átalány összege naptári 
naponként:
a) A Rendelet 2.§ (2) a) pontja szerinti tevé-
kenység esetén 500 forint,
b) A Rendelet 2.§ (2) b)-c) pontja szerinti tevé-
kenység esetén 2.000 forint.”

2. §. (1) Ezen rendelet 2013. január 1. nap-
ján lép hatályba, és és az azt követő napon 
hatályát veszti.

18/2012. (XI.27.) rendelet
a mezei őrszolgálat szóló 3/2004. (III.29.) 

számú rendelet módosításáról 
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LV. törvény 16.§ (1) bekez-
désében meghatározottak alapján a mezei 
őrszolgálat szóló 3/2004. (III.29.) számú ren-
deletét, a fegyveres biztonsági őrségről, a ter-
mészetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 1997. 
évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésének fel-
hatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következők szerint mó-
dosítja:

1. §. A 3/2004. (III.29.) számú a mezei őr-
szolgálat szóló önkormányzati rendelet 4.§. (2) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A mezőőri járulék mértéke a termőföld hektár-
ja után évente 640 Ft./hektár. Termőföld alatt 
értendő: szántó, gyep, legelő, erdő.”
2. §. (1) Ezen rendelet 2013. január 1. napján 
lép hatályba, és és az azt követő napon hatá-
lyát veszti.

Határozati javaslat

144/2010. (XII.15.) az önkormányzat tulaj-
donát képező személyszállító gépjárművek 
igénybevételéről szóló szabályzat módosítá-
sáról.

1. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete „az önkormányzat tulaj-
donát képező személyszállító gépjárművek 
igénybevételéről” című szabályzatának III. 
pontját az alábbiak szerint módosítja.
Kereskedelmi tarifa ellenében történő igénybe-
vétel (Bruttó):
- A tarifa összege: 210 Ft/km
- A tarifa összegén felül fizetendő:
1. Az igénybevétel során felmerülő úthaszná-
lati díj.
2. Gépkocsivezető napi díja: 
- Belföldön 6.000 Ft.
- Külföldön 11.000 Ft.
3. Állásidő; 100 km alatti igénybevétel esetén 
1.000 Ft/óra.

2. A szabályzat ezzel a módosítással egységes 
szerkezetben kezelendő.
3. Az önkormányzat tulajdonát képező sze-
mélyszállító gépjárművek igénybevételéről 
szabályzat III. pontjának módosítása 2013. ja-
nuár 1-jétől hatályos. 

Tápiógyörgye Község  Önkormányza-
ta  és Újszilvás Község Önkormányzata 
közösen házi gyermekorvosi körzetet 
alakít ki társulási formában. Ez Tápió-
györgyét érintően annyit jelent, hogy 
2013. január 1. napjától két felnőtt házi-
orvosi és egy gyermekorvosi körzet lesz 
a településen. Tulajdonképpen a vegyes 
körzet átalakítása - felnőtt háziorvosi és 
gyermekorvosi körzetté alakítás két lé-
pésben történik

- 2013. január 1. napjától a jelenlegi 
kettő vegyes körzetekből összesen 100 
fő gyermek átadásra kerül a gyermek-
orvosi körzetbe. Ez első körben a 0-6 
éves korig terjedőket érinti, ha nem éri 
el az így átadottak létszáma a 100 főt, 
akkor ki kell pótolni a létszámot az idő-
sebb korúakból, életkor növekedésének 
megfelelően.

- 2014. január 1. napjától a gyerme-
kek teljes egészében átkerülnek a gyer-
mekorvosi körzetbe, és megszűnnek a 
vegyes körzetek.

Az önkormányzat a rendelőben bizto-
sít helyet a gyermekorvosi feladatok el-
látásához, valamint biztosítja a szakmai 
minimum feltételeket. Az iskola egész-
ségügyi feladatokat is a gyermekorvos 
fogja a továbbiakban ellátni.

Szerződést köt dr. Altsach Rita orvos-
sal, határozatlan ideig történő feladatel-
látásra. A Doktornő a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen végzett, a Heim Pál 
Kórházban dolgozik, és Tápióbicskén él.

Gyermekorvos 
Tápiógyörgyén

Varró István polgármester

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete

Tápiógyörgye Díszpolgára címet ado-
mányoz 

Toperczer Tibor nyugalmazott zenepe-
dagógusnak, karnagynak

Tápiógyörgye községben 1990. évtől 
kezdődő kiemelkedő zenepedagógusi, 
karnagyi tevékenysége elismeréseként. 
Tápiógyörgyéért Oklevél elismerésben 

részesíti:
Füle Zsuzsanna, Bezzeg Zoltán, Boda 

József, Kollár Pál, Ifj. Sinka Gábor, Mis-
kolczi László, Bodnár-Szabó Gabriella, 
György Sára, Kovács László, Szinok Ri-
chárd, Ladányi Tamás, Ladányi Ádám.

zenészeket, akik az Ifjúsági Fúvószene-
kar tagjaként kiemelkedő tevékenysé-

get végeztek az elmúlt évek során.

Helyi kitüntetések 
adományozása
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Az előző faluújságokban említettünk már 
pár 2013-ra vonatkozóan életbelépő válto-
zást. E változásokból van, ami megvalósul, 
van ami pedig még biztosra nem mondható 
és lesznek olyan már meghozott intézkedé-
sek, amelyek nem lépnek életbe.

Az első és legfontosabb kérdés ilyenkor, 
hogy a már megállapított nyugdíjak meny-
nyivel emelkednek január 1-jétől. A mérté-
ket minden évben a kormány állapítja meg. 
Idén még lapzártánkig a pontos számok 
nem kerültek közlésre, de az tudható, hogy 
eredetileg ugyanakkora inflációval számolt 
a kormány 2013-ra, mint 2012-re. Ez a je-
lenlegi árindex-mutatók mellett kevésbé 
tűnik tarthatónak, ugyanakkor nem lehet 
tudni a pontos várható összeget. A tavaly 2 
évre megállapított emelési mérték 2013-ra 
is 4,2%-al számolt, így előzetesen 4-4,5% 
közötti emelés várható. Természetesen, ha 
évközben az infláció növekszik, úgy 2013 
novemberében is lesz kiegészítő nyugdíj-
emelés.

Itt kell megemlíteni, hogy most novem-
berben is volt visszamenőleges emelés! 
2012. november 1-jétől (január 1-jei visz-
szamenőleges hatállyal) - 1,6 százalékkal 
emelkedtek az az öregségi nyugdíjak. De 
emelni kellett a rehabilitációs járadékot, 
özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árva-
ellátást és baleseti hozzátartozói nyugellá-
tást is. Az emelésre azok a mezőgazdasági 
szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi 
és özvegyi járadékban, a mezőgazdasági 

szakszövetkezeti tagok növelt összegű 

öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi 
járadékában, a korhatár előtti ellátásban, 
szolgálati járandóságban, átmeneti bá-
nyászjáradékban, rokkantsági, illetve re-
habilitációs ellátásban, baleseti járadékban 
is jogosultak, akik a 2012. januári nyugdíj-
emelésben részesültek. Sokan nem tudják, 
de jár a visszamenőleges emelés annak is, 
akinek a fenti ellátása év közben esetleg 
megszűnt. A megszűnt ellátás emelésének 
folyósítási hónapra számított összege egy 
összegben illeti meg az év közben meg-
szűnt ellátás jogosultját, illetve nem külö-
nösen hirdetett tény, hogy ha a nyugdíjas 
halt meg év közben, akkor a jogosult halála 
esetén annak hozzátartozójának vagy az 
örökösének is jár a különbözet. A megszűnt 
ellátás után járó emelés arányos része kifi-
zetendő, mert azt a jogosult, illetve elhalálo-
zása esetén a hozzátartozó vagy az örökös 
írásbeli kérelmére folyósítani kell. 

2013-ban már biztosan látszik, hogy a 
nyugdíjak megállapítási szabályai nem 
változnak. Vagyis az a törvényi rendelke-
zés, amely a jövő évre eltérő (a jelenleginél 
rosszabb) számítási módot vezetett volna 
be, nem lép életbe. Ez meglehetősen jó hír 
azoknak, akik azzal számítottak, hogy jövő-
re már lényegesen kedvezőtlenebb körül-
mények mellett vehetik igénybe a jól meg-
érdemelt nyugdíjukat. Így nem kell kapkodni 
az igényléssel. Nem változik a „nők 40 éve” 
néven ismert kedvezmény. Ez továbbra is 
életben marad.

Ugyanakkor egyre jobban körvonalazó-

dik azon jogszabály, hogy a köz- és állami 
szférában, 2013. április 1-jétől nem lehet 
nyugellátás igénybevétele mellett egyidejű-
leg munkát vállalni. A jelenleg így dolgozók, 
vagy a jövő április után így dolgozni kívánók 
esetében sajnos ez már (valószínűleg) nem 
lesz lehetséges. Természetesen meghatá-
rozásra kerülnek kivételes területek (egész-
ségügy, felsőoktatás) ahol megmarad a 
lehetőség. De, mivel a jogszabály pontos 
szövege még nem ismert, így a fentiek még 
nem 100%-os bizonyosságúak. Kérek min-
denkit, hogy a törvény életbe lépéséig a le-
írtakat, csak tájékoztatásnak vegyék.

Ami biztosan megszűnik 2013-tól, az a 
szolgálati idő kiszámításának a jelenlegi le-
hetőség szerinti menete. 2013-tól, már csak 
egyeztetési eljárást lehet kérni a nyugdíj-
biztosítási igazgatóságoktól. Januártól nem 
határozatban történik a nyilvántartott idők 
elismerése, hanem csak igazolással, amely 
a későbbiekre egyik felet sem kötelezi. Rá-
adásul csak elektronikusan (ügyfélkapun 
keresztül) van mód az igény benyújtására.

Ezzel összefüggésben felhívom a figyel-
met arra, hogy a még idén beadott szol-
gálati idő elismerési kérelmeket a jelenleg 
hatályos módon vizsgálják ki. Így bíztatok 
mindenkit, hogy még idén december 21-ig 
nyújtsák be a kérelmüket, ha határozattal 
elismert szolgálati időt szeretnének megál-
lapíttatni. 

Azért írtam a december 21-ét, mert ezt 
követően mind a ceglédi, mind pedig a 
budapesti nyugdíjbiztosítási igazgatóság 
bezár. Ugyanis igazgatási szünet lesz, 
2012.12.22-től – 2013.01.02-ig. Mindenki-
nek békés Karácsonyt és Boldog Új Évet 
Kívánok!

Tisztelt Lakosság és Felelősségteljes Ál-
lattartók!

2012. szeptember 1-jétől hatályba lépett, 
az egyes Állatvédelmi Tárgyi Kormányrende-
letek módosításáról szóló 115/2012. (VI.11.) 
kormányrendelet, mely rendelkezik az ebek 
kötelező transzponderrel (mikrochippel) való 
megjelöléséről.

2013. január 1-jétől hatályba lép a kedv-
telésből tartott állatok tartásáról és for-
galmazásokról szóló 41/2010. (II.26.) 
kormányrendelet rendelkezése, amely 
szerint a 4 hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel (bőr alá beültetett mikro-
chip) tartható. Tehát nemcsak tulajdonos-
változás, kutya vasárlása vagy örökbefoga-
dása esetén kötelező mikrochipezni, hanem 

MINDEN kutyát kötelező mikrochippel ellát-
ni. Az eb transzponderrel történő megjelö-
lését követő 8 napon belül, a beavatkozást 
végző magánallátorvos köteles az állat a 
mikrochippel megjelölt ebek adatait  nyilván-
tartó országos elektronikus adatbázisban 
regisztrálni. A mikrochipet a működési enge-
déllyel rendelkező állatorvos ülteti be, amely 
történhet állatorvosi rendelőben, illetve az 
állat tartási helyén is. A mikrochippel való 
megjelölés megtörténtét az azt elvégző ál-
latorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél 
megfelelő rovatának kitöltésével aláírásával 
és bélyegzőjével igazolja.

Amennyiben a tulajdonos nem hajlandó 
mikrochipeztetni állatát, az állatorvos meg-
teszi a bejelentést a kerületi Főállatorvosi 
Hivatal felé, amely felszólítja az állattartót, 
hogy tegyen eleget a kötelezettségének. Az 
Állategészségügyi rendeletek megsértésé-
ért 15 000 forint a bírság alsó határa de az 
esetek súlyosságától függően a kiszabható 
büntetés több százezer forint is lehet.

A mikrochippel kapcsolatos kötelezettség 
betartását a jegyző és a kerületi Állatorvosi 
Hivatal ellenőrzi. 

A bírság kiszabására az alábbi szervek 
jogosultak:

• élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-
ségügyi igazgatóság
• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
• környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőség
• jegyző (Dr. Papp Antal)

Az állatok mikrochippel való megjelölése 
rendkívül hasznos dolog, mivel az elkóborolt, 
elveszett esetleg ellopott állatok könnyen 
azonosíthatóvá válnak. Az állatvédelmi ren-
deletek betartása, óriási lépés a nyugat-eu-
rópai szintű felelős és tudatos állattartás felé.

 A szakszerű beültetés az állatra nézve 
semmilyen kockázattal, veszéllyel nem jár. 
Az átlagos injekciós tűnél vastagabb tű-
vel helyezik a kutya nyakának bal oldalára 
a bőr alá. A beadás utána mikrochip a bőr 
alatti kötőszövetben rögzül. A megfelelő rög-
zülés érdekében pár óráig a szúrás helyén 
nem szabad simogatni. A chip egy számsort 
tartalmaz, amelyhez a központi adatbázis-
ban hozzárendelik a beültető állatorvos, a 
tulajdonos (név, cím, telefon, e-mail) és a 
kötelező veszettség elleni oltás beadásának 
adatait. Egy speciális szerkezettel (vonalkód 
leolvasóhoz hasonló eszköz) külsőleg oda-
érintve hangjelzést ad és a digitális muta-
tón megjelenik a számsor, ami ezek után az 
adatbázisból bármikor visszakereshető.

Kérjük keresse fel állatorvosát!
Crespo Carlos Enrique

Mit kell tudni a Mikrochipzésről?

Nyugdíjakról 2013. január 1. után

M. Zs.



A györgyei Kalendárium 1994-es számá-
ban „Turák István a sokoldalú főjegyző” cím-
mel írtam egy hosszabb dolgozatot, amely-
ben dokumentumok és visszaemlékezések 
alapján megírtam tizenhétéves györgyei 
tevékenységének azokat a momentumait, 
eredményeit amelyek időtállónak, példaér-
tékűnek bizonyultak. Régebben is, de most 
is, a községháza teljes felújítása, átalakítá-
sa idején felvetődött annak gondolata, hogy 
egy emléktáblával illendő lenne megörökí-
teni ezt a teljesítményt, a falut gazdagító ti-
zenhét esztendő közéleti munkálkodásának 
eredményeit. Ezzel illene  tisztelegni emléke 
előtt! Nagyon megérdemelné, mert nem sok 
olyan közéleti szolgálat mutatható fel a kör-
nyék falvaiban, mint az Övé. A Trianon tra-
gédiájából feltápászkodó országban kevés 
olyan községi vezető volt, mint Turák István.  
Ő felmérte az óriási veszteséget, tisztelte, 
becsülte azokat az államférfiakat, akik igaz-
ságos módon szerették volna véghez vinni a 
békekötést, de a bekövetkezett tragédia után 
kiutat, megoldást kerestek a magyar prog-
resszió erőinek összefogására, a magyar 
élet folytatásának lehetőségeire, az óriási 
veszteség ellentételezésére. S mindezt ma-
gyar módra, a rendelkezésre álló természeti 
adottságok mellett, a  kor technikai fejlettsé-
ge, az ország rendelkezésére álló energiai, 
technikai adottságainak felhasználásával, 
a magyar föld, a magyar falu felértékelésé-
vel, nagyarányú fejlesztésével. Huszonnyolc 
éves volt a Trianon megtörténte idején és 
jogi abszolutóriummal a zsebében, elkezdte 
jegyzői tevékenységét s rá három évre Tá-
piógyörgyére került segédjegyzőnek, 1924-
től volt a község nagytekintélyű főjegyzője. 
Az a virágzó, rendezett, a földjéből megélni 
tudó, gazdag állattartással rendelkező ma-
gyar falu képe lebegett előtte, melynek népe 
éppen a falu rendezettségével, gazdagodá-
sával tud magasabb művelődési szintre jutni, 
a széchenyi elképzeléseket valóra tudja vál-
tani. Történelemben való gondolkodásának 
szép példája az 193o. augusztus 30-án a 
község képviselőtestületének ülésén elmon-
dott beszéde és javaslata: „Immár tíz éve 
múlott a kegyetlen békekötésnek, s az el-
múlt évtized bebizonyította a csonka ország 
lakosságának életrevalóságát, szorgalmát, 
bizonyította a környező, természetellenes 
megnagyobbodott országokkal szembeni 
kultúrfölényét. Bebizonyította azt is, hogy a 
csonka ország mai határai között népének 
minden igyekezete dacára életképtelen s 
halálra van itélve. Ez elkerülhetetlenül arra 
kényszeríti az országot, hogy minden esz-
közt megragadjon a határok megváltozta-
tására. Maga a határvonal is természetelle-
nes, s ez a második legnagyobb érv, amely 
a határok revizióját elkerülhetetlenné teszi. 
Csak a rosszakarat, csak az írígység, az 
emberi gonoszság képes arra, hogy ilyen 
határok fenntartását erőszakolja.” Javasolta, 
hogy a község közönsége nevében üdvöz-
lő távíratban köszöntsék az elévülhetetlen 
érdemeket szerzett Lord Rothemere-t, aki, 
élharcosa volt a trianoni békeszerződés 

reviziójának. Ez folytatása volt annak gesz-
tusnak, amivel 1921. május 22-én a községi 
képviselőtestület Tápiógyörgye Díszpolgárá-
vá  fogadta a béketárgyalás delegációjának 
elnökét, Gróf Apponyi Albertet. A keresztre 
feszített ország képe, a revizió elkerülhetet-
lensége és a tovább élni akarás lehetőség 
keskeny mezsgyéjének megtalálása lebe-
gett szeme előtt, ezért revelációként élte 
meg a bécsi döntést. „1938. december 2. 
A főjegyző megemlékezik a Felvidék egy 
részének visszacsatolásáról. Jelenti ezzel 
kapcsolatosan, hogy a két bíróval történt 
megállapodás alapján a Komárom megyei 
Nagymegyer visszatérő községnek a vissza-
csatolás emlékére zászlót vett. Felolvassa 
a Nagymegyer községnek írt kisérősorokat 
majd Nagymegyer község elöljáróságának 
a válaszát. 1939. június 5. Főjegyző jelenti, 
hogy a Tápiógyörgyei Levente Egyesület a 
Nagymegyeri Levente Egyesületnek leven-
tezászló ad, amellyel kapcsolatosan az or-
szágzászló felállítása is időszerűvé válhat.
Az elöljáróság a két zászló költségeire 550-
600 Pengőig terjedő összeget szavaz meg. 
Az ügy előkészítésével a levente főoktatót 
s a törvénybírót, valamint a főjegyzőt bízza 
meg….” „…1939. augusztus 24. Főjegyző 
jelenti, hogy Kárpátalja visszatérésével kap-
csolatosan keletkezett testvérközség moz-
galomban a községnek részt kell vennie. 
A Községi Jegyzők Országos Egyesülete 
Testvérközségül Zsófiafalva Bereg várme-
gyei községet ajánlja amelynek 350 lakosa 
van, akikből 6 ruthén.”…” 1940. október 21. 
Főjegyző jelenti, hogy az országzászló fel-
állítása időszerűvé vált. Javasolja, hogy az 
országzászlót a vásártéri (később TÜZÉP te-
lep!) iskola helyen állítsa fel a község, s hogy 
a felállítás költségeit a hősi szobor  költsé-
geire tartalékolt összegből fedezze. Javasol-
ja ezzel kapcsolatosan, hogy a felállítandó 
országzászlónak testvérzászlaját az oláh 
rabságból felszabadult Székelyföld egyik kis 
községének Csíkrákosnak adományozza a 
község, s, hogy ennek költségeit is a fenti 
pénzből fedezze.” Turák főjegyző mindezt a 

Trianonnal összefüggő tennivalókat lelkese-
déssel végezte annak ellenére, hogy „ a Pest 
vármegye törvényhatóságának kisgyűlése 
459/kgy.- 1941. számú véghatározatával Tu-
rák István vezetőjegyző nyugdíját 1941. feb-
ruár 1-től kezdődőleg állapította meg.”  Nem 
akart nyugdijba vonulni, hisz negyvenkilenc 
éves volt de rosszakarói írígykedve látták 
kiemelkedő teljesítményét és azt sem látták 
szívesen, hogy Dr Matolcsy Mátyással, Miló 
Tóth Jánossal, a terület országgyűlési képvi-
selőivel szivélyes, baráti kapcsolatot tartott. 
Magam szégyenkezve olvasgattam azt a 
fogalmazvány piszkozatot, amelyben felje-
lentették a kormányzóhoz, azzal, hogy a me-
zőgazdasági szakiskola részére felajánlott 
3.200 négyszögöles telket 11.000,- pengőért 
akarta eladni a községnek. Valóságban sze-
mélyi igények, kérdések álltak  a háttérben,- 
ez az új főjegyző választásnál egyértelműen 
igazolódott.

Százhúsz évvel ezelőtt, 1892-ben szüle-
tett Nagykátán. Középiskoláit Vácott, a jegy-
zői tanfolyamot Budapesten végezte. Okle-
velének megszerzése után Kiskunmajsán 
anyakönyvvezető-helyettesként dolgozott, 
majd bevonult katonának. A 4. honvéd gya-
logezrednél szolgált, kikerült a frontra, fog-
ságba esett és 1919-ben zászlósként szerelt 
le, mert közben a jogi egyetemen abszolutó-
riumot szerzett. 1920-tól 1923-ig Nagykátán 
volt segédjegyző, majd 1923-ban Tápiógyör-
gyén helyettes vezetőjegyző, 1924-ben pá-
lyázat útján az elnöklő Ney Géza főszolga-
bíró kihirdette, hogy a leadott 46 szavazatból 
41 Turák Istvánra esett, ezért Turák Istvánt 
Tápiógyörgye község megválasztott főjegy-
zőjének jelentette ki. Megválasztása után 
nagy lelkesedéssel, ambícióval fogott hozzá 
a község több évtizede húzódó gondjainak 
megoldásához. Intellektuális adottságait, 
szakmai felkészültségét bizonyítandó mind-
azt, amit  Trianon után, egy alföldi magyar fa-
luban meg tudott valósítani, a Községi Jegy-
zők Országos Egyesülete kérésére: „Városi 
és falusi kultúra” címen egy harminc 
lapos füzetecskében összegezte és 
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Turák István főjegyző emléktáblája alá

TurákIstván,Nagykáta1892.október13.-Tállya1955.november13.



Tápiógyörgye bel- és külterülete számos 
változáson ment át az elmúlt évtizedekben. 
A Faluújság hasábjain elindított cikksorozat 
célja továbbra is a község építészeti emlé-
keinek megőrzése írott és képi formában. 
Ezért is örömmel vesszük a megkeresésün-
ket azok részéről, akik régi fényképekkel 
rendelkeznek egykori, mára lebontott épü-
letekről, jelentősen átalakult vagy megszűnt 
utcarészletekről, korabeli közterekről. 

A most bemutatott fénykép megjelent a 
Györgyei Kalendárium 1993. évi számában, 
ahol illusztrációként szolgált Dr. Ódor László 
„Tápiógyörgye Kalendáriumába” című írásá-
hoz. A felvétel a templomtoronyból készült, 
mintegy madártávlatból bemutatva a telepü-
lés központi részének a 2. világháborút kö-
vető elrendezését. A datáláshoz nagy segít-
séget nyújt a villamos hálózat látványa, mely 
1949-ben lett kiépítve a községben. Előte-
rében, részben lombozatok takarásában, 
a község 1898-ban épült iskolája látható, 
mely előbb az elemi, majd az általános isko-
lai oktatás számára szolgált öt tanteremmel, 
illetve igazgatói irodával. Az épület 1988-ig 
működött eredeti funkciójában, majd a rend-
szerváltozást követően lebontották, ma ját-

szótér található a helyén. Az iskola mögött, 

vele párhuzamosan, előbb a máig létező 
közellátási iroda, majd a községháza tető-
szerkezete húzódik. Végül, egészen a hát-
térben, az állami iskola, jelenleg zeneisko-
laként funkcionáló szecessziós épületének, 
alpesi stílusban emelt tetőzete tornyosodik. 
A környezetben történt legnagyobb változást 
a mai Szent István tér parkjának helyén állt 
egykori épületegyüttes látványa nyújtja. Az 
apró házak szorosan illeszkedve egymás-
hoz körkörösen lehatárolták a területet, kö-
zépen zárt udvart alkotva. A hozzánk legkö-
zelebb eső épületrészben, egy időben Izsold 
Tibor zöldséges üzlete működött, a túlolda-
lon, bejáratával az artézi kútra tekintve Lász-
ló Jenő kereskedése üzemelt, mely később 
a Hangya Szövetkezet tulajdonába ment át. 
Az itt talált építményeket a hatvanas évek-

ben lebontották, a jelenlegi térelrendezést 
kialakítva. A zárt tömb és az iskola között a 
korábban bemutatott Kis köz bejárata figyel-
hető meg, mely a Községháza környezeté-
ben végződött. A kép jobb felső sarkában 
a Braun testvérek boltja mutatkozik, amely 
nagytermével népművelési, szórakozási, 
tánc mulattsági összejövetelek rendezésére 
is alkalmas volt. Később a Reichmann Miksa 
tulajdonába került, a világháború után Dü-
höngő néven vált közismertté. Napjainkban 
az ún. Siska-féle ház áll a helyén. Messze 
a háttérben, nehezen észrevehető módon a 
téglagyár kéménye magasodik. A kép jobb 
alsó sarkában az egykori tornakert fasorral 
szegélyezett, kerítéssel lehatárolt részébe 
tekinthetünk be, manapság a plébánia kertje 
található itt fenyőfákkal övezve.

DECEMBER 7. OLDALHelytörténet

megjelentetette 1937-ben. Ebben lényegé-
ben összegezte mindazt, amit megválasz-
tása után a Képviselő-testülettel egyetértés-
ben sikerült a községben megvalósitania, 
hangsúlyozva a teendők közötti fontossági 
sorrendet.  Ebben volt vitája hivatalosságok-
kal, amikor az állami támogatások iránti ké-
relmeket fogalmazta. Mélységesen meg volt 
győződve arról, hogy a sáros, sokszor jár-
hatatlan agyagos, nyáron poros utakat kell 
megépiteni, hisz ez a mindennapi teendők 
elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Ez a mező-
gazdasági munka elvégzésének, az állattar-
tásnak elengedhetetlen feltétele. A termelés, 
értékesítés, a falusi pénzcsinálás előfelté-
tele a kulturált piactér, vásártér kialakítása, 
rendbentartása, vidéki piacozók, vásározók 
kedvező feltételek melletti fogadása.  Közsé-
gének múltbéli hagyományaira, szociológiai 
feltételeire hivatkozva rendkívül fontosnak 
tartotta az állattenyésztés intenzitásának 
növelését, új fajták meghonosítását és  az 
állatartás példaszerű bemutatását. Ezért 
tartatott rendszeresen állatbemutatókat, 
ezért hívott gödöllői, keszthelyi, mosonma-
gyaróvári agrár szakembereket előadások 
tartására, ezért tartotta fontosnak a mező-
gazdasági szakképzés megreformálását, a 
községben való megszervezését, „aranyka-
lászos „ tanfolyamok rendszerének kialakí-
tását. A Gazdakör megalapításával, okszerű 
legelőgazdálkodással, Legeltetési Társulat 
létrehozásával, kiváló apaállatok vásárlá-

sával, a „ bikaistálló „, a „ csődörök palotájá 
„-nak megvalósításával példát adott, ezért 
kapta a legigazságtalanabb támadást. A 
Duna-Tisza közén ez az állattartási épület 
elrendezettségével, felszeretségével példa-
mutató volt,- sokan megnézték belföldről is, 
külföldről is szakemberek. Elhelyezkedésé-
vel nem volt a legszerencsésebb a plébá-
nia, iskola, kisgazdakör, artézikút közelsé-
gében de a másik lehetőség meg kiesett a 
nagy távolság miatt. A tejszövetkezet rövid 
idő alatti felfutása, a tejes gazdák 273.000 
pengős évi forgalma, a hitelszövetkezet hi-
telezési hajlandósága, a betétek nagyará-
nyú növekedése, a Hangya forgalmának 
megsokszorodása, hiteles mérlegek működ-
tetése, a baromfi tartás iránti kedv fokozása, 
hatósági hentes kimérőszék működtetése a 
turáki koncepciók eredményességét bizo-
nyították.

Földvásárlás, telekigénylés, házépítési 
szándék, a falu csinosításának, szépítésé-
nek igénye hozta magával a falu rendezé-
si tervének kidolgoztatását, vizelvezetési 
árkok legtermészetesebb kialakítását, és a 
termelésre alkalmatlan területek erdősíté-
sét, a falu utcáinak fásítását, gyermekjátszó-
terek kialakítását. A kiserdő közel kilencven 
éves mocsári tölgyei ennek a szándéknak 
élő, sajnos ritkuló bizonyságai.

Közösségi egyletek, körök, klubok, könyv-
tárak, kaszinó, kulturális lehetőségek meg-
teremtését legalább annyira fontosnak tar-

totta, mint a gazdasági tényezőket, ezért 
vállalta ezek elnöklését, vezetését, ezekről 
való anyagi gondoskodást.  Nem értett egyet 
az iskolák központosításával, azt vallotta, 
hogy az iskolás gyermeknek minél közelebb 
és minél gyorsabban kell elérniök az iskolát. 
Életének és munkájának summázataként 
ideidézem írásban megőrzött gondolata-
it: „Végre elérkeztünk a városi emberek 
szemüvegén keresztül legelsőnek tartott 
kultúrtényezőjéhez a villanyhoz. Kell ez is. 
Szeretjük mi falusiak is, mert világosságot je-
lent de csak akkor gyujtsuk meg, amikor már 
van mit a világosságra vinnünk, amikor nem 
pocsolyákat és sarat, hanem fásított, szép 
helyet, kiépített utakat, nem gazos, rendet-
len zugokat és viskókat, hanem rendezett, 
tiszta utcákat, takaros, rangos gazdaháza-
kat, udvarokat, istállókat tudunk fényében 
megmutatni. Ha a falusi kultúra fejlesztésé-
nél ezt a sorrendet tartjuk be, hiszem, hogy 
boldog falvakat teremtünk, melyeknek lakói 
elégedettek lesznek, ahol gyermekkacagás 
veri fel az utca csendjét, amely kacagás, 
lárma, pajkoskodás az egyedüli záloga Ma-
gyarország feltámadásának.”

Hetven esztendeje, hogy itt hagyta a falut 
de főjegyzői tevékenysége, tanácsai, meg-
látásai, közgazdasági, közigazgatási elgon-
dolásai ma is érvényesek, munkájának ma 
is van hitele, jövőbe mutató, jövőt egyengető 
aktualitása. Emléke megmaradt Tápiógyör-
gye legendáriumában. Bihari József

Változó 
faluközpont

Látkép a 
templomtoronyból

Németh Csaba



A 2012/2013-as tanévtől fokozatosan élet-
be lép az új Köznevelési törvény (a hivata-
los neve: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről). Az eddigi törvényi szabályo-
zástól eltérően, mint az a nevében is benne 
van, a „nevelés” kerül központi szerepbe. A 
tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási Tagintéz-
ményt ez a következőképpen érinti.

Ez év novemberében megalakultak a já-
rási illetékességi területű tankerületek. Az 
elmúlt tanévben intézményünk fenntartói 
társulásba került Jászboldogházával és az 
azóta kivált Jászalsószentgyörggyel. A tár-
sulási tagság miatt iskolánk nem a nagyká-
tai tankerülethez került, hanem a Jászapáti 
központúhoz. Amennyiben a társulás a tan-
év végén megszűnik, úgy a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola a területileg illetékes nagy-
kátai tankerülethez kerül.

Az új törvény érvénybelépésével iskolánk-
ban idén az egyik legjelentősebb változás az 
volt, hogy 2012. szeptember 1-jén bevezet-
tük a mindennapos testnevelést az iskolai 
nevelés-oktatás első és ötödik évfolyamán 
felmenő rendszerben. A következő év janu-
ár 1-jétől a települési önkormányzatok által 
fenntartott köznevelési intézmények az óvo-
dák kivételével állami fenntartásba kerülnek, 
a települési önkormányzatok jogszabályban 
meghatározottak alapján működtetői szere-
pet kapnak. Ez azt jelenti, hogy a pedagógu-
sok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő alkalmazottak bérét és annak járulé-
kait a központi költségvetés finanszírozza. 
A működtetési kiadásokat (rezsi költségek, 
felújítások, takarítási kiadások) sem tudja a 
község önkormányzata állni, ezért ezen fel-
adatok ellátását is az állam fogja valószínű-
leg biztosítani. Ekkortól kezdve adja majd az 
eddig önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek vezetőinek megbízását az oktatásért 
felelős miniszter által felállított Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. Tehát az igaz-
gatói kinevezések is központi hatáskörbe 
kerülnek.

A tankötelezettség végére vonatkozó új 
szabály 2012. szeptember 1-jétől hatályos, 
azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, 
melynek értelmében először azok számá-
ra csökken a tankötelezettségi korhatár 16 
évre, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadi-
kosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra 
járnak.  A törvény legtöbb újdonsága a 2013-
2014-es tanév kezdetén kerül bevezetésre.  
Az általános iskolában 16 óráig kell meg-
szervezni a foglalkozásokat, ami gyakorla-
tilag az egésznapos iskola intézményét je-
lenti. A pedagógusok előmeneteli rendszere 
(életpálya-modell) is ekkortól lépne életbe, 
de erre eddig még nem kaptunk megerő-
sítést. Sajtóhírek szerint az állam 2013-as 
költségvetési mutatóitól függ, hogy lesz-e rá 
elég pénz.

A pedagógusok új típusú munkaidő-szá-
mítása is innentől kerülne bevezetésre, mely 

értelmében a kötelező óraszámok 22-ről 
32-re emelkedhetnek. Ez az egyik legkénye-
sebb kérdés, hiszen így tanárelbocsájtások-
ra lehet számítani.

Az intézményvezetők létszámára és óra-
számára vonatkozó új rendelkezések is 
ekkortól hatályosak. Törvényi szabályozás 
mondja ki, hogy egy adott létszámú iskolá-
ban hány igazgatóhelyettesnek és iskola-
titkárnak kell dolgoznia az igazgató mellett. 
Ekkortól kerül bevezetésre általános iskolá-
ban felmenő rendszerben az erkölcstan és 
a helyette választható hittan.  A következő 
tanévtől kell, már nyolc gyermek esetén is, a 
szülők kérésére óvodát vagy alsó tagozatot 
szervezni a kistelepüléseken. A tankönyvek 
ettől a tanévtől válnak fokozatosan ingye-
nessé az elsőtől a nyolcadik évfolyamig. A 
fent említettek a november 29-i helyzetet 
tükrözik, de folyamatosan változhatnak, hi-
szen az értelmező rendelkezések kiadásai 
és a törvényi módosítások mindennaposak.

Kollégáimmal együtt bízunk abban, hogy 
bármilyen fenntartói váltás is lesz a község-
ben, a szülők és a gyermekek ebből semmit 
nem fognak észrevenni és a tanítás zavar-
talan lesz.

Közeleg a Karácsony, ezért magam és 
kollégáim nevében kívánok Kellemes Ünne-
peket, és örömökben gazdag boldog új évet 
mindenkinek.
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Az iskolát érintő törvényi változások

Juhász Attila

Novemberi utazók
Novemberben öt alsós osztály is részt vett 

számukra különleges és érdekes kirándu-
láson. Az 1. a-sok a budapesti állatkertben 
jártak, ahol az állatok sétáltak és sütkéreztek 
a napon. Legjobban a medvék, az elefántok, 
zebrák, valamint a majmok tetszettek nekik. 
Bementek a Varázshegybe is, ahol meghall-
gatták a delfinek beszédét. Végül egy szen-
zációs időutazáson vettek részt; a jégkor-
szakba látogattak el. Hazafelé a repülőtéren 
megnézték a felszálló repülőket. 

A 4. a és b osztály szintén Budapesten 
járt ebben a hónapban. A Pesti Színházban 
Dés László – Geszti Péter – Békés Pál: A 
dzsungel könyve című musicalt nézték meg. 
Ez a darab 16 éve kápráztat el előadásról 
előadásra gyereket és felnőttet egyaránt. 
Már ez maga egy hatalmas élmény volt, de 
a Nemzeti Múzeumban is jártak, ahol a tár-
latok érdekes délutáni programot nyújtottak 
számukra. A 2. és 3. a osztály Kecskemétre 
utazott, hogy a Katona József Színházban a 
Bors néni című örökzöld mesét nézzék meg. 
Az interaktív előadáson a gyerekek maguk 
is színészekké változhattak; fönn voltak a 
színpadon, játszottak és énekeltek a színé-
szekkel együtt. S mert „Bors néninek” éppen 
aznap volt a születésnapja, föl is köszönthet-
ték. 

Remélem minden tanítványunk, s az őket 
elkísérő szülők is maradandó élményekkel 
tértek haza.      Miskolcziné Muzsalyi Éva

ÖKO vetélkedő
Iskolánk ÖKO csoportja Madárvédelem, 

téli madáretetés címmel vetélkedőt rendezett 
a 3-4. évfolyamnak 2012. november 13-án. 
A gyerekek az előzetes felkészüléshez fali-
újságról, könyvekből, internetről gyűjthettek 
anyagot. A versenyen nagy volt az izgalom a 
madárvédelmi TOTO kitöltése után. Néhány 
csapatnak kisebb fejtörést okozott a költöző 
és az itthon maradó madarak elhelyezése 
Magyarország térképén. Fokozódott a han-
gulat amikor a versenyzők az állóképessé-
gükkel is bizonyíthattak: ”szárnycsapásokat” 
mértünk időre és „gólyaállást” figyeltünk ár-
gus szemekkel. Apró magvakat számlálgat-
tunk a „képzeletbeli madáretetés” után.

Az ötletes feladatok megoldásai végül ki-
alakították a rangsort.
1. helyezett /4.a/ Csomay Fanni, Hugyik Eri-
ka, Nagy Cintia, Pikács Ábrahám
2. helyezett /4.b/  Farkas Dávid, Gabella Pál,  
Marton Julianna
3. helyezett /3.a/ Farkas Demeter, Kiss Dáni-
el, Megyes Martin

A győztesek értékes jutalomban részesül-
tek. A részt vevő 33 főből senki nem távozott 
üres kézzel. Köszönjük ezt az ÖKO csoport 
okosan gazdálkodó szervezőinek.: Teréki 
Katalin, Szabó Erika, Tóth Lászlóné, Vágány 
Antalné tanítónőknek.

Gratulálunk a győzteseknek!
                             Tóth Lászlóné  

Szavalóverseny: 
2012. november 22.

Az utóbbi években ősszel tartjuk a vers-
mondók találkozóját a könyvtárban.

Osztályszintű szavalóverseny után ke-
rül ki 3 fő az iskolai döntőbe.

Ezen a délutánon minden győztes tanu-
ló becsülettel helytállt a zsűri és a közön-
ség előtt. Szép, tiszta beszéddel, helyes 
artikulációval mondták a színpadra ter-
mettek a választott költeményeket, részle-
teket. A döntés nehéz volt, mégis megszü-
letett a nyertesek névsora, akik oklevelet 
és könyvjutalmat kaptak.

Örömteli érzés, hogy egyre többen sze-
retik és tanulják a szép verseket.

Reméljük, hogy jövőre ugyanilyen szín-
vonalasan tudunk bemutatkozni a nagy-
számú közönség előtt.

Helyezettek: 1. Molnár Sarolta Tímea 
/2.a/, 2. Németh Balázs /2. b./, 3. Kazinci 
Martin /2. a/

1. Marton Júlia /4. b/, 2. Ohnsorge Nóra 
/3. a/, 3. Varró Ivett / 3. a/

Különdíjat kapott  Juhász Dávid /1. a/, 
Kamuti Botond /1. a./

Gratulálunk a győzteseknek! Tóth Lász-
lóné, Pintér Irén rendezők.

Tóth Lászlóné
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A Községi Könyvtár szolgáltatásai:
- könyvek, folyóiratok kölcsönzése
- kézikönyvek helyben használata
- csoportos foglalkozások gyermekek szá-
mára
- rendezvények/író-olvasó  találkozók, kiál-
lítások, stb./ szervezése
- internet használat biztosítása
- fénymásolás, nyomtatás, szkennelés

A 2012-es év statisztikai adatai /decem-
ber 1-jei  állapot szerint/
- könyvállomány: 24700 kötet
- beíratkozott olvasók száma: 230 fő
- személyes használat összesen: 2264 fő
14 év alatti: 1469 fő
kölcsönzések száma összesen: 1091 alka-
lom - ebből 14 év alatti: 752  alkalom  
kölcsönzött kötetek száma össz.: 3024 kö-
tet - ebből 14 év alatt: 1591 kötet
internet használat összesen: 363 alkalom - 
ebből 14 év alatt: 171 alkalom

Óvodai csoportok 5 alkalommal látogat-
tak be hozzánk, iskolai osztályok 27 órát 
töltöttek könyves környezetben. 

Éves programjaink az alábbiak szerint 
alakultak:

Januártól május  közepéig  12 mesedél-
utánon vehettek részt az érdeklődő, olvas-
ni  szerető gyerekek, mely a  meseolvasás 
mellett rejtvényfejtést, mesefilmek megte-
kintését és társasjátékozást tartalmazott.

Február 7-én Könyvtári vetélkedőn mér-
ték össze tudásukat az alsó tagozatosok 
csoportjai.

Április 3-án Húsvéti játszóházat szer-
veztünk a napközis kollégákkal karöltve 50 
gyerek számára.

Április 12-től május 6-ig Kun Éva grafikus 
kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. 

Május 19-én író-olvasó találkozót tartot-
tunk. Községünk egykori ismert és elismert 
tanára, Kállai Vilmos  Nádszálak az őszi 
szélben  című könyvének bemutatója nagy 
érdeklődésre tartott számot.

Október 26-án Őszi délutánt szerveztünk 
a napközis tanulóknak.  Kézműves foglal-
kozás, őszi dalok éneklése, találós  kérdé-
sek  megfejtése szerepelt a palettán.

November 22-én Szavalóverseny  hely-
színe volt a könyvtár.

December 20-án Karácsonyi játszóház-
zal hangolódunk az ünnepre. Karácsonyi 
díszeket  készítünk, alkalomhoz illő zenét 
hallgatunk  és karácsonyi történeteket ol-
vasunk fel.

A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából 
könyvtárunk  2. alkalommal vehet  részt 
a Márai programban, mely alkalmanként 
400-400 ezer forint értékű szép- és tényiro-
dalmi művel gazdagítja állományunkat. Az 
első forduló köteteit 2011. decemberében 

kaptuk meg, a második forduló kiadványait 
ebben a hónapban szállítják.

A program célja – a nemzeti kultúrkincs 
megőrzése mellett – az értéket képviselő 
könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz, 
az olvasáskultúra fejlesztése, valamint a 
magyar kortárs szerzők támogatása és 
megismertetése.

Jó állapotú használt könyvekkel is meg-
ajándékozott bennünket  néhány olvasónk.

Köszönetünket fejezzük ki a könyv-
adományokért  Berkes Istvánnak, Bugyi 
Sándornak, Lengyelné Tanczik Évának, 
Vágány Józsefnek, Varga Jánosnak és 
Zahalka Bélának.

Decemberi nyitva tartásunk :  december 
23-ig a megszokott rendben várjuk olvasó-
inkat december 24-től  január 2-ig a könyv-
tár zárva tart.

Minden kedves Olvasónak sok szép 
könyvet kívánok a fa alá!

Könyvtári hírek

Szabó Erika

2012. október 4-én a Faluház nagy-
termében jótékonysági koncertet adott 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
fagott tanszaka. A bevételt Ivanics Bog-
lárka családjának megsegítésére ajánlot-
ták fel. Lakatos György fagott művész és 
növendékei (Beleznai Anna, Bánfi József, 
Szabó Krisztina, zongorán Kiss Petra) 
felejthetetlen élményben részesítették 
a közönséget. Zenéjükből áradt a pro-
fizmus, a zene szeretete, a könnyedség 
és az elhivatottság. Lakatos Művész Úr 
humora, lehengerlő stílusa a legkisebbek 
érdeklődését is felkeltette, mi több, sok 
ismerettel gazdagította – aktív szereplővé 
téve – őket az est folyamán. (Az ajándé-
kok igen nagy motivációs tényezőt jelen-
tettek ebben.)

Mottójuk: „Akinek barátja van, mindig 
remélhet.” Sok ember szemébe csalt 
könnyet az est végén, hiszen mindenki 

tudta, milyen nemes szándék vezérelte 

őket, hogy szabadidejüket feláldozva, sa-
ját költségükön leutazzanak Budapestről, 
és elvarázsoljanak bennünket. 

Elismerésünket fejezzük ki Bánfi József 
kiváló fagottos tápiógyörgyei lakosnak 
színvonalas játékáért és a szervező mun-
káért.

Köszönjük a felemelő élményt, az em-
lékezetes előadást!

Jótékonysági 
koncert

Szabó Erika

Köszönetet mondok az október 
4-én megszervezésre kerülő jóté-
konysági koncertért.

Köszönöm a szervezőknek, a 
fellépőknek és mindenkinek, aki 
segített.

Ivanicsné Dömők Margit



Folytatás a címlapról.
A rendezvény második helyszíne a Falu-

ház volt. Az ide belépők gyönyörű kiállítást 
tekinthettek meg óvodásaink és iskolásaink 
alkotásaiból, melyek az őszhöz és a szü-
rethez kapcsolódtak. A gyerekek közül már 
sokan a bejáratnál leragadtak. Itt ugyanis 
Juhász Ildikó és Bene Béla várta az érdek-
lődőket, hogy méhviaszgyertyát készíthes-
senek.

Azokat, akik tovább haladtak, a nagy-
teremben igazán színvonalas program 
várta. A szüretről beszélt, mesélt, énekelt 
és táncolt itt mindenki. Elsőként Nyitrainé 
Józsa Erzsébet irányításával a Gondozá-
si Központ lakói sorakoztak fel, akik ver-
sekkel, történetekkel idézték fel a szüret 
hangulatát, a bor jó tulajdonságait. Ennek 
hatására egyre többen kaptak kedvet a 
közönség soraiban ahhoz, hogy a büfében 
megkóstolják a finomabbnál finomabb bo-
rokat, amelyek egyenesen a dimbes-dom-
bos Szépasszony-völgyéből kerültek ide az 
Alföldre.

A legidősebb korosztályt a legfiata-
labb váltotta a színpadon. Az óvodások 
Lestákné Vajon Ildikó és Füleki Ildikó óvó-

nők segítségével megmutatták a nagyérde-
műnek, hogyan is kell mulatni. Hagyomány-
őrző ruháikban olyan vidáman táncoltak és 
énekeltek, hogy az ember maga előtt látta, 
a domboldalról vígan lesétáló puttonyos 
szüretelőket. A fiúk úgy megtáncoltatták a 
leányokat, hogy igazán példát vehetnek ró-
luk a mai fiatal legények.

Az általános iskolás korosztály is kivette 
a részét a munkából. Tóth Lászlóné Erzsike 
néni felkészítésének köszönhetően verse-
ikkel tovább fokozták a jókedvet. Olyannyi-
ra, hogy a nagykátai Katica Nyugdíjas Klub 
tagjai alig várták, hogy a pódiumra kerül-
hessenek. Visszafogottabb és ritmusosabb 
dalaik közé egy-egy táncot csempésztek. 
Hol az asszonyok ropták a színpadon, bo-
rosüveggel a fejükön, hol a férfiak járták a 
botos táncot. Lelkesedésük, erejük irigy-
lésre méltó mindannyiunk számára. Azt hi-
szem sokan szeretnénk, ha a munkás évek 
után is úgy égne a tűz bennünk, ahogyan 
a klub táncosaiban. Fáradhatatlan jókedv-
vel és lelkesedéssel adták elő műsorukat. 
A györgyei Vadvirág Nyugdíjas Klub köz-
reműködésével kaptuk meg az elérhetősé-
güket (hiszen ők más fellépésük miatt idén 
nem tudtak jelen lenni rendezvényünkön), 
amelyet ezúton is köszönünk.

A szüreti mulatság műsorából természe-
tesen nem hiányozhatott az ifjúsági fúvós-
zenekar sem. A hagyományőrző ruhákba 
öltözött együttes magyaros indulókkal, 
dallamokkal készült Tatai József karmester 
vezetésével.

A programok szünetében hirdettük ki a 
szüreti rajzpályázat nyerteseit. Nagyon ne-
héz dolgunk volt, hiszen sok alkotást adtak 
át nekünk, s legszívesebben mindenki szá-
mára jutalmat osztottunk volna ki. Persze 
akkor ez nem verseny lett volna. Több kor-
csoportban adtunk át emléklapokat és dí-
jakat, mint minden évben. (Kis és középső 
csoportos, nagycsoportos, alsó tagozatos 
és felső tagozatos gyermekek számára.) 
Jó volt látni, hogy a jelenlévők milyen öröm-
mel vették át jutalmaikat, reméljük, hogy 
jövőre is szívesen alkotnak majd erre az 
eseményre. (Személy szerint azt is remé-
lem, hogy legközelebb több gyermeknek 

adhatjuk át személyesen a jutalmat és a 
velejáró tapsot!)

Az est utolsó előtti fellépőjeként a 
Tápiómente Táncegyüttes táncosai álltak a 
közönség elé. A fiatal fiúk és lányok külön-
féle magyar táncokat, páros táncokat, legé-
nyest adtak elő. Ha nem bent lettünk volna 
a teremben, azt mondanám, hogy porzott 
a lábuk alatt a föld, annyira ropták. De ak-
kor, amikor az öt legény táncolt, vérmér-
sékletüket látva és még inkább érezve, azt 
gondoltam, hogy nem fogja bírni a színpad, 
leszakad alattuk. Szerencsére nem így tör-
tént. Befejezésül, hogy ne csak a magyar 
tánckultúrából kapjunk ízelítőt, cigány tán-
cot adtak elő a hozzá tartozó népviselet-
ben. Fantasztikus élmény volt a jelenlévők 
számára, és ilyenkor talán mindenkinek a 
fejében megfordul, hogy nem ártana visz-
szatérni eleinkhez, s újból megtanulni tán-
colni, a magyar temperamentumot újból a 
magunkévá tenni.

Mint minden évben, idén is összeállt a 
zenekaros fiatalság köréből egy csapat, 
akik Lellei Márta koreográfiájával egy né-
met nemzetiségi gyertyás keringőt adtak 
elő. A fényeket lekapcsolták a nagyterem-
ben, kint már kezdett alkonyodni, s a félho-
mályban a gyertyák fényénél megható zá-
rása volt ez ennek az októberi délutánnak.

Fiatalokat és időseket egyaránt visz-
szavárt estére az egyesület és a hajnalig 
zenélő nagykátai Party-zenekar. Reméljük, 
hogy mindenki, aki megtisztelt bennünket 
jelenlétével, jól érezte magát, s várja a jövő 
évi mulatságot!

Karácsonyi meghívó
A karácsony nem jöhet el úgy, hogy ne 

csendülnének meg az ünnep hangjai a 
Faluház nagytermében. Ahogyan mindig, 
idén is hosszú próbák alatt készülünk a 
karácsonyi hangversenyre, hogy a szent 
estén is ott motoszkáljanak majd a dalla-
mok mindenki fülében. Hiszen a zene min-
den ünnepet körülvesz, képes a lelkünkből 
szólni, s az érzéseinket, a szeretteinkkel 
való együttlétünket ezen a napon még va-
rázslatosabbá tenni. Ezúton szeretnénk 
mindenkit meghívni karácsonyi hangverse-
nyünkre, hogy a zene szeretetének ajándé-
kát tehesse majd a fa alá. 

„A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsö-
nöz a mindenségnek, szárnyat az élmény-
nek, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a 
szomorúnak, derűt és életet mindennek. 
Lényege a rendnek, és útja minden jóhoz, 
igazságoshoz és széphez vezet, amelynek 
csak láthatatlan, de kápráztató, szenvedé-
lyes és örökkévaló alakja.” /Platón/

Idén is sokan támogattak bennünket 
adójuk 1%-val, amelynek köszönhetően 
egyesületünk mintegy 130 ezer forintot ka-
pott. Ezúton is köszönjük mindnyájuknak a 
segítséget, és kérjük, gondoljanak az ifjú 
fúvósokra a következő évben is!

Adószámunk: 18690572-1-13
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„Zenészvilág”- Szüreti mulatság Tápiógyörgyén

Füle Zsuzsanna

SzínpadonanagykátaiKaticaNyugdíjasKlubtagjai



Elismerő, biztató könyvismertetés széljegyzetei

Utolsó éves bölcsész hallgatóként 
minden péntek délutánunkat a Szege-
di Ideg és Elmekórtani Klinika valamint 
Agykutató Intézetben töltöttük, miután 
a kötelező óraszámot igazoltatni kellett, 
enélkül a dékáni hivatal nem fogadta 
el félévünket. A klinika igazgatója Dr. 
Huszák István professzor úr volt, aki 
szivélyesen fogadott bennünket. Huszák 
egyébként Szent-Györgyi Albert legjobb 
barátja volt, ha Szegeden járt, mindig 
náluk  szállt meg. Fiát, aki tragikus körül-
mények között autó szerencsétlenség-
ben halt meg a város legjobb komikus 
színészével, - tanítottam a Szegedi Rad-
nóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban. Dr.  
Varga Nándor egyetemi docens tartotta 
a vetített képes előadásokat, ahol bemu-
tatta a kórképet és a beteggel igyeke-
zett kapcsolatot teremteni, beszélgetni, 
sokszor eredménytelenül. Ez a péntek 
délután mindig nyomasztó volt és néhá-
nyan a londoni körúti, általunk kedvelt 
sörözőjében fejeztük be a vacsora előt-
ti délutánt. Ez annyiban volt számunkra 
előnyös, hogy a pszichiátria legújabb 
eredményeivel ismerkedhettünk meg 
klinikai viszonyok között. Az egyetemen 
egy Tyeplov nevű szovjet szerző rossz 
fordítású, tudománytalan tankönyvéből 
ismerkedtünk a pszichológiával, abból 
vizsgáztunk. Később, beosztásom alap-
ján az új gazdasági mechanizmus beve-
zetésének időszakában a pártfőiskolán 
szociológiát választottam és féléven át 
volt alkalmam Szelényi Ivánt hallgatni. 
Szelényi már akkor, nemzetközileg elis-
mert tudója volt szakmájának és sokan 
mások is átjöttek előadásait meghallgat-
ni. Engedték a legmodernebb irányzatot 
előadni és Ő is meg hallgatói is élveztük 
ezt a kivételes helyzetet, abban az in-
tézményben, amelynek igazgatója akkor 
Nemes Dezső volt. Akkoriban zajlott a 
Szigeti József -  Hegedűs András vita a 
filozófiáról, szociológiáról. Szelényi egy 
ilyen pártfőiskolai csatározásra is elvitt 
bennünket. De aztán a Szelényi- Kon-

rád párosnak legális útlevéllel, az elbo-
csátó szép üzenettel el kellett hagyniok 
Magyarországot. Külföldön a legjobb 
egyetemek a legkitűntetőbb ajánlatokkal 
halmozták el és rövid idő alatt hatalmas 
karriert futott be. Később egy-két könyvét 
kiadták, s azóta is a világ legelismertebb 
szociológusai között tartják számon. A 
Magyar Tudományos Akadémia tagjai 
közé választották, Széchenyi – dijat ka-
pott, a Yale-i Egyetem szociológus pro-
fesszora. Szentendrei munkám során 
megismerkedtem Dr. Pertorini Rezső 
pszichiáterrel, akinek Csontváry könyve 
akkoriban robbant be a magyar tudo-
mányos életbe, a Völgy- utcai klinikán 
meg Latinovics Zoltánt gyógyítgatta. 
Az akkori munkaterápiás konferenciák, 
kiállítások, kezdeményezések sikere 
összehozott bennünket Juhász Pál pro-
fesszorral, Varga Lajos pszichiáterrel, 
akik Németh Lászlónak voltak orvosai. 
Illyésné, Flóra asszony javaslatára egy 
könyvírás anyagának gyűjtése kapcsán 
felkerestem a Zürichben élő Szondi Lipót 
pszichiátert, aki nemzetközileg a legel-
ismertebb, sorsanalízissel foglalkozó 
tudós volt. Levelemre válaszolt és utána 
több levélváltásra került sor. Ő, Ransch-
burg Pál pszichológiai laboratóriumában 
majd a Gyógypedagógiai Főiskolán ta-
nított mindaddig míg zsidó származása 
miatt Bergen-Belsen táborán keresztül 
1944. decemberében elérte Svájcot, 
ahol haláláig élt. Freud és Jung elméle-
te között helyezte el kisérleteit, tudomá-
nyos munkásságát. A Szondi-teszteket 
ma is világ több országában használják. 
1987-ben jelent meg a Gondolat Kiadó 
gondozásában „Káin, a törvényszegő  
Mózes, a törvényalkotó” című munkája, 
amely állandó olvasmányom, egyszerre 
négy-öt oldalt lehet csak elolvasni. Az 
eddig leírtakból világosan kitűnik amatőr 
érdeklődésem a pszichológia, szociál-
pszichológia, a szociológia, pszichiátria 
iránt és ebbe az érdeklődésbe az a meg-
tiszteltetés ért, hogy az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Oresztész Műhelyé-
nek közzétételében, az Apeiron Kiadó 
gondozásában, Prazsák Gergő szer-
kesztésében megjelent: „ Szülőgyilkos-
ságok Magyarországon az ezredfordu-
lón” című tanulmány kötetet megküldte a 
nyáron - tisztelete jeléül - Petényi Sára. 
Számomra minden olyan nyomtatásban 
megjelent tanulmány, könyv, publikáció, 
amelynek szerzője a szülőfalumhoz, a 
felnevelő közösséghez kötődik, megkü-
lönböztetett örömet, elismerést, szerete-
tet, inspirációt hordoz, sugároz.  Ennek 
a tiszteletnek viszonzásaként ültem szá-
mítógépem elé az adventi első vasárna-
pon, hogy ebben a várakozásban meg-
osszam örömemet és a további kutató 

munkára való biztatásom mellett szóljak 
erről a nem éppen szívderítőnek mond-
ható témáról, könyvről . Nem szívderítő 
és nem olvasmányos ez a tanulmány kö-
tet, de a borzalmasabbnál borzalmasabb 
napi hírek között is egyre gyakoribbak az 
ehhez hasonló események, történések 
és ha időben visszaforgatjuk a györgyei 
időkereket, akkor itt is megtörtént a le-
írtakhoz hasonló anyagyilkosság, két 
esetben. Egyik a Nagykertben 1956-ban, 
később a szelei úti temető mögötti ház-
ban. Az egyik elkövetőt halálra itélte a 
bíróság, a másikat elmeorvosi vélemény 
alapján zárt osztályra szállították és ott 
tartották. Az előző elkövetőt a Kozma ut-
cai Köztemetőben hantolták el és neve 
felkerült a 3o1-es parcella hősi halotta-
inak márványtáblájára. Ott volt mind-
addig, míg a Radnóti Miklóst kivégző 
csendőr neve miatt a Kegyeleti Bizottság 
a táblát levetette és a további botrány el-
kerülése végett teljes vizsgálatot rendelt 
el. Az Oresztész Műhely tanulmány kötet 
szerzőinek munkáját Csepeli György és 
Bíró Judit fogta össze és az előszóban 
leírták a kutatás módszerét, a munka ne-
hézségeit, mindazt az eredményt, amit a 
speciális körülmények kedvezően vagy 
kedvezőtlenül befolyásoltak a kitűzött 
kutatási cél megvalósíthatóságában. 
Csepeli György a tőle megszokott ala-
possággal és világirodalmi kitekintéssel 
foglalja össze mindazt, amit a szülőgyil-
kosságról, a bűn ontológiájáról tudni le-
het és ezzel az egész kutató munkát az 
igényesség irányába segíti, mércét állít. 
Ezzel az igényességgel, a szakiroda-
lom teljes spektrumával írják a szerzők 
tanulmányaikat s ebben a hazai tudó-
sok tanulmányai ugyanolyan arányban 
szerepelnek, mint a külföldi híressége-
ké. Azt meg sem kisérlem, hogy példá-
ul Petényi Sára: „A szófogadó gyerek” 
című tanulmányából az általa többször 
említett „kognitív disszonancia” sokolda-
lú értelmezhetőségére kitérjek. A kötet 
szerzőinek, s itt most elsősorban Petényi 
Sárának kívánok sok energiát a további 
kutatáshoz, megértést, segítőket, támo-
gatókat. S, hogy stílusosan fejezzem be 
ezt az újságnak szánt recenziót, a Peté-
nyi család karácsonyfája alá szánt meg-
lepetést,- nem tudom megkerülni, hogy  
ne Szondi Lipótot idézzem: „Indulatok, 
érzelmek, vágyak, fojtott agressziók, fé-
lelmek csapnak vagy kapaszkodnak ösz-
sze, az állástfoglaló Én bekebelezi vagy 
elutasítja a felmerülő ösztönigényeket. 
Hogy e folyamatosan dúló küzdelem mö-
gött valóban ösztöngének állnak-e, ez a 
hipotézis eddig nem nyert se bizonyítást, 
se cáfolatot – talán mindegy is.”
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Bihari József
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A magam és a Nyugdíjas Klub nevében 
szeretettel és tisztelettel köszöntöm a ked-
ves olvasót. Pár mondatban szeretném leírni 
a Nyugdíjas klub ez évi tevékenységét. Mint 
az előző éveket, úgy a 2012-es évet is nagy 
lelkesedéssel vártuk, és mint idős nyugdí-
jasok örültünk annak, hogy ezt is megéltük. 
Gondolom ezzel mindenki így van, nem csak 
a nyugdíjasok. Munkánkat, összejövetelein-
ket is az előző évekhez hasonlóan folytattuk. 
Hetente egy alkalommal hétfőn délután 2-4 
ig. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget arra, 
hogy felkészüljünk a következő fellépésekre. 

Ebben az évben is felléptünk Újszilváson, 
Tápiószőlősön, Szentlőrinckátán, Tápiósze-
csőn, Tápióbicskén, Tápiószelén és Süly-
sápon. Ezeken a helyeken énekkarral, tánc-
cal, verssel és szóló énekléssel segítettük a 
helyiek műsorait. Ezen meghívásokat mi is 
viszonoztuk két alkalommal, május 9-én és 
november 18-án. Rendezvényienk igen jól 
sikerültek. Itt is felléptek a meghívott vendé-
gek, ami igazán szép, ragyogó műsor volt 3 
órán keresztül. A műsorok után ünnepi ebéd, 
tombolasorsolás következett, majd nyugdí-
jasoknak való, igazi régi magyar nótákkal 
és zenével ért véget az összejövetel, ahol 
mindenki, igazán jól, kellemesen érezte ma-
gát. A kistérségben úgy gondolom, nem kell 

szégyenkeznünk, hiszen ami tőlünk tellett 
(korunkat és létszámunkat figyelembe véve) 
mindent megtettünk. Ezzel segítettük Györ-
gye hírnevének megítélését. Igaz, be kell 
vallani, hogy a tombolához való ajándékokat 
nem tudtuk volna saját erőből biztosítani, ha 
nem lettek volna támogatóink. Itt szeretném 
őket megemlíteni és megköszönni a támo-
gatásukat. Támogatóink: Varró István, Varró 
László, Vágány György, Bálint Attila, Molnár 
Lászlóné, Lakatos István, Perjési Istvánné, 
Juhász Ildikó és Bene Béla, Békeffy Pálné, 
Tóth Gábor, Kiss Pál, Mészáros István. Ismé-
telt köszönettel vagyunk feléjük. Köszönettel 
tartozunk még Móricz Józsefnek és Mohácsi 
Bencének, valamint Ádám Györgynek, akik a 
technikát biztosították. Nagy Lászlóné Suba 
Erikának, aki szabad idejében besegít a 
klubtagok felkészülésébe. Nem utolsó sor-
ban, de meg kell köszönni a Nyugdíjas Klub 
tagjainak a lelkes és fáradhatatlan hozzáál-
lását, akik időt és fáradtságot nem ismerve 
egy emberként előkészítették a kellékeket a 
sikeres és jó hangulathoz. Azért mégis sze-
retném kiemelni Nagy Józsefné Margitkát, 
aki erre az alkalomra több utánajárással 
megvalósította, hogy tánccsoportunk egy új 
táncruhában léphessen fel.  Remélem, hogy 
tagjaink lendületes akaratereje nem hagy 

alább az elkövetkezendő időkben sem. Ele-
get tudunk majd tenni az elvárásoknak, aho-
vá hívnak, oda megyünk, ahol segíteni kell, 
ott segítünk. Így segítettünk az idén március 
31-én, a falutisztítási napon. Felosztva az ut-
cákat jártuk és szedtük fel az eldobált sörös-
boros üvegeket, papírokat, nejlon tasakokat, 
stb. Erre igaz nem lenne szükség, ha min-
denki rendben tartaná legalább a saját háza 
táján az utcai részt. És nem kellene sokszor 
hallanunk, hogy a környező község milyen 
tiszta. Május 1-jén, a Flórián nap alkalmából 
koszorút helyeztünk el a tűzoltók emlékére. 
Beneveztünk a május 1-jére szervezett főző-
versenyre, ahol igen jól éreztük magunkat. 
Május 27-én részt vettünk a hősök napi szent 
misén. Május-június hónapban megkezdő-
dött a virágpalánták kiültetése, amelyek 90 
%-át a Nyugdíjas klub tagjai ültették el. Au-
gusztusban segítettünk a röntgen vizsgála-
tok lebonyolításában. Felléptünk a községi 
nyugdíjas napon és örültünk, hogy oda is 
egyre többen eljönnek. 

A fentiek mellett megengedtük magunk-
nak, hogy az idős csontokra és ízületekre is 
gondoljunk. Így 1-2 alkalommal elmentünk 
egy-egy gyógyfürdőbe. Meghívásra elmen-
tünk a Budapesti XIV. kerületi művelődési 
házban tartandó magyar nóta estre, ahol 
nemes énekesek léptek fel (pl. Bokor János, 
Gránát Zsuzsa, Szentendrei Klára). 

Most a közelgő ünnepekre való tekintet-
tel a község minden lakójának kívánok a 
magam és a Nyugdíjas klub nevében mély-
séges szeretet és hála fényével övezett kel-
lemes karácsonyi ünnepeket és nagyon bol-
dog új évet!

Nyugdíjas Induló
(„Kis lak áll a nagy Duna mentében” c. dalra)

Elszaladtak az évek felettünk
Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk,
Felnevelve gyermeket, családot,
Nyugdíjasként éljük a világot.

Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya,
Csak,hogyboldoglegyenacsaládja,
Szeretetben,békességbenéljen,
Gyermekekésunokákkörében.

Nyugdíjasklubhováösszejárunk
Benneszinténotthonratalálunk,
Legyen minden együtt töltött óra
Békességésörömhordozója.

Anyák s apák családot neveltünk
Jóban,rosszbanegyüttéldegéltünk
Imádkozzunk, kérjök Istenünket
Özvegyenissegítsenbennünket.

Közöttünk már soknak nincsen párja
Sajnosnincsenakihazavárja
Ránkborulazéjszakamagánya
Csendbenajkunknyílikcsakimára.
Milehetanyugdíjasdalvége?
Legyenköztünksavilágonbéke.
AdjonIstenmégsokboldogévet,
Békességet,erőt,egészséget.

Suba Istvánné
nyugdíjas

Nyugdíjas Klub hírei

Idén decemberben ismét Torockón és 
Torockószentgyörgyön járt a tápiógyörgyei 
Mikulás. A tavalyi évhez hasonlóan Bó-
csa, Csömör, Tápiógyörgye és Üllés kép-
viselői úgy döntöttek, hogy a Mikulás cso-
magok mellett értékes tárgyi ajándékkal 
segítik a helyi iskolák működését. Ebben 
az évben a magyarországi testvértelepü-
lések a torockószentgyörgyi iskola fűtés-
rendszerének felújítását támogatták egy 
vegyestüzelésű kazán megvételével. A Mi-
kulás Kőszegi László tápiógyörgyei lakos 
személyében látogatott a két erdélyi faluba, 
ahol négy küldöttség nevében adta át a kö-
zösen vásárolt fűtő eszközt. A gyerekek Bó-
csa, 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 Toroc-
kón működtetett Kis Szent Teréz Gyermek-
otthon lakóit. Az egyesület nevében e sorok 
közepette szeretném megköszönni a toroc-
kói és torockószentgyörgyi gyerekek és a 
gyermekotthon számára nyújtott felajánlá-
sokat. Balázs Bernadett, Balázs László, Bá-
lint Attila, Gergely Tibor, Dr. Kalocsai Anna, 
Kiss Pál (Kiss-Malom Kft), Komáromi Gyula, 
Kőszegi László, Kőszegi Lászlóné, Menkó 
István, Petró Katalin, Polyák József, Pócz 
Péter, Póczné Fehér Mária, Szabó Melin-
da, Dr. Sztankovics Gyula, Tari Anikó, Tóth 
Terézia, Unyi József, Varró László számára 
tartozunk köszönettel.

Testvértelepülések közös adománya 
a torockószentgyörgyi iskola számára

Németh Csaba
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Kiss András a kilencvenes évek közepén 
igazoltTápiógyörgyérecsapatába,hogymajd
másfél évtizedenkeresztülmeghatározó já-
tékosa lehessen a község labdarúgásának.
Sportolóként kimagasló technikai tudásával
hívta fel magára a figyelmet, nemegyszer
győzelemre segítve csapatát a nehéz hely-
zetekbenis.Leginkábbtámadójátékávaltűnt
ki az évek során, középpályásként az irányító 
szerepkörben láthattuk őt legtöbb alkalom-
mal.Hosszú időnkeresztülviselteakapitá-
nyikarszalagot,melyleginkábbatársakelis-
merésétfejeztekiszemélyefelé.Alegutóbbi
időbenedzőkéntisláthatjuk,azutánpótlásért
felel, Tápiógyörgye ifjúsági csapatát készíti

fel a megmérettetésre. Pályafutásának fon-
tosállomásaitavelekészített interjúban is-
merhetjükmegrészletesebben.

Mikor kezdtél rendszeresen focizni? 
Hogy alakult ki benned a sport iránti sze-
retet és elkötelezettség? 

1985-ben lettem igazolt játékos, azóta 
rendszeresen focizom. Ez nálunk családi 
hagyomány, így én is szinte mindent édes-
apámtól néztem el. Tápiószelén kezdtem a 
játékot 12 évesen, majd egy év múlva Szol-
nokra kerültem, ahová korábbi edzőm invitált. 
Itt a MÁV MTE serdülő csapataiban három 
évet játszottam. Időközben Nagykátán tanul-
tam tovább, így a bejárás nehézsége miatt 
visszamentem Tápiószelére, ahol 16 évesen 
az első csapat igazolt játékosa lettem. 

Milyen felnőtt csapatokban játszottál? 
Mikor kerültél Tápiógyörgyére? 

Tápiószelén járási bajnokságot nyertünk, 
miközben visszamentem Szolnokra, ahol 
egy évet az NB3 -ban töltöttem. Ez mellett 
megfordultam Tápiószecsőn és Nagykátán 
is, itt a megyei csapatokat erősítettem. Vé-
gül 1997-ben kerültem Györgyére, ahol egy 
kisebb megszakítást leszámítva, azóta is ját-
szom.

Mit tartasz sportolói pályád csúcsának? 
Miben vártál többet magadtól?

Mindenképpen a Tápiógyörgyével meg-
szerzett bajnoki címeket és azt, hogy az 

NB3-ban szerepelhettünk. Talán játszhat-
tam volna még magasabb osztályban is.

Vágytál-e valaha magasabb osztályba? 
Lett-e volna lehetőséged feljebb is játsza-
ni?

Az előző válaszommal megadtam erre a 
kérdésre is a választ. Igen lett volna, de ak-
kor már fontosabb volt a család, és ezt nem 
is bántam meg!

Hogy érzed, meddig tudod még a pá-
lyán segíteni a györgyei csapatot? Mi mo-
tivál ennyi időn túl az edzéseken és mér-
kőzéseken?

Valószínűleg a szezon végén szögre 
akasztom a csukát. Véleményem szerint a 
játékszeretet és a győzni akarásnál nincs na-
gyobb motivációs erő!

Milyen elképzeléseid vannak a sporttal 
kapcsolatban játékos pályafutásod befe-
jezése után? Tervezed-e edzőként felnőtt 
csapatoknál is kamatoztatni megszerzett 
tudásodat?

Ezen még nem igazán gondolkodtam. 
Korábban a serdülő, jelenleg az ifjúsági 
csapatot irányítom, de legutóbb rám bízták 
a Bozsik program lebonyolítását is. UEFA 
D licenszes végzettséggel rendelkezem. Az 
edzősködés mindenképp szerepel a terveim 
között, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Bár 
nem beszéltünk össze, mégis, mivel abba 
hagyom a focit egy kicsit búcsú interjúnak is 
felfogható a beszélgetésünk. Ezért hagy kö-
szönjem meg mindenkinek (szurkolók, veze-
tők, csapattársak, edzők) a sok felejthetetlen 
közös élményt.

Köszönöm a válaszokat!

Játékosként nagyszerűt alkotott
Interjú Kiss Andrással

N. Cs.

Tűzoltó egyesületi 
tájékoztató

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók  
Egyesülete nevében köszönetet mon-
dok mindazoknak, akik a 2011. évi 
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával 
támogatták az egyesület működését. 
Az így kapott támogatási összeg 
221.334 Ft, mely összeget az egyesül-
et az eszközeinek karbantartására, 
felújítására, és az esetleges cseréjére 
kíván felhasználni.

Kérjük, hogy a jövő évben esedékes 
adóbevallásnál is támogassák adójuk 
1 %-ával egyesületünket!

Az Egyesület adószáma:
18675737-1-13

ifj. Sinka Gábor

Az Alapítványunk 2012 február hónapban, 
a Tápiógyörgyei Községi Kastélykert Óvoda 
részére adományozott 24 db kiskönyvet, az 
óvoda oktató és nevelő munkájának támo-
gatása céljából. A könyveket az Alexandra 
Könyvkiadó térítésmentesen adományozta 
az alapítvány részére.

A júliusi falunap egyik programrészeként 
megrendeztük az első Tápiógyörgyei Falu-
napi futóversenyt. A versenyen 50 fő fölötti 
induló, számos segítő, támogató és szurko-
ló vett részt, nem csak Tápiógyörgyéről, ha-
nem a környező tápiómenti településekről. 
A verseny jó hangulatban zajlott és döntően 
györgyei győzelmeknek örülhettünk. Az ese-
ményt a kapott bátorítás és biztatás okán, 
jövőre is megrendezzük és szeretnénk ha-
gyománnyá tenni. December 22-én 16 órakor 
a karácsonyi műsort színesítik az alapítvány 
felkérésére megjelenő előadók.

Egész évben folyamatos gyűjtöttük az ado-
mányokat, a tápiógyörgyei Katolikus Teme-
tőből ellopott harang pótlásának érdekében. 
Falunapkor felbontottuk az adománygyűj-
tő- urnát és az addig összegyűlt több mint 
65.000,- Ft-ot az Alapítvány számláján – elkü-
lönítve- helyeztük el. Ezzel összefüggésben 
felhívjuk a figyelmet, hogy továbbra is várjuk 
az segítő támogatásukat a harang pótlására. 
Az adományok a karácsonyi ünnepi műsor 

alkalmával is felajánlhatóak a bejáratnál 
elhelyezett urnába. Kérjük Önöket segít-

senek, hogy a harang mielőbb újra a méltó 
helyére kerülhessen.

A falunapi futóversenyt követően Alapítvá-
nyunk célul tűzte ki, hogy közös testmozgás-
ra invitálja községünk sportolni vágyó lakosait 
valamint, hogy a györgyei gyermekek, fiatalok 
szervezetten mozogjanak rendszeresen. Ez 
okán több fórumon is felhívással fordultunk a 
közösség felé. Ennek köszönhetően többen 
jelezték igényüket, hogy részt vennének az 
Alapítvány által szervezett edzéseken, illetve 
a szervezett rendezvényeken, helyben és a 
környező településeken. Ezért 2013 évben 
elindítjuk - heti rendszerességgel - a futó és 
állóképességi edzéseket. Kérünk minden ed-
dig, illetve újonnan jelentkezőt, hogy keres-
senek fel bennünket az Alapítvány honlapján 
(http://tapiovolgye.mindenkilapja.hu), illetve 
az Alapítvány Facebook és a Facebook BSI 
Futónagykövet Tápiógyörgye oldalán. Janu-
árban minden bennünket megkeresőt érte-
sítünk és egy közös megbeszélésre hívunk, 
hogy megbeszéljük az edzések időpontjait és 
helyszíneit, valamint a részvétellel kapcsola-
tos tudnivalókat. Kérünk mindenkit, hogy je-
lentkezzenek, hogy mielőbb megkezdhessük 
a közös munkát.

Egyben jelen beszámolónk alkalmából 
engedjék meg, hogy mindenkinek Békés Ka-
rácsonyt és Boldog Új Évet kívánjon a Tápió 
Völgye Közhasznú Alapítvány!

Kuratórium

A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
2012 évben végzett tevékenységeiről
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A 2012/13-as megyei labdarúgó baj-
nokság őszi szezonja véget ért, a felnőtt 
az U19-es és a Bozsik programban részt-
vevő játékosaink pihenőre vonulhatnak, 
hogy a tavaszi szezonra feltöltődve ha-
sonlóan jó eredményeket érjenek el, mint 
tették azt ezen az őszön.  

Úgy gondolom az elmúlt félévben na-
gyon jóérzés volt györgyei szurkolónak 
lenni, mert a felnőtt és az U19-es csa-
patunk is a dobogón végzett. Fiataljaink 
a lejátszott 15 mérkőzésen szerzett 33 
ponttal (11 gy. 0d. 4 v.) a harmadik helyet 
szerezték meg az ősz során. Jó volt látni, 
hogy utánpótlás csapatunk a mérkőzé-
seken a játékot erőltetve kombinatívan 
és fegyelmezetten futballozott. Jó né-
hány esetben döntő taktikai és technikai 
fölény mutatkozott a javunkra, amelyet 
valamennyien örömmel láttunk. A sikeres 
őszért a jó és tudatos játékért Kiss András 
edzőnek is köszönet jár. 

A felnőtt csapatunk az ősz során meg-
szerezhető 45 pontból 41-et begyűjtött, 
így könnyen kitalálható, hogy veretlenül 
sikerült a 15 mérkőzés lejátszását köve-
tően a dobogó tetejére jutni, ahol 4-pont-
tal előzzük meg a második és 5-ponttal a 
harmadik helyezett csapatot.

A bajnokság előtti „vérfrissítés” jót tett 
csapatunknak, mert megtartva értékein-
ket és kiegészülve három új játékossal, 
bajnok esélyessé váltunk. A mérkőzések 
során mind hazai, mind idegenbeli mér-
kőzéseinket sok györgyei szurkoló látta, 
nem egyszer idegenbe is 40-50 szurko-
lónk buzdította a csapatot. Szereplésünk 
értékelésénél - ha objektívek akarunk 
maradni -, meg kell állapítani, hogy a baj-
nokság lényegében két részre osztható. 
Az első nyolc helyen végzett csapat játék-
tudása jóval a mezőny második fele előtt 
jár, így igazából valóban izgalmas és ma-
gas színvonalú mérkőzést csak a mezőny 
első fele ellen lehetett játszani, azokat 
viszont tudtuk hozni és így megérdemel-

ten vezetjük a bajnokságot, amelyben a 
csapat edzőjének Viola Kálmánnak is el-
évülhetetlen érdemei vannak. 

A csapat működtetése továbbra is csak 
nagy-nagy nehézségek árán biztosítható. 
A félév során nemegyszer komoly anyagi 
gondjaink adódtak, amelyeket nem min-
den esetben tudtunk véglegesen megol-
dani, így néhány ún.”kifizetetlen számlát” 
tolunk magunk előtt, lényegében máról 
holnapra élünk, ami nagyon nem szeren-
csés. Évről évre visszatérő problémánk, 
hogy az önkormányzati támogatáson 
felül - ami tulajdonképpen az alapműkö-
dést sem fedezi -, a sikeres szerepléshez 
szükséges egyéb forrásokat hogyan te-
remtsük elő. Ezért külön köszönetet sze-
retnék mondani Önkormányzatunknak, 
ill. a következő törzsszurkolóinknak, akik 
kézzel fogható anyagi támogatással is 
segítették csapatunkat: Ágoston Ferenc, 
Bakó Mihály, Id. Balogh Sándor, Dömők 
István, Hajnal József, Hegedűs István, 
Kovács Ágoston, Józsa László, Miskolczi 
László, Molnár László, Pócz Péter, Sinka 
István, dr. Tordai István, Tóth István, Tóth 
Péter. Bízom benne, hogy a törzsszurko-

lóink által nyújtott anyagi segítség a jö-
vőben gyarapodni fog, ami az egyesület 
működését is könnyebbé teszi.

Sajnos még mindig aktuális téma a 
pálya bekerítése. Egy évvel ezelőtt azt 
reméltük, hogy mostanra egy bekerített 
szép kis komplexumunk lesz az edző-
pálya világításával. Ebből pálya beke-
rítése még hiányzik. Az év során erről a 
problémáról már többször írtam, azóta 
fellebbezésünknek helyt adtak, ismételt 
hiánypótlásban a kért adatokat az MVH-
nak elküldtük, ígéretük szerint meg ebben 
az évben megkapjuk a hiányzó összeget.

A tavasz során TAO-s forrásból (ez 
szerencsére biztosan rendelkezésre áll), 
a legkisebb labdarúgóink számára egy 
bekerített, palánkokkal körbe vett 20x25 
m-es készség fejlesztő pálya építését ter-
vezzük, amely elkészültével az utánpót-
lás képzés területén meglévő hiányossá-
gaink jelentősen csökkenni fognak.

A közelgő év vége alkalmából minden 
szurkolónknak kívánok boldog békés 
ünnepeket, sikerekben és egészségben 
gazdag 2013-as évet. Sok-sok györgyei 
góllal fűszerezve.

Kedves
szurkolóink

Hajnal József

20+1 személyes Mercedes 
busz bérelhető a tápiógyörgyei 

GAMESZ-nál.
06 (53) 383-001, 110-es melléken.

EszesBéla,GörbeIstván,SzinokTamás,DraskócziPéter,ÁgostonKristóf,MiskolcziMárton,
EszesGyörgy,BorosZoltán,ViolaKálmán,SíposZsolt,ÁbrókJózsef,elsősor:MarkótZoltán,

CsernusCsaba,SzepesRichárd,NagyZoltán,KissAndrás
Hiányzikaképről:BaloghGergő,RédeiCsaba,VargaÁdám

Tisztelt Lakosság!
2013. január 7-től 2013. január 10-ig 

elektronikus hulladékgyűjtést szerve-
zünk Tápiógyörgyén.

Átvétel helye: 2767 Tápiógyörgye, 
Dózsa Gy. út 10. (GAMESZ telephely).

Átvétel ideje: a megjelölt napokon 
munkaidőben, 7 órától délután 15 óráig.

Ezeken a napokon a lakosság díjmen-
tesen leadhatja a hulladékká vált elektro-
mos és elektronikai berendezéseit. Elekt-
romos és elektronikai hulladék számos 
különféle termékből keletkezhet. Ilyenek 
a kisebb-nagyobb háztartási berende-
zések, az informatikai és a távközlési 

eszközök, a világítóberendezések, akku-
mulátorok, valamint számos fogyasztási 
cikk, mint például a rádió, a televízió, a 
videokamera vagy a hifitorony. Ezek az 
eszközök több különböző anyagból ké-
szülnek, amelyek némelyike veszélyt je-
lent környezetünkre.

Fontos, hogy a leselejtezett (műkö-
dőképes vagy működésképtelen) elekt-
romos és elektronikai hulladékaikat ép 
állapotban adják le! (ne legyen törött, ne 
legyen bontott stb.)  

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet Kívánunk!

GAMESZ
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     Gyermek neve Születési idő Anyja neve
1   Racskó Viktória Izabella 2012. 03. 08. Rácz Anita
2   Vidra Huba Benedek  2012. 03. 18. Vidra Zsuzsanna
3   Nyeste Botond  2012. 03. 18.  Nyeste Henriett
4   Barta Boglárka  2012. 04. 19. Barta Antalné
5   Szarvas Boglárka 2012. 05. 04. Kígyósi Katalin
6   Gál András  2012. 05. 19. Varró Melinda
7   Károly Márk  2012. 05. 31. Kramár Krisztina
8   Kis Szebasztián József 2012. 06. 18. Sánta Zsuzsanna
9   Tóth László  2012. 06. 30. Papp Mária
10 Olasz Jázmin Dzsenifer 2012. 07. 01. Jónás Nóra
11 Jana Patrik  2012. 07. 06. Borsodi-Nagy
     Erzsébet Ágnes
12 Németh Liza Dorka 2012. 07. 23. Boda Nikolett
13 Csávás Patrik  2012. 07. 25. Czakó Zita
14 Katona Anna Fanni 2012. 07. 30. Turák Ildikó
15 Kovács Rikardó 2012. 08. 26.  Horváth Krisztina
16 Merse Dzsenifer 2012. 09. 10.  Fehér Jolán
17 Petró Máté  2012. 09. 16. Batu Ibolya
18 Körmendi Dávid 2012. 10. 05.  Körmendi Mónika
19 Kis Fernandó  2012. 10. 18.  Kis Kármen
20 Komlós Barnabás 2012. 10. 21.  Kolling Tünde
21 Kálé Levente István 2012. 10. 24.  Káté Szabina
22 Kovács Áron  2012. 10. 25. Bugyi Marianna
23 Szarvas Kristóf József 2012. 11. 02.  Nemes Margit
24 Farkas Izabella Éva 2012. 11. 15.  Túró Gizella
25 Togyela Balázs  2012. 11. 29.  Gönczöl Anikó

2011. december 1. - 2012. november 30.
Községünk szülöttei

 
1   Krizsán Istvánné Füleki Veronika 2011. december 31.    
2   Varga Sándor Ferenc  2012. január 7.    
3   Szabó Adolfné
     Kovács Julianna Katalin  2012. január 4.    
4   Trangusz Ferencné
     Eszes Piroska   2012. január 18.    
5   Pál Sándor   2012. január 27.    
6   Magyari Dezső   2012. február 7.    
7   Magyar Gyula József  2012. március 19.    
8   Miskolczi Józsefné
     Darázs Margit   2012. március 2.    
9   Nagy Edéné Rodé Erzsébet 2012. március 8.    
10 Marton Mária   2012. március 23.    
11 Kiss János   2012. március 8.    
12 Nagy Ferencné
     Barta- Mátyás Mária  2012. március 23.    
13 Flórek János István  2012. április 8.    
14 Dömők Istvánné Józsa Margit 2012. április 14.    
15 Nagy Jánosné Józsa Edit 2012. április 30.    
16 Árvai Mihály Károlyné
     Gyökér Klára   2012. április 20.    
17 Marton Ferenc   2012. május 3.    
18 Tóvári László   2012. május 3.    
19 Ungvári Józsefné Zagyi Erzsébet 2012. május 13.    
20 Oláh Márta Margit  2012. június 1.    
21 Gulyás Ilona   2012. június 24.    
22 Balla László   2012. június 20.    
23 Dömők Lászlóné Zámbó Ilona 2012. június 29.    
24 Szűcs Mihályné Palásti Rózsa 2012. június 15.    
25 Nagy Ambrus   2012. június 30.    
26 Guttyán Rozália  2012. június 23.    
27 Farkas Izidor   2012. július 12.    
28 Kovács László   2012. július 24.    
29 Polónyi Imre   2012. augusztus 13.    
30 Petró János   2012. szeptember 7.    
31 Csávás Imre   2012. szeptember 1.    
35 Fejős László   2012. szeptember 20.    
33 Bezzeg Béláné
     Simonváros Mária  2012. szeptember 20.    
34 Komlós Miklós   2012. október 13.    
35 Huzsvár Pálné Mészáros Margit 2012. október 23.    
36 Horinka Istvánné
     Csernovszki Mária  2012. november 16.    
37 Balázs Levente  2012. október 19.    
38 Barthó Judit Katalin  2012. november 18.  

2011. december 31. - 2012. november 18.
Községünkben elhunytak

 
1 Megyes László - Polgár Erzsébet 2012. április 13.    
2 Bak Sándor - Fehér Anikó 2012. június 23.   
3 Rafael Péter - Rafael Brigitta 2012. augusztus 11.  

Házasságkötések 2012-ben

Mikrochip beültetési akció!

Ára: 3500.- Ft./eb a rendelőben.
Az ár tartalmazza az állat egészségügyi vizsgála-
tát, a chip árát, a beültetés díját és a regisztrációt 

az országos eb-nyilvántartásba.
Egyéb védőoltással egybekötve további kedvez-

ményeket biztosítok.
Hívás esetén a beültetés háznál: 4000.-Ft-/eb

Állatorvos: Dr. Sztankovics Gyula
Rendelő: Tápiógyörgye, Táncsics M. u. 9.

Telefon: 06 70 2127 370 vagy 383 664

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik mély 
fájdalmunkban együtt 
érezve kísérték utolsó 

útjára

Horváth Gyuláné
Tóth Ilonát
1931-2012

és sírján az együttérzés 
virágai helyezték el.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás



16. OLDAL DECEMBERKözérdekű információk

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.

Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kíván,
minden Tápiógyörgyei lakosnak a Jobbik Magyarországért Mozgalom 

Tápiógyörgyei szervezete és Pest-megyei elnöksége

        Csanádi Gábor Ferenc                             Farkas Gyula
   Jobbik Pest-megyei alelnöke                                        Jobbik Tápiógyörgyei elnöke

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!

Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!

Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek

hogy emberek lehessetek!
(Wass Albert)


