
Dr. Varga Imre Kapisztrán atya ezüstmiséje
Minden faluban évente megünneplik 

a búcsút. Ez az a nap, amikor a temp-
lom védőszentjének az ünnepét ünnepli 
a falu népe. Ez a mi esetünkben Szent 
Anna, aki Jézus Krisztus nagyanyja 
volt.  Ez egyházi ünnep, és csak később 
csatlakozott hozzá a profán részvétel, 
ami ebből az ünneplésből anyagi hasz-
not remélt, és remél ma is. (Különféle 
vigadalmi események.) A katolikus em-
ber számára azonban az a fontos, hogy 
ezen a napon megújuljon lélekben. El-
gondolkodjon azon, hogy mennyire éli 
becsülettel az életét. Mennyire hasonlít 
az élete a védőszent életéhez. Szent 
Anna elfogadta Isten akaratát. Még a 
nehéz időkben is. Nekünk is arra kell 
törekednünk, hogy úgy éljünk, hogy 
Istennek kedve teljék bennünk. Ked-
ves Testvér! Ha az ember el akar érni 
valamilyen eredményt, azért áldozatot 
kell vállalni. Tehát, tegyél meg mindent, 
hogy jobb legyen az életed. Hogy jobb 
legyen körülöttünk a világ. Azért nekünk 
egyénileg kell megtenni mindent. 

Ezt a búcsút 2012. július 29-én 11 
órakor ünnepeljük a templomban. Ez-
zel a búcsúval egyidőben, Varga Imre 
Kapisztrán ferences szerzetes, falunk 
szülötte, ünnepli azt a boldog napot, 
amikor 25 éve részesült a papság 

szentségében, és szerzetes lett. Ezüst-
misét ünneplünk! 

Testvérek! Megható volt számomra, 
amikor itt ünnepelhettem veletek az én 
ezüstmisémet, pedig nem is ismertelek 
benneteket. Megható volt az a szere-
tet, ahogy velem voltatok azokban a 

boldog percekben. Kérlek benneteket, 
hogy ilyen szeretettel vegyétek körül 
Kapisztrán atyát, aki közületek való, aki 
a falu szülötte! Ugyanakkor kérlek ben-
neteket, hogy imádkozzatok újabb papi 
hívatásokért, hogy az Úr küldjön mun-
kásokat az ő szőlőjébe.

Szent Anna napi búcsú
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Önkormányzati tájékoztató
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a májusi Faluújság 
megjelenése óta hat alkalommal tartott 
ülést; május 10-én, május 14-én, május 
31-én, június 4-én, június 11-én és júni-
us 29-én. Az ülésen az alábbiakkal kap-
csolatban születtek döntések:

- Elfogadásra került a Tápiószele 
Székhelyű Közös Fenntartású Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. 
évi szakmai beszámolója, valamint az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolók. A beszámolókból 
kitűnik, hogy nőtt a gyerekek iskolai hi-
ányzása, a testi és lelki elhanyagolásuk, 
ami a család, a szülő gyermeknevelési 
módszereiben, vagy éppen a nevelés hi-
ányában fennálló problémára vezethető 
vissza. Komoly gondot jelent egyre több 
család életében az életviteli probléma, 
amiből sajnálatosan következnek a töb-
bi problémák.  A családsegítő szolgálat 
adatai szerint a kezelt problémák típusa 
Tápiógyörgyén az alábbiak szerint ala-
kult 2011. évben:

- Anyagi (megélhetési, lakhatással 
összefüggő stb.): 268

- Gyermeknevelési: 290
- Gyermekintézménybe való beillesz-

kedési nehézség: 9
- Magatartászavar, teljesítményzavar: 

179
- Családi konfliktus: 169
- Szülők vagy gyermek életviteli prob-

lémája: 181
- Családon belüli bántalmazás (fizikai, 

lelki): 20
Ezeknél az adatoknál átfedések is 

vannak, ami annyit jelent, hogy egy-egy 
családon belül több probléma is jelen 
van.

A tápiógyörgyei általános iskola  2011. 
szeptember 1-jétől oktatási társulás-
ban, tagintézményként működik. A kép-
viselő-testület elfogadta az intézmény 
2011/2012. tanévről szóló tájékoztatá-
sát. A tagintézmény tanulói létszáma 
256 fő, ebből alsó tagozatos tanulói lét-
szám 124, a felső tagozatban 132 a ta-
nulói létszám. Három napközis csoport 
van, a létszám 62 fő. Az étkező tanulói 
létszám 166 fő, ebből 100 %-ban támo-
gatott 124 fő, 50 % támogatást kap 9 fő. 
A támogatás mértékének megállapítása  
szociális rászorultság alapján történik. 
Az iskola pedagógus létszáma 28 fő, 
21 fő közalkalmazott határozatlan idejű 
kinevezéssel, ebből 1 fő tartósan távol, 
1 fő közalkalmazott határozott idejű ki-
nevezéssel (részmunkaidőben), és 3 fő 
óraadói megbízással. A zeneiskolában 
2 fő teljes állású pedagógus, 1 fő nyug-

díjas félállású és 1 fő részfoglalkozású 
pedagógus van. A tagintézmény veze-
tője tájékoztatást adott arról is, hogy az 
iskolában újból működni fog az ÖKO 
csoport, melynek tevékenysége: a tele-
pülés környezetvédelmi, természetvé-
delmi lehetőségeinek megismertetése, 
vetélkedők szervezése.

A tápiógyörgyei oktatási intézmények 
társulási formában történő működtetésé-
re a múlt évben egy év időtartamra kötött 
az önkormányzat megállapodást. Most 
a társulásban olyan változás adódott, 
hogy a székhely iskolaként megjelölt 
intézmény kiválik, az Egri Főegyházme-
gyéhez fog tartozni a következő évben. 
Felmerült, hogy a mi intézményeinkkel 
mi legyen? Két lehetőség mutatkozott, 
vagy visszaveszi az önkormányzat és 
akkor számos dokumentum átírása, 
módosítása (névváltozás, alapító okirat, 
stb.) válna szükségessé, és elképzel-
hető, hogy jövő év elejétől pedig újból 
változás lesz a működtetésnél. A másik 
lehetőség az, hogy ez év végéig marad 
a társulásban a működtetés. Ez utóbbi 
elfogadásáról döntött a testület.

 A Képviselő-testület az igénybevett 
rulírozó hitelkeret meghosszabbításáról 
döntött, kinyilvánította azon szándé-
kát, hogy további egy év időtartamra is 
igénybe kívánja venni 70 mFt összegha-
tárig ez a hitelformát. Az önkormányzat 
gazdálkodása takarékosan és a gazda-
sági lehetőségek figyelembevételével 
történik. Költségvetésünket a tervezett 
beruházásokkal együtt közel mínusz 50 
millió forinttal fogadtuk el. A legszigo-
rúbb gazdálkodási lehetőségek figye-
lembevételével is működésünkben hiány 
fog mutatkozni, nem tudjuk működésün-
ket fenntartani, csak hogyha valamiféle 
hitelhez folyamodunk. 17 millió forintot 
várunk vissza az Államkincstártól (a köz-
ségi temető felújítására megelőlegezett 

pályázati támogatás, valamint a belvíz 
okozta károk helyreállítására elkülönített 
támogatásként), azonban ezek megér-
kezéséig is átmeneti pénzügyi zavarok-
kal küzd az önkormányzat. 

 A Községi Sport Kör részére a min-
denki által ismert sportpálya bérbe lett 
adva már évekkel ezelőtt. Mint tulaj-
donosnak és bérbe adónak, hozzá kell 
járulnunk az épületben található büfé 
bérbeadásához. A Képviselő-testület el-
fogadta a bérleti szerződés módosítását.

 A múlt év folyamán az önkormányzat 
döntött arról, hogy átmeneti „kölcsönt” 
biztosít a Községi Sport Kör pályázati 
támogatással megvalósuló beruházásá-
hoz. Az önkormányzat felé történő visz-
szafizetés a pályázati támogatás megér-
kezését követően történik az egyesület 
részéről, melynek a határidejét a Képvi-
selő-testület 2012. szeptember 30. nap-
jában határozta meg.

 2011. évben a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően megtörtént az ön-
kormányzatnál a belső ellenőrzés. Az 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, 
valamint az ellenőrzés során feltárt hi-
ányosságok megszüntetésére készített 
intézkedési tervet a Képviselő-testület 
elfogadta.

 A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
Társulással feladatellátási szerződést 
kötött az önkormányzat, mely a tovább-
tanulási- és pályaválasztási tanácsadás 
2012. évi ellátására irányul. Ez a korábbi 
években is a társuláson keresztül tör-
tént.

 2012. május 14-én fogadta el a Kép-
viselő-testület a 2011. évi költségvetés 
végrehajtását 578.321 eFt bevételi és 
575.633 eFt kiadási teljesítéssel. A sza-
bad pénzmaradvány összegével módo-
sításra került a 2012. évi költségvetési 
rendelet.

 A Gondozási Központ működéséről 
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szóló, az elmúlt egy év időtartamot ma-
gába foglaló  tájékoztatást a Képviselő-
testület elfogadta. A Gondozási Központ 
jelenleg 27 főt lát el, a dolgozók létszáma 
12 fő.

 A Gondozási Központ intézményve-
zetői állás betöltésére kiírás került köz-
zétételre, a pályázatok benyújtási ha-
tárideje 2012. május 25. volt. A kiírásra 
tíz pályázat érkezett, az elbírálás előké-
szítésére három fős ad hoc bizottságot 
hozott létre a testület. Három érvényes 
pályázat érkezett, mindhárom pályázót 
meghallgatásra hívtuk, de időközben az 
egyik pályázó visszalépett. A két pályá-
zó személyes meghallgatását követően, 
2012. június 11-i ülésén döntött a testület 
az intézményvezető személyéről: Kiss 
Erikát nevezte ki  2012. június 18. nap-
jától 5 év időtartamra, 6 hónap próbaidő 
meghatározásával. 

 A Helyi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat neve jogszabályi előírások 
folytán az év elején módosult, az elne-
vezése innentől kezdve Helyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. Ennek 
folytán, valamint jogszabályi változások 
következtében,  szükségessé vált a He-
lyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodás 
elfogadása is.

 A Kastélykert Óvodai Tagintézmény 
az elmúlt egy évben végzett tevékeny-

ségéről tájékoztatást adott. Az óvodás 
gyermekek létszáma 121 fő, ebből az 
étkezést térítésmentesen igénybe veszi 
65 fő, 50 %-os támogatásban részesül 
15 fő. 2012. szeptember 1-jétől 37 fő 
gyermek kezdi meg az általános iskolai 
tanulmányát. Óvodapedagógusi munka-
körben 9 fő, dajka munkakörben 5 fő a 
foglalkoztatottak száma.

 A GAMESZ vezető megbízatása júni-
us 30. napjával lejárt, a jogszabály adta 
lehetőséggel élve nem került az állás be-
töltése meghirdetésre, hanem Bíró Ad-
rienn kinevezése 2012. december 31-ig 
meghosszabbításra került.

 Az utóbbi hetekben végzett utak kátyú-
zásánál elsődleges szempont volt, hogy 
a Magyar Államkincstárhoz benyújtott 
támogatási kérelemnek megfelelően, a 
műszaki szakértő által előírt kátyúzáso-
kat végezzük el. A továbbiakban gondos 
mérlegelés szükséges ahhoz, hogy az 
ősszel kezdődő csatorna beruházásig  - 
mely jelentős károkat fog okozni az utak-
ban -  végezzünk-e útjavításokat. Kérjük 
türelmét azoknak a lakosoknak, akik 
jelezték kátyúzási igényüket, azonban 
most ebben a periódusban nem áll mó-
dunkban elvégezni ezeket a munkákat.

 2012. július 1-jétől kezdődik a szer-
vezése annak, hogy az ÖKOVÍZ Kft. 
vegye át a térség településeinek ivóvíz 
biztosítását. Ez egy hosszútávú bérleti 

szerződés lesz, mely nem jár a tulajdon 
eladásával, csak a vízszolgáltatáshoz 
szükséges ingatlanok bérbeadásával. 
Erre törvény kötelezte az ország minden 
önkormányzatát, mivel  egy-egy vízmű 
működéséhez 150 ezer ingatlan bekö-
tésre van szükség. Ez év december 31. 
napjáig még a tápiógyörgyei GAMESZ 
intézi a vízügyeket, szedi a vízdíjat,  a 
jövő év első negyedévében. Az ÖKOVÍZ 
Kft. a vízszolgáltatással kapcsolatban 
szerződéskötéssel keresi meg a lakoso-
kat a jövőben. Előzetes tájékozódásunk 
szerint ez a változás nem jár vízdíjeme-
léssel Tápiógyörgyén, és javulhat a víz-
minőség is. 

 2012. június 16-án a Szent Anna temp-
lom előtt nagysikerű „búcsú” koncertet 
adott a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvósze-
nekar. Ekkor köszönték meg a zenekar 
tagjai, a szülők, Tápiógyörgye lakossága 
Toperczer Tibor karnagynak és felesé-
gének Toperczerné Erdélyi Szilviának 
az elmúlt 23 évben nyújtott kiemelkedő 
pedagógusi tevékenységét. A megszo-
kott, kiemelkedő színvonalat adta a kö-
zönségnek a zenekar, de érezhető volt 
az elválás okozta feszültség, az utolsó 
közös fellépés szomorúsága. 

Ezúton is szeretném megköszön-
ni Toperczer Tibornak és feleségének, 
hogy munkájukkal egy különleges érték-
kel gazdagították Tápiógyörgyét!

Varró István polgármester

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és 
emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok 
néhány percét a rendkívülivel, az embe-
rivel, a jóindulatúval és az udvariassal 
tehát az ünneppel.”

Márai Sándor

1999-ben kezdtem először a szociális 
ellátás területén dolgozni először ápoló-
nőként. 2006-ban a Szegedi Tudomány 
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ál-

talános Szociális Munkás Szakán diplo-
mát szereztem. Ez évben már szociális 
segítőként dolgoztam Mezőtúron a „Bíró 
Kálmánné Bakos Ilona” Jász-Nagykun 
Szolnok Megyei Idősek Otthonában 
2010-ig. Ezek után lehetőséget kaptam, 
hogy az idős ellátáson kívül a szociális 
terület egy teljesen más részének mun-
kájába is betekintést nyerhessek. Így 
családgondozóként tevékenykedtem a 
Mezőtúron lévő Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál.

Majd egy magánéletbeli változás miatt 
Szolnokra költöztem és a távolság miatt 
egy Szolnokhoz közelebbi munkahely 
létesítése vált fontossá számomra. Egy 
sikeres álláspályázat megnyerése után 
kerültem Újszászra a Pszichiátriai és 
Szenvedélybetegek Rehabilitációs In-
tézményébe, mint Szociális és mentálhi-
giénés munkatárs.

Az idősellátásban töltött éveim tapasz-
talata, jártassága és szakmai gyakorlata 
késztetett leginkább az Intézményveze-
tői álláshely megpályázására.

Ezen pályázat sikeres elnyerése után 
intézményvezetőként lényegesnek tar-
tom az emberközpontúságot, a segít-

ségnyújtást, az emberhez méltó bánás-
mód fontosságát.

Munkám során törekszem arra, hogy 
az intézményben élő idős emberek va-
lóban, „otthon” érezzék magukat. Az 
életük, a mindennapjaik nyugalomban, 
kényelemben, szeretetben teljenek. 
Fontos, hogy biztonságban tudják ma-
gukat és érezzék a törődést, az odafi-
gyelést. Vezetőként lényegesnek tartom, 
hogy az otthon minden dolgozójával 
együtt a közösen végzett munka során 
mindannyian erre törekedjünk!

A szociális étkeztetésben részesülők 
illetve a nappali ellátást igénylők elége-
dettsége és az  esetlegesen felmerülő 
problémáik megoldásában való segít-
ségnyújtás is fontos számomra. Igyek-
szem mindenki rendelkezésére állni 
telefonon, személyes is. Forduljanak 
hozzám bizalommal!

Bízom abban, hogy az eddig említett 
gondolatok gyakorlatban is megvaló-
sulnak, és sikerül a szolgáltatások mi-
nőségét megtartani, illetve amennyiben 
szükséges javítani úgy, hogy minden 
szociális szükséglet kielégítésre kerül-
jön.

Bemutatkozik a Gondozási Központ új vezetője

Kiss Erika
inttézményvezető



Az adót adónemenként befizetési posta-
utalványon, vagy banki átutalással fizethetik 
meg Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
vezetett alábbi számláira:

magánszemély kommunális adója: 
65200012-11110048

iparűzési adó: 65200012-11110086
gépjárműadó: 65200012-11110048

pótlék: 65200012-111140691
Az adó késedelmes megfizetése esetén 

az esedékesség napjától késedelmi pótlékot 
kell fizetni, melynek mértéke minden naptári 
nap után a felszámítás időpontjában érvé-
nyes jegybanki alapkamat kétszeresének 
365-öd része. 

Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tör-
vény 55/B §-ában foglaltakra, mely szerint: 
Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és 
gépjárműadó vonatkozásában a tízezer - 
magánszemélyek esetében az ezer - forin-
tot elérő adótartozással rendelkező adózó 
nevét, címét és az adótartozás összegét az 
esedékességet követő 10. nap 0 órájától a 
helyben szokásos módon a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat 
honlapján közzéteheti. 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 
az adótartozással rendelkező adózók ada-
tait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 55/B §-ában foglaltak szerint 2012. 
október 1. napján a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján és az önkormányzat honlap-
ján közzéteszem. 

Az adózók befizetéseikkel kapcsolatban 
a Polgármesteri Hivatal adóirodájában kér-
hetnek az ügyintézőtől tájékoztatást és tőle 
igényelhetnek befizetési postautalványt is. 

  

AZ ADÓ MÉRTÉKE 2012. évben
Gépjárműadó: 
 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 

törvény 7. §-a alapján: 
(1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése 

szerinti adóalap után a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 nap-

tári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 

300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 

230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári év-

ben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben 

és az azt követő naptári években 140 Ft/
kilowatt.

(2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekez-
dései szerinti adóalap esetén az adóalap 
minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű 
rugózási rendszerű nyerges vontató, teher-
gépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,

b) az a) pont alá nem tartozó gépjármű-
vek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

(3) Az „E” betűjelű ideiglenes rendszám-
táblával ellátott személyszállító gépjármű 
után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 
000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideig-
lenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 
Ft adót kell fizetni.

Amennyiben az Adóhatóság a fizetésre 
felszólított adószámláin gépjárműadó hát-
ralékot tart nyilván, és az adótartozás az 
1 évi adótételt meghaladja, kezdeményezi 
hátralékos gépjárművé(ei)nek forgalomból 
történő kivonását. A járművet a közlekedé-
si igazgatási hatóság a forgalmi engedély 
és a hatósági jelzés bevonásával a pénz-
fizetési kötelezettség teljesítésének igazo-

lásáig ideiglenesen kivonja a forgalomból. 
A gépjárműadó tartozás pótlékaival történő 
megfizetése esetén (a befizetés Polgármes-
teri Hivatal pénzforgalmi számlájára történő 
megérkezését követően) az Adóhatóság 
kérelemre igazolást állít ki adózó részére a 
teljesítésről. Az adóhatósági igazolást a ké-
relem beérkezésétől számított 8 napon belül 
kell kiállítani. Az igazolás kiállításáért 2.200.-
Ft illetéket kell fizetni. Az illetéket az eljárás 
megindításakor kell megfizetni az adóosztá-
lyon beszerezhető készpénzátutalási meg-
bízáson, vagy átutalni az illetékbeszedési 
számlára.

Magánszemély kommunális adója: 7.500 
Ft/év/ingatlan

Adómentesség
1. A 18. életévét be nem töltött és a 70. 

életévet betöltött magánszemély,  aki a a 
tárgyévet megelőző adóévben betölti a 70. 
életévét, tulajdoni hányada vonatkozásá-
ban.

2. Középfokú és felsőfokú oktatási intéz-
mény tanulója, hallgatója a 23. életév betöl-
téséig.

3. Az a tulajdonos, használó, aki az avar 
és kerti hulladék megsemmisítését bizonyít-
ható módon a házi komposztálási technoló-
giát betartva kezeli, a fizetendő kommunális 
adóból 2.000 Ft/év összegű  mentességet 
kap.  

Helyi iparűzési adó mértéke: 
1. Az állandó jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység esetén az adó évi mértéke az 
adóalap 1,8 %-a.

2. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevé-
kenység, ha az önkormányzat illetékességi 
területén az ott székhellyel, telephellyel nem 
rendelkező vállalkozó 

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet 
folytat  500 Ft/nap.

b) építőipari tevékenységet folytat, illető-
leg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, 
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megsza-
kításokkal végzett tevékenység időtartama 
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de 
nem éri el a 180 napot. Ha a tevékenység 
folytatásának időtartama a 180 napot meg-
haladja, akkor a tevékenység végzésének 
helye telephelynek minősül 2.000 Ft/nap.

Dr. Papp Antal  jegyző

4. oldal JÚlIUSÖnkormányzati hírek

Tisztelt Lakosok!
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat a 

helyi környezet védelméről, a közterületek 
és ingatlanok rendjéről, a település tiszta-
ságáról szóló 13/2009. (VI. 22.) rendelete  
értelmében

- a község területén lévő ingatlanok 
tisztántartásáról az ingatlanok tulajdono-
sai, tényleges használói kötelesek gon-
doskodni, továbbá kötelességük, hogy in-
gatlanukat megműveljék, rendben tartsák, 
gyomtól, gaztól megtisztítsák.

- Az ingatlan előtti járda (a járda mellett 
növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak 

és bokrok megfelelő nyesése), valamint 
az ingatlan előtti  közterület tisztántartása 
(fűnyírás, virágágyas tisztántartása, virág-
palánták ültetése, öntözése)  az ingatlan 
tényleges használójának kötelessége a 
községben kialakult szokásrendnek meg-
felelően. 

- Intézmények, kereskedelmi és 
vendéglátóipari egységek, és más eláru-
sítóhelyek előtti járdaszakaszt, közterüle-
tet a tényleges használónak kell tisztán-
tartani függetlenül attól, hogy a szemét 
üzleti tevékenységből származik-e.

- A közterületen lévő árkok, nyitott 
csatornák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának 

biztosítása  - az ingatlan előtti szakaszra 
terjedően  -  az ingatlan tényleges hasz-
nálójának, illetve tulajdonosának köteles-
sége. Amennyiben a tulajdonos (haszná-
ló) ezt nem végzi el, az önkormányzat a 
felmerült költségek áthárítása mellett, el-
végzi vagy elvégezteti.

Kérjük Önöket, hogy kötelezettségeik-
nek tegyenek eleget a közvetlen környe-
zetük és a településkép szebbé tétele 
érdekében!

Köszönjük azon lakosainknak, akik e 
figyelem felhívás nélkül is nap, mint nap 
rendben tartják környezetüket, a település 
közterületét! 

TISZTELT ADÓZÓK!

Varró István polgármester

2012. évben a magánszemélynek a kommunális adót félévenként, két egyenlő 
részletben, a vállalkozónak az iparűzési adóelőleget félévi részletekben, a belföldi 
rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben 
március 15-ig, illetve szeptember 17-ig kell megfizetni. 

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység után iparűzési adót leg-
később a tevékenység befejezése napját követő 15. napjáig kell megfizetni. A 
vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó kü-
lönbözetét az adóévet követő május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól 
igényelheti vissza.



A szeptember 15-ei lengyel katonák 
emlékére rendezett községi ünnepség 
előkészületei során, régi fényképek kö-
zött keresgélve, találtam egy színes felvé-
telt, amelyen Gál László és neje látható a 
györgyei Szent Anna templom padsoraiban 
egy Lehotka Gábor orgona koncerten. A fo-
tót nézegetve felidéződött bennem ezeknek 
a koncerteknek ünnepi, kivételes hangulatú 
atmoszférája, ki nem mondott csak a lelkek-
ben érződő emelkedettsége, büszkesége, 
a falu vezetésének kurázsija, amely feled-
tetni tudta a megyei, járási vezetők ejnye-
enyjéjét. Egy kicsit a környező községek 
értelmiségeinek találkozójává tudott neme-
sedni egy-egy ilyen alkalom, amely a köz-
ség vezetésének volt köszönhető. Ebben a 
gondolat sorban azon töprengtem, hogy az 
akkori sajátosan  magyar viszonyokban a 
falu tennivalóiban munkát, felelősséget vál-
laló vezetők megkapják-e azt a köszönetet, 
elismerést, amely megilleti őket. Örömmel 
és meghatódottsággal láttam Varró István 
tanácselnök úr portréját a polgármesteri 
dolgozó szobában, a csodálatosan átalakí-
tott, teljesen megújult községháza épületé-
ben. Ehhez csak gratulálni lehet és örülni, 
mert már nagyon rozoga volt az 1893-ban 
épült községháza. Ez  valóban egy újabb 
éke lett a falunak. A templom teljes meg-
újulása, a községi öregek otthonának átala-
kítása, a Faluház gondozottsága, a terek 
ápoltsága, a fák, bokrok terebélyesedése, 
az artézi kút környékének tisztasága egy 
mezővárosi település központjának érzetét 
keltheti az átutazókban, az ide látogatók-
ban. Amennyire szívderítő a gazdagodás 
látványa, annyira elgondolkodtató az a 
szívderítőnek nem mondható tény, hogy a 
falu közigazgatási felelős vezetőjét, „ a falu 
jegyzőjét” megnyugtató módon, hosszú tá-
von nem sikerült megoldani. Mindig homok 
került a gépezetbe, pedig az Györgyén 
tradíció volt, amit Holovicz Márton indított 
el a maga harmincötéves szolgálatával, 

folytatta Turák István két évtizedével és 
végül Gál László huszonhatéves  mun-

kájával, tevékenységével. Róla szeretném 
leírni mindazt a faluújság lapjain, amit Jó-
zsa László polgármester úr ugyan kopor-
sója felett elmondott, de úgy érzem a falu 
közéleti személyiségeinek panteonjában 
még nem kapta meg az Őt megillető  helyet. 
S ezt, azért gondolom, mert jegyző válság 
idején lehet érezni, mit jelent a jegyzői tevé-
kenység állandó változása, s mit jelent egy 
településnek a több évtizedes szolgálat an-
nak tapasztalaival, folyamatosságával, em-
berismereteivel. Neki ezzel tartozom, mert 
falubéli, közvetlen, minden helyzetben szol-
gálatkész, megértő és szavatartó ember, 
közszolga volt a szó nemes értelmében. 
Titkár, jegyző tudott lenni konfliktus nélkül 
Zahalka Károly, Varró István, Józsa László 
mellett, a „ jóügy „ mellett, a település lakó-
inak szolgálatában. S ez, ebben a változó 
időben nem volt kockázat mentes döntés, 
vállalkozás. 1972-ben a Tápiószelei Kohá-
szati Gyárépítő Vállalatnál létesített műsza-
ki pályát hagyta ott és pályázat útján került 
szülőfalujába, végrehajtó bizottsági titkár-
nak. Zahalka Károly volt a tanácselnök s a 
közeli nyugdíj várományosaként tisztesség-
gel végezték a falu fejlesztése előtt meg-
nyílt lehetőségek kihasználását. Megindult 
a járdaépítés, aszfaltos utak kialakítása, 
rengeteg társadalmi munkával a düledező 
iskolarész lebontása, új építése, tornate-
rem megvalósítása, a víztorony  felállítása s 
közben az Államigazgatási Főiskola sikeres 
elvégzése. 1976-ban Varró Istvánt válasz-
totta a falu első emberének, aki nagy elán-
nal, ambícióval kezdett munkához és ebben 
teljesen egyenrangú partnerként működött, 
segített  a tanácstitkár. Remekül tudtak 
együtt dolgozni. Épült a faluház, az orvosi 
rendelő, a kiskastély előtti kerek strand me-
dence, bővült az aszfaltos utak kilométere 
és megkülönböztetett figyelmet kapott a 
sportpálya korszerűsítése, kiépítése. A köz-
ségi vezetés közvetlen,emberi stílusa,, a 
közös ügy iránti elkötelezettsége, megszó-
lította az embereket a segítségnyujtásra, a 
közös munkában való önkéntes részvétel-

re, a falu gazdagítására. A Székely- féle 
házból bölcsödét alakítottak, az Oláh Já-
nos féle házból öregeknek napközi-otthont 
varázsoltak, a régi tanítói szolgálati házban 
Falumúzeum kezdte meg működését   és 
együtt kezdték el a szelei- úti temető rava-
talozójának megépítését is. A község közin-
tézményei zavar nélkül, magas színvonalon 
működtek, gyarapodott a zeneiskola, a köz-
ségi könyvtár,  működött az iskolai könyvtár, 
köztéri szobrokkal gazdagodtak a közterek 
és az óvodai élet is színesebb lett  játé-
kokkal, korszerű foglalkozásokkal, igényes 
ellátással, a konyhai felszerelések moder-
nizálásával. A meghirdetett pályázatokat 
sikerült megnyerniök és ez biztosítéka volt 
a leírtak megvalósulásának azzal együtt, 
hogy a szomszéd községek írígységét nem 
sikerült megkerülniök. A szellemi élet pro-
dukciói  megyeszerte visszhangzottak, az 
oktató-nevelő munkában is meg  a kultúra 
más műfajaiban is. Ekkor hívták meg Var-
ró Istvánt a termelőszövetkezet élére és a 
falu dolgainak irányítását Józsa László ta-
nácselnökre bízták, aki szintén a Tápiósze-
lei Kohászati Gyárépítő Vállalati munkáját 
hagyta ott és változatlan ütemben, az új 
lehetőségek által megnyílt források felhasz-
nálásával fejlesztették a községet. Óvoda, 
iskola bővítése, építése, új posta, telefon, 
gáz, víz hálózat, utak, terek alakítása, az 
orvosi ellátás színvonalának, körülménye-
inek korszerűsítése s mindez sok-sok tár-
sadalmi segítség nyujtás biztosításával. 
Ehhez elengedhetetlen volt egy jól működő, 
készséges, szorgalmas községi apparátús, 
melyet Gál László vezényelt, nagy empátia 
készséggel, emberi kedvességgel, közvet-
len hangon, sok-sok kompromisszumos 
megoldással. Improvizálni is szeretett. Dr. 
Habsburg Ottó a Páneurópai Unió Elnöké-
nek györgyei látogatásának programjában 
nem szerepelt a falumúzeum megtekintése. 
Menet közben meghívta és az ott látottak 
alapján nagy elismeréssel, szeretettel szólt 
a magyar mult ilyeténképpeni megbecsülé-
séről. A program során az is kiderült, hogy 
az elnöknek másnap Brüsszelben kell len-
nie s közben a német pilóták sztrájkoltak. 
Gál László megkérte a járási rendőrkapi-
tányt, hogy felvezető kocsival könnyítse 
meg a Ferihegyi utat. Így is lett. Egy kedves 
barátom györgyei látogatása alkalmával, 
hogy a hosszú gyalog út porát leöblítsük, 
átugrottunk Mariska kocsmájába és ott 
egy felejthetetlen beszélgetés és egy kis 
vita alakult ki közöttünk. Témája a györgyei 
SZDSZ sokszorosított szórólapja volt.

Nagyon szerette Györgyét, a györgyei 
embereket, családját, gyermekeit, unokáit, 
a testvérvárosi kapcsolatot ápoló külföldi 
barátait. Munkája elismeréséül tanácsosi 
kinevezést kapott, de Ő mindig a titkár Laci, 
Lacika maradt a falu legtöbb emberének 
szivében, emlékezetében. Jövő esztendő 
Szent István ünnepén lesz tizenöt eszten-
deje, hogy elment, itt hagyta nagyobb és 
kisebb családjának tagjait, legyen e néhány 
sor, meg a két fotó tisztelgés emléke előtt, 
meg köszönet az elvégzettekért.

JÚlIUS 5. oldalKözélet

Gál László községi tanácsi munkájának 
dicséretére, emlékének megidézésére

Bihari József



6. oldal JÚlIUSHelytörténet

Az ötvenes esztendők falusi hangulatá-
ra, inkább a kor, ma már mosolyra fakasztó 
ideológiai, politikai, szöveg és képzavará-
ra, bevezetőül ide idézem a Magyar Nem-
zeti Filmarchívumban található filmhíradó 
195o. februári, fekete-fehér számát, annak 
képsor leírását. Mindez Tápiószelén törté-
nik:  „ A falu lakói a megafont hallgatják az 
utcán. Bevonulnak a kultúrterembe. Józsa 
elvtárs, a termelőszövetkezet  egyik veze-
tője az állam nyújtotta támogatásról be-
szél. Török Mária agronómus a gyapotter-
mesztéssel folytatott kisérletről beszél. Az 
úttörők tánccsoportja egy orosz néptáncot 
ad elő. A falu lakóiból toborzott énekkar a 
Sztálin-kantátát énekli. A vándorkönyvtár 
megbízottjánál könyvet kölcsönöznek. Fa-
lusi ház belülről: a család körülüli az asz-
talt, az apa az ember fejlődéséről olvas 
fennhangon, a nagyapa pipázik, az anya 
és kisfia meg a nagymama fonalat gom-
bolyít. Hófedte falusi házak totálképben. 
Szinkronszöveg: ”Halló, halló figyelem. 
Felhívjuk Tápiószele dolgozóit, hogy ma 
este pontosan 6 órai kezdettel a Magyar 
Dolgozók  Pártja helyiségében, műsorral 
egybekötött Szabad Föld téli estét tartunk. 
Minden dolgozót szeretettel meghívunk.„ 
Megváltozott az élet a falun. A téli hónapok 
munkaszünetét a falu népe művelődésre 
és tanulásra használja fel. A Szabad Föld 
Téli Esték műsorában  a termelőszövet-
kezet egyik vezetője, Józsa elvtárs tart 
előadást: „A párt és az állam gondoskodik 
arról, hogy termelőszövetkezeti csoportja-
ink dolgozói és állami gazdaságaink dolgo-
zói, szakmai továbbképző tanfolyamokon 
bővíthessék ki tudásaikat. Mi, emberek, a 
természet erőinek felismerése folytán, új 
élőlényeket teremtünk. Nem elégedhetünk 
meg a természet kegyeivel, mint a régiek, 
hanem  magunknak kell kikényszerítenünk 
a természetből azt, amit el akarunk érni.” 
Az eredményekről szólt Török Mária ag-
ronómus: „Kisérletünkön, Tápiószelén ezt 
a gyapotot termesztettük. Az 5 éves terv 
keretében nagyobb fokú gyapottermesz-
téssel foglalkozunk, hogy ezáltal is a szo-
cialista mezőgazdaságot fejlesszük.” Az 
előadás  tárgya nem új parasztságunknak, 
ezt bizonyítja a sok értékes hozzászólás. 
Ezután az úttörő tánccsoport műsorában 
gyönyörködtek az est résztvevői. A dolgo-
zó  parasztság énekkara a Sztálin-kantátát 
adta elő. Müsor után a vándor kőnyvtárban 
könyveket cserélnek, ismeretterjesztő 
füzeteket vesznek, hogy otthon is foglal-
kozhassanak az elhangzottakkal. Régen 
leszállt már az este, de az egész család 
tanul még: „Eleinte csak könyöradományt 
kapott tőle, az erdő, mező vad gyümölcseit. 
Lassan azonban rájött, hogy kényszerítheti 
a természetet arra, hogy olyant és annyit 
adjon számára, amire  szüksége van. Év 
tízezredekkel ezelőtt az ősember a vadon-

élő állatokat megszelídítette, háziasította, 
majd tenyésztette. Lassan megismerkedett 
a növények életével, tuladonságaikkal, 
megtanulta termeszteni őket.” Így válik 
egyre műveltebbé dolgozó parasztságunk, 
így győzi le a tudományt, a múlt hagyomá-
nyát, a babonát a falun”. 

A második világháború  utáni beszol-
gáltatási rendszer alakulásának helyzete 
mindig is érdekelt, miután az egyetemi 
évek (1952-1956) alatt, a nyári szünetek-
ben, a katonai szolgálat letöltése után, egy 
hónapig Pál Icával adminisztráltuk a 
györgyei gazdák, köztük a kulákká nyil-
vánított  györgyei  középbirtokos gazdák 
terménybeszolgátatásainak ügyeit. Jól em-
lékszem a nagymalmi, zsinagógai, Petró 
László Lehel utcai, Németh Jenő Hajnal 
utcai, Forgó Füleki József raktárainak mé-
reteire, Sárga Dömők Tera házának szo-
báira, amelyek nehezen bírták a terhelést. 
Emlékszem a  mai polgári védelem helyé-
nek zsírbegyűjtő funkciójára, a tejbegyűj-
tést végző tejcsarnokra és a László-féle 
vegyesbolt kirakatára, ahol az elrejtett és 
megtalált szalonna oldalakat, füstölt sonká-
kat és a zománcos bödönökben titkolt zsírt 
és a kosarakban rejtőzködő tyúktojásokat 
mutogatták - megfélemlítésül -, és ahogy  
olvasgattuk az artézikút lajttöltő oszlopa 
és a Zempléni féle bolt között elhelyezett 
verseny-tábla híreit, gúnyrajzait, igényes, 
tetszetős dekorációját, amelyet Petróci 
Béla tanár úr készített. Előttem van a szép 
arcú, rendkívül kedves, pokoltanyai Lovass 
bácsi bánatos arca, a mázsánként 60 fo-
rintos beszolgatatási jegy éjszakákba nyú-
ló összesítése, hogy a főnök Balázs Ernő 
megelégedettségét bírjuk és az Epstein 
nevű ellenőr  aláírja teljesítményünket. Jól 
jött a szerződés szerinti 600 forint,  hisz a 
327 forintos egyetemi ösztöndíjból a kollé-
gium, menza és az 50 forintos békekölcsön 
kifizetése után mindössze 1 forintunk ma-
radt egy hónapra. Igaz, hogy a tankönyve-
ket, antológiákat ingyen kaptuk. Érdekelt 
a dolog azért is, mert legjobb barátom a 
nagyhídi Miskolczi Sándor szüleitől sokat 
hallottam a beszolgáltatási anomáliákról, 
gondokról,- bár nekik csak 13 hold földjük 
volt, nem voltak kulákok, mégis nagyon 
megviselte a családi  gazdaságot a beszol-
gáltatási kötelezettség. Kiváncsiságomat, 
e témában való érdeklődésemet fokozta 
az a történet, hogy a hetvenes évek elején 
egy TIT által szervezett külföldi hajókirán-
duláson Földes István, a megyei TIT-titkár 
egy kabinba helyezett Dr. Zalka Károllyal, 
aki magával hozta 16-17 év körüli süket-
néma fiát-, és a hosszú úton sok mindenről 
beszélgettünk. Így ennek az időszaknak 
jellemzőiről, ellentmondásairól, a pos-
tagalamb röptetésben elért sikereiről is. 
Harminc éven át volt a Pest Megyei Bíró-
ság elnöke. Az ötvenes évek itélkezéséről 

mondott emlékeinek a lényege az volt, 
hogy a bírónak nem volt mérlegelési, igaz-
ságérzete szerinti döntési lehetősége, csu-
pán a törvény messzemenő figyelembe 
vételével, az osztályszempontú itéletre, 
amelyet így fogalmaztak meg: „…olyan 
büntetést szabott ki, amely a járásbíróság 
megitélése szerint alkalmas a terheltnek a 
társadalmi együttélés szabályainak betar-
tására való nevelésére és igazodik a ter-
helt cselekményében és személyében rejlő 
társadami veszélyességhez.” Dr. Horváth 
Ferenc volt nagykátai ügyésszel pedig ne-
gyed századon át róttuk a györgyei  határt 
vadászként, és néhány szívbemarkoló tör-
ténetet megosztott velem a zsizsikes búzá-
ról, babról, utólagos lelkiismeret furdalásá-
ról. Ő is az osztályszempontú itélkezésre 
mondott néhány járási példát.   

Az érdeklődést lelohaszotta az a tény:, 
hogy a levéltárakban a pártanyagot, ha-
tározatokat nem lehetett kutatni, minden 
nehézséget kitaláltak arra, hogy az ilyen 
irányú kutatást lehetetlenné tegyék, úgy 
mint tették ezt a kitelepítések ügyében 
is. Volt alkalmam megtapasztalni. Most, 
hogy ezeket a dobozokat felszabadították, 
sokan kutatják e témát. A kutatói enge-
délyt kérve, a levéltár munkatársai öröm-
mel közölték: van olyan  kolléginájuk, aki 
a közelmúltban ebből doktorált. Sikerült 
leülni, beszélgetni Tóth Judittal, aki „Pad-
lássöprések kora - A beszolgáltatás Pest 
megyében” címmel  írta meg doktoriját és 
a levéltár két nyugalmazott igazgatójának 
támogatásával könyv alakban is megje-
lent. Legjobb barátnője az egri főiskolán  a 
györgyei Varga Mónika volt és a dolgozatot 
segítendő, egy példányt dedikálva átnyúj-
tott.  Rendkívül kedves, közvetlen, szerény 
fiatal tudós, aki minden további támogatást 
megérdemel és ezúton is köszönöm segítő 
szándékát. Azután Józsa László volt pol-
gármester úr fénymásolatban megküldte 
nagyapja kálváriájának dokumentumait, 
ami végképpen arra az elhatározásra bírt, 
hogy tegyem közzé a legszükségesebb 
történelmi háttérrel a padlássöprések ide-
jét szülőfalumban.

 Az első feladatom annak  a tévhitnek 
eloszlatása, hogy a begyűjtés, beszolgál-
tatás a második világháborút követő évti-
zedekben jött létre, pedig nem így történt. 
A második világháború idején az ország 
közellátásának biztosítására, a hadsereg 
ellátására a kormányzatnak határozott 
intézkedéseket kellett hoznia a termelés, 
készletgazdálkodás ügyében. Így lépett 
életbe 1942 nyarán a Jurcsek-féle be-
szolgáltatási rendszer, amely a szántó-
föld kateszteri tisztajövedelmének minden 
aranykoronája után 10 kg kenyérgabona 
vagy azzal egyenértékű egyéb termény be-
adásával terhelte a gazdákat. A hadsereg 
ellátása érdekében helyszínre küldték a 
rekviráló tiszteket, így került Tápiógyörgyé-
re Dr Büky Gyula zászlós, majd hadnagy, 
aki aztán  Németh doktor úr családjának 
tagjaként íródik Györgye helytörténetébe. 
A háborús évek kényszere hozta létre a 
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közellátási hivatalokat, amely Györgyén a 
községháza főbejáratával szemben lévő 
melléképületben működött Csisztay Ká-
roly vezetésével. Csisztay eredetileg állo-
másfőnök volt de rendkívül pontos, preciz 
munkája alapján kapta ezt a megbízatást. 
Innen vittem a hónap meghatározott nap-
ján a család részére a liszt, cukor, szappan 
jegyet. A háború veszteségei, a jóvátételi 
kötelezettség teljesítése, az országban ál-
lomásozó másfél millió szovjet katona el-
látása, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
missziójának igényei rendkívüli mértékben 
megterhelték az ország teherbíró képessé-
gét, ezért állt elő olyan helyzet, hogy Pest 
megyében 1945 decemberében 400.000  
lakos  volt  ellátatlan. Az ENSZ segélyszer-
vezetének az UNRRA-nak, az amerikai zsi-
dó segélyszervezetnek a JOINT-nak voltak 
jószándékú küldeményei, de ezek alapve-
tően nem tudták pótolni a magyar mező-
gazdaság kárát, kieséseit. A JOINT működ-
tette egyidőben Neuwirt Anna vezetésével 
a györgyei szociális otthont is. Számomra 
felejthetetlen marad az a  szituáció, amikor 
a Szolnoki Mészáros Lőrincz Népi  Kollégi-
um konyháján az UNRRA dobozok szárított 
hal küldeményeit bontogattuk és annyi felé 
szaladtunk, ahányan voltunk. Inkább ettük 
a marharépa főzeléket jó vastag habarás-
sal meg ittuk az árpakávét fül nélküli, alumí-
nium  bögrékből. „Elkerülhetetlen volt tehát 
a világháború alatt kibontakozó kötött gaz-
dálkodás fenntartása, hiszen mindezt csak 
szigorú elvonások árán lehetett teljesíteni. 
Ennek egyik alapvető eszköze pedig a há-
ború alatt is már meglévő kötelező beszol-
gáltatás volt. A jóvátétel és a seregellátási 
kötelezettség tulajdonképpen a parasztság 
vállára egy újabb adóterhet rakott, hiszen 
az e címeken hivatalosan és nyugta ellené-
ben igénybe vett  cikkek értékének hánya-
dáért a gazda nem kapott semmilyen jutta-
tást.” A kedvezőtlen időjárási viszonyok, a 
hazatérő hadifoglyok és hozzátartozóinak 
megsegítése,  az elszabadult infláció, a 
szovjet jóvátétel még nehezítette a háború 
okozta sebeket, nehézségeket, úgy, hogy 
a beszolgáltatáshoz kapcsolódó paraszti 
terhet tovább fokozta az az adóteher, ame-
lyet 1945. január 1-jétől vezettek be, amely 
szerint a kataszteri tisztajövedelem minden 
aranykoronája után 1 kg búza  megfizeté-
sére kötelezték a gazdákat. 

Minden pártnak megvolt a mezőgazda-
ságot talpra állítani szándékozó elképze-
lése de ez a Szociáldemokrata Párt és az 
MDP egyesülése után teljesen új fordulatot 
vett. Romsics Ignác: „Magyarország  törté-
nete- a XX. században” című munkájában 
ezt röviden, frappánsan így fogalmazza 
meg. ”A földművesszövetkezetekké alaku-
lásának fokozatosságon és önkéntessé-
gen alapuló koncepcióját a paraszti ma-
gángazdaságok termelőszövetkezetekbe 
kényszerítésének a programja váltotta fel. 
Az ország népe erről először Rákosi 1948. 
augusztus 2o-ai kecskeméti beszédéből ér-
tesülhetett. Az MDP főtitkára és a kormány 
miniszterelnök-helyettese ebben ama meg-

győződésének adott hangot, hogy a „régi, 
a megszokott, a túlzásba vitt egyéni gaz-
dálkodás helyett” a dolgozó parasztság a 
szövetkezés, a kölcsönös segítés és kö-
zös munka útját választja. Néhány héttel 
később, az MDP Központi Vezetőségének 
november 27-ei ülésén Rákosi a határidőt 
is megszabta. „Nekünk ezt a kérdést - adta 
meg a célt - 3-4 éven belül oda kell vinni, 
hogy a parasztság 90 százaléka rendes 
szocialista közös társasművelésben mű-
velje földjét.” Ezzel elkezdődött a magyar 
parasztság kálváriája, a kulák golgota, „le-
omlottak a magyar élet százados rendjének 
utolsó falai”, ahogyan Keresztury Dezső 
akkori, parasztpárti kultuszminiszter fogal-
mazott. Elindult a módosabb, vagyonosabb 
parasztság  anyagi, erkölcsi tönkretétele, 
napvilágot láttak az első kuláklisták, a sa-
nyargatásnak számtalan módja, lehető-
sége, mint az adóztatás, elszámoltatás, 
vetéstervek előírása, tagosítás, rendőr-
bíráskodás, hatósági bírósági eljárások, 
behajtási eljárás, transferálás,  a termény 
és állatbeszolgáltatás mellett széna, bur-
gonya, bor, zsír, tej, tojás, baromfi beszol-
gáltatás, a kötelező békekölcsön jegyzés. 
Mindezek olyan terhet jelentettek a falusi 
embereknek, hogy elkezdődött az elván-
dorlás, a hagyományos paraszti társada-
lom felbomlása,  az egész falu  szociológiai  
struktúrájának átrendeződése. 

Dolgozatomat Józsa András megőrzött 
iratai alapján, levéltári kutatásaim, megje-
lent publikációk alapján írtam meg, messze 
elkerülve a divatba jött plágium vádját. Íme: 
„Fizetési felhívás Józsa András lakost fel-
szólítom, hogy 26 Ft 60 fillér borfogyasztási 
adó tartozását, mely már 1948. évi január 
1-n befizetendő lett volna, járadékaival 
együtt, különbeni megzálogolás terhe alatt, 
a községi pénztárnál nyolc nap alatt okvet-
lenül fizesse le.Tápiógyörgye, 1948. július 
23-n. Pecsét.” „Ideiglenes nyugta 315 Ft, 
28 filléről, mely összeget Józsa András 25 
lakostól Mezőgazdasági fejl. kamat és be-
hajtási illeték fejében átvettem. Tápiógyör-

gye, 1948. XI. 29-n Csete Éva végrehajtó, 
Vágány esküdt, Józsa András fél. A nyug-
tán egy K jelzet.” Józsa András 15 kg. zsír 
beadandó Tgy. III. 17. Tizenöt kg. zsírt át-
vettem(!) 949. I. 23. Csieklinszki Tápiógyör-
gye Közellátási Hivatal pecsétje. Tápió-
györgyei Fölmivesszövetkezet pecsét.” 
„Községi Adóhivatal Tápiógyörgye 1/1949. 
Fizetési Meghagyás Józsa András 25. hsz. 
alatti lakosnak 1949. évre kivetett mező-
gazdasági fejlesztési járulékról. Értesítem, 
hogy a 248.600/1949.P.M. számú rendelet 
alapján a terhére kivetett mezőgazdasági 
fejlesztési járulék 843 kg búza. A kivetett 
járulékot a hivatkozott rendeletben megál-
lapított kenyér gabonában kell befizetni. 
Tápiógyörgye, 1949.julius hó 22. id.hiv.vez. 
Oláh János Pecsét.” Tápiógyörgye község 
elöljáróságától Idézés. Józsa András 25.
hsz. alatti lakost elszámoltatás ügyben 
azonnal megidézem. Ezt az idézést és 
cséplési eredménylapjait hozza magával. 
Tgy. 1949.szept. hó 1. Bolgár, Pecsét.” „Tá-
piógyörgye Községi Hitelszövetkezet- mint 
az Országos Szövetkezeti Hitelintézet tag-
ja. Középen a búzakalászos-kalapácsos 
címer. Igazolás K.46.249 arról, hogy Józsa 
András Tápiógyörgye 25 sz. az 5 éves terv-
kölcsönből 100 névértékű nyereményköt-
vényt jegyzett, Tápiógyörgye, l949. IX. 
Zempléni Jenő jegyzésgyüjtő aláírása”  
„Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye-Nagyká-
tai Járás, Tápiógyörgye Kőzség. Idézés Jó-
zsa András, aki 25.sz.a.lakik 3 órán belül 
1950/51. vetésterve ügyben megidézem. 
Ezt az idézést és minden iratot hozza ma-
gával.Tápiógyörgye, 1950.szept. 1. Holo-
vicz J. Közellátási Hivatal Tápiógyörgye 
pecsét.” „ Jegyzőkönyv. Felvétetett 195o.
szept. 21-én az 1950/51.évi vetésterv telje-
sítéséről. Józsa András 25. hsz. gazdálko-
dó büntetőjogi felelőséggel kijelentem, 
hogy 1950. évi őszi szántás és vetési mun-
kákat 1950. október hó 15 napig a vonatko-
zó rendeleteknek megfelelően, a vetési 
tervben előírt területen és növénynemen-
ként teljesítem. Az elvetésre a tisztított és 
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megfelelően csávázott állapotba(!) vettem 
el. A szántás-vetés munkájának bevégzé-
sét esetről esetre munkanemenként a be-
végzés után 24. órán belül jelentem az 
elöljáróságnak. Tápiógyörgye, 1950. szept. 
hó 21 nap. Szakács József jelentési fele-
lős, Halasy József vezetőjegyző, Józsa 
András gazdálkodó pecsét.”  „Tápiógyör-
gye Községi tanács (!) VB. Utasítom Józsa 
András 25.sz-alatti lakost hogy 48. órán 
belül 500 kg. morzsolt tengerit a Földmives 
szövetkezet raktárában (!) szállicson (!) be. 
Amenyiben(!) nem tesz eleget az eljárást 
meginditom a nevezett elen.(!) Tápiógyör-
gye, l951 Febr. 22-n. Olvashatatlan VB.eln.  
Halasy József VB titk. pecsét.”  „Községi 
Tanács V.B. Tápiógyörgye. Felhívás. Felhí-
vom Józsa András  25 h.lakost,  hogy Júli-
us 26-án lefoglalt 1 drb 2 éves üszőt 1951. 
augusztus 3-án reggel 7 órára a nagykátai 
tanácsháza udvarára hajtsa fel. Figyelmez-
tetem, hogy ha a felhívásnak nem tenne 
eleget internálva  lesz.Tápiógyörgye, 1951. 
augusztus 2-án Halasy József v.b.titkár. 
Pecsét.” Fizetési felhívás Józsa András 
Bartók B.u.4 lakost a K.K.H.Ö.47.,48.,5o., 
és 63 § értelmében ezennel felszólítom, 
hogy l.700,-Ft. II. Békekölcsön tartozását   
azonnal a községi pénztárnál okvetlenül fi-
zesse le. Tgyörgye, l951. XII.12. Pecsét” „  
Baromfifeldolgozó Vállalat B vételi jegy Jó-
zsa András Tgy.25. Beadási könyvének 
száma 1295. az itt feltűntetett baromfi, to-
jás mennyiségeket szolgáltatta be B vételi 
jegyre 20 db. tojás 42 ft. összesen: 8,40 ft.” 
„ Baromfifeldolgozó Vállalat Józsa András 
Tgy.25. B vételi jegy 3drb, tyúk 5,7o kg, 
6,3o ft. 35,91 ft. 118 drb tojás 44,84, össze-
sen: 8o,75 Ft”. „Idézés Józsa András, aki 
25,sz,alatt lakik 1952.márc. 14-én azzonal 
(!) tanácsteremben(!) megidézem. Ezt az 
idézést és vetéstervét hozza magával. 
1952.márc.13. Kiss Péter pecsét” ”Józsa 
András 25hsz. alatti lakost felszólítom, 
hogy 12 órán belül a még hátralékben lévő 
688 db. tojást 17,70 kg. baromfit 2000 kg. 
szénát szolgáltasson be. Ha az előírt ha-
táridőre nem tesz eleget 3300/1946.sz. 
rendelet értelmében közellátás érdekét ve-
szélyeztető bűntettet követ el, valamint 
tervszabotálást, ezért az eljárás  azonnal 
meg lesz indítva. Tápiógyörgye 1952. júli-
us 9. Lakatos József V.B. elnök.”  „Tápió-
györgye községi tanács VB. Határozat. 
Józsa András 25.sz. lakossal szemben, 
minthogy beadási kötelezettségét saját hi-
bájából nem teljesítette és beadási hátralé-
kát a 3/1954./ III.19 / Bgy.M. számú rende-
let 1.§./3/ bekezdése alapján kibocsátott 
felszólításban megállapított 3 napos határ-
idő alatt nem rendezte, a végrehajtó bizott-
ság behajtási eljárás lefolytatását rendeli 
el. Nevezett 10%-al felemelt beadási hátra-
lékának részletezése cikkenként a követ-
kező: tengeri 3258 buzakg 2769 
államiszab.felv.ár 6784, napraforgó 154 
buzakg. 200 állami.sz.f.ár 490, burgonya 
1504 buzakg. 496 állami sz.f.ár 1215. Je-
len határozattal szemben a kézbesítéstől 
számított 3 napon belül panasznak van he-

lye. A panaszt a községi tanács VB-nél kell 
benyújtani.  A panasznak az eljárás további 
folytatására halasztó hatálya nincs. 
Tgyörgye, 1954. évi X. hó 28-n. Siska Já-
nos VB.Elnök.„ „Nagykátai Járási Tanács 
V.B. Pénzügyi Osztályától. 1304/1954 fkv.
sz. Fenn jobbra géppel írva: 1 drb.vrt. 1 
éves borjú, 15 q.réti széna. Nyomtatvány. 
Józsa András adóhátralékosnak, Tápió-
györgye, 25.hsz. Végzés. A Nagykátai Já-
rási Tanács V.B.I. Pénzügyi Osztálya cím-
zett ellen elrendeli a szigorított behajtás 
megindítását. Indokolás. Megállapítást 
nyert, hogy köztartozását többszöri figyel-
meztetés ellenére sem rendezte, ezért szi-
gorított behajtást a 252.000—1949.  
P.M.sz.r. alapján el kell rendelni. Erről érte-
sül:  1. Adózó azzal, hogy 1954.okt. hó 2-3-
án tartózkodjon odahaza, mert ha lakását 
az adóhatóság zárva találja, úgy kénytelen 
lenne azt hatóságilag felnyittatni. 2. Közsé-
gi Tanács Végrehajtóbizottsága az eljárás 
lefolytatása végett. Nagykáta, 1954. okt. 
hó 29-én. Hovancsik Ferenc pénzügyi osz-
tályvezető.” „Járási Tanács Végrehajtóbi-
zottságának I. Pénzügyi Osztályától. 
1304/1955 főkvi.tételszám. Transferálás 
előtti felhívás. Józsa András, Tápiógyör-
gye, 25.sz. A Járási Tanács Pénzügyi Osz-
tálya megállapította, hogy a községi adó-
ügyi megbízott többízben felhívta a Címet 
ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉGÉNEK 
ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSÉRE! E felhívá-
sok mindeddig eredménytelenek voltak. A 
Járási Tanács Pü. Osztálya ezt a cseleke-
detét KONOK NEM FIZETÉSNEK nyilvá-
nítja és utoljára nyomatékosan felhívja, 
hogy 35.034,- Ft. adó és 650 Ft. kötelező 
biztosítási díj tartozását e felhívás kézbesí-
tésétől számított 3 napon belül az adóügyi 
megbízottnál fizesse ki, mert e felhívás fel-
tételeinek nem teljesítése esetén a már 
korábban lezálogolt ingóságokat (termény, 
bor, állat) a Pénzügyi Osztály haladéktala-
nul elszállíttatja és értékesíti. Tápiógyör-
gye. 1955. X. hó 25. Hovancsik s.k. pü. 
osztályvezető.”  Ugyanez a Transferálás 
előtti felhívás 1253/1956.főkönyvi tétel-
szám alatt 1956. IV. hó 24-én, 36.356 fo-
rintról megismétlődik azzal, hogy 
Hovancsik aláírását  láthatóan rosszul oda-
hamisították, jobbra fenn pedig egy 
Tápiógyörgye-i Postahivatal bélyegzője 
látható  956 ápr. 24.17 nyomattal. Érdekes-
sége még ennek a felhívás nyomtatvány-
nak, hogy ti. a Pestmegyei Nyomdában 
készitették, Cegléden 25.000 példányban. 
Történelmileg megmosolyogtató, mond-
hatnám tragikomikus, hogy Tápiógyörgyén 
l956. szeptember hó 5-én a Nagykátai Já-
rási Begyüjtési Hivatal tápiógyörgyei meg-
bízottja, Blaschka (Miklós) tértivevényesen 
a  következő felszólítást intézte Józsa And-
ráshoz: „Tápiógyörgye Községi Begyüjtési 
Megbízott.Nyilv.sz:6o8. Felszólítás: sertés 
hízóbaállításra. Józsa András, lakhely: 25 
Beütemezés hónapja: 1957. január. A 7/
l955.Bgy.M.sz,rendelet 15.§-a alapján fel-
hívom, hogy sertésbeadási kötelezettségé-
hez szükséges sertést azonnal, legalább 

60 kg sulyban állítsa hízóba. Amennyiben 
hízóbaállítási kötelezettségének legalább 
október hó 1. napjáig nem tesz eleget, ser-
tésbeadási kötelezettsége azonnal esedé-
kessé válik és azt, legalább 126 kg-os ser-
téssel köteles teljesíteni.” Az állandó 
zaklatás, megfélemlítés és a sokszori meg-
alázás következtében „hősünk” megbete-
gedett és Dr. Vezsenyi Kálmán v. kórházi 
főorvos, belgyógyász szakorvos 1953.már-
cius 27-én megvizsgálta és az ide mellé-
kelt recept szerinti gyógyszereket írta fel, 
amelyet Józsa András a beárazás szerint 
kiváltott és az utasítás szerint szedett. Itt 
köszönöm meg bölcsességét és előrelátá-
sát.

Nagy Imre az MDP 1953. június 27-i 
ülésén rendkívül hatásos beszédet mon-
dott, kritikát, önkritikát gyakorolt, bírálta 
a begyüjtési rendszert és ezt az őszinte, 
humánus hangot nem felejtette el a ma-
gyar értelmiség azon csoportja, amely Őt 
a későbbiekben az ország élére követelte, 
majd a belpolitikai és nemzetközi esemé-
nyek a görög tragédiák sorsára juttatta. 
Ezeket mondta: „A begyüjtéstervezésnek 
alapvető hibája az volt, hogy a termelés 
szempontjai háttérbe szorultak és túlzott, 
irreális begyüjtési tervekkel a termelés 
folyamatosságának és fejlesztésének 
feltételeit nem biztosította. A parasztság 
számára, de egyéb szektorokban is olyan 
mértékű beadást írtak elő a tervek, amely 
már akadályozta a termelést, elvette a 
termelési kedvet, ami kétségtelenül hoz-
zájárult a földfelajánlásokhoz, növelte a 
tartalékterületeket és talán a legszélesebb 
lehetőségét teremtette meg a dolgozó 
parasztság és a kulákság ellen elköve-
tett törvénytelenségeknek. A tömeges 
birságolásoknak, kártérítéseknek és ál-
talában a parasztság zaklatásának első-
sorban a túlfeszített tervek a végrehajtás 
során elkövetett túlkapásokkal még tovább 
fokozódtak. Ezért súlyos felelősség terhel 
engem is, mert biztosítanom kellett volna 
a törvények feltétlen betartását.” 1952. 
május 19-én Tápiógyörgyén, a VB. ülésen 
Halasy elvtárs ismerteti a sertés begyűj-
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tés állását: ”Sok gazda van, aki megérti 
a helyzetet és országos érdekeinket, bár 
györgyei viszonylatban nem túlságosan 
dicsekedhetünk ezzel.” Majd augusztus 
11-én a községben uralkodó hangulatot 
így foglalja össze:” Az  elmúlt hetekben fel-
ütődő rémhíreket lefegyvereztük. Dolgozó 
parasztságunknak nagy része belátja, 
hogy a terv törvénye mindenkire vonatko-
zik és annak teljesítése kötelező. Számos 
gazda van azonban, akinek nem termett 
a  beadási kötelezettség teljesítésére 
szükséges gabona mennyiség. Rossz ki-
látás van a kukorica termésre, ezért nem 
lehetett nagyobb terheket tenni a kukorica 
beszolgáltatásra. A nem teljesítő kulákok 
ellen a feljelentéseket megtettük.” Fityka 
Márta jelentése szerint a kulákok közül Ja-
kab József, Fejős László és Simon János 
azzal tagadták meg a kiskönyv átvételét, 
hogy kérik annak kivizsgálását, hogy ők 
valóban kulákok-e? Optimista és lehan-
goló Kovács Sándor VB.tag helyzet meg-
ítélése: „…a baromfi és tojás begyűjtés 
terén ebben az évben jobb eredményeket 
fogunk elérni, mert látják, hogy azzal, ha 
valaki nem tart baromfit, nem lehet kibújni 
a kötelezettség teljesítése elől. Az adófi-
zetés terén népnevelőkkel tudatosítsuk 
dolgozó parasztságunk között, hogy ál-
landóan, folyamatosan fizessék adójukat.” 
Ebben a színtelen, a hivatalos szöveget 
improvizáló VB. nyelvezetben  felfrissü-
lést, a józanság hangját üti meg Sinka 
Ferenc kulturotthon igazgató, amikor azt 
javasolják neki, hogy az aratáshoz de kü-
lönösen a csépléshez kultúrbrigádok mű-
soraival buzdítsa a munkát  végzőket, azt 
feleli: „vasvillával zavarnának el!” 

Az ötvenes éveket megidéző dolgo-
zatom megírása, meg a dokumentumok 
közötti keresgélés közben, nejem több-
ször megkérdezte: kit érdekel ez ma már 
Tápiógyörgyén? Meggyőződésem, van 
akit érdekel, meg szerintem a falu törté-
nelmének szerves, felejthetetlen szaka-
sza, éppen hitelességének bizonyságául 
ide írom azoknak a nevét, akik ennek az 
időszaknak szereplői, munkásai voltak. 
Nincs benne semmiféle pellengére állítá-
si szándék, ellenkezőleg, megértő tiszte-
let, hogy a kor parancsa szerint, a hazug 
politikai kényszer hatása közepette igye-
keztek ember maradni az embertelen-
ségben: Lakatos József, Lévai József, 
Halasy József, Ónadi János, Kovács Sán-
dor, Hubert István, Baranecz János, Árki 
András, Farkas Sándorné, Garami József, 
Balázs Károly, Nagy Tamás, Kun Károly, 
H. Kovács Imréné, Baráth András, Sápi 
Andrásné, Szarvas Sándor, Siska János, 
Dunay Györgyné, Nagy Ernő, Laszák Ká-
roly, Zahalka Károly, Bodrogi István, Sinka 
Ferenc, Holovicz János, Gergely József, 
Csieklinszki Miklós, Skrob Béla, Blaschka 
Miklós, Oláh János, Szakács József, Kiss 
Péter, Nagy István, Csete Éva, Marton 
Irma, Tóth Mária, Perjési János, Unyi Já-
nosné.

Nagy Imre 1952. januártól novemberig 
begyűjtési miniszter volt, november 14-től 
a minisztertanács elnökhelyetteseként az 
összes mezőgazdasági jellegű minisztéri-
umot felügyelte. A kulák kérdésről a követ-
kezőket mondta: „Gazdaságpolitikánk kő-
réből egy kérdést kívánok még kiemelni, 
amelynek a gazdasági, de politikai szem-
pontból is nagy jelentősége van – ez a ku-
láklista kérdése. Amikor a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésével kapcsolatban 
fokozottabban előtérbe került a kulákság 
elleni harc, ez a harc gazdasági és politi-
kai térről tisztán adminisztratív térre tere-
lődött, éppen a kuláklista által. A kulákság 
elleni harcot adminisztratív útra terelni, 
pedig egyet jelentett a kulákság törvényen 
kívül helyezésével, az önkényeskedéssel, 
ami elkerülhetetlenül a kulákság likvidálá-
sát vonta maga után. A kuláklistának tehát 
jelentős szerepe volt abban, hogy a párt 
letért a kulákság korlátozásának helyes 
politikájáról.”

Tápiógyörgye község Előljáróságának 
levéltárban található ötvenes évekbeli 
irataiban nem találtam kuláklistát. Már le 
is mondtam a listáról, amikor arra gondol-
tam: az élőállat beadás olyan kiemelkedő-
en fontos volt a faluban, hogy ezt „kulák” 
megjelölés nélkül nem tudták lebonyolíta-
ni. Így is lett.  Íme a pontos, házszámos 
györgyei kuláklista 1952. május 9-i kelte-
zéssel: Józsa András 25.hzsz., Dömők 
István 33.hzsz., Sinka József 515 hzsz., 
Balázs Vendel 563 hzsz., Miskolczi László 
764 hzsz., Petró László 781 hzsz., Tóth 
István 788 hzsz., Darázs János 8o4 hzsz., 
Menkó Pál 1008 hzsz., Kovács Pálné 
1014 hzsz., Kiss Vendel 1017 hzsz., Vá-
gány Pál 1180.hzsz., id. Sinka Gábor 1294 
hzsz., Kiss István 1331 hzsz., Kovács Pál 
1392 hzsz., Menkó László 1434 hzsz., Ja-
kab József 1458 hzsz., Jendrusz József 
1488 hzsz., Dömők István 1488 hzsz., 
Lovass József 1489 hzsz., I. Tóth János 
l801 hzsz.

A kulák feljelentések eredményeként 

Józsa Andrást és Jendrusz Józsefet elítél-
te a Nagykátai Járásbíróság. Mindez nem 
tette elégedetté a Nagykátai Járási Tanács 
vezetését és apparátuson belül is elindult 
az osztályellenség keresés. Elégedetle-
nek voltak a györgyei beadási teljesítmé-
nyekkel és 1952. december 6-án Lévai 
József VB. titkárt  írásbeli megrovásban 
részesítette Tóth Lajos nagykátai VB. el-
nök, 10 vagonnyi tengeri hátralék miatt. 
Az osztályharc fokozódott és 1953. április 
20-án megtartott vb. ülésen Kovács István 
a járási tanács kiküldöttje bejelentette, 
hogy Kovács Sándor VB. tagot kulák-lis-
tára helyezték,- ott a helye, „ennek követ-
keztében Lévai József VB. titkárt állásából 
azonnali hatállyal fel kellett függeszteni, 
mert az apósa kulák.”  Baranecz, Nagy Ta-
más, Ónadi próbálta menteni, magyarázni 
és körültekintőbb eljárásra bírni a felsőbb 
vezetést, de Árki András jegyzőkönyvbe a 
következőket mondta: „Árki elvtárs rámu-
tat arra, hogy ezek a hozzászólások úgy 
néznek ki, hogy az elvtársak nehezen értik 
meg, hogy mit jelent az, ha valaki kulák. 
Ne felejtsék el az elvtársak, hogy ide nem 
a kulákok hanem a dolgozó nép küldte be. 
Úgy látszik megfeledkeznek arról, hogy a 
párttagok csak mosogatják a kezüket és 
szép fiúk akarnak maradni. Valószínű, ha 
egy dolgozó parasztról volna szó, akkor 
gondolkodás nélkül kicsavarnák a nyakát, 
de most opportunista módon viselkednek.” 
A vb. egyhangúlag elfogadja Kovács Sán-
dor és Lévai József vb. tagok visszahívá-
sát. Határidő: azonnal. Felelős: Sápi And-
rásné vb. elnökhelyettes

Az osztályharc  tovább fokozódott, Nagy 
Imrét félreállították, Józsa Andrást tovább 
gyötörték,  a györgyei paraszt embert min-
den módon korlátozták, kedvét vették, a 
hagyomámyos paraszti gondolkodást, te-
vékenységet megsemmisítették pedig  a 
magyar parasztembernek „a szántó-vető 
életmód nem foglalkozása volt, lételeme 
és léthatára”. „ Sic transit gloria mundi – 
Így múlik el a világ dicsősége! „

Bihari József
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Tápiógyörgyén az első hitelszövetkezet 
1889-ben alakult Sztronga Imre tanító ve-
zetésével. Otthona a faluközpont meghatá-
rozó épülete volt, mely jellegzetes alakjával, 
oszlopsoros belső homlokzatával a kis köz 
telkeinek egyikén helyezkedett el. Eredeti 
szomszédjai a templom felől a régi iskola, 
a községháza irányában Gota néni nádfe-
deles háza volt. 

Az épületben a hitelszövetkezet irodái, 
valamint egy szolgálati lakás volt kialakít-
va. Az udvar felőli nyitott folyosó L alakban 
tört meg, erről nyíltak a helységek bejáratai. 
Az utca felőli szárny, három ablakával egy 
nagyobb termet foglalt magában, mely a 
különböző gyűlések megtartására volt rend-
szeresítve. Az épület középső részében két 
irodahelyiség volt kialakítva külön-külön 
bejárattal. Itt tárolták a nyilvántartási ira-
tokat és a páncélszekrényt, rendszerint itt 
szolgálták ki az ügyfeleket is. Az ablakot és 
ajtót értelemszerűen ráccsal fedték. Túlsó 
végében helyezkedett el a szolgálati lakás, 
szintén a folyosóra nyíló bejárattal, mely 
egy szobát, konyhát és kamrát foglalt ma-
gában. Az 1910-es években Holovicz Irén-
ke néni szülei laktak az épületben, miután 
vállalták a fűtést, takarítást. Később Petró 
István családja majd Dömők Pál gondnok 
volt a lakója.

Az épületben nagyobb átalakítás a 2. vi-
lágháború után történt. 1950-ben az iskolát 
itt is államosították. Az addig hat osztályos 

elemi népiskolát a nyolcosztályos általános 
iskola váltotta fel. A teremhiányt úgy oldot-
ták meg, hogy a nagy iskolával szemben 
lévő hitelszövetkezet belső tereit iskolai 
célra alakították át, így újabb három, kisebb 
méretű tantermet nyertek, s ezzel nyolc 
helység állt az oktatás szolgálatában. Mel-
lette működött az állami iskola két tanterme 
is. Az oktatás két műszakban folyt. Az alsó 
és felső tagozat naponta váltotta egymást, 
hetente pedig napszakot váltottak. 

A hitelszövetkezet udvarát eredetileg ke-
rítés választotta el az iskoláétól, ennek bon-
tása az épület funkció váltásakor követke-
zett be. Az ekkor duplájára nőtt iskolaudvar 
sokáig kövezetlen volt, csapadékos időben 
súlyos nehézséget okozva a tantermek 
tisztaságának fenntartásában. A helyzet 
tarthatatlansága miatt az 1960-as években 
döntöttek az udvar lebetonozásáról, mely a 
szülői munkaközösség társadalmi munká-

jában valósult meg. A termek is ekkoriban 
kaptak új borítást. A régi olajos padlókat fel-
szedték, majd helyét lebetonozták, s akko-
riban korszerűnek számító PVC burkolattal 
látták el. 

Az épület környezetében a 60-as évek 
végén történt újabb nagy változás. Ekkori-
ban bontották le a mögötte lévő paraszthá-
zat, s helyére építették fel a ma is álló torna-
termet. A fénykép is ekkoriban készült. Az 
udvarra lépő fehér köpenyes alak Miskolczi 
István tanár.

A hitelszövetkezet régi épületét végül 
1973-ban elbontották, s helyére a kor köve-
telményének megfelelően tágas, emeletes 
iskolát építettek. Az új alap ásásakor régi 
pince romjaira bukkantak, melynek tégláin 
a TT jelzés volt látható. A hitelszövetkezet 
otthona tehát a második volt a telken, előtte 
egy gazdag paraszt háza állt itt a szájha-
gyomány alapján.   

Varga Imre Kapisztrán atya köszöntése

Varga Imre Kapisztrán atya, ferences 
házfőnök, a rend kiemelkedően elismert 
tagja, főiskolai docens, Tápiógyörgye köz-
ség díszpolgára Nagykátán született 1961. 
augusztus 26-án. Szülei most is Tápió-
györgyén élnek, édesapja postai alkalma-
zott volt, édesanyja pedig bedolgozóként 
kereste a megélhetést. Általános iskolai 
tanulmányait Tápiógyörgyén végezte taní-
tói, tanárai nagy elismerése mellett. Kitűnt 
szorgalmával, szerénységével, zenesze-
retetével és osztálytársai iránt tanúsított 
figyelmességével.

Györgyei évei alatt végig szorgalmas 
tanulója volt a zeneiskolának, szeretett or-
gonálni, amikor tehette és a templomkörüli 

teendőkben is szívesen segítkezett. Tagja 
volt az iskolai énekkarnak. 1975-től tanul-
mányait az Esztergomi Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnáziumban folytatta, majd 
1979-ben ott is érettségizett. Közben kán-
tori oklevelet szerzett. 1979-ben lett tagja 
a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ma-
gyar Ferences Rendtartománynak. 1981-
82-ben katonai szolgálatot teljesített, majd 
beíratkozott az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karának 
történelem-latin szakára. Közben végezte a 
teológiai tanulmányait kiemelkedő szorga-
lommal és sikerrel. 1987-ben történelem-
latin szakos középiskolai tanári oklevelet 
szerzett. Ekkor fejezte be teológiai tanul-
mányait is és pappá szentelték. 1986 óta 
az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnáziumban tanított 1987-től osztályfő-
nökként is meg nevelő-tanárként is.  1986-
tól latint tanít a Ferences Hittudományi Fő-
iskola Novi-ciátusában. Végzett munkája, 
szorgalma és tudományos tevékenysége 
alapján a Pasaréti Rendházban kapott ko-
moly megbízatást, több külföldi tanulmány-
úton járt, belföldön rendszeresen zarándok-
latokat vezet, most a Szécsényi  Ferences 
Rendházat irányítja és rendszeresen tanít, 
fordít, tudományos munkát folytat.

1990-ben neki látott Assisi Szent Ferenc 

Perugiai Legendájának magyarra fordításá-
hoz és a Helikon Kiadó megjelentette Szán-
tó Tibor könyvművész közreműködésével. 
Zefirelli filmet rendezett, Csíkszentmihályi 
Róbert kőbe faragta, Kazantzakisz regényt 
írt róla, Sartre elmélkedik Assisi Szent Fe-
rencről, a természetvédők példaképüknek 
tekintik, Varga Imre atya pedig lefordítot-
ta azt a művét, amelyet eddig senki nem 
tett át latinból magyarra. Következetesen 
Giotto di Bondone freskóciklusát használta 
könyvének illusztrálására, melyet a Mester 
1297-1299 között festett meg a ferencesek 
generálisának megbízásából. Könyvverse-
nyen díjat nyert. Az előszóban a követke-
zőket fogalmazta meg: „Különleges világba 
lépünk, amikor ezeket olvassuk: mintha 
félhomályban derengő román templomba 
térnénk be, ahol csend honol, és ahol csak 
szemünk alkalmazkodása után tűnik fel a 
képek sokasága, színessége, a díszítések 
gazdagsága. De aki így, a legendák alap-
ján ismeri meg Szent Ferencet, aki egyszer 
kapcsolatba került vele, és életmódját köve-
tendőnek, követhetőnek találta, azt történe-
te arra biztatja, hogy őszintén csodálja egy-
szerű, boldog életét, és ezt a tapasztalatát 
másokkal is megossza. Ezt kívánja szolgál-
ni ez a fordítás is.” Így él, dolgozik, szolgál 
Dr. Varga Imre Fr. Kapisztrán O.F.M. és a 
felnevelő falu közössége e jelben köszönti 
Őt e jeles alkalom idején.     Bihari József

Változó faluközpont
A volt hitelszövetkezet épülete

Németh Csaba



Füle Zsuzsanna

Amikor egy korszak lezárul

Június 16-án szabadtéri koncertet tartott 
az ifjúsági fúvószenekar az esti mise után a 
Szent Anna templom előtt. Sokan úgy vél-
ték, ez is csak egy koncert, hiszen minden 
évben van hasonló. De ez a hangverseny 
különleges volt, ilyen csak egyszer adódik. 
Hiszen ezen az előadáson vezényelte utol-
jára a györgyei zenekart Toperczer Tibor.

Először, április környékén abban bíztam, 
hogy Tanár úr döntése nem végleges, talán 
még rá tudjuk beszélni, maradjon, zenél-
jünk együtt tovább. Persze valahol legbelül 
tudtam, hogy hiába. Ismerjük őt annyira, 
hogy tudjuk: ha elhatároz valamit, akkor 
megmarad a döntése mellett. És ez a dön-
tés nem is egyiknapról a másikra született 
meg. Elfogadtuk. Majd elkezdtem gondol-
kodni. Ő 1990-ben kezdte a györgyei zene-
iskolát, én 1991-ben. Nem is tanultam más 
igazgató, más karmester mellett. Az elmúlt 
huszonegy évben rengeteg időt töltöttem a 
zeneiskolában. Először csak zenélni, a töb-
biekkel játszani, aztán zenekarozni, majd 
bulikat, fellépéseket, rendezvényeket szer-
vezni, végül az egyesületet ügyeit intézni, 
pályázatokat írni. De ami a legfontosabb, a 
szabad időmet eltölteni jártam, járok oda a 
mai napig. Ez nem alakulhatott volna így, 
ha Tanár úr nem úgy dönt, hogy lassan, de 
biztosan igyekszik alkalmazkodni egy fiatal 
csapathoz, és ezzel a hozzáállással nem 
éri el, hogy ez a csapat is igazodjon hozzá. 
A hosszú évek alatt a zene szeretete mel-
lé adódott a csapat szeretete is. Hiszen a 
legtöbben nemcsak a zene miatt vállaljuk a 
gyakorlást vagy azt, hogy a szabad időnk-
ben fellépni megyünk, hogy a nyári nya-
ralásainkat egy-egy fesztiválhoz igazítjuk, 
hanem egymás miatt. Mert jó együtt lenni, 
jó együtt nevetni és persze jó együtt muzsi-
kálni. Ehhez viszont kellő mértékű szabad-
ság kell, amelyet csak a gondos nevelő tud 
megadni, aki nemcsak a holnapot, hanem 
a jövő évet is a szeme előtt látja, és tudja, 
hogy milyen erő rejlik egy összetartó közös-
ségben.

Sok minden történt ebben az elmúlt több 
mint két évtizedben. A zenekar összetéte-

le folyton változott, de mégis mindig ugyan-
az a céltudatosság volt érezhető rajta. Mert 
bármi történt mi mentünk kirándulni, nagy 
díjakat és okleveleket nyertünk a gyulai 
fesztiválokon, minősültünk háromszor, ké-
szítettünk CD-t, évente megrendeztük a 
szüreti mulatságot és bált, rendíthetetlenül 
jelen voltunk a község minden rendezvé-
nyén, minden karácsony előtt a mi zenénk 
volt az első ajándék, amit betehettek a köz-
ség lakói a fájuk alá. Megalakítottunk egy 
egyesületet, amelynek segítségével még 
jobban lehet támogatni a zenekar tagjait, 
hogy a jövőben is eljuthassanak olyan he-
lyekre, mint korábban, vagy ahová egyéb-
ként nem biztos, hogy eljutnának. És még 
sok mindent sorolhatnék. A lényeg azonban 
az, hogy jó és kitartó vezető nélkül nem le-
het ennyi mindent elérni, és nem könnyű 
huszonkét évig jó vezetőként dolgozni.

Úgy gondolom, hogy ezt a munkát akkor 
lehet igazán értékelni, ha azt is látjuk, tud-
juk, ami mögötte van. Ezért is kértem meg 
Toperczer Tibor tanár urat arra, hogy vála-
szoljon néhány – olykor személyesnek ható 
– kérdésre, hogy az is igazán egy korszak-
nak lássa az 1990 óta eltelt huszonkét évet, 
aki nem töltött oly sok időt a zeneiskolában.

Mikor, hol született? Milyen családban 
nevelkedett? Meséljen a gyermekkorá-
ról! Mikor, hogyan ismerkedett meg a 
zenével?

Mint ahogy a személyi igazolványomba 
is be van írva, 1949. április 5-én születtem 
Kárpátalján, a felső Tisza mentén egy ha-
tárhoz közeli városban, Técsőn. A sebes 
tiszai árvizek idején segélyszállítmányokat 
indítottak el a településből és az egész or-
szágból Kárpátaljára, és én kísérőként vet-
tem részt. Akkor sok györgyei járt a családi 
házunkban, találkoztak a szüleimmel. Édes-
anyám, aki rendkívüli zenei tehetséget örö-
költ amatőrként tárogatózó nagyapámtól, 
a gyermekeit – engem és két testvéremet 
– kora gyermekkorunktól kezdve zenei kép-
zésben részesített.

Hol végezte tanulmányait? Milyen 
eredménnyel?

Tizenéves korom óta a helyi iskola ama-
tőr fúvószenekarának tagja voltam. Érettsé-
gi után az Ungvári Zeneművészeti Főisko-
lára jelentkeztem, ahol zenetanári diplomát 
szereztem.

Mit tart fontosabbnak: a művészi zené-
lést vagy a hangszeres zene oktatását? 
Melyik hogyan, milyen mértékben volt 
jelen az életében? Hol tanított mielőtt Tá-
piógyörgyére költöztek?

Mindig is jobban vonzott a zenekari közös 
muzsikálás, mint a szólista karrier. Tizen-
nyolc évig az Ungvári Filharmónia Zeneka-
rának tagja voltam harsonásként. Emellett 
tanítottam az 1. számú P. Csajkovszkij ne-
vét viselő zeneiskolában. A fúvós tanszak 
tanáraival dixiland zenekart alapítottunk, 

melynek én voltam a vezetője. A zene-
iskola növendék zenekarát is én irányítot-
tam áttelepülésünkig.

Miért költöztek a határon túlról Ma-
gyarország területére?

A gyermekeink jövőjét más környezetben 
képzeltük el, úgy véltük, tágabb kapukat 
tudunk számukra nyitni. Még elég fiatalnak 
éreztük magunkat ahhoz, hogy újra kezdjük 
pedagógiai pályagutásunkat. Több kínálko-
zó lehetőség közül azért esett a választá-
som Tápiógyörgyére, mert Szolnok köze-
lében volt, és itt adódott lehetőség folytatni 
fúvószenekari vezetői tevékenységemet.

Gondolta-e 1990-ben, hogy ilyen hosz-
szú időt tölt majd Tápiógyörgyén, hogy 
véglegesen a györgyei fúvósokat vá-
lasztja?

Mivel az első munkahelyemen is 18 évig 
dolgoztam, ezért a következetes, köteles-
ségtudó és céltudatos hozzáállásomat a 
továbbiakban is megtartottam. Mindig is 
szerettem követni a befektetett munkám 
eredményét, amelyet hosszú kitartó évek 
dolgos hétköznapjai hoznak meg.

Milyen célokkal jött a tápiógyörgyei 
zeneiskolába? Mit és hogyan sikerült 
ezek közül megvalósítani?

Egy fúvószenekar vezetése volt a célom. 
Ez volt, amihez értettem, ezt szerettem 
csinálni, úgy mondhatnám ez volt a hitval-
lásom. Abból, amit egy ilyen kis létszámú 
zeneiskolában meg lehetett valósítani, úgy 
érzem minden elértem. A zenekar úgymond 
a falu kulturális követévé vált.

Milyen módszerekkel, elvekkel, lehe-
tőségekkel tanította a györgyei zenekar 
tagjait? Kellett-e változtatnia az alapve-
tő oktatói, nevelői módszerein az eltelt 
évek során?

A pedagógiai eszköztár nagyon szé-
les, de mindenki a saját személyiségéhez 
szabottan alkalmazza. Igyekeztem mindig 
egyenes következetes és igazságos marad-
ni. Nem szerettem a kivételezést, mindig dí-
jaztam a pontosságot és a szavatartóságot, 
rendet a munkában. Sokan talán szigorú-
nak tartottak emiatt, viszont akik mellettem 
tartottak ki, ilyennek fogadtak el. Sikerült a 
fiatalokban is kialakítani a másik elfogadá-
sának képességét, ami egy ilyen vegyes 
korosztályú csapatot egyben tud tartani. 
Ehhez az is hozzátartozott, hogy évekig én 
nyitottam és zártam a zeneiskolát.

Milyen érzések kötik a Tápiógyörgyei 
Ifjúsági Fúvószenekarhoz? Milyen érzé-
sekkel búcsúzik a zenekartól, a karmes-
terségtől?

A közösen eltöltött huszonkét év meg-
szépíti az emlékeket és az élményeket. Jó 
érzésekkel és tiszta lelkiismerettel, nem 
kis büszkeséggel adom át a zenekart az új 
kollégának. Bízom benne, ő is megtalálja a 
közös hangot a fiatalokkal.

Milyen tervekkel készül a következő, 
feltehetően nyugodtabb évekre?

Még nem érzem magam olyan tehetet-
lennek, hogy teljes visszavonulót fújjak, 
meglátjuk, milyen feladatokat hoz a jövő.
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2012. május 19-én szombaton a Falu-
újság Szerkesztőbizottsága és a Községi 
Könyvtár rendezésével került sor Kállai 
Vilmos „Nádszálak az őszi szélben” című 
könyvének író-olvasó találkozóval egybekö-
tött bemutatójára. 

Kállai Vilmos 1956 és 1987 között taní-
tott a tápiógyörgyei általános iskolában. An-
nak a régi tanárgenerációnak egyik utolsó 
élő tagja, akikre ma is büszkén gondol sok 
egykori tanítványa. A tanári munka mellett 
hosszú éveken keresztül a mozit üzemelte-
tette, de volt kultúrház vezető, DISZ vezető, 
sőt az általános iskola igazgató helyettese 
is. Különös vonzalmat érzett a helytörténet 
kutatása iránt, a hetvenes évek közepén 
írta meg „Tápiógyörgye falumonográfiá-
ját”. 1987-ben Budapestre költözött, a má-
tyásföldi Centenáriumi Általános iskolá-
ban kapott tanári munkát, mellette néhány 
évig mozit vezetett Kistarcsán. Nyugdíjas 
éveiben napközis tanítást vállat, majd író 
szenvedélyének élt tovább. 1987 óta nem 
járt Tápiógyörgyén, kivételt csak 2010. ta-
vaszán tett, amikor első osztályának tagjai 
ötven éves találkozó alkalmából hívták meg 
falunkba. Életútja, tápiógyörgyei munkás-
sága jóval túlmutat az átlagosnál, előbb 
tanárként, helytörténeti gyűjtőként, később 
írókén egyaránt értéket alkotott.

Az eseményt számos érdeklődő tisztelte 
meg jelenlétével, volt munkatársak, egykori 
tanítványok köszöntötték a megjelent dísz-
vendéget. Megható és érzékeny pillanatok 
voltak, amikor az általános iskola egykori 
tanára üdvözölte az egybegyűlteket. A so-
rokban jól látható módon különültek el, az 
első és utolsó osztályának tagjai, de önálló 
tömörülést alkottak a hozzá közelálló jelen-
lévő kollégák is. Huszonöt év távollét után 
időutazásnak tűnt a következő két óra, hi-
szen régi események, történetek elevened-
tek meg az egykori szemtanúk részvételé-
vel.

A műsor Reményik Sándor „Az ige„ című 

versével vette kezdetét, melyet Nagy Pál 
Dóra általános iskolai diák szavalt el. Majd 
Szabó Erika a Művelődési Ház és Könyv-
tár vezetője a házigazda, valamint egykori 
munkatárs szerepében köszöntötte a meg-
jelent díszvendéget. Ezt követően Kállai Vil-
mos életútjának összefoglalójára került sor, 
majd regényének díjazását, irodalom kritikai 
elemzését hallgathatták meg a jelenlévők. 

Kállai Vilmos „Nádszálak az őszi szél-
ben” című regényét az 1956-os forradalom 
és szabadságharc időszakáról írta. Ő maga 
– egy korábbi interjúban – az alábbiakban 
nyilatkozott a mű elkészítéséről: „Ötvenhat-
ban, az események hatására éreztem elő-
ször, hogy írnom kell. Meg kell örökítenem 
a nagy napokat. Akkor azonban még sem-
mit nem tettem közzé. Ugyan mit is tehet-
tem volna. Következett a várakozás és az 
anyaggyűjtés. Akkor még nem tudhattam, 
regényciklus formálódik majd, és a sorozat 
utolsó darabjában eljutok a máig. A sorozat 
a történelmet egy átlagember szemszögé-
ből vizsgálja, úgy is mondhatnám, történe-
lem alulnézetben. Az elmúlt években öt re-
gény készült el, ebből egy ért meg kiadást. 
A történetnek több györgyei vonatkozása is 
van. A szereplőket részben györgyei em-
berekről mintáztam. A helyszínek egyike 
Füzesmegyer kisváros, mely két részből 
tevődik össze, Jászapáti és Tápiógyörgye 
községből. „

A regény 2008-ban érte meg kiadá-
sát, a Kereszténydemokrata Néppárt és a 
Brankovics István Alapítvány Irodalmi pá-
lyázatának köszönhetően. A felhívás olyan 
szépirodalmi alkotások (elbeszélés, regény, 
dráma) elkészítését ösztönözte, melyek té-
májukban a rendszerváltozást közvetlenül 
megelőző és az óta eltelt időszak történé-
seit dolgozzák fel. A győztes pályaművek 
díjazásban részesültek, és a Barankovics 
Alapítvány felajánlásából az évben meg 
is jelentek a hazai könyvpiacon. Az ünne-
pélyes eredményhirdetést és díjkiosztást a 

KDNP vezetősége 2008. március 14-én, a 
március 15-i ünnepsége keretében a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban rendezte meg.

Horváth Kornélia irodalomtörténész, a 
zsűri tagjaként az alábbi véleményt formál-
ta a regényről: Különdíjban részesült Kállai 
Vilmos Nádszálak az őszi szélben című 
nagyszabású regénye (Jelige: „Megszólal 
a szemtanú”), melynek szerzője nyugdíjas 
tanár és kultúrházvezető. A cselekmény 
1956-ban játszódik és szorosan a forrada-
lom történéseit dolgozza fel. Nagy érdemé-
nek látom, hogy lényege szerint nem doku-
mentum- vagy tudósításszerű írásról van 
szó, hanem többszálú, jól megkomponált 
regényről, amely a lehetőségekhez képest 
messzemenően nélkülöz mindenféle ideo-
lógiát. Regénytechnikailag erre az ad mó-
dot, hogy a harmadik személyű elbeszélés 
az eseményekre, illetve az egyes hősök 
ezekkel kapcsolatos reflexióira koncent-
rál, miközben a számos szereplő sokféle, 
egymással gyakorta szembehelyezkedő 
nézőpontot kínál az olvasónak. A történé-
seket ugyanis nemcsak a fiatal harcolók, 
egy középkorú egyetemi tanár vagy éppen 
a hadifogságba hurcolt, de a határról visz-
szafordított vonatról visszaszökő vidéki fiú 
szemszögéből ismerhetjük meg, hanem a 
sürgősen Budapestre érkező orosz tábor-
nok, különösen pedig a régóta Magyar-
országon élő, a magyarok iránt sajátos 
együttérzést és rokonszenvet tanúsító 
orosz titkosügynök nézőpontjából és elmél-
kedéseiből is. „Hagyományos”, tárgyilagos 
narrátorral dolgozó, történetközpontú nagy-
regénnyel állunk tehát szemben, amely 
kifejezetten sok szereplőt vonultat fel, ám 
történeteiket nem bontja ki egész életükre 
vetítve. Nyelve választékos, mégis könnyen 
befogadható, stílusa végig egyenletes szín-
vonalú. Kállai Vilmos műve kétségtelenül él-
vezetes és izgalmas alkotás, amely az ’56-
os forradalom eseményei kapcsán számos 
új információt is az olvasó elé tár.

A folytatásban Kiss Ákos előadásában 
Hámori Zsóka: „Tápiógyörgye” című ver-
sének szavalata következett, majd Lengyel 
Viktória fuvola előadása színezte zeneileg a 
programot. A regény részleteinek felolvasá-
sát Gálné Dömők Gyöngyi, Füle Zsuzsanna 
és Tóth Lászlóné Vágány Erzsébet tanár-
nők/tanítónők vállalták.

Különösen jól eső pillanatok következ-
tek, amikor Kállai Vilmos mesélt regényé-
ről, majd volt tanítványai, tanárkollégák 
kérdezték életéről, emlékeztették régi 
történetek felelevenítésével. A dedikálást 
követően számos megjelent köszöntötte 
egykori tanárát, volt kollégáját. Majd cso-
portos fényképek készültek, melyek között 
első osztályának tagjai megőrzött tablójuk 
környezetében örökítették meg az örömte-
li pillanatot. Az est hátralévő részében, az 
önkormányzat vendégszeretetét élvezve 
a szervezők közös vacsorával búcsúztak 
a vendégtől. A résztvevők mindannyian jó 
egészséget, további alkotó kedvet kívántak 
Kállai Vilmosnak.

„Nádszálak az őszi szélben”
Kállai Vilmos könyvének bemutatója

Földes József, Kállai Vilmos, Tóth László, Horváth Zoltán, Zahalka Béla egykori 
tanítványok volt tanárukkal. Németh Csaba
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Torockón 
jártunk

2012. pünkösd hétvégéjén az iskola 
több tanulója Lajos Tanár Úr szervezé-
sével erdélyi kirándulásra ment. Kolozs-
váron megpillanthattuk Mátyás király 
szülőházát. A kora délutáni órákban ér-
keztünk a csodálatos falucskába, ahol a 
Torockói-hegység és a Székelykő látvá-
nya gyönyörködtetett bennünket. Kirán-
dulni Torockószentgyörgyre mentünk, 
ahol fölkerestük a Torockói vár romjait és 
csodálhattuk a táj természeti szépségeit. 
A Székelykő kúriában Márti néni kedves 
vendégszeretetével szembesültünk, a 
gyönyörű környezetben elfogyasztott fa-
gyi közben.

Útban hazafelé megpillantottuk az uni-
tárius templom tornyát, majd a faluba 
érkezve döbbentünk rá, hogy nem min-
dennapi látvány maga a falu sem, fehérre 
festett kis házaival és a fölé magasodó 
Székelykővel. A gyönyörű látvány és a 
szállás elfoglalása után a Király család-
hoz indultunk vacsorára, akik nagyon 
közvetlenek voltak. A házi készítésű helyi 
ételek mindhárom nap nagyon finomak 
voltak. 

A következő nap túránk célja az 1128 
m-re magasodó Székelykő meghódítása 
volt. Fölfelé nem volt annyira meredek 
mint ahogy elképzeltük (bár mindannyi-
an négykézláb mentünk), de épségben 
fölértünk. Fönt a panorámában gyönyör-
ködtünk, ami olyan csodálatos volt, hogy 
a hideget és az esőt is elfeledtette velünk. 
A lefelé vezető út egy birkacsordán ke-
resztül vezetett, ami egy kissé kalandos-
sá vált, mert mindenki nagyon saras lett, 
de szerencsésen leértünk.

A nap során a helyi néprajzi múzeumot 

tekinthettük meg, ahol sok érdekes dolgot 
megtudtunk az ott élő emberek múltjáról. 
Majd elérkezett a szomorú harmadik nap, 
amikor a nagyon szép szállásunktól és a 
gyönyörű természeti környezettől kellett 
elbúcsúznunk. A nem mindennapi látvány 
mellett felemelő érzés volt a három nap 
során az ott élő emberektől kapott szere-
tet. A hazafelé úton szó szerint lerobban-
tunk a McDonalds előtt. Nagyon jól érez-
tük magunkat, ez egy életre szóló élmény 
volt. Köszönjük Tanár Úr!

Kirándulás
Dobogókőre

Igazgatónk június 20-án „adminisztrá-
ció-mentes” munkanapot szervezett tan-
testületünknek.

A tóalmási Andrássy-kastély és park 
bejárásával indítottuk a napot.

A következő megálló Dobogókő volt, 
ahol gyönyörködhettünk a Dunakanyar 
csodás panorámájában. A kellemes 
nézelődést és ebédet egy keményebb 
túra követte a Thirring-sziklákon, ami 
nem a könnyű családi séták útvonala. A 
pilisszentkereszti szurdok klímája, amely 
ezután várt ránk, üdítően hűsítette a csa-
patot. A program zárásaként Szentendre 
ódon hangulatú utcáin andalogva egy 
finom kézműves fagylalttal jutalmaztuk 
meg magunkat a kemény próba teljesí-
téséért.

Lesták Fanni, Petró Nikolett

A Faluújság 2012. májusi 
számában tévesen egy ko-
rábbi iskolai cikk jelent meg. 
Az esetleges kellemetlensé-
gért elnézést kérünk!

Szerkesztőség

Iskolánkból tizenhat felső tagozatos 
diák kapott lehetőséget arra, hogy má-
jusban részt vegyen egy érsekújvári 
sportos kiránduláson. A fiúk fociban, a 
lányok kidobóban mérkőzhettek meg a 
cseh, a horvát és a házigazda szlovákiai 
gyerekek csapatával. 

Mindez egy egyszerű hír lehetne, de 
sokkal többet jelentett számunkra ez a 
háromnapos program. Egyikőnk sem járt 
még a kisalföldi Érsekújváron, ráadásul 
a versengésen nem csak Tápiógyörgyét, 
hanem hazánkat is képviseltük. Külföld-
re indultunk hát, Szlovákiába, s mégis 
azt éreztük, az ottaniak hozzánk tartoz-
nak. Ahol csak megfordultunk, nagy sze-
retet áradt felénk, mintha családtagként 
mi is ott élnénk. Kollégiumi szálláshe-
lyünkre érkezvén meglepetésműsorral 
kedveskedtek a helybeliek, akik elmond-
ták, hogy a barátságos sportverseny fő 
célja, hogy a különböző nemzetiségű fi-
atalok játékosan megismerjék egymást, 
kialakuljon közöttük a bizalom, aminek 
hosszú távú jelentősége van. És való-
ban, mindent megtettek a szervezők, 
hogy a kívánt cél ne csak írott malaszt 
maradjon. Hogyan lehet az, hogy nem 
beszéltük egymás nyelvét, mégis meg-
értettük a másikat? Kölcsönösen elmo-
solyodtunk, ha sikerült mondanivalón-

kat a magunk módján elmagyaráznunk 
társunknak. Nyitottakká váltunk egymás 
felé. A versengés szó helyett inkább az 
örömjáték kifejezést lehetett használni, 
amikor fociztunk vagy kidobóztunk. Im-
már nem a helyezések utáni vad vágy 
kergetett bennünket. A sportprogram 
utáni ajándék élményfürdőzés tovább fo-
kozta boldogságunkat. Többet már nem 
is kaphattunk! De, igen.

Kirándulásunk másik kiemelkedő ér-
téke volt az a kulturális kínálat, ame-
lyet kísérő tanáraink állítottak össze az 
autóbuszos utazás során. Az oda- és a 
visszaút során megismerkedtünk a tatai 
várral, Komáromban a Monostori Erőd-
del, majd a Duna bal partján fekvő Rév-
komárom városközpontjával, az Európa-
udvarral, ahol korábbi európai építészeti 
stílusok elevenednek meg szorosan 
egymás mellett modern megvalósítás-
ban. Páratlan élmény. Természetesen 
Esztergomot sem hagyhattuk ki. A ba-
zilika és a Mária Valéria híd képletesen 
rabul ejtett bennünket, a párkányi Török 
fagyizó pedig megédesítette a hazatérő 
györgyei iskolások élményeit. Kívánom, 
hogy egyszer mindenki részesülhessen 
egy ilyen álomkirándulásban!

Kamuti Harmat 7. osztályos tanuló

Érsekújvári élményeink

Varró Gáborné
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Sokan csatlakoznak külföldi védel-
mi- illetve mentőakciókhoz, melyeknek 
során a bálnákat, delfineket, pandákat 
támogatják. A lassan a kipusztulás szé-
lére kerülő állatok mellett azonban so-
kan megfeledkeznek a körülöttünk élő 
állatkákról, amik igaz, hogy termetben 
jóval kisebbek, de számunkra sokkal 
hasznosabbak. Ők a verebek, rigók, 
fecskék, zöldikék, tengelicek és még 
sorolhatnám. Megéri figyelni rájuk, ak-
kor is, ha jelentéktelennek tűnnek.

A madarak évszázadok óta segítenek 
nekünk: elpusztítják kertünkből a kárte-
vő rovarokat, pl. egy cinkepár a fióka-
nevelés idejében akár 60 kg hernyót, 
rovart eszik-etet meg. Ez mellett hang-
jukkal, látványukkal sokunknak örömet 
szereznek. 

Hogyan tudjuk becsalogatni kertünk-
be a madarakat?

Ha télen biztosítok enni és innivalót 
számukra máskor is rendszeres látoga-
tói lesznek udvarunknak. Ahogyan tar-
tósan mínusz alá süllyed a hőmérséklet 
vagy hó lepi be a tájat napraforgóval, 
kölessel, tökmaggal, muharral, dióbél-
lel kínálhatjuk őket és a befagyott vizet 
is rendszeresen frissre kell cserélnünk. 
Ha már elkezdtük az etetést a tavasz 
beálltáig folytatnunk kell.

Ha azt szeretnénk, hogy fészkelje-
nek is nálunk, fák, bokrok telepítésével 
megfelelő búvó-fészkelő helyet biztosít-
hatunk számukra, sőt akár a növényzet-
ről táplálkozhatnak is pl. bodza, boros-
tyán, galagonya. Költésüket segíthetjük 
még, saját magunk készítette odúkkal 
is, melyek fajonként különböző nagysá-
gúak és röpnyílásúak. Ezeket nemcsak 
fiókanevelésre, hanem télen éjszakázó 
helyként is használhatják a madarak, 

kisemlősök egyaránt.
Tollas barátaink az élősködők ellen 

víz illetve porfürdővel védekeznek. Mi 
ebben nagyon könnyen segíthetjük 
őket. Két darab műanyag virágalátétre 
(kb. 40-50 cm átmérőjű) van szüksé-
günk, egyik a víznek a másik a homok-
nak és máris gyönyörködhetünk a für-
dőző csőrösökben.

Tehát egyszerű a madárvédelem: a 
madaraknak nyugodt, zöld környezet 
kell, enni-innivaló néhány odú és nem 
árt ügyelni a „macskaveszélyre” sem. 
Mit tehetünk még? Biztassuk barátain-
kat is a madarak szeretetére, védelmé-
re. Látni fogjuk, hogy nemcsak a mada-
rak lesznek többen, de velük együtt más 
értékes kis segítőink is megszaporod-
nak, lepkék, sünök, cickányok, békák, 
gyíkok. Ma még sok van belőlük, de le-
het, hogy pár év múlva már a cinkéből, 
a galambból vagy a fakopáncsból csak 
néhány marad!

Ne pusztuljanak ki ezek az állatok is 
a mi hibánkból! Fogjunk össze a mada-
rakért!

Csáki Zsanett 6.o, Széchenyi István 
Általános Iskola Újszilvás

Bankett
Ez évben is megrendezésre került az 

iskolánk egyik hagyománya, a bankett. 
Sokat készültünk erre az estére hiszen 
fontos volt számunkra, mert ekkor bú-
csúztunk el tanárainktól , alsós és fel-
sős osztályfőnökeinktől egyaránt . Elő-
ször dalokkal és versekkel  mondtunk 
köszönetet szüleinknek és tanárainknak 
az elmúlt nyolc év munkájáért. Osztá-
lyonként két-két tanuló búcsúztatta el 
osztályfőnökeinket.  A megható pillana-
tokat a táncainkkal próbáltuk feledtetni. 
Az A-sok tangójával és a B-sek modern 
táncával zártuk a műsorunkat. A vacso-
ra előtt Elvira néni búcsúzott a szülők 
nevében tanárainktól. Majd osztályfőnö-
keink oklevéllel díjazták szüleink nyolc 
éves munkáját. Ezek után pezsgőt bon-
tottunk az iskolában eltöltött diák éveink-

re. A finom vacsora elfogyasztása után 
kezdetét vette a mulatság .A hangulat 
megalapozásaképpen a diákok felkér-
ték táncolni a vendégeket. A következő 
pár óra is szintén tánccal telt el. Közben 
felelevenítettük az emlékeinket. Volt sok 

sírás és nevetés egyaránt. Köszönjük 
szüleinknek és osztályfőnökeinknek ezt 
a csodálatos estét akik nélkül ez nem jö-
hetett volna létre. Hiszen nekik rengeteg 
munkájuk volt benne.

Petrovics Kinga, Farkas Rebeka

Tanuljunk a gyerekektől 
III. lecke - Egyszerű madárvédelem

A Pokoltanyai Lovas Egyesület a 
2010. évben adományozott adó 
1%-ot, azaz 162.866 forintot a 
lovak tartásának, karámozta-
tásának fejlesztésére fordította.

Köszönjük támogatóinak!

Pokoltanyai Lovas Egyesület,
Dóra Mariann
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Múzeumok éjszakája
(Tápiószelén)

Ez év június közepén egy kis sár-
ga „meghívó” invitált Tápiószelére a 
Blaskovich Múzeum kertjébe. Múzeumok 
Éjszakája, délután 18 órától nagyjából éj-
félig. Gazdag programajánlat. Elmentünk. 
Nem csalódtunk, sőt megcsodáltuk a mű-
sorokat, örömet, jó érzéseket szereztünk 
magunknak. Számos szelei barátunkkal, 
ismerősünkkel találkoztunk. Jól éreztük 
magunkat. Te meg Én – Détári Enikő és 
Rékasi Károly műsora szinte színházi él-
ményt adott. Megtoldva azzal, hogy mű-
sorukat a jelenlévő nagyérdemű valójában 
premier előtt láthatta. A művésznő a végén 
búcsúként mondta: azért is csináltuk ezt 
a műsort, hogy ezúton is megmutassuk a 
közönségnek, Károly sem csak egy macsó 
valamelyik TV csatorna sorozatából, és én 
sem csak egy vörös tyúk vagyok. (Elné-
zést, ha a művésznő szavait esetleg nem 
teljesen szó és betű szerint idéztem.) Nagy 
élmény volt műsoruk látása, átélése. Biz-
ton állíthatom, nemcsak nekem (nekünk). 
Miért is írom mindezt le? Egyrészt azért, 
hogy györgyeiként gratuláljak a szerve-
zőknek, a jó szelei közönségnek. Másrészt 
mert nekünk is van egy kis múzeumunk. 
Éjszakáink is vannak. 2010-ben az akkori 
polgármesterasszony kezdeményezésé-
re már egy Múzeumunk Éjszakája is volt. 
Emlékezetem szerint, egészen jól sikerült. 
Miért ne lehetne mondjuk 2013-ban újra?

J. L.

Hatalmas szervezői munka után vágott 
bele csapatunk egy két napos lovas em-
léktúrába, melyen meglátogattuk a Farmos 
környékén lévő települések Trianon emlék-
műveit, illetve amelyik telepűlésen nincs, 
ott az I. világháborús emlékművet kerestük 
fel. Az első napon Farmos, Nagykáta, Tá-
pióbicske és Tápiószentmárton útvonalat 
választottuk. A második napon a Farmos, 
Tápiógyörgye, Tápiószele és Farmos útvo-
nalat jártuk be. Mielőtt elindult a túra min-

den településen felvettük a kapcsolatot a 
polgármesterekkel és a helyi barátainkkal. 
Tápiógyörgyén Varró István polgármester 
úr is tiszteletét tette az érkezésünkkor. Ez 
számunkra igen megtisztelő volt, hisz az 
első napon Farmos polgármesterén kívül 
nem volt szerencsék a település vezető-
ihez (itt jegyzem meg, hogy Tápiószelén 
Kovács Ferenc polgármester úr is megtisz-
telt minket).  A lovas emberek is megtisz-
telve érezték magukat. Számomra további 

örömet jelentett, hogy két barátom is ott 
volt. Farkas Gyula a Jobbik Tápiógyörgyei 
szervezet elnöke együtt koszorúzott a lova-
sokkal. És persze negy örömömre Németh 
Csaba tanár úr a Torockó Baráti Társaság 
elnőke is ott volt. Ilyen emberek között 
öröm volt elhelyezni a templom kertben a 
világháborús emlékműnél a koszorúkat. 
Gál Zoltán a túra egyik szervezője kiemel-
te, hogy ezek a trianoni gyalázatról való 
megemlékezések azok, melyek a magyar 
népet újra összefoghatják, hisz nem nevez-
heti magát magyarnak akinek nem fáj TRI-
ANON. Mikor ezeket a sorokat írom már 
előttem van, hogy hamarosan Erdélybe 
utazom iskolás gyermekekkel, és örömmel 
viszem ki magyar testvéreinknek a felvéte-
leket, hogy lássák nem mindenki december 
5-én született a gúnyhatár innenső oldalán. 
Nem szeretek sokat írni a felvételek, ame-
lyek hamarosan láthatóak lesznek a Far-
mos Tv adásában önmagukért beszélnek. 
Azt még fontosnak tartom elmondani, hogy 
a csapatban farmosi, nagykátai, portelki, 
tápióbicskei és kecskeméti lovas-lovasok 
vettek rész.

Köszönöm azt a segítséget amelyet a 
tápiógyörgyei emberektől kaptunk és re-
mélem jövő ilyenkor ismét találkozhatunk 
minél többükkel.

Az Isten Áldja meg Magyarországot és a 
Tápióvidéki embereket.

A hazáért mindent a hazát semmiért!
Lovas emléktúra a Trianoni gyalázat 92. évfordulóján.

Wébel Tibor - Farmos Tv

A Torockó Baráti Társaság
tisztelettel meghívja a község 

lakosságát

a 2. világháború éveiben 
Tápiógyörgyén elszállásolt
 menekült lengyel katonák 

tiszteletére rendezett
 történelmi 

megemlékezésre
2012. szeptember 15-én

15 órától ünnepi szent mise
16 órától emléktábla avatás a 

templom falán
17 órától történelmi előadás az 

általános iskolában

A szervezők nevében kérünk mindenkit, 
jelezze számunkra (0630/483-45-97), 

ha bármilyen információval, tárgyi, 
írásbeli, fényképes dokumentummal 

rendelkezik az egykor falunkban 
elszállásolt lengyelek és azok 

hozzátartozói felől!

Meghívó

J. L.

A múlt köde...
1992. május 4-én Dr. Habsburg Ottó a 

Páneurópai Unió elnöke, az Európa Par-
lament tagja volt községünk vendége. 
Fiával Györggyel érkezett községünkbe. 
A kölcsönös ismerkedés, bemutatkozást 
követően látogatást tett a falumúzeum-
ban, iskolában, templomban. Mindezeket 
követően a györgyei emberekkel találko-
zott a Faluház zsúfolásig megtelt nagy-
termében. Izgalmas, számunkra akkor új-
szerű tartalommal bíró beszédét nagy ér-
deklődés és figyelem kísérte. Neves ven-
dégünknek búcsúzásul egy a 30-as évek-
ben a Sós út mellett talált és a Nemzeti 
Múzeum tulajdonát képező kopt mécses 
hű másolatát ajándékoztuk. Látogatásá-
nak emlékét számos fotó, beszédének 
hangfelvétele, a falumúzeum emlékköny-
vében tett bejegyzése, a templomkertben 
általa ültetett tölgyfa őrzi. Pontosabban a 
tölgyfa már nem, hiszen 2006 körül valaki 
utasítására, valakik kivágták. A látogatást 
követően haláláig levelező kapcsolatban 
maradt Tápiógyörgyével, és a látogatás 
megszervezésében kulcsszerepet játszó 
Bihari Józseffel. A Györgyei Kalendárium 
1993 c. helyi kiadványában Németh Ist-
ván önkormányzati képviselő szép és tar-
talmas írásban számol be az eseményről. 
A tölgyfákról egyszer, később még szeret-
nék írni.



2012. március 20-án került kihirdetésre 
az új Kormány rendelet, amely módosítot-
ta a közforgalmú személyszállítási utazási 
kedvezményekről szóló eddigi kedvez-
ményrendeletet.

Mivel 2012 januártól jelentős változások 
történtek a nyugdíjrendszerben és a kap-
csolódó rokkantsági ellátásokban, így a 
kedvezmények vonatkozásában is új sza-
bályozás született.

Egy dolgot kijelenthetünk - a kedvez-
ményrendelet változásai azokat a nyug-
díjasokat, akik a 65. életévüket betöltöt-
ték, nem érintik. 

Viszont új, hogy -a rendelet alapján- a 
„Nyugdíjasok utazási utalványa” elneve-
zésű közokiratot az „Ellátottak utazási 
utalványa” váltja fel. Az „Ellátottak utazási 
utalványa” alapján évente 16 alkalommal, 
meghatározott kedvezményes menetjegy 
igénybevételére jogosult a 65. életévét be 
nem töltött személy, aki öregségi nyugdíj-
ban, rehabilitációs járadékban a Magyar 
Alkotóművészek Közalapítványától öreg-
ségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben, egy-
házi nyugdíjban, növelt összegű öregségi, 
munkaképtelenségi járadékban részesül a 
saját jogán. Jogosult még az özvegyi nyug-
díjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, 
özvegyi járadékban részesülő személy is. 
(Lényegében eddig nincs változás.) A fő 
változás az eddig, a korhatárt be nem töl-
tött személyek esetében és a rokkantsági 
nyugdíjasok körében érzékelhető. A 62 
életévüket még be nem töltöttek esetében 

az ellátást megszüntették és más néven 
indították újra, emiatt  a változás az ő ese-
tükben kézzelfogható.

Továbbra is jogosult, aki 2011. decem-
ber 31-ig az 57. életévét betöltötte és 2011. 
december 31-én korhatár előtti öregségi 
nyugdíjban (vagy annak jogelődjében) ré-
szesült. Jár a kedvezmény annak, aki rok-
kantsági ellátásban részesül, és 2011. dec-
ember 31-én I., illetve II. csoportos rokkant-
sági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az 
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján 30%-os vagy 
kisebb mértékű. Jár a kedvezmény annak 
is, aki rokkantsági ellátásban részesül, 
amennyiben 2011. december 31-ig 57. élet-
évét betöltötte és 2011. december 31-én III. 
csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rend-
szeres szociális járadékra volt jogosult. 

Igénybe veheti a kedvezményt, aki rok-
kantsági járadékban, nemzeti gondozási 
díjban, nemzeti helytállási pótlékban ré-
szesül, vagy olyan külföldről hazatelepült 
magyar állampolgár, aki külföldről részesül 
nyugellátásban. Jogosult a nyugdíjsegély-
ben részesülő egyházi személy, illetve a 
gyám és a gyámolt személy, a gondnok és 
a gondnokolt személy is. 

Az „Ellátottak utazási utalványa” tovább-
ra is a kiállítás évének január 1-jétől a ki-
állítást követő év március 31-éig érvényes. 
A kedvezményrendelet módosításával ösz-
szefüggésben a következőkre fontos figyel-
ni:
- A 2011. év folyamán kiállított „Nyugdíjasok 

utazási utalványa” - azok esetében is, akik 
2012. január 1-jétől saját jogú nyugdíjasnak 
nem minősülnek - a 2012. április 30-áig volt 
felhasználható.
- A 2012-ben kiállított és február hónap-
ban postázott „Nyugdíjasok utazási utal-
ványa” már érvénytelen, nem használható 
fel. Azon érintettek, akik február hónapban 
megkapták a 2012/2013. évre tervezett 
„Nyugdíjasok utazási utalványát”, de az 
„Ellátottak utazási utalványára” már nem 
lettek jogosultak, az érvénytelenségről kü-
lön levélben is kaptak tájékoztatást. 
- Az „Ellátottak utazási utalványa” az uta-
zási kedvezményre jogosult személyeknek 
2012. április 30-ig postázásra került. Aki 
eddig nem kapott, az sajnos nem jogosult.
- Az utalvánnyal rendelkezők nyugdíjas 
bérletet válthatnak a helyi közlekedésben.
- A változások nem érintik a 65 év felettiek 
ingyenes utazási lehetőségét. 
- A súlyos fogyatékosságuk miatt kedvez-
ményben részesülő személyek változat-
lanul díjmentesen utazhatnak a helyi-, és 
korlátlan számú, 90 százalékos kedvez-
ménnyel a helyközi közlekedésben.
- Az utazási kedvezményt 2012. május 
1-tjéől a rehabilitációs ellátásban része-
sülők már nem vehetik igénybe. Részükre 
nem jár!

Kiemelten fontos, hogy 2012. május 1-jét 
követően az utazási kedvezmények csak 
az „Ellátottak utazási utalványa” elnevezé-
sű közokirattal vehetőek igénybe. E nélkül 
ne kezdjünk meg utazást, mert a pénztár-
nál, jegyvizsgálónál kellemetlen „meglepe-
tések” érhetnek bennünket.

Az utóbbi két hónap eseményei azt mu-
tatják, hogy a 2011 őszén kezdődött bűnö-
zési hullám lecsendesedett Tápiógyörgyén. 
Valóban így van-e?

Nézzük a tényeket; május, június folya-
mán azok a regisztrált bűncselekmények, 
melyekben nyomozás is indult az alábbiak 
voltak:

- 150 liter gázolajat tulajdonítottak el az 
önkormányzat szippantó-autójának tankjá-
ból. A nyomozás folyamatban van.

- A GAMESZ telepről elloptak 2 db láng-
vágáshoz, hegesztéshez használt palac-
kot. A nyomozás folyamatban van.

- Megrongálták a Szelei úton található 
pihenőhely létesítményeit. Az elkövetőket a 
rendőrség  a polgárőrség segítő információi 
alapján elfogta. A kár mindhárom esetben 
jelentős, a szenvedő fél pedig az önkor-
mányzat. Történt egy iratlopás is a vona-
ton, de ez csak annyiban györgyei ügy, 
hogy a vonat éppen itt haladt át, amikor az 
esemény feltehetően történt.

Mi változott tehát az év első felében? 
Az önkormányzat autót biztosított a kör-
zeti megbízottnak. Egy megjelenésében 
is rendőrautót. A felújított községházába új 
kulturált irodát kapott a körzeti megbízott. 
Változatlanul jelentős és rendszeres a kül-

ső rendőri jelenlét is. A körzeti megbízott 
szolgálatát jelentős részben éjszaka látja 
el. Nincsen ilyen adatunk, de vélelmezhe-
tő, hogy számos györgyei ingatlantulajdo-
nos szereltetett fel riasztóberendezéseket, 
valósított meg biztonságot, megelőzést 
szolgáló fejlesztést. Az is lehet, hogy a sok 
jó tanács némelyikének is lett foganatja. 
Lehet továbbá az is  - ami a véleményem, 
de a közvélekedés szerint is -, hogy  a 
behatárolható bűnözői körök érezték úgy, 
hogy túlzottan látókörbe kerültek. Számos 
elméleti feltevést lehetne tenni, de az csak 
gondolati játék lenne. 

Kétségkívül az előbbiekben leírtak akár 
azt is jelezhetik, hogy egy tartós javulás 
előtt állunk. Feltéve persze, hogy ha min-
den az előbbiek szerint történik a jövőben 
is. Nem csökken a rendőrség ránk figye-
lése, egyre többen tesznek preventív in-
tézkedéseket vagyonuk védelmében, és a 
bűnözői körök is folyamatosan érzik a be-
kerítés veszélyét.

Egy területen - és ezt szomorúan mon-
dom - sajnos nem történt változás. Vagy 
legalábbis úgy tűnik nem történt, sőt romlott 
a helyzet. Rendőrkapitány úr az év elején 
azt mondta, úgy érzik csökkent a györgyei 
lakosok együttműködési készsége. Ke-
vesebb információt kap a rendőrség, sok 
sértett be sem jelenti a kárára elkövetett 

cselekményt, nagy a közömbösség a saját 
szférán túli dolgokkal kapcsolatban. Bizo-
nyítandó az előbbieket, a vizsgált időszak 
előtt betörtek a vízműhöz. Szinte teljesen 
kirámolták, nem két perc alatt. Többen hal-
lották, látták az egészet. Senki nem tele-
fonált senkinek. Senki nem írt fel rendszá-
mot. Idézőjelben, végignézték. Tartok tőle, 
hogy ez a magatartás nem egy elszigetelt 
jelenség. Tartós javulás elején állunk-e te-
hát? Meglátjuk. 

Végezetül (sokadszorra) közzétesz-
szük a körzeti megbízott telefonszámát:

06-70-967-77-34

Ha nem a körzeti megbízott veszi fel a 
telefont, az azt jelenti, hogy távol van a fa-
lutól és a hívást átirányította a Nagykátai 
Rendőrkapitányságra. Egyenértékű dolog. 
Hívható baj esetén a 107 segélyhívó szám 
is. Egyébként tűz esetén, betörés esetén, 
bűncselekmény esetén hívható mindenki; 
a rendőr, a tűzoltó, a polgármester, a pol-
gárőr, a képviselő, a rokon, a szomszéd, 
a barát, de hívható az első szám is, ami 
megjelenik a telefonban, csak annyit kell 
mondani ez és ez vagyok, itt és itt látom, 
hogy mi történik, SEGÍTSÉL! Biztos, hogy 
beindul valami. Csak egyet nem szabad, 
másik oldalra fordulni!

16. oldal JÚlIUSKözélet, kultúra

Ellátásban részesülők utazási kedvezményéről

M. Zs.

Fellélegezhetünk?

J. L.



Tápiógyörgyén, mint általában az alföl-
di településeken, az egyik legelterjedtebb 
közlekedési mód a kerékpározás. Mint a 
környéken mindenki, így én is kisgyerek-
ként kezdtem el a bringázást, és mindig só-
várogva néztem a csodálatos montainbike 
kerékpárokat, aminek olcsó utánzatai a 
90-es években rohamléptekben lepték el 
az országot, de ezek a bicajok inkább csak 
elrettentik az embert a sporttól, és a kerék-
pározás élvezetétől, mert a minőség eny-
hén szólva is hagy némi kívánnivalót maga 
után.

Jó pár évig én is ilyen roncsokon közle-
kedtem, és eszembe se jutott, hogy a hely-
változtatáson kívül bármire is használható 
lenne egy bicaj. Pár éve a véletlennek kö-
szönhetően az interneten hozzájutottam 

egy egész tűrhető minőségű kerékpárhoz, 
és a kerékpáron keresztül pár érdekes em-
berhez, akik elcsábítottak egy bicajozásra 
a Mátrába, ami elindított a „lejtőn”. Ez ter-
mészetesen a bicajok és alkatrészek fo-
lyamatos cserélgetésére, fejlesztésére is 
vonatkozik, és a lejtőt szó szerint érdemes 
venni, mert a DH, azaz Downhill jelentése: 
le a hegyről. A montainbike versenyzés 
egyik leglátványosabb, és egyben legve-
szélyesebb szakága. Röviden a lényege, 
hogy hegytetőről indulva kijelölt útvonalon 
kell leszáguldani időre a célig, a pálya pe-
dig legyen minél meredekebb, tartalmazzon 
ugratókat, letöréseket, sziklás, gyökeres 
részeket, döntött kanyarokat. Legalábbis 
általában, mert van egy speciális változata 
is az úgynevezett Urban DH, ahol a városi 

kemény márványlépcsőké a főszerep. 
Június 23-án került megrendezésre a  

VIII. GoPro Budapest DH amin sikerült a 
100 főre limitált induló közé bekerülnöm. A 
rendezvény egy igen színvonalas nemzet-
közi versenysorozat része, amely a Gellért-
hegyen kerül megrendezésre, mégpedig a 
Szabadság-szobortól indulva a lépcsőkön 
kell leszáguldani a Gellért térig. És a konk-
rét hangulat? Az leírhatatlan. Leírhatatlan, 
mert amikor a 800 méteres pálya kétharma-
dánál kezd fogyni a levegő és a koncent-
ráció, a lépcsők legfőbb törekvése pedig, 
hogy kicsavarják a versenyző kezéből a 
kormányt, közben pedig több ezer ember 
csörög, dobol, kelepel, és legfőképpen or-
dítva szurkol, a műsorközlő pedig a nevem 
ordítja, akkor könnyű elfelejteni minden fáj-
dalmat, és azt a tényt, hogy sokszor szinte 
az életemért küzdök a nyeregben. Néhá-
nyan sajnos olyannyira elfelejtik, hogy ha-
talmas esésekkel a mentőben fejezik be a 
versenyt. Nekem sikerült lejönnöm esés és 
sérülés nélkül. Igaz, nem lettem első, sem 
dobogós, de mivel első versenyem volt, így 
elégedett vagyok a kategória 21. helyezés-
sel, habár utólag kiderült, hogy másik ka-
tegóriában kellett volna indulnom, ahol az 
elért időm alapján az előkelő 5. helyezéssel 
is végezhettem volna.

Köszönettel tartozok a logisztikai segít-
ségért Gál Lukácsnak, aki remélem jövőre 
már szintén indulni fog ezen a versenyen, 
a jó tanácsokért és technikai segítségekért 
Borsányi Dánielnek, és az edzéslehetősé-
gekért a Tóth Jánosnak, aki Tápiószőlősről 
szervezi az utakat a hegyi pályákra, és a 
Bike Lab biciklis boltnak, akik jóvoltából 
nyertem az ingyenes nevezési lehetőséget.

JÚlIUS 17. oldalSport

Mohácsi Bence

Hegyi extrém sport tápiógyörgyei szemmel

Kuratórium

2012. július 28-án a Tápió Völgye 
Közhasznú Alapítvány megrendezi a I. 
tápiógyörgyei falunapi futóversenyt. A ren-
dezvény célja, hogy a falunap délelőttjén 
közös testmozgásra invitálja községünk 
mozogni vágyó lakosait és az idelátogató 
vendégeket. A verseny jó alkalom arra is, 
hogy a nyári szünidőt töltő diákok szerve-
zetten mozoghassanak egyet, így hasz-
nosan töltsék a délelőttöt. Egyben célunk 
népszerűsíteni a testmozgást, amely hasz-
nos közösségnevelő és egészségmegőrző 
eszköz.

A verseny 2012. július 28-án 10 órakor 
rajtol a Faluház - Artézi-kút előtti területről. 
A futás 2 távon és 4 korosztályban, nemen-
kénti díjazással kerül megrendezésre. 
Távok: Kocogó-kör – 1,4 km., „Gát-fu-
tás” A Tápió gátján. – 6,5 km.

A nevezési díjak a kocogó-körre diák és 
ifjúsági kategóriában 150 Ft, felnőtt kate-
góriában 300 Ft. Az ifjúsági és felnőtt távra 
diák és ifjúsági kategóriában 250 Ft, felnőtt 
kategóriában 500 Ft. A versenyen nemen-

ként és korosztályonként az első 3 helye-

zett kerül díjazásra. A díjazás a 6-10 éves 
és a 10-14 éves korosztályban a Kocogó 
körön, illetve a 14-18 éves, valamint a 18 
év feletti kategóriákban a Gát-futáson tör-
ténik. Az eredményhirdetésre a versenyt 
követően kerül sor. A nevezési díjak teljes 
egészében a verseny költségére fordíttat-
nak. A hosszabbtávú verseny során frissí-
tés lesz elérhető.

A rövidtávú verseny tervezett útvonala: 
Faluház - Béke út- Ady Endre út – Kiss Ma-
lom – Lehel út – Kis-híd – Batthyány utca 
–Faluház

Hosszabb táv tervezett útvonala: Fa-
luház – Béke út – Gátőr ház – Tápió gát 
– Gulya-híd (fordító) – Tápió gát- Béke út 
– Faluház

A versenyen miden felkészült futó rajt-
hoz állhat, aki a versenykiírásba foglalt 
feltételeket elfogadja. A versenyek rajtja 5 
perc eltéréssel történik. Stopperes időmé-
réssel kerül meghatározásra a versenyidő. 
Általánosságban pedig a befutó sorrendje 
határozza meg a helyezést. Előnevezés 
lehetséges. Nevezni az Alapítvány irodájá-
ban fogadóórában, a Kastély panzió recep-
cióján minden nap munkaidőben, a szer-
vezők telefonszámán történő egyeztetés 
után a megbeszélt helyen vagy a verseny 
napján a helyszínen lehet! Az első 100 ne-
vező rajtcsomagban részesül. Elérhetősé-

gek, információ a versenyről:  tapiovolgye.
alapitvany@gmail.com, Molnár Zsolt 06-
30-397-4558, Molnár Zoltán 06-30-948-
3066, Nagy Istvánné (Ági) 06-30-416-7702

A verseny megrendezéséhez szeretettel 
várunk bárminemű felajánlást, legyen az 
pénzbeli, természetbeni, vagy épp segítői 
feladatok ellátásra történő jelentkezés. Az 
adományokról az Alapítvány hivatalos iga-
zolást állít ki. 

Az Alapítvány ahogyan a honlapon is ol-
vasható tápiógyörgyei lakosok korábbi kez-
deményezésére a plébános úrral együttmű-
ködve gyűjtést szervezett a tápiógyörgyei 
lakosok körében a tápiógyörgyei Katolikus 
Temetőből ellopott harang pótlásának ér-
dekében. A kihelyezett gyűjtő urnákat július 
elején a kuratórium felbontja és elvégzi a 
pénzbeli összesítést, majd annak végered-
ményét közzéteszi. A Falunapon újból kihe-
lyezzük a Faluházban és a Katolikus Temp-
lomban a gyűjtőurnákat, a Szent-Anna napi 
búcsú és Falunap alkalmából.

Itt hívom fel a kedves olvasók figyelmét, 
hogy az alapítvány továbbra is szeretettel 
fogadja és várja az adományaikat a harang 
pótlásának érdekében a gyűjtőurnákba, 
személyesen és az Alapítvány K&H Bank-
nál 10403129-50526589-72491009 veze-
tett számlájára.

Falunapi
futóverseny



Véget ért a zöld asztalok mellett a 
2011-12-es idény, csapataink pedig szé-
pen szerepeltek. NBIII-ban sikerült egy 
hatalmas bravúrt elérni, első számú csa-
patunk dobogóra állhatott a Nemzeti Baj-
nokságban, ami talán eddig egyedülálló 
csapatsportban Tápiógyörgyén. Ráadá-
sul szépen csillogó ezüstérmek járnak 
a megszerzett második helyért, amelyet 
egész év folyamán hatalmas küzdelmek 
árán sikerült megkaparintani. Az éremát-
adásra reményeink szerint a Falunapon 
kerül sor.

A csapat tagjai: Baliczky András, Fe-
renczi Zoltán, Némedi Zalán, Németh 
Sándor, Varga István. Gratulálunk a gyö-
nyörű teljesítményhez!

A megyei I. osztályú csapatunk is 
szépen szerepelt az elmúlt idényekben, 
és sikerült fejlődést mutatva a közép-
mezőnybe verekedni magunkat, amivel 
megfeleltünk az aktuális elvárásoknak. A 
12 csapatos bajnokság 7. helyén fejeztük 
be a bajnokságot.

A nyár folyamán is folynak az edzések, 
készülünk a következő szezonra, illetve 
a lehetőségekhez mérten igyekszünk 

egyéni versenyeken bizonyítani.
A falunapon a művelődési ház mel-

lett amatőr gyermek pingpong versenyt 
rendezünk, amelyre a nevezés ingye-
nes lesz, és nevezni a helyszínen lehet 
délután háromig. A verseny szüneteiben 
bemutatókat tartunk, és versenyen kívüli 
játéklehetőséget biztosítunk.

Mindenkinek szép nyarat kíván a 
TASK!

Mohácsi Bence

Csapataink számára befejeződtek a 
2011/12. labdarúgó bajnokság küzdel-
mei, így az eredmények ismeretében az 
alábbiak során szeretném összefoglalni 
az elmúlt idény tapasztalatait, eredmé-
nyeit, tanulságait, ill. hogy milyen felada-
tok állnak előttünk és mit kell tennünk, 
hogy egyesületünk és csapataink  tovább 
fejlődjenek.

Összességében megállapíthatjuk, hogy 
felnőtt csapatunktól (figyelembe véve az 
őszi szezont) jobb, eredményesebb sze-
replést vártunk. Csapatunk a 7. helyen 
végzett (12gy. 7d. 9v. 43 pont) három 
ponttal lemaradva a minimálisan kitűzött 
cél (5.hely) elérésétől. Természetesen 
a csapat szerepléséről alapos szakmai 
elemzés fog  készülni, őszintén fel kell 
tárni a hibákat,  elsősorban saját magunk 
okulása végett. Az a tavasz folyamán vi-
lágosan kiderült, hogy az őszi játékoske-
rethez képest csapatunk gyengült  és ha 
ehhez hozzávesszük, hogy néhány fel-
nőtt játékosunknak a csapat iránti alázata 
is megkérdőjelezhetővé vált, már érthe-
tőbb a gyengébb szereplés. Ez a tény 
a csapat morális egységét is igen nega-
tívan befolyásolta. Önkritikusan be kell 
vallani, hogy a csapat vezetése ugyan 
látta ezeket a hibákat, de kellő hatékony-
sággal nem tudta kezelni azt. Túlzottan 
bíztunk abban, hogy ha többször átbe-
széljük a problémákat, akkor megtaláljuk 
a jó megoldást és ezek a hibák végérvé-

nyesen felszámolásra kerülnek. Ez saj-
nos valamennyi problémára vonatkozóan 
nem így történt, aminek a végeredménye 
az lett, hogy a csapat játékban  már nem 
tudta azt az eredményességet produ-
kálni amit szerettünk volna, így a joggal 
elvárható őszi teljesítményt nem tudtuk  
megismételni. Ugyanakkor az is többször 
bebizonyosodott, hogy számíthatunk fia-
tal értékeinkre, a jövőben sokkal nagyobb 
mértékben szeretnénk építeni az ő játé-
kukra. Természetesen nem csak az ősz 
során, de tavasszal is volt néhány kife-
jezetten jó mérkőzésünk, ami mondhatni 
szinte minden igényt kielégített (pl. Ha-
lásztelek, Újhartyán), ezért is bosszantó, 
hogy csak a 7. helyen végeztünk.

Az U19-es csapatunk szereplése iga-
zán kellemes meglepetésként ért min-
den szurkolót. Tudtuk, hogy jó játékosok 
alkotják, hogy a siker lehetősége benne 
van a csapatban, de ennek ilyen egyér-
telmű igazolására nem számítottunk. Már 
az előzőekben is utaltam arra, hogy fia-
taljaink közül 4-5 játékosra a felnőtt keret-
ben számítunk,  amit a  csapat elért 2. he-
lyezése (19gy. 4d. 4v. 57) és a játékosok 
néhány felnőtt mérkőzéseken történő ma-
gabiztos  bemutatkozása is alátámaszt. 
Azt külön sajnáljuk, hogy mivel az utolsó 
bajnoki mérkőzésük elmaradt, mert az el-
lenfél nem jött el (az elmúlt 15-évben erre 
nem volt példa), így vélhetően tudatosan 
„kisakkozhatták” a jogos gólkirályi címből  

Görbe István játékosunkat, amit feltétlen 
megérdemelt volna.  

Az U15-ös és a Bozsik programban 
érintett csapataink végig játszották a baj-
nokságot, folyamatos versenyzést biz-
tosítva számukra, így remélhetjük, hogy 
a sok tehetségből a későbbiek során az 
U19, majd a felnőtt csapatba kerül játé-
kos.

Az egyesületünk alap működését az 
Önkormányzati támogatás biztosítja, 
amiért ismételten köszönetet mondunk 
az Önkormányzatunknak. Természete-
sen ahogyan azt már többször leírtam 
egyesületünk tényleges költségvetésé-
nek ez a felét sem teszi ki, így a másik 
több mint 50%-nak az előteremtése egyre 
nagyobb gondot jelent, ami a következő 
bajnokság  játékos keretének kialakítását 
is befolyásolja. Sajnos a mindennapok 
során a  napi megélhetés is egyre nehe-
zebb, ezért külön köszönetet  kell mon-
dani azoknak a törzsszurkolóinknak akik 
az egyéb természetbeni segítségen kívül 
tényleges pénzeszközzel is segítették 
boldogulásunkat. Id. Balogh S., Bakó M., 
Balázs L. Dömők I., Füzi Z., Hegedűs I., 
Józsa L., Nagy A., Miskolczi L., Simon I., 
Tóth I., Tóth L., Tóth P., Póczné Fehér M., 
Varga J. 

Pályánk bekerítésének megkezdése, 
a legfrissebb információ alapján 2012. 
július közepén kezdődhet meg, így remé-
lem, hogy a következő újságcikkben már 
a munkák előre haladtáról számolhatok 
be. 

18. oldal JÚlIUSSport

Tisztelt szurkolóink

Hajnal József

TASK Hirdessen Ön is a 
Faluújságban

Hirdetési cím:
faluujsag@freemail.hu
Kapcsolattartó:
Németh Csaba:
06 30/483-45-97
Községi Könyvtár:
06 53 383-060

Hirdetési árak:

1/1 oldal: 10.000 Ft
1/2 oldal: 7000 Ft
1/4 oldal: 4000 Ft
1/8 oldal: 2500 Ft
1/16 oldal: 1500 Ft
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A TEMPO-M. Kereskedelmi- és Szolgáltató Betéti 
Társaság megbízható, “B” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező munkatársat keres vendéglátó partnerek 
kiszolgálására, ital – és árukiadó automaták üzemelteté-
sére, karbantartására. 
Előny: – érettségi bizonyítvány, – műszaki – és villamos-
sági alapismeretek.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail 
címre lehet:
molnzoli1@t-online.hu, vagy postai úton: Tempo-M Bt. 
2767 Tápiógyörgye, Gagarin u. 16.
Érdeklődni a 06-30-94-83-066-os telefonszámon lehet.
Jelenzkezni a hirdetés megjelenésétől számított 30 na-
pig lehet!

HELYREIGAZÍTÁS 
A májusi Faluújságban a TEMPO-M. BT. hirdetésében 
hibásan jelent meg az e-mail cím. A helyes e-mail cím: 
molnzoli1@t-online.hu.
A hibáért elnézést kérünk!                           Szerkesztőség

Köszönetnyilvánítás
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik a végső tiszteletet
megadva felejthetetlen édesanyánkat,

Kökény Jánosné
Czibak Margit 

utolsó útjára elkísérték és sírjára virágot helyeztek.
Köszönettel: lányai, fiai és az egész család

Vöröskereszt felhívása
A Vöröskereszt helyi szervezete 

köszönettel fogad a helyi rászoruló 
családok számára:
- gyermek- és felnőttruhaneműt
- játékokat
- bútorokat, lakberendezési tárgya-
kat, háztartási eszközöket, lakás-
textilt
- műszaki cikkeket, hűtőszekrényt, 
kályhát, kazánt, bojlert, tűzhelyet
- megmaradt festéket, építőanya-
got, kerti szerszámot

Felajánlását köszönettel fogad-
juk csütörtöki napokon a védőnői 
rendelőben 8 és 10 óra között.

A Vöröskereszt helyi szerzvezete 
szeretettel várja sátrában a Faluna-
pon ingyenes szűrővizsgálatokkal, 
valamint az Ifjúsági Vöröskereszt 
ceglédi tagjainak bemutatójával.

Keresse szervezetünket a 
facebookon is!

GYÖRGYEY KASTÉLY  ÉTTEREM ÉS PANZIÓ
2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály út 2. +36-53-583-546,

ÚJ saját, házi készítésű PIZZA:
Pizza Alapanyagok Ár

MARGARETHA paradicsom, mozzarella sajt 690.-

A LA FUNGHI paradicsom, gomba, sajt 790.-

PROSCIUTTO paradicsom, sonka, sajt 950.-

SZALÁMIS paradicsom, szalámi, 
mozzarella sajt

960.-

PICANTE paradicsom, csípős szalámi, 
pepperoni, mozzarella sajt

980.-

NÉMET tejföl, virsli, tojás, sajt 890.-

HAWAI paradicsom, sonka, ananász 
sajt

940.-

CALZONE sonka, gomba, túró, sajt 990.-

VEGETARIÁNUS paradicsom, vegyes zöld-
ségek, sajt

950.-

Sütés mindennap 18 órától-22 óráig. Kiszállítás, 200.- Ft/ cím. Doboz 60.- Ft. 
Plusz feltétek is kérhetők (gomba, sajt, tejföl, kolbász, szalonna, hagyma, stb) 100.- Ft/adag.

RENDELÉS: 53-583-546

Pizza Alapanyagok Ár

KOTKODA paradicsom, sonka, kukorica, 
sajt

960.-

CSIRKEMÁJAS paradicsom, csirkemáj ragu, 
sajt

990.-

MAGYAROS paradicsom, füstölt kolbász, 
bacon szalonna, hagyma, sajt

1190.-

POLGÁRMESTER tejföl, sonka, őszibarack, 
füstölt sajt

1090.-

BOLOGNESE paradicsom, bolognai ragu, 
mozzarella sajt

990.-

PESARO tejföl, bacon szalonna, 
hagyma, sajt

1090.-

CAPRICCOZA paradicsom, sonka, gomba, 
szalámi, sajt

1170.-

NÉGY ÉVSZAK paradicsom, kukorica, gomba, 
szalámi, zöldborsó, mozzarella 
sajt

1170.-

NÉGY SAJTOS paradicsom, 4 féle sajt, (kék 
penészes, mozzarella, trapista 
sajt, füstölt sajt)

1190.-

fizetett hirdetés



20. oldal JÚlIUSFalunapi meghívó

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.

 

FALUNAP
2012. július 28.

10:00-kor - I. tápiógyörgyei falunapi futóverseny
                   indulás: Faluház és artézi kút előtti területről
15:00-kor - Kézművesek utcája és gyermekprogramok
16:00-kor - A tízesztendős Tápió menti festők kiállításának meg

nyitója a Falunház nagytermében
19:00-kor - Farkas Mihály és cigányzenekarának műsora a szín-

padon
20:00-kor - Köszöntő

-”Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért verseny” ered-
ményhirdetése

- Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar műsora
21:15-kor - Szabó Ádám a Csillag Születik 3 harmónikása
22:00-kor - Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar fellépése
23:30-kor - Tűzijáték
                 - Utcabál hajnal 3 óráig, zenél: Megyes László

Vacsorajegy kapható a Polgármesteri Hivatalban
Batu Andreánál 1500 Ft-os egységáron

Vacsoramenü: marhapörkölt, főtt burgonya, tarhonya,
savanyú uborka, 1/2 l üdítő v. 1 korsó sör


