
Megkezdődött Rákoshegy–Újszász vonal vasúti ingatlanjainak teljes rekonstrukciója 
Az egyik legrosszabb állapotú ingatla-

nokkal rendelkező elővárosi vonal épü-
leteinek felújítása, korszerűsítése 2012 
tavaszára valósul meg, a vonal mentén 
található települések és a MÁV Zrt. együtt-
működésének eredményeként. A nemzeti 
vasúttársaság stratégiai célja az elővárosi 
közlekedés színvonalának emelése. A Buda-
pestet Szolnokkal összekötő 120a vonal 
vasúti ingatlanjainak megújulása a MÁV Zrt 
és az önkormányzatok együttműködésével 
megvalósuló minta projekt, amely során a 
felek előzetes egyeztetése és kölcsönös 
együttműködése sikerre vitte az 1,1 Mrd-os 
összköltségű régóta várt programot.

A 120a vonal az egyik legnagyobb utas 
forgalmú elővárosi vonal, melynek épületei 
egyben a legrosszabb állapotúak. A hely-zet 
hosszú távú megoldása érdekében indí-
totta el a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási 
Igazgatósága a vasútvonal épület felújítási 
programját 2010 végén. A komplex épület-
felújítási programban egy teljes vonal-
szakasz 18 helyszínén egyszerre, azonos 
koncepció szerint valósul meg az ingatlanok 
(állomások és megállóhelyek) felújítása, 
az állomás kategóriák és a jelenlegi illetve 
tervezett utasforgalom figyelembe véte-
lével. A program során megújulnak és 
akadálymentessé válnak az utasforgalmi 
területek: váróterem, jegyváltó helyiség, 
utas WC, állomási előtér, állomási környe-
zet, közlekedési kapcsolatok (busz, P+R, 
B+R); továbbá a vasútüzemi területek: 
személypénztárak, forgalmi irodák, szociális 

helyiségek, szociális blokkok, technológiai 
helyiségek.

A 2010 végén elhatározott „120a program” 
a pálya-felújítások menetéhez hasonlóan 
egy teljes vasúti szakasz ingatlanjainak 
felújítását tartalmazza a korábbi, többnyire 
az országban elszórtan, szigetszerűen 
végzett felújításokkal ellentétben. A 
vasútvonal egy részén a pályarekonstrukció 
már megtörtént, így kedvezőbb eljutási 
időt biztosít a vasúttársaság, de az 
utasok kiszolgálása rossz infrastrukturális 
körülmények között történik jelenleg. 

A programnak másik sajátossága, hogy 

abban a vonal melletti önkormányzatok 
- Budapest XVII. kerület, Ecser, 
Maglód, Mende, Sülysáp, Tápiószecső, 
Szentmártonkáta, Nagykáta, Tápiószent-
márton, Farmos, Tápiószele, Tápiógyörgye, 
Újszász, Zagyvarékas - partneri szerephez 
jutnak. A MÁV Zrt. partnerként tekint az 
önkormányzatokra, szorosan együttműködik 
velük törekedve arra, hogy a program végén 
megszépült állomások és megállóhelyek 
kerüljenek kialakításra. Egy-egy új állomás 
komoly előrelépés a települések életében is, 
megóvásuk az önkormányzatok feladata is. 

Felújítják a vasútállomást

Fa luújság
T á p i ó g y ö r g y e
XXI. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2012. március

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit

MÁRCIUS 15-e, nemzeti ünnepünk
alkalmából rendezendő megemlékezésünkre a Faluházba

2012. március 14-én (szerdán) 17 órára

Megújul a tápiógyörgyei vasútállomás épülete 

Kivonat a MÁV Zrt. Sajtóközleményéből



2. OLDAL MÁRCIUSÖnkormányzati hírek

A decemberi Faluújság megjelenése óta eltelt időszakban a 
képviselő-testület hat ülést tartott, 49  határozatot hozott és 9 
rendeletet alkotott. Főbb döntések:

- A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsödei, Óvodai, Iskolai és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Pedagógiai 
Programja, a Helyi Tanterv, a Szervezeti és Működési Sza-
bályzata, Minőségirányítási Programja, a módosított Házirend-
je, valamint a  GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzata 
elfogadásra került.

- A Faluújság és az önkormányzati honlap szerkesztői fel-
adatainak ellátásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 
elfogadta.

- A Gondozási Központ és az általános iskola részére esz-
közbeszerzés lett engedélyezve. 

- Az önkormányzat tulajdonát képező és Újszilvás Köz-
ség Önkormányzatával közösen pályázaton elnyert, Renault 
Midlum JTW-948 forgalmi rendszámú háztartási szilárd hulla-
dékgyűjtésre és szállításra alkalmas gépjárművét, az eddigi 
évekhez hasonlóan, 2012. évre is bérbe adta az újszilvási ön-
kormányzatnak, 2.500.000 Ft+ÁFA díj ellenében.

- Molnár Anikó jegyző munkaviszonyának megszüntetését 
kérte, ezért a jegyzői munkakör betöltésére pályázati kiírás ke-
rült közzétételre.

- A Községi Művelődési Ház és a Községi Könyvtár, mint 
különálló intézmény megszűnt, összevonásra került, így az 
intézmény neve Községi Könyvtár és Művelődési Házra mó-
dosult. A könyvtárvezetői feladatokat  - mint az eddigiekben is 
-  Szabó Erika látja el megbízással.

- Elfogadásra került a Képviselő-testület 2012. évi munka-
terve, valamint az önkormányzat 2012. évre vonatkozó ren-
dezvényterve. 

- A Tápiógyörgye I. számú háziorvos körzet feladatainak el-
látását átmenetileg helyettesítőként 2012. január 23-tól janu-
ár 27-ig terjedő időszakban dr. Püspök Szilvia háziorvos látta 
el, és 2012. január 24-én döntött a képviselő-testület, hogy a 
feladatellátást 2012. január 30-tól úgyszintén helyettesítőként 
dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes lássa el. Az önkormányzat a 
zavartalan betegellátás biztosítása érdekében vállalta, hogy a 
közüzemi számlák költségét megelőlegezi a praxisnak.

- A Polgármesteri Hivatalban meghirdetett köztisztviselői 
állások betöltésre kerültek; a szociális ügyintézőnek Metes 
Anett, pénzügyi ügyintézőnek Batu Andrea került kinevezésre.

- A képviselő-testület elbírálta a jegyzői munkakör betölté-
sére érkezett 9 pályázatot, és dr. Papp Antal martfűi lakost ne-
vezte ki jegyzőnek 2012. február 8. napjától.

- Aranyi Bernadett védőnő családi okok miatt beadta fel-
mondását, munkaviszonya február végén megszűnik. A védő-
női állás betöltésére pályázati kiírást tettünk közzé, öt oktatási 
intézményhez is megküldtük, lehetőséget adva a végzős diá-
koknak.

- A decemberi Faluújságban az önkormányzat a tulajdonát 
képező ingatlanok egy részét értékesítésre meghirdette. Öt  
ajánlat érkezett, melyek közül egy ajánlat nem felelt meg a 
kiírásnak, mert olyan ingatlanra érkezett, melyet nem tartalma-
zott a kiírás, két ajánlatban az ajánlott ellenérték nem volt meg-
felelő, és két ajánlat, mely külterületi ingatlanokra vonatkozott, 
formailag elfogadható volt, így öt szántó és szőlő művelési ágú 
ingatlan 660 eFt-ért kerül értékesítésre.   A közzétételben sze-
repelt, hogy minden hónap 15. napjáig lehet ajánlatot adni, de 
újabb ajánlatok január óta nem érkeztek. 

- Az önkormányzatnak a Közép-Duna-Völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség teljes körű 
környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte az önkormányza-
tot a szennyvízleürítő hellyel kapcsolatban. A felülvizsgálat do-
kumentumait az ÖKOPLAN 97’ Környezetvédelmi Kft. készíti, 
a dokumentációk elkészítésének költsége 595 eFt+ÁFA, me-

lyet a képviselő-testület jóváhagyott.
- A képviselő-testület döntött, hogy 2012. évre vonatkozó-

an nem alkalmaz díjemelést, változatlan marad a kommunális 
adó mértéke, vízdíj összege, közterület használati díj, iparűzé-
si adó mértéke, idegenforgalmi adó, mosodai díjtételek.

Módosult az ifjúsági táborban alkalmazott díjak, szennyvíz-
szállítás mértéke és az ezzel kapcsolatos díjtételek, önkor-
mányzat személyszállító gépjárműveinek igénybevételének 
díja. A temetőről és temetkezésről szóló rendelet felülvizsgá-
latra került, új tételként szerepel az urnafal igénybevételének 
díja.

- Törvényességi észrevétel érkezett a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Kormánymegbízottjától a „polgármesteri, alpol-
gármesteri, képviselői, valamint intézményvezetői tisztséggel 
való összeférhetetlenség” szabályozásáról szóló 18/2008. 
(XI.28.) rendelettel kapcsolatban. A rendeletalkotás egyes 
paragrafusait törvénysértőnek találták, a képviselő-testület az 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte.

- A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjától 
2011. december 12-én érkezett levél, melyben a 2011. szept-
ember 8-án tartott képviselő-testületi ülés felülvizsgálatához, 
felmentés összeférhetetlenség alól tárgykörben kértek be ira-
tot. Ez a kérés úgy merült fel, hogy az önkormányzati kony-
ha egy hétvégén történő karbantartása miatt a Kastély Pan-
zió konyhája vállalta a főzést a Gondozási Központ részére. 
Az ebéd biztosítása alapanyagáron történt, 33.443 Ft érték-
ben. Ezt a képviselő-testület határozatban hagyta jóvá 2011. 
szeptember 8-án. Ezen esemény alapján kellett benyújtani a 
Tápiókisker Kft. társasági szerződését bemutatni. A 2011. dec-
ember 19-i ülésen napirendi pontként tárgyalta a képviselő-
testület a Polgármester összeférhetetlenségét, állásfoglalás 
kérésével bízta meg a jegyzőt, mivel az Ötv. 33/A (2) bekezdé-
se alapján főállású polgármester:

b) a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet
bb) gazdasági társaságvezető tisztségviselője, igazgató-

tanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, fe-
lügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban 
álló vezetője (vezérigazgatója),

bc) szövetkezet tisztségviselője,
bd) alapítványkezelő szervezetének tagja, tisztségviselője.
- Az Ötv-nek eleget téve két lehetősége volt a Képviselő-

testületnek, egyik a felmentést a polgármester részére megad-
ja, vagy pedig felkéri a polgármestert az összeférhetetlenség 
megszüntetésére. Ezt a két lehetőséget erősítette meg a Kor-
mányhivatal is. A képviselő-testület ez utóbbi mellett döntött, 
mint polgármesternek meg kellett szüntetnem az összeférhe-
tetlenséget úgy, hogy a TÁPIÓKISKER Kft-ben a vezetői tiszt-
ségemről lemondtam.

- A képviselő-testület elfogadta a 2012. évi költségvetését, 
valamint az Oktatási Társulás helyi oktatási intézményeire vo-
natkozó költségvetését jóváhagyta.

- Módosult az önkormányzatnál alkalmazott étkezési, illetve 
a Gondozási Központban alkalmazott térítési díjak mértéke. 

- Heti egy alkalommal, pénteken 8 órától 12 
óráig van a Polgármesteri Hivatalban helyettesí-
tőként Szabó Rita anyakönyvvezető! Ezen a napon 
tudják intézni az anyakönyvvel kapcsolatos, valamint lakcím 
bejelentkezéssel kapcsolatos ügyeiket.

- A felújított Polgármesteri Hivatal a funkciójának megfelelő-
en a következő hónaptól, március 19-től  kezd működni.

Az átköltöztetés miatt 2012. március 12-től már-
cius 14-ig a Polgármesteri Hivatalban az ÜGYFÉL-
FOGADÁS SZÜNETEL! Szíves megértésüket kö-
szönjük!

Varró István polgármester

Önkormányzati tájékoztató



Új jegyzője van  a községnek
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M e g h í v ó 
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. március 26-án (hétfőn) 17 órai
kezdettel a FALUHÁZBAN

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel hívja a lakosságot.

A közmeghallgatás témái: az Önkormányzat 2012. évi költségvetése, szennyvízcsatorna beruházás, a helyi közbiztonság, 
egyebek  

Önkormányzati hírek

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete a 214/2011. (XII.19.) 
számú határozatával pályázati kiírást 
tett közzé a jegyzői állás betöltésére. 
Határidőn belül kilenc pályázat érkezett, 
melyből egy a pályázati kiírásnak nem 
felelt meg. Nyolc pályázó meghallgatását  
javasolta  a pályázatok elbírálására létre-
hozott ad hoc bizottság. A személyes 
meghallgatásra február 1-jén került sor, 
melyen hét fő pályázó jelent meg. A 
meghallgatást követően döntött a Kép-
viselő-testület és a 18/2012. (II.1.) számú 
határozatával dr. Papp Antalt nevezte ki 
jegyzőnek 2012. február 8. napjától.

Varró István polgármester

Dr. Papp Antal jegyző 
bemutatkozása

1969. április 28-án születtem Tisza-
földváron, de mindig is Martfűn éltem. 
Ott is végeztem el az általános iskolai 
tanulmányaimat, majd a középiskolát 
Szolnokon. Az első diplomámat Me-
zőtúron szereztem számítógép progra-
mozóként, majd Budapesten végeztem 
el az informatikai mérnök szakot. Később 
szintén Budapesten végeztem a Pénzügyi 
és Számviteli Főiskolán pénzügyi 
szakközgazdászként 2000. november 
24-én, majd Szegeden szereztem 2008-
ban jogi diplomát. Persze közben és 
azóta is folyamatosan képeztem magam. 
Megszereztem a pén-zügyi vállalkozói 
szakértő minősítést, vagy a legutóbb, 
2011. márciusában köz-beszerző 
szakreferens vizsgát tettem.

Nős vagyok 3 gyermekem van a leg-
nagyobb 17 éves lesz idén márciusba, 
a legkisebbik gyermekem pedig most a 
napokban töltötte a 7. életévét. 

Talán furcsának tűnhet, de az első 
munkahelyem a szolnoki MÁV-nál volt. 
Ott kezdtem mint karbantartó villany-
szerelő, majd a martfűi Tisza Cipőgyár 

szerszámgyártó és szerszámtervező 
részlegén dolgoztam. Innen kerültem 
a főiskolára, és miután elvégeztem a 
Munkaügyi Központ Martfűi Kirendelt-
ségén kaptam munkát immáron már 
köztisztviselőként. Először, mint vállalati 
kapcsolattartó, rendszergazda, később 
már hatósági csoportvezető, kirendeltség 
vezető helyettesként dolgoztam. Talán 
ezen előzményeknek köszönhető, 
hogy könnyen átlátom és megértem 
az emberek problémáit. 2000-ben volt 
egy rövidebb kitérőm a köztisztviselői 
pályáról. Az OTP Értékpapír Rt.-nél vol-
tam projektmenedzser Budapesten illetve 
Szolnokon egy német cégnél a Nest Ipar-
technikai Kft.-nél. Ezek után kerültem egy 
rövid időre Törökszentmiklósra. Bak Zoltán 
polgármestersége idején a Kiskincstári 
rendszer kialakításán dolgoztam a vá-
rosban néhány hónapot. Később ezt a 
rendszert Martfűn is életbe léptettük, 
amely olyannyira példaértékű volt, hogy az 
országban ezt a rendszert vették át több 
helyen is, amit mi kialakítottunk. Mintegy 
tíz éven keresztül a marfűi Polgármesteri 
Hivatalban dolgoztam a pénzügyi és adó-
ügyi részlegen irodavezetőként. 2011. 
augusztus16.-tól pedig Tápiógyörgye előtt 
Törökszentmiklós Város Polgármesteri 
Hivatalában dolgoztam jegyzőként.

Habár jól éreztem magam Martfűn, de 
ott már sajnos nem volt lehetőség a szak-
mai előrelépésre. Törökszentmiklós város 
jegyzői munkája egyrészt előrelépést 
jelent, másrészről komoly szakmai kihívás 
is a számomra. Ez a két ok volt az, ami 
miatt változtatni akartam, és jelentkeztem 
a jegyzői feladatra. Leginkább az vonz a 
feladatban, hogy hogyan tudom legjobban 
elősegíteni Tápiógyörgye fejlődését. Jól 
látható, hogy a kormány a nagy átala-
kításokat tűzte a zászlajára, és talán ez 
is segítheti a község fejlődését Én, a ko-
rábbi tapasztalataim és tanulmányaim 

révén legfőképpen abban lehetek a 
község segítségére, hogy segítem a 
munkámmal a település fejlesztését és 
a kiegyensúlyozott gazdálkodását. Per-
sze ehhez kell a támogatottság, de az 
eddigi tapasztalataim alapján ezzel nem 
lesz probléma. Jómagam mindig is a hát-
térben szerettem dolgozni, és ebben a 
pozícióban is arra fogok törekedni, hogy 
segítsem a polgármestert és a testületet a 
kitűzött célok elérésében.

Annak ellenére, hogy hivatalosan 
csak február 8-án kezdem el a munkát, a 
polgármester úr már azonnal igyekezett 
belevonni a folyamatban lévő ügyme-
netbe, hogy képben legyek azokban az 
ügyekben, amelyeknél a későbbiekben 
az én munkámra is szükség lesz. A 
polgármester úrral nagyon hamar közös 
nevezőre kerültünk, mivel én úgy látom, 
hogy igyekszik mindenben Tápiógyörgye 
érdekeit szolgálni, mint ahogy a ké-
sőbbiekben én is ezt szeretném tenni. 
Úgy érzem, hogy egy jó csapat tag-
ja lehetek, amely próbálja a legtöbbet 
kihozni a lehetőségekből, és éppen ezért 
örülök, hogy jómagam is részese lehetek 
ennek a munkának.

Dr. Papp Antal 

Varró István polgármester
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Tápiógyörgye Község Önkormányzati 
Képviselőtestülete a Magyar Köztársa-
ság 2011. évi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény előírá-
sainak figyelembevételével, az államház-
tartásról szóló, 2011. CXCV. törvényben, 
valamint az Államháztartás működési
 rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) 
Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás 
alapján, és a helyi önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. 
§ ban meghatározott feladatai ellátása 
érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

I. Általános rendelkezések
1. §. A rendelet hatálya a képviselő-

testületre és annak bizottságaira, a 
Polgármesteri Hivatalra, valamint az 
önkormányzat fenntartásában működő 
intézményekre terjed ki.

2. §. Az önkormányzati költségvetési 
szervek címeket alkotnak, az alábbi cím-
rend szerint.

- Polgármesteri Hivatal
- Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat
- Gondozási Központ
- Háziorvosi szolgálat
- Védőnői Szolgálat
- Községi Könyvtár és Művelődési Ház
- Helyi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat
II. Az önkormányzati költségvetés be-

vételei és kiadásai főösszege, részletező 
mellékletek bemutatása

3. § (1) A képviselőtestület az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésének 
bevételi főösszegét 549.990.685 Ft-
ban, kiadási főösszegét  609.494.806 Ft-
ban állapítja meg. A forráshiány összege 
59.504.121 Ft.

4. § (1) A 3. § ban megállapított bevételi 
főösszeg a részletezését e rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza.

(2) A 3. § ban megállapított kiadási 
főösszegnek a szakfeladatok szerinti 
részletezését a 2. számú melléklet tar-
talmazza. 

(3) Az önkormányzat intézményi kia-
dásai és bevételei a 2.1, 2.2, 2.5, 2.9. 
számú mellékletben találhatóak. A park-
fenntartás, mezőőrök szakfeladat „Mező-
őri szolgálat” címen a 2.8 számú mellék-
letben szerepel. Az étkeztetés 2012. évi 
költségvetését a 2.8. számú melléklet 
tartalmazza.

(4) A Rendszeres pénzbeli ellátásokat a 
3. számú melléklet tartalmazza.

(5) A működési pénzeszköz átadását 
államháztartáson kívülre a 4. számú 
melléklet tartalmazza

(6) A felhalmozási kiadásokat felada-
tonként, valamint a felújítási előirány-
zatokat célonként a 7. számú melléklet 
tartalmazza. 

(7) Az általános és céltartalék a Pol-
gármesteri Hivatal 2.1 számú mellék-
letben került bemutatásra.

(8) A költségvetési szervek éves 
létszám-előirányzatait és külön a köz-
foglalkoztatottak éves létszámát az 5. 
számú melléklet tartalmazza.

(9) A többéves kihatással járó fela-
datok előirányzatait éves bontásban a 10. 
számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-
testület a későbbi évek előirányzatait 
véglegesen az adott évi költségvetés 
elfogadásakor állapítja meg.  

(10) Az év várható bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesüléséről készített 
előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. 
számú melléklet tartalmazza.

III. A forráshiány finanszírozásának 
kezelése

5. §. (1) A képviselő-testület az ön-
kormányzat 2012. évi költségvetésében 
önhibáján kívül keletkezett 59.504.121  
Ft összegű működési forráshiány miatt 
benyújtja igényét a működésképtelenné 
vált helyi önkormányzatok kiegészítő 
állami támogatására a Magyar Köz-
társaság Költségvetéséről szóló 2011. 
évi CLXXXVIII. törvény 6. számú mellék-
letének 2. pontja szerint.  

(2) A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a forráshiányos támoga-
tási igénnyel kapcsolatos intézkedések 
megtételére, és az idevonatkozó hatá-
lyos jogszabályoknak   megfelelően a for-
ráshiányos támogatás megigénylésére. 
A pályázat elutasítása esetén működési 
hitel fölvételét írja elő a költségvetési 
hiány összegére. A hitel-műveletekkel 
kapcsolatos hatásköröket akként szabá-
lyozza, hogy azokat képviselő-testületi 
felhatalmazása alapján a Polgármester 
gyakorolja. 

IV. Az önkormányzati költségvetés be-
vételei

6. § (1)  Az önkormányzatot megillető 
2012. évben átengedett, megosztott köz-
ponti bevételek jogcím szerinti részletezé-
sét, és az önkormányzatot megillető nor-
matív kötött felhasználású támogatásokat 
a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormány-
zat saját forrású bevételeinek összegét 
113.791.273 Ft-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat egyéb bevéte-
leinek összegét  Ft-ban határozza meg, 
240.377.198 Ft, amely 187.713.487  Ft 
állami finanszírozásból és 48.500.000 Ft 
GAMESZ bevételből tevődik össze.

(4)  Az önkormányzat működési hitel 
összegét 59.504.121 Ft-ban határozza 
meg.

V. Az önkormányzati költségvetés kia-
dásai

7. § (1) A képviselő-testület az ön-
kormányzat által foglalkoztatottak lét-
számát 52 főben határozza meg, a 
közcélú foglalkoztatás tervezett létszáma  
13 fő, az önkormányzati alkalmazottak 
létszáma 39 fő, melynek intézmé-
nyenkénti részletezését e rendelet 5. 
számú melléklete tartalmazza.

a.) A költségvetés maradéktalan tel-
jesítése érdekében az önkormányzat 
által foglalkoztatottak létszámát és fela-
datállományát intézményenként egyen-
súlyba kell hozni. Az erről készült, 
intézményvezetőkkel egyeztetett javas-
latot, a Képviselő-testület az I. negye-
dévet követő ülésén vitatja meg.

(2) A közalkalmazottak étkezési hoz-
zájárulásának összege 3.175 Ft/hó/
fő, amelyet az önkormányzat konyhá-
jában természetbeni juttatásként vehet-
nek igénybe összefüggő, egy heti ebéd 
igénybe vétele formájában. Az összeg 
magában foglalja a támogatás után 
fizetendő ÁFÁ-t.

(3) A Polgármesteri Hivatal személyi 
állománya a Köztisztviselői törvény 
előírásai alapján természetbeni (cafete-
ria) támogatásban részesül, amelynek 
éves bruttó összege a  köztisztviselői 
illetményalap ötszöröse.

(4) Az önkormányzat szociálpolitikai 
feladatainak támogatási jogcímek sze-
rinti részletezését e rendelet 3. számú 
melléklete tartalmazza. Az eseti segé-
lyezésre előirányzott 800 eFt az alábbi 
negyedéves bontásban használható fel: 
I. negyedév: 200 eFt, II. negyedév: 100 e 
Ft, III. negyedév: 200 eFt, IV. negyedév: 
300 eFt.

Rendkívüli esetben (vis-major) a pol-
gármester a képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett, segélyezési dön-
tést hozhat.

VI. Működési célú pénzeszközök áta-
dása államháztartáson kívülre

8.§. (1) Az önkormányzat civilszerve-
zeteket támogat, tagsági díjakat, hozzá-
járulásokat fizet. Erre a célra  14.351.662 
Ft-ot irányoz elő, mely összeg felosztását 
a  4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A civilszervezetek támogatásának 
rendje; 50 %-a az I. félévben, 50 %-a a 
második  félévben  utalható át; féléven 
belül, időarányosságnak van helye. A civil-
szervezeteknek támogatás csak abban az 
esetben utalható át, ha az önkormányzat 
helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló rendelet-
ben leírt feltételeknek megfelelnek. 

(3) Tagdíjak és a civilszervezetek támo-
gatásának átutalásáról, időpontjáról a 
polgármester határoz.

VII. Az önkormányzati költségvetés 

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
3/2012. (II. 24.) rendelete a 2012. évi költségvetésről

Önkormányzati hírek
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végrehajtásával kapcsolatos rendelkezé-
sek

9. § (1) A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert, hogy e rendelet 
keretein belül a 2012. évi költségvetésben 
az önkormányzatot megillető bevételek 
beszedéséről gondoskodjon, valamint 
tegyen intézkedéseket a jóváhagyott 
kiadási előirányzatok célirányos felhasz-
nálására.

(2) Az önkormányzat irányítása alá 
tartozó, önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerv saját bevételei beszedésére 
a jogszabályi előírások, illetve a képvise-
lő-testület felhatalmazása alapján jogo-
sult, illetve köteles.

(3) Amennyiben az Országgyűlés, a 
Kormány, illetve valamely költségvetési 
fejezet az önkormányzat számára póte-
lőirányzatot biztosít, arról a polgármester 
a soron  következő ülésen ad tájékozta-
tást. 

10. § (1) A képviselő-testület felha-
talmazza a polgármestert, gondoskodjék 
arról, hogy az önkormányzat helyi adó-
beszedési számlák, a pótlék és bírság 
beszedési számlák hó végi egyenlegét 
– kivéve június és december hónapot 
– legkésőbb a tárgyhót követő hónap 
10. napjáig átvezetésre kerüljenek az 
önkormányzat költségvetési elszámolási  
számlájára. Félév végén és évvégén az 
adóbeszedési számlákon nem maradhat 
egyenleg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy gondoskodjék arról, 
hogy a hiteleknél az árfolyamnyereség 
összege a hitelkockázat alapját szolgálja, 
az árfolyam irányadó időpontjaként  janu-
ár 1. kerül meghatározásra.

(3) A 2012. évi költségvetés végrehaj-
tását, majd a 2013. évi költségvetés 
kidolgozását az államháztartási tör-
vény, illetve a költségvetési szervek 
gazdálkodásának, tervezésének, beszá-
molásának rendszeréről szóló jogszabályi 
rendelkezések szerint kell elvégezni.

(4) A jegyző a helyi önkormányzat 
elfogadott költségvetéséről információt 
szolgáltat a központi költségvetés számá-
ra; az államháztartás igényeinek megfele-
lően havi, féléves, és éves szinten 
információt szolgáltat; ellátja a polgár-
mesteri hivatal, mint költségvetési szerv 
operatív gazdálkodási feladatai irányítását 
a képviselő-testület felhatalmazása alap-
ján; az önkormányzat költségvetési rende-
letének megfelelően gondoskodik a költ-
ségvetési szervek pénzellátásáról; elkészí-
ti az éves költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót (zárszámadást), s 
ennek keretében elszámol a normatív 
költségvetési hozzájárulásokkal.

VIII. Kötelezettségvállalás, bankszám-
lanyitás

11. § (1) Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzata nevében kötelezettséget pol-
gármester, vagy az általa felhatalmazott 
személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen 
rendeletben meghatározottak szerinti
végrehajtásáért, valamint a beszámolási 
kötelezettségek teljesítésért a polgár-
mester a felelős.

(3)  Kötelezettségvállalás ellenjegyzé-
sére a jegyző jogosult.

12. § Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzata elszámolási számláját a 
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetke-
zetnél vezeti.

IX. A költségvetés végrehajtásának 
ellenőrzése

13.§ (1) A jegyző köteles olyan pén-
zügyi irányítási és ellenőrzési rendszert 
működtetni, mely biztosítja a helyi 
önkormányzat rendelkezésére álló for-
rások szabályszerű, szabályozott, gaz-
daságos, hatékony és eredményes 
felhasználását.

(2) A jegyző köteles gondoskodni 
a belső ellenőrzés működtetéséről 
az államháztartásér felelős miniszter 
által közzétett módszertani útmutatók 
és a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok figyelembevételével. A he-
lyi önkormányzat belső ellenőrzése 
keretében gondoskodni kell a felügyelt 
költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

(3) A helyi önkormányzatra vonatkozó 
éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-
testület az előző év november 15-éig 
hagyja jóvá.

(4) A polgármester a tárgyévre vonatko-
zó - külön jogszabályban meghatározott 
- éves ellenőrzési jelentést, valamint az
önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek éves ellenőrzési 
jelentései alapján készített éves összefog-
laló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet kö-
vetően, a zárszámadási rendelettervezettel 
egyidejűleg - a képviselő-testület elé 
terjeszti.

X. Egyéb rendelkezések
14.§ (1) Jelen költségvetési rendeletet 

március hónapban közmeghallgatáson 
és a 4/2011. (II.22.) számú önkormány-
zati rendelet (Szervezeti és Működési 
Szabályzat) szabályai szerint ki kell hir-
detni, és közzé kell tenni, a márciusban 
megjelenő faluújságban  ismertetni kell a 
falu polgáraival.

15. § E rendelet a kihirdetés napján 
lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. 
január 1-től kell alkalmazni. A rendelet 
mellékletei:
1. Az önkormányzat bevételei
2. Az önkormányzat kiadásai forráson-
ként, szakfeladatonként, valamint költ-
ségvetési szervenként, szakfelada-
tonként:
2.1. Polgármesteri Hivatal
2.2. Gondozási Központ
2.3. Háziorvosi Szolgálat
2.4. Védőnői Szolgálat
2.5. Művelődési Központ és Községi 
Könyvtár
2.6. Mezőőri Szolgálat
2.7. Önkormányzati Konyha

2.8. Étkeztetés
2.9. GAMESZ
3. Rendszeres pénzbeli ellátások
4. Működési pénzeszköz átadása állam-
háztartáson kívülre
5. Éves létszámterv
6. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat költségvetése
7. Felhalmozási kiadások feladaton-ként 
8. Várható bevételi és kiadási előirány-
zatok felhasználási ütemterve
9. Finanszírozási célú műveletek
10. A működési és felhalmozási célú 
bevételek és kiadások 2012-2013-2014. 
évekre
11. Közvetett támogatások részletezése
12. Költségvetéshez kapcsolódó nyilat-
kozatok.

Tápiógyörgye, 2012. február 16.

Varró István polgármester
dr. Papp Antal jegyző

Önkormányzati hírek

Az Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének 2011. december 16. - és 2012. 
február 24. között az alábbi rendeletek 
születtek:
- 20/2011. (XII.16.)  rendelet a lakások és 
helyiségek bérletéről, valamint elidegení-
tésük szabályairól szóló 4/2003. (IV.07.) 
rendelet módosítására, 
- 21/2011. (XII.16.) rendelet a helyi környezet 
védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
13/2009. (VI.22.) rendelet módosítására,
- 22/2011. (XII.16.) rendelet a temetőről és 
temetkezésről,
- 2/2012. (I.16.)  rendelet a lakások és he-
lyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük 
szabályairól szóló, 
- 4/2003. (IV.07.) rendelet módosítására 
4/2012. (II.24.) rendelet az önkormányzat 
intézményeiben a gyerekek napközbeni, 
valamint a szociális alapellátások keretében 
biztosított szolgáltatások, valamint a ven-
dégétkeztetés 2012. évi intézményi térítési 
díjainak megállapításáról

A rendeletek teljes szövege a Községi 
Könyvtárban és a www.tapiogyorgye.hu 
oldalon megtekinthetők.

Álláshírdetés
A Községi önkormányzat Községi Gon-

dozási Központ  -  Tápiógyörgye                           
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Gondozási Központ

szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére.
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Röviden a múltról
A Tápió-vidék települései több mint 10 

éve döntöttek úgy, hogy közösen való-
sítják meg a térség csatornázását. A 
vezetékhálózat öt szennyvíztisztító telep 
és egy komposztáló telep megépítésével 
több mint 27 000 háztartást, mintegy 80 
000 embert kielégítő szolgáltatás va-
lósul meg. Mindezek mellett jelentős 
előrelépés történik környezetvédelmi 
problémánk megoldása terén is.

A magyar kormány 2010. január 10-ei 
ülésén elfogadta a beruházás pályázati 
dokumentációját, 2010. februárjában 
aláírásra került a támogatási szerződés 
a magyar féllel. 2010. április 30-án pá-
lyázat kikerült Brüsszelbe, melyet május 
5-én az Európai Bizottság befogadott. 

Mindezek után több egyeztetés, 
pontosítás történt. 2011. februárjában 
Czerván György államtitkár úr személyes 
tárgyalását követően elhárultak az 
akadályok az elfogadás útjából, és 2011. 
április 11-ei ülésén az Európai Bizottság 
döntött a Tápió Projekt jóváhagyásáról.

A beruházás tehát uniós, magyar 
állami és saját (fogyasztói) forrásokból 
valósul meg. Összértéke mintegy 31,2 
milliárd forint.

Napjaink hírei
- Mérnöki és műszaki ellenőri tevé-

kenységre a közbeszerzési eljárás le-
zárult. A pályázatot az Euront-Oviber 
Konzorcium nyerte 275 mFt + ÁFA ösz-
szeggel.

- A szennyvíztisztító telepek és a 
komposztáló tervezésére és kivitele-
zésére kiírt közbeszerzési eljárás aján-
latait 2012. 01. 12-ig lehetett beadni. 
Összesen 5 + 2 pályázat érkezett be. 
Jelenleg a pályázatok szakmai értéke-
lése folyik.

- A szennyvízcsatorna hálózat terve-
zése és kivitelezésére vonatkozóan 
2012. 02. 17-ig lehetett pályázatot be-
adni. Jelenleg a beadott pályázatok 
megfelelési és szakmai értékelése fo-
lyamatban van.

Az előbbiekből következik, hogy 2012. 
évben a csatornaberuházás operatív, 
azaz kivitelező fázisa is megkezdődik. 
Ez hangzott el 2012. február 2-án a 
Tápiógyörgyén tartott lakossági fóru-
mon is. Elhangzott továbbá, hogy a ki-
vitelezési munka minden településen 
nagyjából egy időben elkezdődik és pár-
huzamosan folytatódik. 

Előttünk álló feladatok
Valamennyien tudjuk, hogy a beruhá-

zás megvalósításához önerő szükséges. 
Ennek aránya az önköltségen belül 
15,88 % (továbbá 20 % állami és 64,12 
% uniós támogatás). Ez azt jelenti, hogy 

ingatlanonként 285.000 Ft befizetése 
indokolt. 

Milyen módon történhet ez?
1. Ha valaki 2008-ban előtakarékossági 

(LTP) szerződést kötött, annak havi 
előirányzott fizetési kötelezettségét 
teljesítette, akkor a helyzete rendezett. 

Rendezett akkor is, ha a Funda-
mentának, akkor is, ha a Csatornamű 
Társulat felé fizetett.

Rendezettség alatt értendő, hogy 
csekkes fizetés esetén a csekkdíjakat, 
illetve a 2010. 06. 01-jétől 200 Ft 
társulatot illető működési költségátalány 
is befizetésre került.

2. Ha valaki 2008-ban LTP szerződést 
kötött, de fizetési elmaradása van, 
egyeztessen a Csatornamű Társulattal. 
Az elmaradást pótolni kell. Ha valakinek 
nagyon sok elmaradása van (vagy 
egyáltalán nem fizetett), az egyeztetés 
alapján kiderülhet, hogy a szerződése 
már nem él.

3. Ha valakinek nincs LTP szer-
ződése, előreláthatólag március 31-ig 
70 hónapos futamidővel megkötheti. 
Fizetési kötelezettsége 70 hónapon 
keresztül havi 3.155 Ft. Érdekeltségi 
hozzájárulása 285.000 Ft, ebből ő fizet 
220.850 Ft-ot és kap 64.150 Ft állami 
támogatást.

4. Ha valakinek nincs és nem is kíván 
LTP szerződést kötni, ki kell fizetnie a 
teljes érdekeltségi hozzájárulást, azaz 
285.000 Ft-ot. Ő természetesen állami 
támogatást nem kap. A jelenlegi szabá-
lyozás szerint ezt két részletben teheti, 
de március 31-ig be kell fizetni.

Néhány fontos tudnivaló
- Tápiógyörgye minden belterületi tel-

ke, függetlenül attól, hogy beépített vagy 
nem, egy érdekeltségi egység. Tehát 
a fenti variációk valamelyike szerint az 
érdekeltségi hozzájárulást fizetni kell.  

Kivétel, ha nem beépíthető. Ennek 
eldöntésére alapesetben az I. fokú épí-
téshatóság jogosult. Nem beépíthető te-
rületek esetében konzultációt javaslok a 
Csatornamű Társulattal.

Kivétel az is, ha az érintett utcában 
vagy utcarészen a terv szerint a csatorna 
nem épül meg. Ezt is egyeztetni le-
het a Polgármesteri Hivatalnál vagy a 
Csatornamű Társulatnál. Ezzel elkerül-
hető a felesleges „macera”.

- Ha valaki az érdekeltségi hozzá-
járulást egyáltalán nem fizeti ki (különbö-
ző hatósági procedúrák ellenére sem), 
az alábbiakkal számolhat:

- Ellenőrzötten zártrendszerű emésztőt 
kell építenie, a szennyvizet számlával 
igazoltan, hivatalos leürítőhelyre kell 
szállítatnia. 

- Ha nem teszi ezt, talajterhelési 
díjat kell fizetnie. Ennek mértéke a fo-
gyasztott víz m3-re után 1200-1800 Ft/
m3 (természetesen a víz ára felett).

- A Csatornamű Társulat a partner-
szerve minden befizetőnek, illetve ingat-
lantulajdonosnak. A társulatnak nincsen 
felhatalmazása az ügyek szociálpolitikai 
megközelítésére. Támogatást nem adhat 
(erre forrás sincs), engedményeket nem 
tehet.

Végezetül
A beruházás már évek óta olyan stá-

diumban van, hogy az alapvető műszaki, 
pénzügyi, szervezeti struktúra nem vál-
toztatható, és nem kérdőjelezhető meg. 
Mindenkinek tudni kell azt is, hogy ez 
a beruházás minden vonatkozásban a 
kezdetektől a törvényeknek, jogszabá-
lyoknak, előírásoknak megfelelően ké-
szült. 

A döntéseket azok hozták, akiket erre 
a törvények felhatalmaztak. Természe-
tesen ez vonatkozik a lakossági önré-
szekre is.  

Józsa László

A csatornaberuházással kapcsolatos egyes kérdésekről

Önkormányzati hírek

A múlt köde...
22 évvel ezelőtt 1990 március első 

napjaiban jelent meg Tápiógyörgyén az 
első helyi újság első példánya, TÁPIÓ-
GYÖRGYE ‘90 címmel. Készítette Szu-
hay Adél, Rékasi Tiborné, Nagy Zoltán, 
Józsa László.

A kiadványt 1300 példányban 
Tiszakécskén az Arany János Művelő-
dési Ház nyomdájában nyomták. Ebben 
a számban tétetett közzé Ferenc Gábor 
torockói unitárius lelkész levele, mely-
ben megköszönte az 1990 januárjában 
Torockóra vitt györgyei adományokat. 
Részlet a levélből: “A jó szívű adakozót 
szereti az Isten, és áldjon is meg mind-
en jóakaratú embert az anyaországban 
és szerte a világon.”

Érdekességképpen mondván ez az 
újság még úgy készült, hogy gépelt 
szövegeket ollóval vagdosva, A4-es 
lapokra ragasztva szerkesztettük, tör-
deltük. Az így végleges formát nyert 
“újságot” vittük az akkori tanács Zsuk 
típusú autójával Tiszakécskére. Em-
lékezetem szerint jó volt a fogadtatása. 
Mi, akik csináltuk, élveztük a bontakozó 
szabadságot, élveztük, hogy nem kellett 
engedélyt kérni a felsőbb “politikai és ál-
lami szervektől”.

Nagy idők! Emlékszik még rá valaki?
Józsa László
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“ Az élet, melyet a sors kijelölt számodra, túl rövid lett.
Emlékezzenek rád mindazok, kik szerettek, tiszteltek, akik szívében tovább élsz”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Dr. Bordás Erzsébet
búcsúztatásán  Tápiógyörgyén, temetésén Jászszentandráson megjelentek. Részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk Varró István polgármesternek és munkatársainak, a Ceglédi Toldy 

Ferenc Kórház vezetésének,munkatársainak, Tápiógyörgye orvosi rendelő munkatársainak, Tápiószele orvosi ügyelet 
munkatársainak, a ceglédi és a jászszentandrási temetkezési vállalat munkatársainak. Köszönjük a hozzátartozók, 

barátok ismerősök támogató segítségét.
Édesanyja, és lányai: Zsófia  Valéria

„Nem tudjuk pontosan, mi rejtőzik 
a halál kapui mögött, s e földi életben 
nem is fogjuk megtudni azt. Csupán azt 
tudom, hogy ott is jelen van Isten. Ott is 
kezében leszek, én is és szeretteim is. 
Ott is, mint ebben az életben, irgalmától 
és szeretetétől függök. És hiszem, Isten 
ott is ott lesz majd velem.”

Kedves Bordás Erzsébet doktornő!
Tisztelt Gyászolók!
Szomorú, hogy alig múlt el 3 év és 

egy újabb orvostól kell búcsút vennünk.  
Mert Dr. Bordás Erzsébet doktornő 
tragikus hirtelenséggel hagyta itt 
lányait, családját, barátait, betegeket, 
orvos és mentős kollégáit. 

Mindig siettél. Erre az útra is siettél 
ahová mész. Kellett ez a rohanás? 
Sajnos igen, ez az egészségügy, amiben 
Te praktizáltál, ezt követeli, követelte 
meg. Többet vállalni, több éjszakát, 
több ügyeletet, több helyettesítést. 

Emlékszem, január elején, testületi 
ülésen szóba kerültél. Egy kis rendbeté-
tel a rendelődben, egy eszköz beszer-
zése. Régebben talán fölöslegesen 
vitatkozott veled, háziorvossal a telepü-
lés vezetése. Kérdezték Tőled, mit 

tehetnek érted, hogy könnyebb legyen 
a dolgod?  Mert ha most beszélgetnénk, 
Veled, elmondhatnád: megtettünk 
- e mi mindent azért, hogy munkád 
elismertsége jobb legyen, értékeltük - 
e ember feletti erőfeszítésedet. Tudod, 
elődöd Dr. Csontos Gábor ugyan így 
járt. Nem volt egyenlőség orvos és 
orvos között

A gyász súlyát lassan szétmállasztó 
idő elteltével, hitbeli megerősödésem-
mel és felnőtté érésemmel egy időben, 
a halállal tárgyilagosabban is szembe-
néztem:

Így nemegyszer elgondolkoztam 
azon, hogy egyesek miért... és mások 
miért nem?... ; miért most... vagy miért 
már, hiszen annyi közös dolgunk lett 
volna!... Miért szenvedve... vagy miért 
a nélkül? 

És ezek a kérdések feléd, most. 
Miért te, miért most, és miért ilyen 

tragikusan?
Erzsike, számomra a legborzasztóbb, 

hogy Te szembe néztél vele, mert 
tudatodban, tudásoddal, orvosi hitvallá-
soddal tisztában voltál azokban a 
pillanatokban mi várhat rád. Tisztán 
érezted mi fog történni. És hiába volt ott 
a gyors segítség, az ismerős kollégák, 
tehetetlenül álltunk. Nem tudunk segí-
teni.

A “vashitű” emberrel is azt mondatja 
ésszerűsége és emberiessége: “én 
hiszek az örök életben, és hiszem, hogy 
a halál után van folytatás, de ha lehet, 
ne akarjon olyan jót és üdvöst nekünk 
az Isten, ami ekkora keserűséggel jár!”.

Életünk elkerülhetetlen tartozéka 
saját halálunk. Akarva-akaratlan meg
kell hát békülni a tudattal, hogy 
bármikor,

“reggelenként vagy esti szürkületben, 

munkába készülve, vagy onnan 
fáradtan hazatérve, napközben, ide 
vagy amoda szaladva nemcsak a 
bakterrel, adószedővel, vagy - mit ad 
Isten! - rubinragyogású szerelemmel 
találkozhatunk, hanem  a közöttünk 
megtelepedő halállal is.” (írta Sütő 
András)

A biztatás, bizakodás, a személyes 
halálunkra is vonatkozik, s egészen 
más szempontok kerülnek előtérbe és 
taglóznak le bennünket a gyásszal, 
amikor hozzátartozónk, munkatársunk, 
kollégánk, barátunk, egy édesanya 
haláláról van szó. 

Kedves Doktornő!
Búcsúzok Tőled, a Tápiógyörgye 

Községi Önkormányzat minden képvi-
selője nevében. 

Búcsúzok tőled a praxisodhoz tartozó 
helyettesítő orvos társaid Nevében. 
A tápiószelei orvosi ügyelet, a ceglédi 
mentő állomás és a Tápió-vidék minden 
orvosa nevében. Búcsúzok a györgyei 
gyógyszertár dolgozói, az orvos 
asszisztensek, a polgármesteri hivatal, 
a Pszichiátriai otthon munkatársai és 
lakói nevében. Megköszönöm minden 
beteged és praxisodhoz tartozó ember 
nevében, emberségedet, segítőkész-
ségedet, hogy vigyáztál ránk.

Elszoruló szívvel, búcsúzok legköze-
libb munkatársaid Kérdőné Julika és 
Szűcsné Katika nevében, akik minden-
napjaid segítőik voltak. 

És  a legfontosabb, búcsúzok csalá-
dod minden tagja nevében, azon belül 
legfőképp, két kedves lányaid Zsófika 
és Valika helyett is. 

Remélem, hogy hitünk segíteni 
fog Minket a gyász elviselésében is, 
valahányszor szükségünk lesz erre. 
Úgy legyen. Ámen.

Dr. Bordás Erzsébet háziorvosra emlékezünk
(részlet a tápiógyörgyei katolikus templomban, Varró István polgármester által elmondott búcsúbeszédből)
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Kovács József igazgató-tanító úr utcanévadói emlék-idézése

1971. június 13-án a község önkor-
mányzata, az iskola igazgatósága, 
nevelőtestülete, volt tanítványai, tisz-
telői, barátai, családjának tagjai egy 
emlékünnepség keretében emlékeztek 
meg Kovács József igazgató-tanító 
egyéniségéről, Tápiógyörgye kiemel-
kedően sokoldalú pedagógus egyéni-
ségéről és az addig Andics Erzsébetről 
elnevezett utcát róla nevezték el. 
Generációjának tagjai már rég elhaltak, a 
falu struktúrája alapvetően megváltozott, 
sokan betelepültek, egy új generáció él 
a vásártéri, újtelepi részen - teljesen 
érthető, hogy amikor leírják Kovács 
József nevét, - nem tudják a névadó 
személyét azonosítani, érzelmileg hová 
tenni. Ez természetesen érthető és 
elfogadható, hisz negyvenegy év telt 
el azóta, hogy a két névadó zománcos 
tábla felkerült a két sarki ház falára. 
Egy ilyen irányú kérés, ha úgy tetszik, 
közkívánatra ültem íróasztalomhoz, hogy 
leírjam az akkori döntés indokolását, 
mindazt a momentumot, amelyben 
Tápiógyörgye község példát adott 
annak a régi közmondásnak cáfolatára 
miszerint „senki sem lehet próféta saját 
hazájában”.

Itt született ebben a poros, sáros kis 
Pest megyei faluban 1894. október 28-
án, ahol boldog, zavartalan gyermekko-
rát töltötte. Szüleinek nagy anyagi áldo-
zatvállalásával, testvéreinek megértő 
közreműködésével továbbtanulhatott. 
Az első világháború évében, 1914-
ben tanítói oklevelet szerzett a Kis-
kunfélegyházi Állami Tanítóképző Inté-
zetben, majd az oklevél megszerzése 
után a Tápiógyörgye Jegesi-szőlők 
iskolában kezdte meg tanítói működését.

1920-ban alkalmazták - pályázat 
útján - szülőfalujának belterületi községi
iskolájánál - ahol nevelői tevékenységét 

negyvenhárom éven keresztül töretlen 
energiával, becsületes szorgalommal, 
fáradtságot nem ismerő munkával 
végezte. Kiemelkedő nevelői tevékeny-
sége alapján - a nevelőtestület akaratá-
ból - Őt bízták meg az iskola veze-
tésével, igazgatásával. Kiemelkedő 
munkája és szakmai tevékenysége, 
sokoldalú közéleti fáradozása alapján 
az iskolák államosítása után az állami, 
a római katolikus és a községi iskola 
nevelőiből alakított állami általános 
iskola igazgatásával is Őt bízták meg.
Nevelői tevékenysége, irányító munkája 
mellett magára vállalta a Tápiógyörgyei 
Hitelszövetkezet gondjait, a Hangya-
szövetkezet tevékenységének irányítá-
sát.

Népének hűséges szolgálata, az egy-
más utáni generációk útnak indítása, 
a paraszti nehéz sorsú, tehetséges 
gyermekek felfedezése, a szülők 
továbbtaníttatásra való biztatása, válsá-
gos időkben, nehéz helyzetekben az 
egész falu hűséges. józan, ember-
séges szolgálata teszi időtállóvá utca-
névadó tábláit. Az eddig leírtakból, 
elmondottakból, mint a sárból kicsillanó 
arany, úgy ragyog fel egy tápiógyörgyei 
egyszerű iparos családból származó 
falusi tanító kivételes példája. Születé-
sének centenáriumán családja tagjainak 
jelenlétében Dr. Czine Mihály egyetemi 
tanár, Dr. Mészáros István egyetemi 
docens idézte meg alakját s helyeztük 
el az emlékezés virágait a felső-temetői 
sírján. Ezek a koszorúk, a virágcsokrok 
és az elhangzott tudományos előadások,  
az l994. október 23-i program, az 
előbbiekben említett közmondás el-
lenkezőjére voltak bizonyítékok, tudni-
illik arra, hogy egy község népe, 
egy kisebb közösség közvéleménye 
elfogadja a produktív élet tanulságát, a 
becsületes emberi teljesítményt akkor 
is, ha ennek megalkotója onnan jött - 
abból  sorból, abból az osztályból, ha a 

teljesítmény gyökerei és a kiteljesedés 
koronája egyazon helyhez, egyazon 
földhöz kötődnek. Az első világháború 
borzalmaiból felocsúdó, a Trianon vesz-
teségeiből magához térő országban 
az akkori történelmi helyzetben a 
községi tanítónak nagyon fontos, na-
gyon komoly szerepe volt a faluban, 
mert hivatástudata, felelősségérzete, 
gyermekszeretete, az emberek iránt 
érzett tisztelete őt sodorta, őt állította 
legközelebb a falu népéhez. Igaz, hogy 
a többi értelmiségi réteghez képest ő volt 
a nemzet napszámosa, de mégis csak 
a tanító úr volt az egyetlen, akihez el 
lehetett szaladni egy kérvény megírása 
ügyében, vagy bármi ügyes-bajos dolog 
akadt, ő legszívesebben eligazította a 
szegény ember hivatali gondját-baját - 
különösen, ha az a papírral, az írással is 
kapcsolatos volt. Ha arra gondolok, hogy 
ezekben a történelmileg nehéz, sokszor 
tragikus időkben, évtizedekben  sikerült 
úgy megszerettetni a könyv, a tudás iránti 
vágyat, a továbbtanulás gondolatát, hogy 
három pap, három orvos, négy mérnök, 
hat pedagógus,nyolc köztisztviselő, két 
katonatiszt köszönhette a betűvetés 
tudományát Kovács Józsefnek, akkor 
gondolom, mindenki szívesen írja nevét 
a borítékra, hivatalos irományokra vagy 
rögziti számítógépen az elküldendők 
közé. 

Amikor 1957-ben a Jegesi-szőlőkben 
tanítottam és a nagy tél miatt nem 
tudtam hazajönni, a szállást adó Gál 
Pista Bácsival beszélgetve ,- mesélt
nekem a Tanító úrról. Megejtő őszinte-
séggel és megható elevenséggel drama-
tizálódott bennem az a Móricz 
Zsigmond-i gyönyörű novella, amelyben 
arról ír, hogy amikor a falusi tanító 
magasabb iskolába akarja küldeni a 
gyereket - az öreg paraszt stipendiumot, 
azaz megváltást kér a gyerekért. 
Mert adózzanak az urak, ha belőle is 
urat akarnak formálni. Neki egyetlen 

A györgyei kvartett: Pócz-Perjésy János, Székely Ferenc, Kovács József, Kiss József 



A változó 
faluközpont 
Egy helytörténeti fotó 
dokumentálása

Néhány évtizednek kellett csupán 
eltelnie ahhoz, hogy az általunk 
lakott település külső képe teljesen 
megváltozzon, az utcák és terek 
átrendeződése mellett a lakóházak és 
középületek kicserélődjenek, arcula-
tukban erősen megváltozzanak. Tápió-
györgye régi térképeit böngészve 
szembetűnő a változás, az egykori falu-
központ eredeti épületeit ma már csak 
az idősebb korosztály őrzi emlékeiben. 
A régi fényképek ezért is fontos kincsei 
településünknek, megőrzésük, beazono-
sítás utáni dokumentálásuk mindannyiunk 
felelőssége az utókor számára. 

A most bemutatott felvételen az artézi kút 
környezete látható, egy ritka beállításból 
megörökítve az egykori központot. A 
fotó a harmincas-negyvenes években 
készülhetett. A télies időjárás ekkoriban 
még igen megnehezítette a közlekedést a 
faluban. A kút környezetében jól láthatók 
a kövezet nélküli, saras utcafelületen 
kitaposott nyomok. A téren ünneplőbe 
öltözött lakosok, köztük levente sapkát 
viselő fiatalok tömörülnek. A képet 
különösen értékessé teszi, hogy a rajta 
látható építmények többsége ma már 
nem áll, legfeljebb a helyüket tudjuk a ma

élőknek megmutatni. 

A bal szélen elhelyezkedő hosszú 
nádtetős épület eredetileg szolgálati 
lakásként üzemelt, egy Óvári nevezetű 
állatorvos lakott benne családjával. A 
háború előtti a leventéknek adták, utcára 
néző homlokzatán festett tábla hirdette az 
egyesület otthonát. A háború után néhány 
évig újra szolgálati lakás volt, majd 
üresen sínylődve az ötvenes években 
lebontották. Helyén ma az orvosi rendelő 
áll.

A középső ház ma is meg van, egykor 
tanítói lakásként funkcionált, mindkét 
végében, külön bejárattal kialakítva 
egy-egy szállást. A templom felőli 
részt sokáig Narancsik Lenke tanítónő 
lakta, az udvaron álló fenyőfát ő maga 
ültette. A másik oldal egyik híres lakója 
Fodor Izra tanító volt. Az épületben 
ma Falumúzeum és Tájház működik a 

községi önkormányzat gondozásában.
A tömeg miatt nehezen kivehető 

a lajtokat, nagy hordókat, tartályokat 
kiszolgáló kútoszlop, mely az artézi 
kút szomszédságában állt évtizedeken 
keresztül. Ma már nem létezik.

A kép jobb szélén egy kisebb építmény, 
a „trafik” látható, mely a község tulajdonát 
képezve számos apró vállalkozásnak 
biztosított hosszabb-rövidebb időre 
működést. Volt itt édességbolt, cipész-
műhely és vegyeskereskedés egyaránt. 
Megléte a háború után nem fért bele a 
község rendezési tervébe. A mellette és 
mögötte álló házakkal együtt lebontották, 
így alakítva ki azt a nagyméretű teret, 
mely napjainkban első királyunk nevét 
viseli.

Németh Csaba

támasza a gyerek, és ha elveszik tőle - 
fizessék meg. Életművének tanulsága a 
felelősség vállalás és a felelős cselekvés 
igényének kiterjesztése az élet minden 
területére, a pedagógiára, a gazdaságra, 
a közművelődésre. Az iránytű szerepét 
ügy és emberség kontaktusa töltötte 
be életében és ebből a kontaktusból 
nőtt ki a gondolat és ebből a társadalmi 
cselekvés is.

A névadó élete, munkája, emberi alakja 
egyszerre igazi, felemelő, emberien 
tiszta és követendő, és amikor leírjuk 
nevét, akkor nem halottaiban, hanem 
emlékeivel, emberségével, tovább-
mun-kálkodó eszményképként idézzük 
nevét, szellemét,- ez a dolgozat meg 
főhajtás, útjelző lehet az öröklétre vágyó 
értelmes, szép és igaz élet hadiútján. 
Élete alkonyán érték méltánytalan, 
igazságtalan támadások, félreértések, 
de Ő akkor is vállalta a pokoltanyai 
kerékpár utat, a tanyasi gyermekekkel 
való foglalkozást, tanítást, nevelést. l954. 
július 6-án a parlamentben átvehette 
az „Oktatásügy Kiváló Dolgozója „ 
kitüntetést és ugyan ennek az évnek 
őszén,- Nagy Imre miniszterelnöksége 
idején meghívták a Falusi Pedagógusok
Országos Tanácskozására, a parlament-

be. Erdey-Grúz Tibor, Veres Péter, 
Darvas József által adott fogadáson 
találkozott egykori tanítványával a 
kupolacsarnok csillárjai alatt. Beszél-
gettek a györgyei nevelőtestület szere-
tetteljes együttműködéséről, zavartalan 
harmóniájáról, az egymást segítő  készsé-
gről, az iskolánkivüli tevékenységről 
és arról a hitelszövetkezeti munkáról, 

amelynek eredményeként Tápiógyörgye 
község Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye 
egyik leggazdagabb községévé tudott 
válni.

„Éjféltájban a bordó szőnyeggel borí-
tott főlépcsőn egymásba karolva jöttünk 
lefelé a Kossuth-térre, ahol külön bu-
szok vártak bennünket és vittek a 
Continentál szállóba.... A parlament 
kapujában megszorította a kezem és azt 
mondta: Jól van Pista. Büszke vagyok 
rád! Ha mind a ketten eljutottunk ide, - 
tápiógyörgyeiek - biztosan jó munkát 
végzünk. Én öregen, te fiatalosan. Csak 
így tovább fiam!” Elváltak - Ő lányáékhoz 
tért nyugovóra, s tanítványának meg 
Illyés Gyula szép gondolata motoszkált a 
fejében a györgyei tanítókról: „A csillagok 
nem homályosítják egymást és a hajós 
annál nyugodtabban hajóz, minél többet 
lát maga fölött teljes ragyogásban.” 
Úgy gondolom, hogy Kovács József 
igazgató-tanító úr kitüntetéses portréja, 
a családi albumból kölcsönzött györgyei 
kvartett / Pócz-Perjésy János, Székely 
Ferenc, Kovács József, Kiss József 
/ együtt muzsikálása teszi hitelessé 
az itt leírtakat, a negyvenegy évvel 
ezelőtti utca névadás időszerűségét, 
időtállóságát.
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Koszorúzás az utcanévadás alkalmából

Bihari József
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A 2011/2012-es tanévet iskolánk tár-
sulási formában együtt kezdte a Jász-
alsószentgyörgy központú Lippay Lajos 
Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai Iskolai 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény-
nyel. A társulás magában foglalja Jászal-
sószentgyörgy intézményeit, a bölcsődét 
az óvodát és az iskolát, valamint Jász-
boldogháza intézményeit az óvodát és 
az iskolát. Ehhez társultak községünk, 
Tápiógyörgye intézményei az óvodával és 
az iskolával. A társulási szerződés alapján 
így intézményünk plusz normatívához 
jutott. mely nagymértékben hozzájárult 
iskolánk problémamentes működéséhez. 
Szakmai tekintetben teljesen megmaradt 
önállóságunk. Igazgatónk, Tarnai Mihály 
minden segítséget megad pedagógiai 
munkánkhoz. Megbeszéléseinken nagy
volt az összhang abban, hogy igyekezzünk
egymás értékeit megismerni, és lehetőség 
szerint átvenni. Ennek már jelentős 
eredménye is van, hiszen szeptemberben 
a Csipet csapat fúvószenekar elkápráz-
tatta a jászalsószentgyörgyi  és a jászbol-

dogházai pedagógusokat, gyerekeket 
egyaránt. Ennek eredményeként 9 gyer-
mek kezdte meg Jászboldogházán zenei
tanulmányait. Bízunk benne, hogy a 
következő tanévtől ez a szám emelkedni 
fog. Terveink között szerepel, hogy a 
Jászalsószentgyörgyön működő képző-
művészeti ág kiállítását Tápiógyörgyén 
bemutassuk.

A társulás során minden úgy működik 
mint azelőtt, szinte észre sem vesszük 
munkánk során. A pedagógusoknak nem 
kell áttanítaniuk más településre és onnan 
sem jár át senki, tehát teljesen zavartalan 
az oktatás intézményünkben.

A legnagyobb kihívás az intézményi 
dokumentumok elkészítése volt. Peda-
gógiai program, a Házirend, a Szervezeti 
és Működési Szabályzat elkészítése 
nem volt kis feladat, hiszen a már 
meglévő társuláshoz kellett beilleszteni 
a tápiógyörgyei sajátosságokat. A hosz-
szú, kemény munka eredménye meg-
lett, hiszen a fenntartó elfogadta a 
dokumentumokat, így egységes szer-

kezetben szolgálják településünkön az 
oktató-nevelő munkát.

Az iskolai adminisztráció is zavartalan. 
Jó munkakapcsolat alakult ki a két 
iskolatitkár között, elektronikus úton 
minden szükséges információhoz hozzá-
jutunk, s készséggel segítenek a problé-
mák megoldásában, csakúgy mint az Ön-
kormányzat munkatársai.

Az iskolavezetés is zavartalan. Napi
szinten tájékoztatjuk egymást dolgaink-
ról, s havonta többször is személyesen 
beszéljük meg feladatainkat, osztjuk meg 
egymással sikereinket, problémáinkat, 
kikérve egymás véleményét a minden-
napi dolgainkról.

Összegezve elmondhatom, hogy min-
den probléma nélkül, harmonikusan 
együttműködve tudunk dolgozni a 
társulásban, s bízunk benne, hogy a 
következő tanévet is együtt indíthatjuk.

IIonka Zoltán
      tagintézmény vezető

A társulás első féléve

A 2011/12-es tanév első felében 
iskolánk három versenyen képviselte 
községünket.

Októberben részt vettünk egy kispályás 
labdarúgó kupán Tápiószentmártonban. 
A versenyen Farmos, Tápióbicske és 
Tápiószentmárton csapataival kellett 
megküzdenünk a továbbjutásért, amely 
sajnos elmaradt. Szomorú ezt kimondani, 
mert véleményem szerint a legerősebb 
csapatot alkotta a györgyei gárda, sajnos 
ilyen a labdarúgás.

A csapat tagjai: Bató Dominic, Czifra 
Tamás, Holcznecht Tamás, Kiss Ákos, 
Kökény Krisztián, Mező Áron, Nagy 
Ede,Varró Bence, Varró Zoltán.

Január 10-én iskolánk adott otthont 
a Körzeti Asztalitenisz Bajnokságnak. 
Tápiógyörgye színeiben Czifra Tamás, 
Csontos Viktor, Kökény Norbert és 
Megyes Péter versenyzett Tápiószőlős 
diákjaival. A dobogó legfelső fokát 
Kökény Norbert foglalhatta el, így ő 
képviselte Tápiógyörgyét egy héttel 
később a nagykőrösi megyei versenyen. 
Norbi becsületesen küzdött és a vígaszág 
harmadik helyét sikerült megszereznie a 
rendkívül erős mezőnyben.

A tavalyi tanévhez hasonlóan idén is 
neveztünk a Játékos sportversenyre, 

amelynek Tápiószentmárton adott otthont. 
Tartottunk ettől a versenytől, ugyanis a 
felkészülésünk nem úgy sikerült, mint 
ahogy elterveztük. 8 iskola csapataival 
kellett megküzdenünk a továbbjutásért 
és azt kell, hogy mondjam,a lelkes 
kis tápiógyörgyei csapat nem maradt 
szégyenben.Az 5. helyet szereztük 
meg. Úgy gondolom, ez nagyon szép 
eredmény csapatomtól. A nagyobb 
létszámú városi iskolákkal nagyon 
nehéz tartani a lépést. Ennél nagyobb 
ellenfélnek már csak a lámpalázat tartom. 
Úgy vettem észre, hogy a tápiógyörgyei 
diákokra óriási hatással van a közönség 
és a tornatermünknél jóval nagyobb 
kézilabda csarnok. Időeredményeik 
sokkal rosszabbak a versenyeken, mint 
az edzéseken. Holott ennek fordítva 
kellene lennie. 

A csapat tagjai: Besze Anett, Csavar 
Krisztofer, Csomay Fanni, Farkas Dávid, 
Kiss Bianka, Lakatos László, Lengyel 
Szilvia, Molnár Márk, Molnár Milán, Nagy 
Cintia, Ohnsorge Nóra, Pikács Bence, 
Petrovics Dávid, Szabó Boglárka, Vágány 
Dániel, Varró Dominik

Gratulálok minden versenyen résztvevő 
diákunknak!      
 Varga Ádám

Iskolai Sporthírek

Közélet, kultúra

 

Köszönjük
az 1%-ot.

Kedves Adózók, kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy hálás szívvel 
megköszönjem a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Tagintézmény nevé-
ben, hogy adójuk 1%-ával segítették 
iskolánkat. A felajánlás a Wünnewil-
Flamatt Baráti Társaság Egyesüle-
ten keresztül jut el hozzánk. A tavalyi 
év felajánlásaiból iskolánk 100 000 
Ft-hoz jutott. Ezt az összeget esz-
közfejlesztésre fordítjuk.

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával to-
vábbra is támogassák iskolánkat.

Adószámunk:
18669110-1-13

Wünnewil-Flamatt Baráti 
Társaság Egyesület

     
  

Köszönettel: Ilonka Zoltán 

Elsősök beíratása a 2012/2013-as tanévre:
2012. április 19-én ( csütörtökön ) 8-12 óráig és 14-16 óráig  
2012. április 20-án ( pénteken ) 8-12 óráig.
A beiratkozáshoz feltétlenül szükséges okiratok: lakcímkártya, 
tajkártya, születési anyakönyvi kivonat, óvodai szakvélemény, 
nevelési tanácsadó szakvéleménye (szükség esetén), diáki-

gazolvány igénylés esetén 1400 Ft (a fénykép és az aláírás 
okmányirodában történik)
Sok szeretettel várunk minden leendő elsős tanulót. Az osz-
tálytanítók: Tóth Lászlóné és Vágány Antalné.

Ilonka Zoltán
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Reál-akció
sikere

3. éve támogatja a Reál Élelmiszeripari 
Zrt. az általános iskolás gyerekeket. 
Pályázatukon a Reál termékekről kivágott 
forgalmazói címkék összegyűjtésével 
lehet részt venni. Ebben a tanévben 
25 millió forintot osztottak szét a be-
küldött címkék arányában. Az elnyert 
összeget osztálykirándulásokra és más, 
a gyermekek részére szervezett prog-
ramokra lehet felhasználni. Osztályaink 
az idén is szorgosan gyűjtötték a fel-
iratokat a szülők segítségével. Ennek 
köszönhetően összesen 26.410 db 
címkét küldtünk be, és összesen 
441.000 Ft-ot nyertünk vele. (A részletes 
eredmények megtekinthetők a www.
real.hu oldalon). Köszönetet mondunk 
minden szülőnek, segítőnek, aki hoz-
zájárult akciónkhoz. Egyúttal arra bíz-
tatunk mindenkit, hogy ne hagyja abba 
a gyűjtést, hiszen várhatóan újra kiírják 
az akciót idén szeptemberben is. 
     

Menkóné Kácsor Ilona

Zsiga Attila előadása
2012. január 30-án délután 5 órakor 

Zsiga Attila lelkigondozó az általános 
iskolánk konferenciatermében második 
alkalommal tartott előadást a különböző 
gyermeknevelési módszerekről és 
azok a gyermekek személyeiségére 
gyakorolt hatásairól.

Nagy volt az érdeklődés a téma iránt, 
hiszen iskolánk pedagógusai és mi 
szülők is szép számban részt vettünk 
ezen a színvonalas programon.

Ezúton szeretnénk Ilonka Zoltán 
igazgató úrnak köszönetet mondani 
ennek az előadásnak létrejöttéért. 
Izgatottan várjuk az előadássorozat 
következő részét. 

Miskolcziné Kérdő Bernadett
szülő

Az elmúlt időszak 
versenyei

Novemberben részt vettünk Szol-
nokon a „Happy talents” elnevezésű 
kistérségi angol nyelvi versenyen, 
melyen legjobb angolosaink képviselték 
iskolánkat. Ezen a versenyen Jablon-
kay Réka, hetedik osztályos diák 5. 
helyezést ért el.

Február 3-án a nagykátai Váci 
Mihály Általános Iskolában rendezték 
meg a térségi Kazinczy Szépkiejtési 
versenyt. Iskolánkat Kamuti Harmat 7. 
és Vámos Daniella 6. osztályos tanulók 
képviselték. Mindketten nagyon szép 
eredményt értek el. Harmat a 3., 
Daniella a 2. helyen végzett.

Február 7-én alsós könyvtári vetélke-
dőn változatos feladatokkal kellett meg-
bírkózniuk a gyerekeknek. Háromfős 
csapatok versenyeztek. Legügyeseb-
ben Angyal Katalin, Hugyik Erika, 
Somogyi Kinga dolgozott.

Ismét Cegléden rendezték meg a 
Zrínyi matematika versenyt. Közel 25 
diákunk készült előzetesen és vett részt 
ezen a programon. Képességeiknek 
megfelelően szép eredményt értek el.

Bendegúz anyanyelvi vetélkedőre 
5 gyermekünk jelentkezett. Az első 
fordulót február 24-én bonyolítottuk le. A 
feladatsort postáztuk, így az eredmény-
ről később kapunk tájékoztatást. A 
győzteseknek ezúton is gratulálunk.

Karácsony - Kép - Hagyományosan 
a 3. osztályosok készültek karácsonyi 
műsorral. Emlékezetes perceket sze-
reztek az iskola alsó és felső tago-
zatos tanulóinak, nevelőiknek és az 
érdeklődő szülőknek.

Összeállította: Varró Gáborné, 
Izsold Dénesné

Iskolai hírek
December 19-én immár sokadik alka-

lommal rendeztük meg az angol nyelvet 
tanulók szokásos karácsonyi délutánját. 
Kialakult már egyfajta hagyomány, mi-
szerint a kisebb diákok mondókákat, 
verseket, dalokat, míg a nagyobbak már 
apró jeleneteket, sőt a nyolcadikosok a 
Rómeó és Júlia c. drámából adnak elő - 
természetesen mindent angolul.

A bemutatkozásokat mindenféle kom-
munikációt, memóriát fejlesztő nyelvi 
játék követi, dalokat tanulunk angolul, 
végül megérkezik „Santa Claus” és 
átadja az ajándékokat. A program 
rendkívül jó hangulatban zajlik minden 
évben, így kívánjuk megszerettetni a 
nyelvtanulást és nem titkolt célunk, 
hogy a gyerekek megismerjék annak 
a nyelvnek a kultúráját, történelmét, 
irodalmát, stb. melyet tanulnak.

Decemberben, Karácsony előtt a diák-
önkormányzat bolhapiacot szervezett. 
A gyerekek elhozták megunt játékaikat, 
könyveiket, illetve jelképes áron juthattak 
hozzá apró karácsonyi ajándékaikhoz. 
Sajnálatos, hogy csak kevesen hasz-
nálták ki ezt az alkalmat, pedig az 
aulában tartott karácsonyi vásárnak igen 
jó hangulata volt.

A következő diákönkormányzati prog-
ram januárban egy ügyességi verseny 

volt a tornateremben, minden osztály 
együtt mérte össze erejét, gyorsaságát. 
Ezen délutánon is kiválóan érezték 
magukat, akik eljöttek.

Mint azt hírül adtuk, megalakult a 
Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület, 
melynek első akciója egy könyvvásár 
volt. Jelképes támogatásért cserébe 
nagyszerű könyveket vihettek haza 
az érdeklődők, és ezúton szeretnénk 
megköszönni a támogatást minda-
zoknak, akik sok szép könyvet adomá-
nyoztak, illetve akik támogatták azt a 
célt, miszerint a legjobb tanulóinkat 
szeretnénk jutalomban részesíteni a 
tanév végén.

Tavasszal szeretnénk egy újabb akci-
ót szervezni, szeretettel várunk minden 
támogatást.

A múlt köde...
Emlékfoszlányok a 21 évvel ezelőtti 

március 15-i ünnepi megemlékezésről. 
Az általános iskolások tanítóik, tanáraik 
vezetésével este 6 órakor indultak 
négy gyülekezőhelyről a Faluház felé. 
Énekelve, égő fáklyákkal, gyertyákkal 
vonultak végig a falu utcáin, és érkeztek 
meg az ünnepség helyszínére. Az ünnepi 
beszédet Farkas Gábor országgyűlési 
képviselő mondta. A Toperczer Tibor 
által vezényelt zenekar tomboló sikert 
aratott. A zenekart körbevevő tömeg 
újra és újra ráadásra biztatta őket. Nem 
eredménytelenül.

Az ünnepséget néhai tanárunk, 
Miskolczi István javaslatára halvacsora 
követte. Ezzel egy régi - háború 
előtti - szokás újraélesztésére történt 
kísérlet. A teltházas (fizetős) vacsorán 
Füles Lajos plébános urat követően, 
számosan mondták el az ünnephez illő 
gondolataikat.
     

Józsa László

Varró Gáborné
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Minden család életében várva-várt, 
vágyakkal teli időszak a benne élő 
gyermek iskolakezdése. 

Mire figyeljünk, hát az eredményes 
iskolakezdés érdekében. 

A köszönés
Embertársainkkal való kapcsolatfelvé-

tel első láncszeme a köszönés. Itt is a 
legfontosabb a szülői minta, hogy a 
szülő számára is legyen természetes 
a köszönés, amely tiszteletben tartja 
azt, akinek szól. Itt még említést kell 
tenni arról is, hogy a beszélgetések 
során szoktassuk gyermekeinket arra, 
hogy a beszélgetőpartnerükkel egymás 
szemébe nézzenek. 

Általános tájékozottság
Az iskolába lépő gyermeknek ma-

gára és a közvetlen környezetére vo-
natkozóan tájékozottnak kell lennie. 
Tudja a teljes nevét (nem csak a 
becenevét) apja, anyja testvérei nevét, 
saját életkorát lakcímét. Ismerje a hét 
napjait, napszakokat. Tudjon beszélni 
az időjárásról az évszakok változásáról, 
a környezetükben élő személyekről, 
tárgyakról, jelenségekről. 

Miért olyan fontos, hogyan alakul 
gyermekünk beszéde?

A helyes, tiszta beszéd nélkülözhe-
tetlen az olvasás, írás elsajátításához, 
a tanuláshoz. Fontos, hogy az iskolába 
lépő gyermek értse a beszédet, el 
tudja mondani a gondolatait, helyesen 
használja a végződéseket és a kérdésekre 
a megfelelő odaillő választ adja. Ennek 
érdekében sokat beszélgessünk gyer-
mekeinkkel és mindennap olvassunk 
mesét. Másik fontos kiemelt feladat 
még a beszédfejlesztés érdekében, a 
logopédiai fejlesztésre járó gyerme-
keknél, a logopédiai jellegű feladatok 
napi szinten történő rendszeres gyakor-
lása. Az otthoni gyakorlás nélkül sajnos 
nem fejlődik olyan ütemben gyerme-
künk beszéde, amilyen ütemben szeret-
nénk és ez hátráltathatja az iskolai telje-
sítményében is. 

Hogyan segítsük gyermekeinket a 
számfogalmuk kialakításához? 

Az óvodás gyermek, mindent számlál-
hat, aminek számossága van, közben 
célszerű, ha ujjukkal rámutatnak a 
számlálandó dolgokra. Megszámlálhatja 
pl. hogy hány darab cukor van a zacs-
kóban, hányan vagyunk a szobában, 
stb… Csoportosíthatja a tárgyakat, 
személyeket különböző tulajdonságaik 
szerint, pl. szín, nagyság stb., megál-
lapíthatja, hogy miből van több, ke-
vesebb ugyanannyi.

Mozgás, téri tájékozódás terén 
gyermekeinknek legyen módja naponta 
rendszeres járásra, futásra, ugrásra, 
mászásra, kúszásra, bújásra, labdaütö-
getésre, dobásra. Ezeket a mozgásokat 
szabadlevegőn végeztessük. Közben 
gyakorolhatják a téri irányokat is, (előtte, 
alatta, fölötte, mögötte, mellette, jobbra, 
balra). Fontos, hogy a testének részeit 
is ismerje gyermekünk, amit öltözködés 
alkalmával is gyakorolhat. 

Sokat tehetnek a felnőttek és a 
családtagok abban, hogy gyermekük 
munkára érett legyen. Személyes 
példa mutatásával nevelhetjük rá csak 
gyermekeinket a családért, vagy a 

közösségért végzett munka hasznos-
ságára.

Iskolaérett gyermeknek 
fegyelmeznie kell önmagát, a 
szabályokat el kell fogadnia csendesen 
kell dolgoznia, ha szükséges 
várakoznia. Gyermekeinknek azt is 
tudniuk kell, hogy pontosan mit várunk 
el tőlük. Elvárásainkat a gyermekeink 
képességeihez mérten állítsuk fel. 

Legyen napirendjük, amely bizton-
ságérzetet nyújt számukra, helyes napi-
renddel mindennap ugyanabban az 
időben történnek az ébredés, elalvás, 
étkezés, játék, tanulási tevékenységek. 
Említést kell tenni az esti lefekvés 
módjáról is. A nap eseményeiről a 
fürdés utáni rövid beszélgetésünk 
gyermekeinkkel, majd a TV nézés helyett 
egy esti mese zárja a napot. A mese a 
legjobb nevelési eszköz, gondolva itt a 
sok értékes magyar népmesére. 

Dióhéjban tudtam csak felsorolni a 
segítő ötleteket, de óvodánk óvoda-
pedagógusai még sok jó tanáccsal 
tudják ellátni az érdeklődő Kedves 
Szülőket. 

  Tóthné Erős Zinaida
   tagóvoda-vezető

Iskolába készülők
(segítő ötletek szülőknek)

Közélet, kultúra

A múlt köde...
Köszönhetően Wünnewil-Flamattal 

kialakult tizenegynéhány éves testvér-
városi kapcsolatnak, nagyszámú 
györgyei jutott el Svájcba. Jómagam 
is ezek közé tartozom. Az ott jártak 
közül bizonyára sokan nem tudják 
(persze az ott nem jártak közül is), 
hogy Svájcban, Genfben van Bocskai 
István erdélyi fejedelem szobra. Ezt a 
szobrot a svájciak emelték. Igen ritka 
a világban, hogy magyar történelmi 

személyiségnek nem magyarok emel-
nek szobrot, állítanak emléket, hanem 
tisztelete jeléül egy másik nép. Genf-
ben ez történt. Nem is akárhol, a genfi 
Reformáció Emlékművén, és nem is 
akármilyen társaságban, Oliver Crom-
well és Orániai Vilmos között.

Bocskai Istvánt, mint a nemzeti füg-
getlenség és a vallásszabadság baj-
nokát, nagy ovációval fogadta a Kassai 
Országgyűlés 1606. december 13-án. 

Ezt a jelenetet örökíti meg a középkor 
jeles magyar politikusának genfi szobra 
melletti dombormű, felette a békekötés 
szövegéből vett, a vallás gyakorlását 
szavatoló idézettel.

Ha majd a jövőben györgyeiek 
utaznak Wünnewil-Flamattba - pl. 
önkormányzati delegáció - illő lenne 
egy koszorút vinni a fejedelem szob-
rához, és átérezni ott Genfben, hogy jó 
magyarnak lenni.

Józsa László
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Az elmúlt és az idei évben is sok munkát 
végzett egyesületünk a közbiztonság javí-
tása érdekében. A napi szolgálat ellátása 
mellett biztosítottuk a települési rendez-
vényeket. Biztosítottuk a nyugdíjak/segé-
lyek zavartalan kifizetésének biztonságát.
Részt vettünk a térségi polgárőr szervezetek 
és rendőrség közbiztonsági és közleke-
désbiztonsági akcióiban, valamint a Tápión 
és mellékvizein tartott ellenőrzéseken a 
Nagykátai Horgászegyesület halőreivel és 
a szelei őrs járőreivel közösen.  

A Faluvédő Egyesületnek részben pá-
lyázati, részben pedig saját forrásból sike-
rült új egyenruhákat beszerezni, valamint 
az elromlott – elavult eszközeink egy ré-
szét is sikerült lecserélni. 

A Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesüle-
tének történetében először 2011 júni-
usában sikerült táborba küldenünk fiatal 
polgárőreinket Gyenesdiásra.  Az egy 
hetes táborozás ideje alatt a pihenés mel-
lett oktatásban is részesültek polgárőreink. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
egyesületünk tagjainak, az elmúlt és az 
idei évben végzett áldozatos munkájukért. 
Az Egyesületünk működési feltételeinek 
biztosítása érdekében idén is szeretnénk 
pályázatokat benyújtani. Az idei évben is 
megszervezzük a tavaszi „nagytakarítást”/
szemétszedést, melynek pontos dátuma 
még szervezés alatt áll. 

Az utóbbi időben többször is érkezett 
felénk olyan jelzés, hogy idegen autók 
járják a települést, „terepszemlét” tartva. 
Ezért arra szeretném kérni Tápiógyörgye 
lakosságát, hogy amennyiben bármilyen 
szokatlan, furcsa dolgot észlelnek, azonnal 
jelezzék felénk. 

Elérhetőségeink:
Tóth Árpád elnök (tel.: 06-20-375-9023;),
Kondor Zsolt szolgálatvezető (tel.: 06-

70-601-5569;)
Farkas Róbert körzeti megbízott: 

(tel.:06-70-967-7734;)

Kérem Önöket, hogy ebben is az évben 
is segítsék munkákat azzal, hogy felaján-
lják adójuk 1 %-át egyesületünk részére.

Egyesületünk adószáma: 
18664397-1-13                                                                                                                 

A Faluvédő 
Egyesület hírei

Közélet, kultúra

„A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú 
Alapítvány 2011 év május hónap 
31. napján alakult, és a jogerős 
nyilvántartásba vételét követően 
2011. év szeptember hónap 1. nap-
jától kezdte meg működését, mint 
közhasznú alapítvány. Az alapítvány 
három fős kuratóriumból áll: Molnár 
Zoltán elnök, Molnár Zsolt elnökhe-
lyettes, Nagy Istvánné titkár. Az 
alapítvány céljai keretében kulturá-
lis tevékenységet nevelő és oktató, 
képességfejlesztő, ismeretterjesztő 
tevékenységet, környezetvédelmi, 
ár- és belvízvédelem ellátásához 
kapcsolódó feladatokat kíván 
végezni, valamint ezen felül többek 
között pénzbeli és természetbeli 
adományokat gyűjt.
Alapítványunk jelenleg Kovács 
Attila katolikus plébános úrral 
együttműködve, a tápiógyörgyei 
Katolikus Temetőből több mint egy 
éve ellopott harang pótlásának 
érdekében pénzbeli felajánlásokat 

gyűjtését végzi. Illetőleg ezúton is 
köszönjük az eddigi adományokat 
azon tápiógyörgyei lakosoknak, 
akik a harang pótlásának érdeké-
ben pénzt adtak. Adományozásra 
névtelenül a Nagykátai Takarék-
szövetkezet tápiógyörgyei kirendelt-
ségénél kihelyezett gyűjtődobozban, 
vagy az alapítvány K&H Banknál 
10403129-50526589-72491009 
vezetett számlájára történő átutalás-
sal van lehetőség, valamint szemé-
lyesen az ügyfélfogadásunkon.
További információk az alapítványról 
a www.tapiovolgye.mindenkilapja.
hu weblapon találhatók, illetve a 
különböző közösségi portálokon 
(facebook, iwiw) is elérhetőek vag-
yunk, továbbá  minden hónap utolsó 
csütörtökén - az alapítvány székhe-
lyén (Tápiógyörgye,Batthyány L. 
u.1.) - 17-18 óra között az alapítvány 
munkáját támogatni kívánók és az 
alapítványtól segítséget kérők ré-
szére ügyfélfogadás tartunk.” 

Tóth Árpád elnök,
Kondor Zsolt szolgálatvezető                                                                  

Az utóbbi időben egyre többet 
foglalkoztat az a gondolat, miként 
lehetne élettel megtölteni a könyv-
tár tereit. Nincs annál örömtelibb 
látvány, mint amikor érdeklődő 
tekintetek kutakodnak a könyvek 
között és felfedezik a bennük rej-
lő csodát. A könyvtári vetélkedők 
sikerén felbuzdulva újabb progra-
mot kínálok a gyerekeknek.Minden 
péntek délután 2-4 óráig MESEDÉ-
LUTÁNT tartok a könyvtárban.

Mesét olvasunk, rejtvényt fejtünk, 
társasjátékozunk. Természetesen 
ilyenkor könyvet is kölcsönözhet-
nek. Szeretettel várok minden ér-
deklődő kisiskolást, óvodás test-
vért!

Már szinte valamennyi alsós 
osztály beiratkozott erre a tanévre.  
Csütörtök délelőttönként felváltva 
jönnek könyvtári órákra. A könyvtári 
tagság 16 éves korig ingyenes.

Az óvodai csoportok is látogatást 
tettek nálunk. A magyar kultúra nap-
járól méltó helyen emlékeztek meg.
 Az utóbbi időben azt tapasztalom, 

hogy ismét fellendülőben van az 
olvasási kedv. Ebben elsődleges 
szerepe és feladata a szülőknek 
van, hiszen az olvasóvá nevelés a 
családban kezdődik. A szülő egy-
részt példát mutathat a könyvek és 
az olvasás szeretetével, másrészt 
minden nap mesél gyermekének. 
Ha a kezdetektől úgy adjuk át a me-
sék birodalmát, mint valami különös 
ajándékot, akkor a könyvvel való 
ismerkedés, az olvasás a gyerek 
természetes igényévé válik.
 Az a gyerek, aki „könyves” környe-
zetben nő fel, iskolába kerüléskor 
1-2 évvel megelőzi társait. Ezzel 
szemben akinek ez kimarad az éle-
téből, sokkal nehezebben fog bol-
dogulni a későbbiekben. Nagyko-
rában problémái lehetnek a szóbeli 
kifejezőkészséggel és szókinccsel. 
Legyen a mese fontos, rendszeres 
esti program minden kisgyerekes 
családban!
Jó olvasást kívánok kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt!

 Szabó Erika

TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú 
Alapítvány

„Mesével indul az olvasóvá nevelés”

Tavaszi nagytakarítás
március 31-én

szombaton
a Faluvédő Egyesület

szervezésében

Várunk a Tápiógyörgyei Faluvédő 
Egyesület Tagjai közé minden oly-
an 18. életévét betöltött, büntetlen 
előéletű, aktív állampolgári élethez 
kedvet érző, jó problémamegoldó 
képességgel rendelkező, önzetlen 
Tápiógyörgyei lakost, akik szeret-

nének valamit tenni azért, hogy tel-
epülésünk közbiztonsága tovább 
javuljon.
Érdeklődni és jelentkezni Tóth Ár-
pádnál (+36-20-375-9023;), vagy 
Kondor Zsoltnál (+36-70-601-5569;) 
lehet.

A Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesület felhívása
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Református egyházi élet Tápiógyörgyén
Interjú Rácz Lajos lelkipásztorral

Közélet, kultúra

A 2001-es népszámlálási adatok 
szerint Tápiógyörgye 3750 fős lakossá-
gából 223 fő (6,4%) vallotta magát re-
formátusnak, ezzel a katolikus után 
a református egyház következik a hí-
vek létszám szerinti rangsorában. A 
reformátusok mindig is jelen voltak a 
községben – az 1870-es népszámlálási 
adatok szerint 190 fő (5,1 %) - ám csekély 
létszámuknál és számarányuknál fog-
va eddig kevés figyelmet kaptak a 
krónikásoktól. Létezésüket azonban 
nem lehet tagadni, éppen ezért tartom 
szükségesnek a róluk írt beszámoló 
elkészítését. Kérdéseimet Rácz Lajos 
református lelkésznek tettem fel, aki 
évek óta végzi a tápiógyörgyei hívek lelki 
gondozását. 

Mióta végez lelkészi tevékenységet, 
melyek voltak hivatásának állomá-
sai? Mikor került kapcsolatba a 
tápiógyörgyei református közösség-
gel? 

Az általános iskolát Budapesten a 
Vajda Péter utcai Fiúskolában végeztem. 
Ott éveken át Spányi Antal, a jelenlegi 
székesfehérvári megyés püspök volt a 
padtársam. Akkor még nem gondoltam, 
hogy életem lelkészi szolgálatban fog 
eltelni. Eredetileg műszaki pályára ké-
szültem. Először gépipari technikum, 
majd Pécsett, a Polack Mihály Műszaki 
Főiskola következett. Ekkor találkoztam 
Jézus Krisztussal, mint személyes meg-
váltómmal. A kollégiumi szobámból 
ráláttam a városra. Elkezdtem a diáktár-
saimért, majd a városért imádkozni. 
Isten azokban a napokban hívott el 
az Ő teljes idejű szolgálatára. Bár 
nagyon szerettem a szakmámat. De 
megértettem, van annál fontosabb is, 

hogy mérnöki karriert építsek. Egyre 
jobban biztos voltam afelől, hogy Isten 
minden embert gyermekeként szeret 
és haza vár a Mennybe. Tudtam, ha én 
nem mutatom meg azt az utat, amely 
a Mennybe vezet, akkor én minden 
embernél tisztességtelenebb vagyok. 
Hogy ez a látás nem tőlem van és 
bizonyos legyek az elhívás felől, egy 
jelet kértem Istentől: ha ez az ő akarata, 
legyen kitűnő az államvizsgám. Isten 
meghallgatta kérésemet. A 95 fős év-
folyamból 3-an lettünk kitűnőek. Ketten 
megérdemelték, én pedig az elhívásra 
nézve, Istentől ajándékba kaptam. Rö-
vid ideig egy híres épületgépészeti válla-
latnál dolgoztam, majd jelentkeztem a 
Budapesti Református Teológiai Akadé-
miára. Először  a Budapest-Zuglói Re-
formátus Egyházközségben kaptam be-
osztott lelkészi állást. Akár véglegesen 
is maradhattam volna Budapesten. De 
miután feleségem szintén elvégezte a 
teológiát, a püspök úrtól kértük vidékre 
helyezésünket. Így kerültünk Újszászra 
1978-ban. Azóta ebben a gyülekezetben 
hívom megtérésre és a Krisztussal való 
életközösségre az embereket.

Ön mit tud a tápiógyörgyei reformá-
tus hívek jelenlegi számáról? Mennyi 
keresztelés, házasságkötés, temetés, 
más egyházi esemény esik egy évre?  

A tápiógyörgyei reformátusok számát 
tekintve a népszámlálási adatokra 
támaszkodhatunk. A helybéli reformá-
tusok nagy része házasság útján, vagy 
megélhetése révén került a környező 
településekről a községbe. Az utóbbi 
években többen is Budapestről költöztek 
ide, de vannak a Tiszántúlról, Erdélyből, 
Kárpátaljáról érkezettek is. A fent jel-
zett létszámból, nagyjából 50-60 fő 

az, akikkel többé-kevésbé rendszeres 
kapcsolatunk van. Évente 2-3 temetés, 
1-2 házasság megáldás, s ugyanennyi 
konfirmálás kapcsolódik a községhez. 

Presbitereken a protestáns egyhá-
zakban a lelkész mellé választott, 
világiakból álló döntéshozó testület 
tagjait értjük. Létezik helyben is ilyen 
testület?

A tápiógyörgyei hívekről tudni kell, hogy 
az újszászi református gyülekezethez 
tartoznak. Egyházközségünk Újszászra 
és még két jászsági kisvárosra, valamint 
tizenhárom községre terjed ki. Ezen a 
területen 56 ezer fős lakosság él. Ebből 
hivatalosan 1801 fő a református a 
2001-es népszámlálás adatai szerint. 
A presbitérium hét főből áll. Hat világi 
személy és a lelkipásztor. A testületnek 
korábban Tápiógyörgyéről is voltak 
tagjai, Laszák károly és Száva Miklós, je-
lenleg egy jászárokszállási pedagógus 
látja el a diaszpóra közösségek presbiteri 
képviseletét. 

Hová járhatnak a tápiógyörgyei re-
formátusok templomba? Mit tud ez 
irányú szokásaikról? 

A Faluházban havonta egyszer van 
istentisztelet. A helyi reformátusok egy 
része átjár Újszászra a néhány éve 
felépült új templomba is. Különösen szí-
vesen jönnek, ha evangélizációk, bel- 
és külföldi látogatók érkeznek hozzánk.  
Mások rokoni kötődések  kapcsán Sze-
lére, Szilvásra vagy Szőllősre is átjárnak 
templomba. 

Hol és milyen gyakorisággal tarta-
nak református összejöveteleket Tá-
piógyörgyén? Miből áll egy ilyen 
program? Mennyien vesznek ezeken 
részt? 

Amikor 1978-ban ide kerültem, Laszák 
Károlyék voltak a vendéglátók, majd 
később Száva Miklósék és a Pokol-
tanyáról beköltözött Szarvas Lajosnéék 
házánál voltak a házi istentiszteletek.  
Az Önkormányzat és a helyi Elöljá-
róság jóvoltából, a rendszerváltás óta 
a Művelődési Házban tartunk isten-
tiszteleteket. Minden hónap második 
vasárnapján és a nagyünnepek első 
napján délután kettőkor a Faluházban 
találkozunk istentiszteleteken. Ilyenkor 
az a terem válik „templommá”, ahol 
össze gyűlünk. Átlagban 10-20 fő 
jelenik meg. Leginkább az idősebb 
korosztályból jönnek, de a nagyszülők 
gyakran hozzák magukkal az unokákat 
is. A középkorosztály nagy része 
munkahelyi és általános leterheltsége 
miatt többnyire hiányzik. Rájuk itt is 
nagy szükség lenne. Időnként fiatalok 
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Pünkösdista
igehirdetés

Közélet, kultúra

is jönnek velem Újszászról. Ők gitárral 
kísért énekekkel, életük példájával 
színesítik az istentiszteleteket. Isten 
igéje többek között az emberi élet 
„használati utasítása”. Sokan e nélkül 
élnek. Mi szeretnénk, ha minden 
ember vissza találhatna az élet for-
rásához és megtalálná az Isten 
szerinti boldogulását, életcélját. A Mű-
velődési Ház mellett a Pszichiátriai 
Betegek Otthonában is havonta 
tartunk összejöveteleket. Itt 25-30 fő-
vel találkozunk. A nagyobb egyházi 
ünnepeken a Szivárvány Otthonba is 
ellátogatunk. Az öregek szociális ottho-
nából pedig az ott lakók átjöhetnek a 
faluházi istentiszteletekre.

Működik-e református hittanóra az 
iskolában? Milyen egyéb közösségi 
programot kínálnak a fiatalság szá-
mára?

Az iskolában egy alsós és felsős cso-
port működik, jelenleg tizenegy, illetve 
kilenc fővel. Néhány óvodásunk is van 
az óvodában. A hittanórákon elsősorban 
bibliaismeretre,  istenismeretre, önisme-
retre és szülőtiszteletre nevelünk. A 
bibliai történetek tanulságait próbáljuk 
aktualizálni a mai életre. Ezért olyan 
szülők gyermekeit is szívesen látjuk, 
akik vallásilag még nem elkötelezettek, 
de nagyon szeretnék, ha gyermekeik 
eligazodnának az élet sűrűjében. 

Vonattal 10 perc, autóval 20 

percre vagyunk Györgyétől. A volt 
hittanosaink közül többen is az újszá-
szi középiskolába járnak. Velük ott is 
találkozhatunk. A többi fiatalt is szí-
vesen várjuk Újszászra az ifjúsági al-
kalmakra, evangélizációkra.  Szemé-
lyes tapasztalatom szerint az érett 
keresztyénségre, a lelki közösséghez 
való tudatos tartozásra, a  személyes 
döntésre főleg a 14-18. életév betöl-
tése után jutnak az emberek. Így 
a református konfirmációra is in-
kább csak ilyen korban kerül sor. A 
hittanos gyerekeknek minden év-
ben Tiszavárkonyban szervezünk 
táborozást, ahová Tápiógyörgyéről 
is szeretettel  várunk jelentkezőket. 
A fiatalokat pedig évente többször is 
elvisszük országos felekezetközi dicső-
ítő koncertekre, egyházmegyei ifjúsági 
alkalmakra.

A Tápiógyörgyén élő reformátusok 
számarányuknál fogva soha nem 
éltek templomépítési szándékkal. 
Ennek a közösségnek napjainkban 
sincs saját otthona. Gondoltak-e már 
ennek a megváltoztatására. Van-e 
realitása a kérdésnek?

Gondoltunk erre. Jó lenne egy saját 
kis templom, vagy közösségi ház, melyet 
véleményem szerint egy papírforma 
szerinti 200 fős gyülekezet fenn is tudna 
tartani. Ez mindenképpen előnnyel jár-
na az itteni közösség számára. Ha a 

helyiek ezt akarnák, szándékukat a 
gyülekezetünk presbitériuma és az 
egyházi vezetés is támogatná. De 
ehhez elsősorban a helyiek akaratára, 
hitére és egy minimális kezdő anyagi 
áldozatára lenne szükség. 

Az elmúlt évtizedekben Tápiógyörgye 
lakosságának megbecsülő szeretetét, 
tiszteletét tapasztaltuk. Hálásak va-
gyunk mindezért! E mellett nagyra 
értékeljük és köszönettel tartozunk 
a mindenkori tápiógyörgyei elöljáró-
ságnak, intézmény vezetőknek, akik 
munkánk megbecsülésével és a kö-
zösségi termek biztosításával támo-
gatták tevékenységünket. 

Végezetül, milyennek szeretné lát-
ni a jövőt? Vannak-e előrelátó tervei 
a helyi közösségnek?
 Mi szeretnénk, hogy az itt élő refor-
mátusok a lelki nagykorúságra, önálló-
ságra eljussanak. Ami azt jelenti, hogy 
nem csak igénylik a lelki szolgálatokat, 
hanem egymást és a körülöttük élőket 
is segítik a lelki életben és egy sikeres 
önszerveződéssel kiveszik  részüket az 
egyházi életből. Tápiógyörgye községi 
élete számára pedig sóvá és világos-
sággá váljanak.  Ez utóbbira lenne leg-
inkább szükség. 

Köszönöm a válaszokat.

Az interjút készítette: Németh Csaba

Kedves tápiógyörgyei lakosság. Egy 
felhívással szeretnék Önökhöz for-
dulni. Én Pikács Lajos József teljes 
evangéliumi pünkösdi keresztény 
igehirdetést tartok vasárnaponként 
a Községi Művelődési Házban 15 
órától 17 óráig. Ha valaki szeretne a 
cselekvő-csodatévő örökkévaló Isten-
nel találkozni, személyesen közös-
ségbe kerülni, azzal az istennel, aki 
a „Vagyok” – aki mindig jelen időben 
van, mert Mózest is a „Vagyok” 
küldte az ő választott népéhez, hogy 
hozza ki őket Egyiptomból, - akkor 
jöjjenek el és szerezzenek ismere-
tet róla, és kerüljenek vele élő 
közösségbe, és hogy legyen örök 
életük mindnyájunknak, és hogy megi-
gazuljanak. Imádkozunk bajokból 
való szabadulásokért, gyógyulásért, 
problémákból, nyomorúságokból való 
szabadulásokért, bővelkedő, élhető, 
jobb életért. Továbbá családunkért, 
országunkért, a világunkért, az egész 
emberiségért! Köszönöm, hogy elol-
vasták felhívásomat. Érdeklődésükért, 
támogatásukért előre is hálás köszö-
nettel és tisztelettel:

Pikács Lajos József

 

A múlt köde...
Emlékezetem szerint 1993-ban a 

Tápiógyörgye baráti Köre Egyesület 
meghívta Csurka Istvánt Tápiógyör-
gyére. Ez abban az időben történt, 
mikor kizárták az MDF-ből. Soha nem 
volt a baloldali, liberális sajtó kedvence, 
de ettől kezdve elképesztő módon 
támadták. Én abban az időben még 
nagyjából félúton jártam a jobboldali, 
nemzeti, konzervatív irányultság felé. 
Utólag sem mondhatom, hogy teljesen 
ki tudtam vonni magamat az uralkodó 
balliberális sajtó hatása alól. Szuhay 
Adél megkért, hogy mint polgármester, 
fogadjam őt és mutassam be a vár-
hatóan nagyszámú közönségnek. 
Komoly feladatnak tűnt, mit mondjak, 
hogy vezessen be, hiszen a sajtó 
többsége szerint Ő volt a főördög, ma-
ga a sátán Magyarországon. Aztán 
a látogatás valamilyen oknál fogva 
elmaradt. Milyen ember volt igazából 
Csurka István? Kétszeres József Attila 
díjas író, ott volt Monoron, ott volt a 
lakitelki sátorban, alapító tagja az 
MDF-nek, alelnöke, a rendszerváltás 

emblematikus személyisége. Az 
igazságot rendre kimondó, a kompro-
misszumot alig ismerő kemény véle-
ményeket megfogalmazó és azokat 
vállaló személyiség volt.

Egész énjét talán azzal az idézettel 
lehet igazából jellemezni, ami újságja 
címlapján rendre megjelenik:

„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
Csak tőle kérek kenyeret
s csak ő, kivel a kenyeret megosz-

tom”
(Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus)

Személyes találkozóm, találkozónk 
itt Tápiógyörgyén örökre elmaradt. 
Csurka István drámaíró, politikus 
életének 78. esztendejében, 2012. 
február 4-én megtért teremtő urához.

Február 18-án Budapesten a Fiu-
mei úti Nemzeti Sírkertben, az 56-os 
hősök parcellájában helyezték örök 
nyugalomba.

Józsa László
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Ősztől az újszilvási általános isko-
lában tudományos fakultációt indítot-
tunk a Tápiómenti Állatorvosi Ambu-
lanciával közösen. Dr. Crespo Carlos 
Enrique vállalta a biológia, az állatok 
és a tudomány iránt érdeklődő tanuló-
ink szakmai gondozását.

Hetente egyszer, négy diákunk részt 
vehet a rendelésen. Itt az aznapi ese-
teken kívül rengeteg tudományos és 
gyakorlati ismerettel gazdagodhatnak, 
továbbá megismerkedhetnek az ál-
latorvosi és asszisztensi szakmával, 
megtapasztalhatják a munkafegyel-
met. Láthatnak és segédkezhetnek 
műtéteknél, oltásoknál, sebellátások-
nál. A fakultáció célja a tehetséggondo-
zás, melynek keretében használható, 
gyakorlati tudással felvértezett, az álla-
tokkal jól kommunikáló, felelős állattar-
tó gyerekeket nevelni. 

Belelátva az ambulancia életébe és 
megismerve a Doktor Úr lelkiismeretes 
és magas szakmai színvonalú munká-
ját, adódott az interjú készítés ötlete.

Sz.Sz.: Először is nem hagyhatom 
szó nélkül a nevedből adódó kér-
dést, honnan származol?

C.C.: Édesapám bolíviai szárma-
zású, Magyarországon végezte orvosi 
tanulmányait és itt alapított családot, 
tehát én itt születtem, édesanyám ma-
gyar. Jászberényben telepedtek le, és 
én is a saját családommal ott élek.

Sz.Sz.: Ha nem itt laksz, mégis 
miért itt Tápiógyörgyén alakítottad 
ki a rendelőt, mi a kötődésed közsé-
günkhöz?

C.C.: Feleségem (Dr. Baran Ale-
xandra) szülei Tápiógyörgyén élnek, 
így kézenfekvőnek találtam és jó le-
hetőségnek ítéltem meg itt kialakítani 
praxisomat.

Sz.Sz.: Tanulmányaidat hol vé-
gezted? Személyes tapasztalatom 
-látva téged munka közben, fiatal-
ságod ellenére-, hogy nagy rutinnal 
rendelkezel. Hol tettél szert ezekre a 
gyakorlati ismeretekre?

C.C.: Az akkor még önálló Budapesti 
Állatorvostudományi Egyetemen vé-
geztem 1999-ben. Tanulmányaim után 
az Egyetemen kezdtem el dolgozni, 
majd egy tehenészet következett. Ezt 
követően a Jászberényi Állatkertben is 
munkálkodtam, de jelentős tapasztala-
tot ezek után, két kisállat rendelőben 
szereztem. 

Sz.Sz.: Milyen állattal fordulnak 
hozzátok a legtöbbször és mi a leg-
gyakrabban előforduló probléma?

C.C.: A leggyakrabban kutyával és 
macskával jönnek a gazdik, de ha-
szonállatokkal kapcsolatosan is kérnek 
tanácsot, volt már nálunk bárány, ba- volt már nálunk bárány, ba-

romfi és  nyúl, de kis hobbiállatok is, így 
vadász görény, tengeri malac, leguán 
és  tigris piton is fordult már meg a ren-
delőnkben. Jellemző betegség nincs, 
általában szerteágazó, sokrétű prob-
lémával keresnek meg minket, sosem 
unalmas a munkám, mindig kreatívan 
kell állnom az esetekhez.

Sz.Sz.: A páciensek döntően mely 
településekről érkeznek hozzátok?

C.C.:  Húsz km-es körzetben az ösz-
szes településről fogadok betegeket, 
de sok korábbi betegem maradt hűsé-
ges hozzám, így Budapestről, Békás-
megyerről, Budakalászról, Pomázról, 
de még Szentendréről is „visszajár-
nak”.

Sz.SZ.: A rendelőd számos kor-
szerű műszerrel van ellátva. Milyen 
vizsgálatokat és beavatkozásokat 
tudsz elvégezni itt helyben? További 
fejlesztéseket tervezel-e?

C.C.:  A csont műtéteken kívül szinte 
az összes belgyógyászati ellátást, illet-
ve sebészeti,szülészeti beavatkozást el 
tudunk látni. Például császármetszést, 
ivartalanítást vagy balesetből eredő sé-
rüléseket. Nagy örömünkre rendelke-
zünk ultrahanggal és labormikroszkóp-
pal. Ez nagyban segíti a diagnosztikai 
munkánkat.  A laboratóriumi háttér 
is biztosított, nagyrészt Budapestre 
küldjük a mintákat, de speciálisabb 
vérvizsgálatokat Németországban vé-érvizsgálatokat Németországban vé- vé-
geztetünk. Ezek segítségével például, 
kimutathatók az allergiát kiváltó anya-
gok és nagyon sok fajtaspecifikus ge-
netikai betegség is.  Folyamatban van 
egy pályázatunk, melyen egy kiváló mi-
nőségű röntgen készülék beszerzésé-
re nyílik lehetőségünk.  A hosszú távú 
terveink között szerepel a csontműtő 
részleg kialakítása.

Sz.Sz.: Mi a véleményed az ivarta-
lanításról és a chipezésről?

C.C.: Mind a kettőt rendkívül fontos-
nak tartom. Óriási túlszaporulat van, ez 
a létszám már felelősen nem tartható! 
Nem tudják kielégíteni állataik igénye-
it, sem élelem, sem gyógyászati, sem 
higiéniai téren. Nem az az állatbarát, 
akinek sok jószága van, hanem az, 
aki azt az egy-kettőt megfelelő körül-
mények között tudja tartani. Nemcsak 
anyagi vonzata van a hobbiállatoknak, 
hanem a megfelelő szocializációt csak 
időráfordítással tudjuk elérni, tehát ta-
nítani, sétáltatni, játszani kell kutyánk-
kal.  Az európai állattartás két alapja a 
regisztráció (chipezés) és az ivartala-
nítás együtt. A chipet egy vaskosabb 
injekciószerű eszközzel az állat bőre 
alá ültetjük. Minden chipnek azonosító 
száma van, ami csak egyszer fordul 
elő, így mint egy személyi igazolvány 

segíti az elveszett vagy ellopott kutya, 
macska megtalálását. Igazából ez ak-
kor teljesedne ki, ha minden ebtartó 
számára kötelezővé válna. 

Sz.Sz.: Miért vállaltad el iskolánk 
megkeresését a gyerekek fogadá-
sára, hiszen valljuk be ez komoly 
többletmunka, illetve megterhelő is 
esetenként?

C.C.: Már korábban tartottam óvo-
dákban és iskolánkban foglalkozáso-
kat felelős állattartás, állatgondozás 
témakörében. A programokon renge-
teg pozitív élmény ért. Ezek alapozták 
meg döntésünket, hogy ambulanci-
ánk nyitott oktató rendelő lesz. Már a 
nyitás első hónapjától fogva látogatnak 
bennünket az érdeklődő diákok. Az 
évek alatt csak bővült az a szándék, 
hogy olyan ismereteket is közvetítsünk, 
amelyek nem csak tudományosak, ha-
nem egy természetbarát szemléletet 
alakíthatnak ki, hiszen nem lehet elég 
korán kezdeni az öko-intelligencia ki-
alakítását.

Sz.Sz.: Van kedvenc állat vagy 
szakterület a munkádon belül?

C.C.:  Ha lehet így mondanom „ked-
venceim” a sebészeti beavatkozások, 
műtétek, ezek mindig kihívást jelente-
nek, nagy felkészültséget igényelnek. 
Nagyon szeretem a vad madarakat. 
Rendelőnk vállalásai közé tartozik, 
hogy ellátja a sérült vagy balesetet 
szenvedett vad madarakat. Általában 
őket a gyógyítást követően továbbküld-
jük állatkertekbe, madárkórházakba 
vagy egyszerűbb esetekben gondos 
gazdikhoz (önkéntes magánemberek), 
ahol a rehabilitáció történik.

 Sz.Sz.:  Tudom, hogy a fenntart-
ható fejlődés elkötelezett híve vagy. 
Ez az ambulancia munkájában, ho-
gyan mutatkozik meg?

Ilyenek lehetnek a példaképek
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C.C.:  A szelektív gyűjtés mellett, 
próbálunk kevesebb hulladékot ter-
melni. A gyógyszerek és felszerelések, 
eszközök beszerzésekor- a hatékony-
ság szem előtt tartásával- törekszünk 
a legkevesebb környezetterheléssel 
bírókat kiválasztani. Fő célunk, hogy 
újrahasznosított és újrahasznosítható 
csomagolásúak legyenek, olyan ele-
deleket fogunk forgalmazni, amelyek 
gyártásához megújuló energiaforrást 
használnak és a csomagolásuk is 
környezetbarát. Ezek nem tartalmaz-
nak génmódosított alapanyagokat, 
adalékanyagokat, tartósítószereket, 
ízfokozókat és színezékeket. A váró-

ban kialakítottunk egy használt száraz 
elem gyűjtőpontot is. A közeljövőben 
pedig egy napkollektor beüzemelését 
tervezzük. Ide kapcsolódik még egy 
utolsó fázisában lévő fejlesztésünk, 
ami tudomásom szerint országosan 
is egyedülálló lesz, de erről még nem 
szeretnék nyilatkozni. Amit ezen a té-
ren én a legfontosabbnak tartok, az a 
gyerekek oktatása-nevelése, hiszen ha 
nagy szavakkal élhetek: „Ők életünk, 
Földünk zálogai”!

Sz.Sz.: Végezetül gratulálni sze-
retnék a magas színvonalú rende-
lődhöz és a komoly munkához, ami 
itt folyik.  Még egyszer köszönöm a 

diákjainknak nyújtott rendkívüli le-
hetőséget, tehetségük kibontakoz-
tatásához.

Kapcsolódva az interjúhoz, közre-
adjuk az egyik tanuló házi dolgozatát, 
amit a Doktor Úr adott fel a gyerekek-
nek, mindannyiunk okulására. Ez is 
bizonyítja, hogy nem csupán tudomá-
nyos ismeretekkel, hanem természet-
tudatos szemlélettel és gyakorlatias 
életvezetési módokkal is gazdagabbak 
lesznek a fakultáció résztvevői.

M. Szabó Szilvia
iskolai programkoordinátor

Szeretnék egy kicsit a környezetvé-
delemről beszélni. Biztos sokan halljuk, 
hogy éljünk környezettudatosabban, 
óvjuk meg a természeti értékeket, és 
mindenki figyeljen arra, hogy mekkora 
ökológiai lábnyomot hagy maga után. 
Nem is fontos hogy mit jelent pontosan 
az Öko-lábnyom, de azt fontos tudni 
minél nagyobb annál jobban rongáljuk 
a környezetünket.

Mikor iskolából jövet az út mellett 
azok az egészen kis területek a házak 
előtt teli vannak szeméttel, arra gondo-
lok, hogy ki lehet az, aki ezt csinálta, és 
aztán eszembe jut, hogy ez mennyire 
elszomorító. De hogyan tehetnénk a 
környezetszennyezés ellen?

Ez könnyű itt van néhány egyszerű 
példa rá: tekerjük lejjebb a fűtést, ne 
szellőztessünk sokáig, cseréljük le a 
szimpla üvegű ablakokat dupla üvegű-
re, szigeteljük otthonunkat, kapcsoljuk 
le a villanyt, ha nincs rá szükségünk, 
használjunk energiatakarékos izzókat, 
váltsunk zöld energiára, forraljunk ke-
vesebb vizet főzéskor, zuhanyozzunk 
fürdés helyett, zárjuk el a csapot, hasz-
nosítsunk újra, s mindezek közt lehe-
tőleg ne szemeteljünk. Ez csak pár 
dolog abból a számtalanból, amit még 
megtehetnénk Földünk megóvása ér-
dekében

Mivel én még csak gyerek vagyok, 
nem sok mindent tudok tenni, de amit 
tudok, megteszek.

Ezért otthon elvállaltam, hogy a 
házunk előtti kis részt tisztán tartom, 

segítek anyukámnak a szelektív hulla-
dékgyűjtésben, a konyhakertünk mű-
velésében, a komposztálásban, nem 
hagyom világítani a lámpákat és csö-
pögni a csapokat, nem nyitogatom fö-
löslegesen a hűtőt. Odafigyelek, miket 
vásárolok a boltban, törekszem a helyi, 
de legalább magyar, kevesebbet cso-
magolt, hűtött és szállított élelmisze-
rekre. Mindent többször átgondolok, 
mielőtt megvenném, tényleg szüksé-
gem van-e rá. Kosárral vagy textil sza-
tyorral járok bevásárolni. Most azt ké-

rem, hogy óvjuk meg környezetünket 
együtt. Hisz mindenki olyan környezet-
ben él melyet saját maga teremt meg, 
gondoskodik róla, védi, és legfőképp 
nem szennyezi.

Mert ne feledjék: „ A földet nem apá-
inktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön.”- ezért vigyáznunk kell 
rá, kérem, segítsenek - hiszen én még 
csak egy gyerek vagyok.

Kiss Vivien 7.b, 
Széchenyi István Általános Iskola 

Újszilvás

Tanuljunk a gyerekektől 
I. lecke - Hogyan védjük meg a környezetünket

Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület felhívása
Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról
A kedvezményezett adószáma: 18675737-1-13
A kedvezményezett neve: Tápiógyörgyei Önkéntes
Tűzoltók Egyesülete

Fontos! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, 
ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borí-
tékon pedig az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét 
pontosan tűnteti fel.

ifj. Sinka Gábor egyesületi elnök

Közélet, kultúra
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A Kommunizmus Áldozatainak emlék-
napja. Ezen a napon emlékezünk azokra 
is, kiknek életét „meghagyták” ugyan, de 
megkínozták, megnyomorították, mega-
lázták, kirabolták őket, reményeiket 
porrá zúzták. Szinte hihetetlen, milyen 
keveset tudunk ezekről a történésekről, 
és milyen keveset tudunk az elkövetőkről. 
A kommunizmus áldozataira sokan ma 
is úgy tekintenek, ahogy a természeti 
katasztrófák áldozataira szokás; rész-
vétellel, azzal a tudattal, hogy ami tör-
tént, az elkerülhetetlen volt. Ez nem 

igaz. A kommunizmus megszállott em-
berek műve volt. Nincs mentség arra, 
mit tettek. Még ma is vannak, akik 
különbséget tesznek a nácizmus és a 
kommunizmus között, kettős mércével 
mérnek. Mintha különbséget lehetne 
tenni népirtások, tömeggyilkosságok 
között. Még ma is halljuk, hogy a 
kommunizmus egy nagy kísérlet volt az 
emberiség boldoggá tételére. Az eszme 
jó, csak rosszul valósították meg. Voltak 
hibák, azt emberek követték el, de 
születtek eredmények is.

Hát nem. A kommunizmus egy vele-
jéig gonosz, embertelen és hihetet-
lenül arcátlan hazug rendszer volt. 

Mi, tápiógyörgyeiek sem mérhetünk 
kettős mércével. Emléket állítottunk 
a holokauszt áldozatainak, elsirattuk 
őket a magunk módján, ugyanezt kell 
tegyük a kommunizmus áldozataival 
kapcsolatban is. Nagy mulasztás, 
hogy eddig ezt nem tettük meg. 
Abbéli bizalommal záruljon e rövid 
megemlékezés, hogy esztendő múlt-
jával legyen jó falunkban egy hely ahová 
mécseseinket, koszorúinkat elhelyez-
hetjük. Ahol emlékezhetünk, és ahol 
emlékezünk. Addig is képzeletbeli 
gyertyáink fénye őrizze az áldozatok 
emlékét.

Ezzel a jelmondattal nyílt meg 2011. szeptember 24-
én a tápiógyörgyei Don Bosco Oratórium. „Mit jelent az, 
hogy oratórium?” – kérdezik sokan. Eredetileg a szó azt a 
templomhoz tartozó helységet jelölte, ahol a papok imádkoztak 
(latinul orare=imádkozni). Később, mivel a templomi kórus is 
ezen a helyen tartotta a próbáit, némely egyházi zeneműnek 
is ezt a nevet adták. Még később (Néri Szent Fülöp nyomán, 
főképpen a Milano környéki plébániákon) szegény gyerekeket 
is befogadtak ebbe a helységbe, és ott játszottak, énekeltek, 
foglalkoztak velük. Don Bosco és az általa alapított Szalézi 
Család számára „Az oratórium HÁZ, amely befogad; 
PLÉBÁNIA, amely evangelizál; ISKOLA, amely az életre 
nevel; UDVAR, ahol barátként vidáman élhetünk.”

A mi kis oratóriumunk sajátos helyzetben van. Mivel 
a plébánia területén nincs erre a célra használható, 
kellőképpen tágas helység, a polgármester úrhoz fordultunk 
segítségért. Ő felajánlotta, hogy a faluházban vagy az 
iskolában tarthatjuk meg ezeket a játékos délutánokat. Az 
iskola alkalmasabb helynek bizonyult: van szép nagy udvara 
mászókával és sportpályával, rossz időben pedig az aula 
áll rendelkezésünkre. Az igazgató mindenben örömmel 
sietett a segítségünkre. De más jótevőink is vannak: kaptunk 
pénzbeli adományt, játékszereket, rajz-eszközöket, nem 
csak a szalézi rend-tartománytól, hanem Kovács Attila 
atyától és magánemberektől is. Az uzsonna elkészítéséhez 
szükséges liszt a Kiss-Malom Kft adománya, a többi költséget 
pedig egyelőre saját zsebből álljuk. Legfrissebb hírünk, 
hogy létrehoztuk a Don Bosco Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Egyesületet azzal a céllal, hogy általa könnyebben jussunk 
anyagi forrásokhoz.

Kétheti rendszerességgel tartjuk a foglalkozásokat, így 
eddig kilenc alkalommal volt oratórium. Először 13 gyermek 
jött el, másodszor 25, karácsony óta pedig 30-40 a létszám. 
Fontos tudni, hogy az oratórium egy olyan hely, ahol a 
fiatalok nem csak otthonosan érezhetik magukat, hanem ők 
a valóságos főszereplői az eseményeknek, övék a nevelői 
munka mindhárom fázisa: tervezés, kivitelezés, kiértékelés. 
Én felnőttként és a karizma képviselőjeként csak a háttérből 
koordinálok, ill. rendszeres képzést tartok nekik, de Attila 
atya is meg szokott látogatni minket, és szükség esetén más 
felnőttek is besegítenek. Don Bosco animátoroknak nevezte 
a vezető fiatalokat: az olasz animare szó lelkesítést jelent, 
az animatore tehát lelkesítő. Összesen 10-en vagyunk, a 
főanimátor Máté Afrodité.

Nagy örömmel láttam, hogy a tápiógyörgyei gyerekeket 
nem nehéz belelkesíteni; örömmel vesznek részt mindenféle 
tevékenységben. Legnagyobb értéknek azt tartom bennük, 

hogy szeretnek és tudnak együtt játszani. Lehet, hogy 
sokaknak ez természetesnek tűnik. Én azonban 22 éves 
szerzetes-nevelői tapasztalatom után azt kell mondjam, 
hogy sajnos a mai elidegenedett, posztmodern világban ez 
egyáltalán nem természetes! A vallással való kapcsolatuk 
azonban igen széles skálán mozog: vannak gyermekek, 
akik hitüket rendszeresen gyakorló családokból jönnek, és 
akadnak, akik nem nagyon jártak még templomban, esetleg 
meg sincsenek keresztelve, de érdeklődőek.

A napirend így néz ki:
15.00: gyülekező, szabad játék
15.45: közös éneklés (gitáros kísérettel)

„bans” (mozgásos, táncos ének)
16.00: kiscsoportos foglalkozás (Don Bosco életéből vagy az 
egyházi ünnepkör témáiból)
16.45: uzsonna
17.00: kézműves foglalkozás vagy szervezett játék
17.45: buonanotte=jóéjszakát (a szalézi pedagógiában hasz-
nálatos búcsúszó), közös ima a jelenlévők szándékaira

Sok szeretettel várunk minden iskolás gyermeket!
Szeretettel várjuk olyan 15 évét betöltött fiatalok 

jelentkezését is, akik szabadidejükből
szívesen áldoznának pár órát kisebb gyermekek 

foglalkoztatására!

„Légy vidám, tedd a jót, és hagyd a verebeket csiripelni!” (DB)

Február 25-e
Lovas Anna

Józsa László

Közélet, kultúra
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A Torockó Baráti Társaság
várja az adó 1 %-nak felajánlását

A Torockó Baráti Társaság határon 
túli magyar kapcsolatok ápolásával 
foglalkozó közhasznú civil szervezet, 
mely kulturális és hagyományőrző 
programok, kirándulások rendezésével 
igyekszik értékteremtő programokat 
alkotni. Az egyesület adományok 
gyűjtésével támogatja a határon 
túli magyarságot. Tevékenységével 
hozzájárul Tápiógyörgye helytörténeti 
értékeinek megőrzéséhez is. Az adó 1 
%-nak felajánlásával Ön is támogatni 
tudja az egyesület munkáját, fent 
megnevezett céljait. A Torockó Baráti 
Társaság adószáma: 18678053-1-13
A felajánlásokat előre is köszönjük!

2012 áprilisában nagy eseményre 
készül fúvószenekarunk. 12 év eltelté-
vel újabb minősítő hangversenyt tart. 
A több mint egy évtized alatt jócs-
kán megváltozott már a zenekar 
összetétele. Kevesen vannak köztünk 
olyanok, akik részt vettek az 1996-os és 
a 2000-es minősítéseken is. Így nekünk, 
„öreg motorosoknak” másként lesz 
izgalmas ez az alkalom, mint azoknak, 
akik számára ez lesz az első nagy 
megmérettetés. De az biztos, hogy az 
összes zenekari tag izgalommal várja 
ama nevezetes napot.

Egy ilyen minősítés nem egyszerű. 
Nagy felkészülést igényel, az embernek 
a szabadidejében is kell időt szakítania 
arra, hogy aprólékosan megtanuljon 
egy-egy darabot. Hiszen most többről 
lesz szó, mint egy karácsonyi vagy jubi-
leumi koncert. Itt a zsűri majd árgus 
szemekkel és még inkább fülekkel 
figyeli, hogy minden hang, minden ujj, 
minden levegővétel, minden ritmus, dal-
lam a helyén van-e, vagy éppen, hogy 
mennyire dolgozik együtt a társaság a 
karmesterével. Szóval egy ilyen ese-
ményen nemcsak zenei tudásában kell 
együtt lennie a zenekarnak, hanem 
lélekben is. Mindünknek ugyanannyira 
kell akarnia a sikert, a következő 
hetekben ugyanolyan komolyan kell 
vennünk a próbákat, mert csak így 
érhetjük el a célunkat.

Ez a minősítő hangverseny a 12 évvel 
ezelőttihez lesz hasonló. Most is show-
zenekari és menetzene kategóriában 
ítéli majd meg a zsűri a zenekar tudását, 
képességeit, s e szerint adományoz 
majd valamilyen oklevelet. Éppen ezért
a falu lakossága számíthat arra, hogy 

péntekenként menetzenés gyakorlatok-
kal vonulunk majd végig az utcákon. 
Szerencsére így a gyakorlással egybe-
kötve szórakoztathatjuk majd azokat, 
akik kiállnak a kapuba, vagy az ablakban 
a függönyt elhúzva figyelnek majd ben-
nünket. Reméljük – hasonlóan a koráb-
ban tapasztaltakhoz –, most is lesznek 
olyan lelkes „szurkolók”, akik nem érik 
be a kapuban ácsorgással, hanem 
jó kedvvel követik majd masírozó 
csapatunkat.

Ezúton is szeretnénk minden érdek-
lődőt meghívni eme jeles napra, mely-
nek pontos időpontjáról és helyszínéről 
a község főbb helyeire kihelyezett 
plakátokról értesülhet majd mindenki.

Köszönjük, hogy a tavalyi évben is 
sokan egyesületünket tisztelték meg 
adójuk 1%-ával.

Kérjük, idén is támogassanak ben-
nünket!

Adószámunk: 18690572-1-13

Az egyesület és a zenekar nevében: 
Füle Zsuzsanna

Zenekari hírek 

Közélet, kultúra

A Horgász Egyesület 2011. évi 
közgyűlés határozata alapján az ezévi 
tagdíjak 33.000 Ft-ba kerülnek. Ezen 
összeg magában foglalja az évnyitó-
záró versenyek nevezését. 

Az engedélyeket Nyitrai Dánielnél és 
Virág Bélánál lehet megvenni.

Fontos változások a Tápión:
A tápiói engedélyek ára: Felnőtt: 4000Ft, 
Ifi: 2000Ft

Az engedélyek dec. 31-ig érvénye-
sek.

Itt szeretném még megemlíteni, hogy 
a Tápióra is kell a gépkocsikra, gátra-
hajtási engedély: 
Ezek árai a következők:
Folyókra: napi 280 Ft, heti 850 Ft, éves 
4500 Ft
Tisza, Zagyva, Tápió, Hortobágy-
Berettyó jobb part, Hármas-Körös jobb 
part, és az összes főcsatorna.
Tisza-tó: napi 300Ft, heti 900Ft, éves 
5000Ft
Kisköre bal part, Kisköre jobb part, 
Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, 
Tiszafüred, Tiszabábolna, Tiszanána, 
Sarud, Poroszló.

Az engedélyek csak a Köti-Vízig terü-
letén érvényesek. 

A jegyekkel kapcsolatban érdeklődni 
lehet Fehér Orsolyánál ill. a gátőrháznál 
Tápiógyörgyén.
Tel: +36/30-748-4097

Tisztelettel: Nyitrai Dániel
Horgász Egyesület elnöke

Tisztelt horgászok!
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Az Országgyűlés a 2011. december 
20-ai ülésnapján elfogadta a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól 
szóló törvényt. Sokunknak meglepő mó-
don - e törvény rendelkezései szerint - 
2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, 
baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabili-
tációs járadék, rendszeres szociális já-
radék, átmeneti járadék, bányász dol-
gozók egészségkárosodási járadéka 
nem állapítható meg. Illetve az eddig 
megállapított ilyen ellátások átalakulnak.

A 2011. december 31-én rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíjban része-
sülő, és az öregségi nyugdíjkorhatárt 
2011. december 31-éig betöltő - azaz az 
1950. január 1-jét megelőzően született
- személy rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugdíját 2012. január 1-jétől a 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj 
összegével megegyező összegben öreg-
ségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. 
Az érintetteknek kérelmezni ezt nem 
kell, mert a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
automatikusan jár el és erről nem hoz 
külön határozatot.

Azoknak, akik 1949 december 31-
ét követően születtek és 2011.12.31-
én I-II. csoportos rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjban, vagy 1955. 
január 1-jét megelőzően születtek és III. 
csoportos rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugdíjban, rendszeres szociális já-
radékban, átmeneti járadékban részesül-
tek nyugdíj helyett, úgynevezett rok-
kantsági ellátást folyósítanak majd. Ennek 
összege megegyezik az eddigi ellátás 
összegével.

Az eddigi III. csoportos rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíjban és rend-
szeres szociális járadékban részesülő - 
1954. december 31-ét követően született 
- személyek ellátását 2012. január 1-jétől 
rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyó-
sítani azzal, hogy az ellátás összege 
megegyezik a 2011. decemberi összeggel.

Viszont az ő esetükben (és ez nagyon 
fontos) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
elvileg 2012. január 31-ig egy tájékoztatót 
küldött arról, hogy az ellátás rehabilitációs 

ellátásként kerül folyósításra, illetve 
arról, hogy Rehabilitációs kártyával 
történő foglalkoztatásra jogosult. Akik 
keresőtevékenység végzésére reha-
bilitáció nélkül nem képesek, azok a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szervhez 2012. 
március 31-ig benyújtott nyilatkozatban 
kérhetik a komplex minősítés elvégzését. 

A jognyilatkozat elmulasztása milyen 
jogkövetkezményekkel jár? Ha az érintett 
személy 2012. március 31-ig nem kéri a 
komplex minősítés elvégzését, a reha-
bilitációs ellátását 2012. május 1. napjával 
meg kell szüntetni. Vagyis ellátást nem 
fog kapni.

A rehabilitációs hatóság a komplex 
minősítés elvégzését kérő személyeket 
az e törvényben meghatározott ellátások 
megállapítása céljából felülvizsgálja. A 
felülvizsgálat időpontja nem lehet ké-
sőbbi az amúgy is soros felülvizsgálat 
időpontjánál. A felülvizsgálatot követően a 
jogosultsági feltételek fennállása esetén a 
rehabilitációs ellátást vagy a rokkantsági 
ellátást fog megállapítani.

A leírtakból kitűnik, hogy a nyugdíj és az 
eddigi járadékok megszűnnek. Helyüket a 
rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás 
veszi át. Róluk a legfontosabb azt tudni, 
hogy nem nyugdíjak, hanem szociális 
ellátások. Vagyis nem igazi szerzett jog 
és nyugdíj-járulékfizetéssel összefüggően 
megállapítható társadalombiztosítási ellá-
tás, hanem a jogalkotó (országgyűlés) 
és végrehajtó szerve (kormány) által 
bármikor változtatható, megszüntethető, 
módosítható juttatás.

Rokkantsági ellátásra az jogosult, 
akinek a rehabilitációja nem javasolt, 
vagy ha rehabilitálható, de a kérelem 
benyújtásának időpontjában az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő 
időtartam az 5 évet nem haladja meg. A 
rokkantsági ellátás összege a komplex 
minősítés során megállapított egészség-
károsodás mértékének megfelelően a havi 
átlagjövedelem 40, 60, 65, 70 százaléka, 
de legalább a minimálbér 30, 45, 50, 55 
százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 
százaléka. Ez jelenleg minimum 27.900,- 

Ft és maximum 139.500,- Ft (150%)! 
Mivel ez nem az eddigi nyugdíjszámítás 
alapján kerül meghatározásra, így ez az 
összeg annak is ennyi, aki netán abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy meg-
rokkanása előtt ettől lényegesen maga-
sabb összeg után fizette a járulékot. 
Vagyis egy bankigazgató sem kaphat 
ennél magasabb összeget, teljes 100%-
os megrokkanása esetén sem!

Az ilyen ellátásban részesülőket hívjuk 
hétköznapian 100% „leszázalékoltnak”!

A másik ellátás a rehabilitációs ellátás, 
ami azoknak jár, akiket az orvosi bizottság 
megváltozott munkaképességűnek ítélt, 
de ennek foka miatt egyben rehabilitációra 
alkalmasnak talált. Ők a rehabilitáció 
sikeres megvalósulása érdekében szük-
séges szolgáltatásokra valamint, pénzbeli 
ellátásra jogosultak. 

Az ellátás havi összege annak a 
rehabilitációs ellátásban részesülő sze-
mélynek - akinek foglalkoztathatósága 
rehabilitációval helyreállítható, a havi át-
lagjövedelem 35 százaléka, de legalább 
a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb 
a minimálbér 40 százaléka (jelenleg: min. 
27.900,- vagy max. 37.200,-Ft). 

Aki tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel, a havi átlagjövedelem 45 száza-
léka, de legalább a minimálbér 40 szá-
zaléka és legfeljebb a minimálbér 50 szá-
zaléka (jelenleg: min. 37.200,- vagy max. 
46.500,-Ft). 

Leírtakra tekintettel felhívom mindenki 
szíves figyelmét, hogy ha eddig még nem 
küldte vissza az említett nyilatkozatot, azt 
március 31-ig még megteheti. Javaslom, 
hogy fogadják meg a sürgetésem, mert 
ez nagyon fontos, hisz ez után csak 
teljesen új eljárással lehet majd, de már 
az jelenlegi szigorúbb feltételekkel a 
rendszerbe visszakerülni.

Sajnálattal kell még itt megjegyeznem, 
hogy ma Magyarországon minden olyan 
személy, aki nem töltötte be a 62. élet-
évét, az utazási kedvezményre nem jogo-
sult. Így az eddig megszokott utazási 
kedvezmények április 01-jétől már nem 
járnak.

A rokkantsági nyugdíjakról és a megváltozott 
munkaképességűek ellátásairól

Szociális ügyek

M.Zs.

A rendőrség mindig elérhető!
Elérhető a körzeti megbízott, telefonszáma: 0670/967-7734
Akadályoztatása esetén, hívásait a rendőrségi ügyeletre 
irányítják.
Tápiószelei rendőrőrs: 06 53/380-007,
Nagykátai Rendőrkapitányság: 06 29/440-004
A rendőrségi segélyhívószám 107 is állandóan hívható.
Nincs olyan helyzet vagy időpont, amikor rendőr nem érhető 
el. Ezt mindenkinek tudnia kell.

Hogyan tovább közbiztonság?
A szerkesztőség vállalja, hogy a következő újság számban 
(május havi) rendőrségi információk alapján tájékoztatást 
ad a 2012-ben bejelentésre került ügyekről. Ha sikerül, a 
be nem jelentettekről is. Március 21-én a szerkesztőség 
egy közbiztonsági fórumot szervez az ÖTE Batthyány úti 
székházában, melyre ezúton hívunk mindenkit, akit érdekel és 
akinek javaslata, elképzelései vannak. Tesszük mindezt azért, 
mert meggyőződésünk, hogy minden rossz ellen, ez ellen is, 
csak a közösség összefogásával lehet hatékonyan fellépni. 
Beszéljük meg ügyeinket! Várunk minden érdeklődőt!

Szerkesztőbizottság



Tápiógyörgye közbiztonsága az elmúlt 
hónapokban régen tapasztalt mélységbe 
süllyedt. A betörések száma drasztikusan 
emelkedett, gyakran heti rendszeres-
séggel, olykor naponta történtek bűne-
setek. A károsultak nagyobbik része 
idős, magányos ember, akik az elkövetők 
testi, fizikai fölénye miatt is teljesen 
kiszolgáltatottak. Sokan félnek, mások 
már lemondtak arról, hogy feljelentést 
tegyenek, a rendőrségi statisztikák ezért
sem tükrözik hűen a valóságot. A lako-
sok joggal várnák el tulajdonuk és biz-
tonságuk megóvását, ez idáig kevés 
reménnyel. A Farmos TV Tápiógyörgyén 
készített műsorával, a nyilvánosság meg-
teremtésével igyekszik elmozdulást nyer-
ni az ügyben, bízva a hatóságok figyel-
mének felkeltésében is. Interjúnkban 
Wébel Tibort, a Farmos TV szerkesztőjét 
kerestük meg az alábbi kérdésekkel. 

Minek köszönhető, hogy a Farmos 
TV Tápiógyörgye közbiztonsági hely-
zetével foglalkozott az elmúlt hetek-
ben? Mi volt az interjúkészítés célja?

Az első és legfontosabb, hogy szeret-
nénk indítani egy közbiztonsággal fog-
lalkozó műsort a televízióban. Tápi-
ógyörgyéről nagyon sok telefonos be-
jelentés érkezett hozzánk az elmúlt 
időszakban, ezért döntöttünk úgy, hogy 
elsőként erre a településre látogatunk el 
kameránkkal.

Hányan merték vállalni az arcu-

kat? Hogyan lehet összegezni a be-
szélgetés során szerzett tapaszta-
latokat?

A megbeszélt találkozón többen is jelen 
voltak, de végül csak négyen merték vállalni 
az interjút. Az emberek félnek. Érzik, hogy 
nagy gond van Tápiógyörgyén. Sokan 
bizonytalankodtak, többen el sem merték 
mondani a valós helyzetet. Mégis érezni, 
hogy várják a tájékoztatást, amelytől 
bátorítást remélnek, s mindenekelőtt azt, 
hogy több rendőri jelenlét legyen a falu-
ban. Az emberek csalódottak, többet 
várnak a rendőrségtől. Úgy érzik, mintha 
elhagyták volna őket, nem törődnének 
kellően velük. 

Sikerült-e kapcsolatba lépni a te-
lepülés vezetőivel? Képviselőkre, pol-
gármesterre gondolok. Ők hogyan vé-
lekedtek a kialakult helyzetről?

A képviselőkkel nem beszéltem, de 
a polgármestert sikerült elérni. Ő is 
elmondta, hogy megnőtt a bűnözés 
száma Tápiógyörgyén, de hozzátette 
azt is, hogy a rendőrség anyagi helyzete 
az, amely nem teszi lehetővé a nagyobb 
rendőri jelenlétet a községben.

Tudomásom szerint a Farmos 
TV szerkesztője levélben fordult a 
Nagykátai Rendőrkapitánysághoz, tá-
jékoztatást adva a Tápiógyörgyén tör-
téntekről. Milyen választ kaptak az em-
lített szervtől?

Ez így van. Amikor engem januárban 

többen megkerestek Tápiógyörgyéről, 
a faluban harminc körül járt a betöréses 
bűnesetek száma. Én akkor kértem erről 
egy tájékoztatást a Nagykátai Rendőrka-
pitányságtól. Ők jelezték, hogy 2011. 
januárjában 9, míg idén 11 bejelentést 
regisztráltak, tehát csak kis mértékben 
emelkedett a bűnesetek száma. Súlyo-
sabb bűncselekménnyel kapcsolatos 
bejelentésről pedig nem tudnak. Ebből is 
látszik, hogy az emberek többsége már 
feljelentést sem tesz, a félelemnek vagy 
a csalódásnak köszönhetően. Pedig a 
megkérdezettek külön-külön is ugyanazt 
mondják, tehát nem beszélhetünk felfújt 
esetről. A probléma valós, Tápiógyörgyén 
nagy baj van a közbiztonsággal. 

Mikor láthatjuk a műsort?
Ez egy új műsor, mely öt településen 

készül. Tápiógyörgye mellett, Farmos, 
Tápiószele, Tápiószőlős és Újszilvás 
közbiztonságával szeretnénk bővebben 
foglalkozni. Remélhetőleg március kö-
zepén kerül adásba a Tápiógyörgyén 
felvett rész. 

Köszönöm a válaszokat.

Az interjút készítette: Németh Csaba

A Pest Megyei Rendőrkapitány 2012. 
január 1-jei hatállyal Lajmer György r. 
alezredes urat nevezte ki a Nagykátai 
Rendőrkapitányság vezetőjének. Gratulá-
lunk Neki és jó munkát kívánunk!

A kapitányságvezetőjét 2012. február 
16-án a képviselő-testület meghallgatta 
Tápiógyörgye közbiztonságával kapcso-
latban. A Kapitány úr elmondta, hogy 
tisztában vannak a vélhető elkövetői 
körrel és mindent megtesznek azért, hogy 
helyreálljon a közbiztonság a településen. 
Azt is jelezte felénk, kéri, hogy minden 
sértett a legkisebbnek tűnő, melléképületi 
betörést is jelezze feléjük, minden esetben 
nyomozást fognak indítani. Bejelentés 
híján nem áll módjukban a nyomozás 
kezdeményezése.

Kérte továbbá, hogy a képviselők 
járjanak el a lakosság körében, hogy 
legyenek nagyobb figyelemmel a szom-
szédok egymás tulajdona iránt, és minden 
alkalommal jelentsék, ha idegen gépjár-
műveket, embereket látnak utcájukban. A 
község körzeti megbízottja, Farkas Róbert 
ftzls. kérte, hogy a következő újságban 
jelentessük meg újból telefonszámot, 
melyet itt most közzéteszünk.

Kérte továbbá, hogy ne lepődjenek meg 
a lakosok, ha nem ő veszi fel, mert ha 
valamilyen oknál fogva nem a településen 
tartózkodik, akkor vagy a tápiószelei 
rendőrőrsön, vagy pedig a nagykátai 
rendőrkapitányságon csörög a telefon 
és ott is nyugodtan el lehet mondani a 
problémát, bejelentést.

A rendőrség munkájának segítése ér-
dekében a képviselő-testület további 
lehetőséget biztosít a rendőrség szá-
mára. Ennek érdekében a felújított Polgár-
mesteri Hivatalban lesz található a körzeti 
megbízott. Továbbá igényt nyújtottunk be 
egy rendőrautó biztosítására. Néhány 
napon belül rendelkezésünkre fog állni 
egy terepjáró képességekkel rendelkező 
gépjármű, mely a községben fog járőrözni. 
Néhány esetben azonban előfordulhat, 
hogy Tápiószelére megy.

A Tápiószelei Rendőrőrs parancsnoka, 
Bárándy Sándor úr felhívta a figyelmet, 
hogy a hatályos jogszabályok alapján a 
körzeti megbízott nem láthat el folyamatos, 

24 órás szolgálatot, és a szolgálati idejét 
sem minden esetben tölti Tápiógyörgyén. 
Ezek alapján a tápiószelei rendőrőrs vagy 
a Nagykátai Rendőrkapitányság bármely 
rendőre jogosult intézkedni a településen. 

Kéri a Parancsnok Úr, hogy a lakos-
ság fogadja el azt, hogy nem minden 
esetben a helyi körzeti megbízott megy 
ki intézkedésre! Az elmúlt időszakban 
történt eseményekről elmondható, hogy 
az elkövetők kifigyelik az egyedülálló 
lakost vagy azokat, akik eltávoznak 
otthonukról, ezt a környező utcákból 
figyelik, társaik hátsókerteken keresztül 
mennek az ingatlanba, berúgják vagy 
felfeszítik a bejárati ajtókat és első sorban 
készpénzt és ékszert keresnek. Az 
elkövetőket segítők  között férfiak, nők, 
fiatalok is előfordulnak. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
erősítsék meg ajtóikat, ablakaikat, és 
ha lehetséges szereljenek fel az egész 
lakásra kiterjedő, vagy csak az ajtónál 
alkalmazható riasztót. 

Zajacz Ágnes r. alezredes asszony ez 
év január 1-jétől  nyugállományba vonult. 
Köszönjük Tápiógyörgye érdekében vég-
zett több évtizedes munkáját! 

 

FARKAS  RÓBERT  körzeti 
megbízott  06-70-967-7734

MÁRCIUS 21. OLDALKözbiztonság

Rendőrségi hírek

Farmos TV Tápiógyörgye közbiztonságáért
Varró István polgármester

 

Farmos Tv adása a Rubicom 
szolgáltatón megtekinthető minden 

vasárnap 14-18 óra között.



2011 decemberében került me-
grendezésre nyolcadik alkalommal 
a nagysikerű Éjszakai Asztalitenisz 
Versenyünk. Nagy csaták és a vé-
gletekig kiélezett küzdelmek jellemez-
ték a mérkőzéseket.. Ez alkalommal 
talán kicsit erősebb volt az élmezőny, 
mint szokott, hiszen 4 játékos is volt, 
akik rendszeresen NBI-ben bizonyítják 
tudásukat, illetve többen képviseltették 
magukat az NB II-ből is. Nagyon sok 
szép megoldásnak és káprázatos lab-
dameneteknek lehettünk szemtanúi a 
Tápiógyörgyei Tornateremben. 

Nagyon sok helyről érkeztek verseny-
zők: Cegléd, Albertirsa, Jánoshida, Jász-
berény, Újszász, Abony, Szeged, Vác, 
Budapest, Szolnok, Mezőtúr, Martfű, 
Békéscsaba

Hat kategóriában zajlottak a küzdel-
mek, melyek győzteseinek és helyezett-
jeinek gratulálunk!

Helyezettek:
- Általános Iskolás Kategória: 1. Sas 
Ferenc 2. Kökény Norbert 3. Megyes 
Péter és Petrovics Dávid
- Felnőtt Amatőr Kategória: 1. Kadenszki 
László, 2. Sas Ferenc, 3. Lakatos József 
és Szűcs László (Sikár)
- Női Egyéni Kategória: 1. Mohácsi Sára 
(Tápiógyörgye), 2. Matica Katica (Buda-
pest), 3. Kis Zsuzsanna (Békéscsaba) 
és Szabó Tünde (Szolnok)
- Férfi Egyéni Kategória: 1. Katona 
Gergely (Mezőtúr), 2. Németh Miklós 
(Jánoshida), 3. Héjj Marcell (Vác)    3. 
Szelei Szabolcs (Mezőtúr)   
- Férfi Páros Kategória: 1. Lovas Dán-
iel - Katona Gergely (Vác-Mezőtúr) 2. 
Gazdag Zsolt - Kiss Dávid (Jánoshida)   
3. Győr Róbert - Németh Miklós 
(Jánoshida) és Szelei Szabolcs - Néme-
di Zalán (Mezőtúr-Tápiógyörgye)
- Férfi DC Kategória: 1. Katona Gergely 
- Héjj Marcell (Mezőtúr-Vác) 2. Szelei 
Szabolcs - Némedi Zalán (Mezőtúr-
Tápiógyörgye) 3. Némann Dávid - Lovas 
Dániel (Vác)    3. Palásti Tibor - Zombori 
Martin (Cegléd-Budapest)

Idegen környezetben is szép sik-
ereket értünk el, öregbítve Tápiógyörgye 
hírnevét.

A Vecsési Káposzta Kupa megnyeré-
sével, legjobb játékosunk, Némedi Zalán 
büszkélkedhet.

A Ceglédi Aviva Kupán felnőtt egyéni 
kategóriában Vágó Péter diadalmasko-
dott, Férfi párosban pedig harmadik he-
lyezést ért el a Mohácsi Bence – Vágó 
Péter összeállítású györgyei egység.

Csapataink is szépen szerepelnek 
a bajnokságokban. A tavaszi 4. for-
duló után kezdenek letisztázódni az 
erőviszonyok, és az NB III-as bajnok-

ságban a bravúros györgyei győzelmek 
meghozták a gyümölcsüket, a csapat a 
dobogóért küzdhet a hátralévő mecs-
cseken, kis szerencsével akár a ba-
jnoki cím sem elérhetetlen. Megyei 
csapatunk eddig hat győzelmet ért el, 
így a középmezőnyben harcolhat, ami 
előrelépés a tavalyi évhez képest.

2010. évi adó 1%-ból befolyt bevé-
telünk 198.762Ft. Ezt az összeget 
versenyrendezésre, nevezési díjjakra és 
eszközvásárlásra fordítjuk. Köszönjük 
minden kedves felajánlónak, hogy támo-
gatta egyesületünket. Várjuk továbbiak-
ban is felajánlásaikat.

Név: TASK
Adószám: 18677375-1-13

22. OLDAL MÁRCIUSSporthírek

Ha március, akkor kezdődik a futballév, a futball tavasz. 
Mindenek előtt nagy örömmel közölhetem, elkészült az 
edzőpályánk világítása. Már-már úgy tűnt, hogy a 2011-es év-
ben nem tud elkészülni  a világítás, de az égiek a  decemberi 
hónapban az időjárás alakításával kegyesek voltak hozzánk. 
Nem utolsó sorban hálás  köszönetet kell mondanunk Velkei 
Lajos kivitelezőnek, aki szívve-lélekkel azon volt, hogy a fé-
nyek még karácsony előtt kigyúljanak. Az edzőpálya világí-
tása mellett, a kapu mögött, megvilágított edzésre használt 
terület (30x20m) világítását is modernizálta, ellenszolgáltatás 
nélkül (ajándékba)!! Ennek során  kiegyenesítette a megdőlt 
tartóoszlopokat, valamint lecserélte sokkal modernebb és en-
ergiatakarékosabb világítótestekre a régi elavult armatúrákat, 
megteremtve ezen területen is a kiváló  fényviszonyokat.  Úgy 
gondolom Velkei Lajos önzetlen segítőkészsége sok-sok  em-
ber előtt példa lehet, lehet a „KÖZ” boldogulásáért érdekek 
nélkül is tenni….. Még egyszer köszönjük !!!

És most térjünk rá a futball „szakmai” részére. A februári 

szokatlanul zord időjárás elmúltával a felnőtt és az utánpót-
lás csapataink is folytatták a felkészülést a tavaszi szezonra. 
A felnőtt kerettől Sipos Tamás Újszászra, míg Komlós Miklós 
Farmosra igazolt mindkettőjüknek sok szerencsét kívánunk 
további pályafutásukhoz. Sajnos Miskolczi Mártonra sem 
számíthatunk a tavasz során. Marci Németországba költözött 
dolgozni, szívből kívánunk neki minden jót, sok szerencsét 
és  boldogulását külhonban. Szerencsére érkező játékosokról 
is beszámolhatok, így a tavasz során a Szolnoki MÁV-tól 
kölcsönbe érkezett hozzánk  Háda Zoltán, ill. véglegesen lei-
gazoltuk:  Szabó Dávidot, Batha Pált és Lendvai  Krisztiánt. 
Játékos keretünk erős maradt, így bizakodva várhatjuk a ta-
vasz összecsapásain  a jó szereplést, a néző szórakoztató 
györgyei gólokat, mérkőzéseket.  Célunk továbbra is az első 
ötben végezni, amihez a játékos anyag adott, a finanszírozás 
is alakul habár még van „egy-két helyen  lyuk”,  amit be kell 
tölteni. 

Tisztelettel: Hajnal József

Kedves szurkolóink

TASK hírek

Vágó Péter és Mohácsi Bence
a Ceglédi Aviva Kupán

Kökény Norbert, Sas Ferenc, Megyes 
Péter, Petrovics Dávid Mohácsi Bence



MÁRCIUS 23. OLDALHírdetések

EBOLTÁS!
Tisztelt Lakosság!

Veszettség oltás miatt 
2012. március 10-től április 3-ig meghosszabbított nyitva 

tartással 
(hétfő-péntek 9-12-ig és 14-19-ig, szombat 9-12-ig és 13-16-

ig) állunk rendelkezésükre.

 A rendelő 2012. március 15-én, 17-én, 31-én és április 4-én 
ZÁRVA tart.

Az oltás ára: 3500 Ft/ eb.
A féreghajtás ára 200 Ft/10Kg

Az ebek veszettség elleni védőoltása – az 1995.évi XCI. 
törvény és a 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet alapján – 

kötelező minden három hónaposnál idősebb eb esetében, 
az alábbiak szerint:

- a három hónapos kort elérteknél 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónap elteltével,
- ezt követően évenként.
A 164/2008. (XII.20) FVM rendelet szerint 2010. január 1-től 
csak az új típusú sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv 

illetve az Európai Uniós útlevél használható.
Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet alapján szabálysértési 
eljárás megindítását, valamint az állategészségügyről szóló 
1995. évi XCI. tv. alapján az eb kártalanítás nélküli kiirtását 

vonja maga után.

Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18.
Tel/fax: 06 53 383 411
Mobil: 06 30 517 57 33

Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos

Veszettség elleni kötelező
EBOLTÁS!

Ára ebenként: 3500 Ft.
Féreghajtó tabletta: 200 Ft./db.

Helye: Dr. Sztankovics Gyula
Rendelője

Tápiógyörgye, Táncsics M. ú. 9.

Elveszett eb egészségügyi könyv pótlása,
új könyv kiállítás: 600 Ft.

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK.
Telefon: 383-664, 06-70-212-7370.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 
akik mély fájdalmunkban együtt érezve 
kísérték utolsó útjára szeretett és fele-
jthetetlen édesanyánkat

Petró Péterné
1929-2011

és sírjára elhelyezték a kegyelet virág-
jait.

Köszönettel: lányai és családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, szomszé-
doknak, ismerősöknek, megtisztelők-
nek, akik felejthetetlen szerettünk

Kónya Jánosné Bálint Ágnes
1933-2012

temetésén részt vettek, mély fájdal-
munkban osztoztak és sírjára elhely-
ezték az emlékezés virágjait.

Köszönettel: lányai és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik

Vágány Istvánné
Boda Julianna

1909-2011

temetésén részt vettek, sírjára virágot 
helyeztek.

Köszönettel: a Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki Dr. Jánosik Györgynek, Petró Józsefné 
Veronkának, Ábrók Józsefné Beának, valamint az Idősek Ot-
thona vezetőségének, akik mellettem álltak férjem ápolásában 
hosszas betegsége alatt.

Magyari Erzsébet

 

Hirdessen Ön is a Faluújságban
Hirdetési árak:
Egész oldal: 10.000 Ft
1/2 oldal: 7000 Ft
1/4 oldal: 4000 Ft
1/8 oldal: 2500 Ft
1/16 oldal: 1500 Ft

Szerkesztőbizottság

Hirdetését feladhatja a Köz-
ségi Művelődési Házban 
Tápiógyörgye, Deák Fer-
enc utca 2-4. címen Móricz 
Józsefnél.
Tel.: 06-53-383-060
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Itt a farsang, áll a bál!

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.

Az alsós farsangot ebben az évben is a negyedik évfolyam 
szervezte. 29 család fogott össze, hogy gondoskodjon gyer-
mekeik vidám együttlétéről. A farsangi bált komoly előkészítő 
időszak előzi meg. Megköszönjük támogatóink segítségét. A 
bál jó hangulatához hozzá tartozik a negyedik osztályosok 
tánca és az alsós osztályok jelmezes felvonulása. Tapasz-
taljuk, hogy egyre kevesebb gyerek öltözik jelmezbe. Sajnál-
juk ,hogy ez a hagyomány feledésbe merül. Ebben az évben 
az alábbi gyerekek jelmezeit értékelte különdíjjal a zsűri:
Molnár Sarolta Tímea – Olvasókönyv,
Kőhalmi Richard – Múmia
Ohnsorge Nóra – Cserepes virág
Dömők Kevin – Spongya Bob 
Takács Csaba – Bundás kenyér 
Kőhalmi Richard a közönség díjat is elnyerte .

Gratulálunk! 
Támogatóink jóvoltából a tombolasorsoláson sok apró 

ajándéktárgyat értékes díjakat sorsolhattunk ki. A fődíj egy 
kerékpár volt melyet- az Arany Kemence pékség ajánlott fel- 
Scheffer Renáta negyedik osztályos tanuló nyert.

Egy héttel később, február 18-án rendeztük meg a már 
hagyományosnak mondható felsős farsangot. Már hóna-
pokkal korábban minden osztály elkezdte a készülődést a 
nagy eseményre.

Először Zagyva Gyula karcagi bűvész ejtett minket ámulat-
ba, aki ajándék fellépésével járult hozzá karneválunkhoz. Az 
osztályok közül elsőként az 5.a osztályt láthattuk. Ők egy 
Michael Jackson számra táncoltak, melynek címe Hollywood. 

Kiváló karneváli hangulatot teremtett az 5.b osztály, aki 
a Gettómilliomos című film egyik betétdalára táncolt. A tánc 
neve „Gi ajo”. A 6.a osztály egy mixre táncolt, míg a következő 
produkciót a 6.b osztály előadásában láthattuk. Ők Pitbull és 
Usher egy számára adtak elő megnyerő koreográfiát. 

A karnevál fénypontjaként a két nyolcadik osztály 
mutatkozott be műsorával. A 8.a Pitbull Rain over me című 
dalára táncolt, míg a 8.b osztály a Grease című musicalre. A 
büfében üdítő, fánk, sütemény fogyasztására volt lehetőség. 
Reméljük, mindenki jól érezte magát!

Nagylelkű adományként felajánlott festményt hirdettünk 
meg árverésre, valamint a Magyar Jégkorong Szövetség 
felajánlásaként licitre bocsátottuk a nemzeti hokiválogatott 
egyik játékosának hivatalos mezét. 

Köszönjük szépen tanárainknak, és természetesen szüle-
inknek, hogy értünk dolgoztak ezen a délutánon, valamint 
szponzorainknak, hogy tombolatárgyak felajánlásával segí-
tettek nekünk.

A rendező negyedik és nyolcadik évfolyamok.

Pötyi néni nyugdíjba megy!
Ebben az évben véget ér egy dol-

gos, szorgalmas, hosszú, aktív életút, 
melyet Lévai Györgyné járt be. A 
mindenki által Pötyi néninek ismert 
pedagógus hosszú, aktív pályafutása 
végéhez ért, mert ez év áprilisában 
nyugdíjba vonul. Ki kell emelni az 
aktív pályafutást, hiszen elévülhetetlen 
érdemei vannak településünk gene-
rációinak oktatásában, nevelésé-
ben.1972-ben Szegeden végezte el 
a főiskolát  matematika-fizika szakon. 
Még ebben az évben Szentmárton-
kátán kezdte pályafutását. Ezt köve-
tően 1975. augusztusában tért haza 
Tápiógyörgyére, azóta oktatja, neveli a 

diákokat. Az itt töltött több mint 36 év 
bebizonyította  generációk számára is, 
és önmaga számára is, hogy e változa-
tos életútnak megvolt az értelme.

Tanítványai jó szívvel gondolnak 
vissza rá, mert mindig következetes 
és egyenes volt. A pedagógus munka 
gyümölcse pedig tudjuk, soha nem 
akkor érik be mikor tanít, hanem jóval 
utána, mikor beszélünk róla. - Emlék-
szel még, hogy matek órán Pötyi 
néni…. - Itt a mi munkánk értelme. Az 
itt töltött több mint 36 év alatt amiből 
29 évig igazgatóhelyettesként 1 évig 
megbízott igazgatóként dolgozott, 
letette névjegyét Tápiógyörgye oktatá-
sának asztalára.

Lelkiismeretes vezetői munkájára jel-

lemző, hogy még most is hívják a 
kistérség iskoláiból: „Pötyi! Hogy van 
ez?” Tapasztalata és tudása hiányozni 
fog, de bízunk benne, hogy a búcsúzás 
csak az aktív évektől lesz, s biztos 
vagyok benne, ha segíteni kell, segíteni 
fog. 
Nyugdíjas éveihez, jó egészséget 
és hosszú, tartalmas, értékes életet 
kívánok. 

Abraham Lincoln szavaival búcsúzom 
munkatársai nevében is.

„A legvégén nem az fog számítani, 
hogy mennyi év volt életedben, hanem 
hogy mennyi élet volt éveidben:”

Ilonka Zoltán


