
2012. szeptember 15-én, a 2. világháború 
éveiben Tápiógyörgyén elszállásolt mene-
kült lengyel katonák tiszteletére, emléktábla 
avatással egybekötött történelmi megem-
lékezésre került sor. Az ünnepi esemény 
szervezője a Torockó Baráti Társaság volt, 
mely az önkormányzat támogatásával, a ci-
vil szervezetek összefogásával, valamint a 
római katolikus egyházközösség részvételé-
vel igyekezett a falu akaratát, jó szándékú 
kezdeményezését az ügyben kifejezni. A 
lengyel vendégek rangidős vezetője Agata 
Zajega nagykövet helyettes volt a Lengyel 
Köztársaság képviseletében. Mellette az 
egyház részről jelen volt Krzysztof Miklusiak 
Galgahévízen szolgáló plébános. Fuchs Já-
nosné Chwostienkó Barbara a községben 
elszállásolt Chwostienkó Eugéniusz leánya 
és családja képviselte a menekült lengyel 
katonák leszármazottait. A Tápiószelén le-
telepedett Walter József lengyel katona le-
ányai és unokája ugyancsak tiszteletüket 
tették a rendezvényen. Az eseményre meg-
hívást kaptak a 23. sz. Nagymegyeri Arany 
János és a 47. sz. Füleki Koháry István 
Cserkészcsapat tagjai, valamint a Csema-
dok Nagymegyeri Szervezetének küldöttsé-
ge is. 

A Tápió mente lengyel vonatkozású tör-
ténelmének kimagasló eseményei közé 
tartozik a 2. világháború éveiben Magyar-
országra menekült lengyelek befogadása. 
1939. szeptember 1. után közel százezer 
lengyel katona és polgári személy menekült 
hazánkba a náci és szovjet agresszió elől. 
Ez év októberében magyar földön lengyele-

ket befogadó 88 polgári és 91 katonai mene-
külttábor létesült. 1940-ben a polgári mene-
kültek 114, a katonák 140 magyar település 
vendégszeretetét élvezhették. A helyszín 
kiválasztásában fontos szerepet játszott a 
déli országhatár közelsége, mivel a lengyel 
katonák Jugoszlávián keresztül tervezték 
nyugatra szökésüket, hogy a szövetségesek 
mellett harcolni tudjanak a megszálló erők 
ellen. Az állami szervek e miatt is igyekeztek 
a táborok helyszínét az ország déli részén, 
illetve a főbb vasúti vonalak mellett kijelölni.

A menekültek elhelyezésénél figyelembe 
vették az adott település gazdasági erejét, 
befogadóképességét, valamint a vendégek-
re gondolva fontos volt a római katolikus val-
lási hovatartozás is. A Budapest-Nagykáta-
Szolnok vasútvonal mentén Tápiósüly, 
Szentmártonkáta, Nagykáta, Tápiószele, 
Tápiógyörgye kapta a megbízást a mene-
kültek elhelyezésére. A fent nevezett telepü-
lések majd mindegyikén létezik napjainkban 
emlékhely, amely a lengyel múlt törődő ápo-
lásáról tanúskodik.

Menekült lengyel katonákra emlékeztünk
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Agata Zajega nagykövet helyettes a felvidéki cserkészekkel az emléktábla előtt
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Önkormányzati tájékoztató
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a júliusi Faluújság 
megjelenése óta öt alkalommal tartott 
ülést; július 24-én, július 27-én, szep-
tember 6-án, szeptember 24-én és szep-
tember 28-án. Ezekből három rendkívüli 
ülés volt, a Képviselő-testület összehí-
vását a napirendi pontok halaszthatatlan 
megvitatása indokolta. Az üléseken az 
alábbiakkal kapcsolatban születtek dön-
tések:

- Az önkormányzat rulírozó folyó-
számlahitelének összegét 70 millió fo-
rintról 90 millió forintra kívánta emelni. 
A rulírozó hitel olyan hiteltípus, melynél 
a hitelintézet a nála vezetett számla 
mellé biztosít egy hitelkeretet, ez a hi-
tel elsősorban az átmeneti likviditási 
problémák finanszírozására alkalmas. 
A rulírozó hitel esetén mind a lehívás, 
mind a törlesztés a számlatulajdonos 
rendelkezése alapján történik, a futam-
időn belül az engedélyezett hitelkeret 
bármikor lehívható és visszatölthető, a 
törlesztett pénz újra felhasználhatóvá 
válik. Ennek igénybevételét indokolta a 
működési célra történő igénybevétel, mi-
vel a jászalsószentgyörgyi Oktatási Tár-
sulás felé fennálló tartozása, valamint 
peres eljárást követő visszafizetési kö-
telezettsége volt az önkormányzatnak. 
Az Oktatási Társulás felé havi 3,3 millió 
forintot kell fizetni, valamint a helyi okta-
tási intézmények havi rezsiköltségét kell 
kiegyenlíteni, ami 3 millió forint. 

A hitel iránt az igény benyújtásra került 
a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetke-
zet felé, a hitel megtérítéséhez az ön-
kormányzat részére utalandó pályázati 
támogatás (vis maior és temető felújítás) 
összege került megjelölésre. A Takarék-
szövetkezet a kérelmet elbírálta, a hitel 
összegét 14,3 millió forintban határozta 
meg. A rulírozó hitelre  keretbiztosítéki 
jelzálogszerződés került aláírásra, mely 
alapján két ingatlanra kerül jelzálogjog 
bejegyzés.

- Az önkormányzat tulajdonát képező 
Béke u.1. szám alatti ingatlan bérbe-
adásra került havi 50 ezer forintért. A 
bérleti díjon felül a bérlő saját költségén 
teszi használatra alkalmassá az ingat-
lant. A bérlő cég  Főnix Energia Központ 
Kereskedelmi és szolgáltató Kft., mely 
megújuló energiával foglalkozik.

- Az elmúlt hónapok során a Képvise-
lő-testület többször is megvitatta a helyi 
vízmű működtetését, nem egyszerű a 
döntés, hogy 2013. januárjától milyen 
módon kerüljön át az ÖKOVÍZ Kft-hez. A 
döntés során két lehetőségünk volt; egyik 
a bérbeadás, a másik pedig a vagyonát-
ruházás. A bérlet talán előnyösebb abból 

a szempontból, hogy bérleti díjat kaphat 
az önkormányzat, a beruházásoknál, ja-
vításoknál beleszólási jog lenne, míg a 
vagyonátruházásnál nincs bevétele az 
önkormányzatnak, és nincs jogosultság 
a fejlesztések felett. Felmerültek érvek 
és ellenérvek, a hosszas megvitatást 
követően a bérbeadás mellett döntött 
a Képviselő-testület. Aláírásra került az 
ÖKOVÍZ Kft-vel a szindikátusi szerződés 
is, mely a társulás tényét rögzíti. A vízmű 
dolgozóit alkalmazni kívánja a Kft. a to-
vábbi működtetéshez.

-  Az Oktatási Társulás megállapo-
dása és alapító okirata módosításra 
került, mivel a Lippay Lajos Alsó-jász-
sági Bölcsödei, Óvodai, Iskolai és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
jászalsószentgyörgyi székhely iskolá-
ja 2012. augusztus 31. napjával kivált 
a társulásból, az Egri Egyházmegyei 
fenntartásába került. A társulás székhely 
intézménye a Cifrapalota Óvodai Tag-
intézmény lett, vezetőnek Sándor Er-
zsébet intézményvezető lett kinevezve. 
Döntenie kellett a Képviselő-testületnek, 
hogy 2013/2014-es tanévtől kezdődően 
az általános iskolát ki működteti. Két tör-
vény adta lehetőség van, az egyik, hogy 
az önkormányzat saját hatáskörben mű-
ködteti, a másik pedig, hogy állami fenn-
tartásba adja. Az önkormányzati működ-
tetéshez nem lesz meg az anyagi fedezet 
a jövő évben, mivel az önkormányzatok-
tól bevételeket vonnak el, így a személyi 
jövedelemadó 8 %-ából  befolyó összeg, 
ami 20.624 eFt-ot jelentene, valamint 
a gépjárműadó 60 %-át, ami 7.800 eFt 
lenne az előzetes számítások alapján. 
Jelenleg 36.945 eFt-ot kell biztosítani  az 
iskola működtetéséhez. A másik lehető-
ség, hogy állami fenntartásba kerül, és 
nemcsak a pedagógusok bérét, hanem 
a teljes fenntartást az állam biztosítja. A 
Képviselő-testületnek szeptember 30-
ig szándéknyilatkozatról kellett döntést 
hoznia, és október 30-ig kell meghozni 
a végső döntését. Számos pozitív és 
negatív észrevételt követően született 
meg az a többségi döntés névszerinti 
szavazással, hogy a település a követ-
kező naptári évben kezdődő tanévtől az 
iskola működtetését nem kívánja bizto-
sítani. Valószínű, hogy a zeneoktatás itt 
marad az önkormányzatnál, mivel nem 
kötelező, hanem önként vállalt feladat. 
Az Oktatási Társulással ez év decem-
ber 31-ig van megállapodás az általános 
iskola működtetésére, de még az sem 
tisztázott, hogy január 1-jétől kezdődő-
en a nyolc hónap működése hogyan 
fog történni, mert ez az új működtetés 
2013. szeptember 1. napjától indul. Az 

óvoda működtetése továbbra is marad 
az önkormányzatnál, illetve amennyiben 
marad a Társulás, vagy a társulás vagy 
pedig az önkormányzat működteti. De 
még ez sem biztos, mivel a társulásokat 
a jövőben megakarják szüntetni.

- A Községi Könyvtár és Művelődési 
Ház intézményvezetői feladataival to-
vábbra is Szabó Erikát bízta meg a Kép-
viselő-testület.

- A lakosság részéről érkezett jelzés, 
hogy a szennyvízcsatorna beruházás 
lakossági hozzájárulási költsége alól 
mentesüljenek. A Képviselő-testületnek 
nincs kompetenciája, jogszabályi lehe-
tősége a lakossági kérelmekben történő 
döntéshozatalra, bármennyire is megért-
jük a panaszos, panaszosok helyzetét. 

- A szennyvízcsatorna beruházás a 
jelenlegi helyzete; októberben lakossá-
gi fórumot kíván tartani a Társulás, és 
november 15-én kezdik meg a beruhá-
zást (ez a legutolsó információ). Közutak 
mellett beruházást a tél folyamán nem 
végezhetnek, Györgye esetében válto-
zás lesz, nem az Újtelepen kezdenek. 
A mostani időpontok és adatok alapján 
a Gagarin, Kodály Zoltán, Katona Jó-
zsef, Mező Imre, Bem József, Vasvári, 
Batthyány utcákban kezdik a munkát. A 
kivitelezők az önkormányzattól bérelné-
nek területet, egyet a Tápión túl és ket-
tőt a Tápión innen. Kérték, hogy a régi 
sittlerakón helyezhessék el a kitermelt 
földet, így novembertől a kivitelezők 
fogják a területet rendben tartani, teljes 
egészében rendbe teszik. Györgyén 12 
pontot jelöltem meg, ahol véleményem 
szerint pontosítható tervezéssel, keve-
sebb útfelbontással megoldható lenne a 
munkavégzés. Az a cél, hogy a kivitele-
ző cégek összedolgozva végezzék a te-
vékenységet. Más cég építi a tisztítómű-
vet, és más építi ki a hálózatot, valamint 
a belső hálózatot, de ezek egy konzorci-
umot képviselnek. Felmerült, hogy fog-
lalkoztatnak-e dolgozókat, de csak úgy 
kívánnak alkalmazni embereket, akiknek 
jártassága van mélyépítésben. Pozitív a 
helyzet, közel állunk a megvalósulás-
hoz. Györgye jól áll a szerződéskötés-
ben, javult a fizetési morál is. Valószínű, 
hogy ha megindul a beruházás, akkor 
újból megindul a szerződéskötés. 

- A Képviselő-testületi döntést megelő-
zően a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
két alkalommal vitatta meg a 2012. évi 
költségvetés I. féléves értékelését. A 
rendkívül alapos megvitatást követően 
került elfogadásra határozattal, és az az 
álláspont alakult ki, hogy át kell dolgozni 
az éves költségvetést, a tervezett költ-
ségeket mérlegelni kell, ahol lehet, ott 
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csökkenteni kell. Takarékos működésre 
kell felhívni az intézmények vezetőinek 
figyelmét. Igényt nyújtott be az önkor-
mányzat az önhibájukon kívül nehéz 
helyzetbe került önkormányzatok támo-
gatására, bizakodunk, hogy kérelmünket 
pozitívan bírálják el.

- Elfogadásra került a 2012. évi költ-
ségvetés módosítása úgy, hogy a 2009. 
és 2010. évben az oktatási intézmények 
által jogtalanul igénybevett normatív tá-
mogatásokkal kapcsolatban történjen 
felülvizsgálat. 2009. évben informati-
kai támogatásra igénybevett összegnél 
2.163 eFt-ot, 2010. évben a sajátos ne-
velési igényű gyermekek támogatására 
269 eFt-ot kell visszafizetnie az önkor-
mányzatnak. Ez abból adódott, hogy az 
informatikai támogatás nem az igény-

ben megjelölt céloknak megfelelően lett 
felhasználva, illetve az SNI-s gyerekek 
támogatásánál a létszám nem pontosan 
került továbbításra.  Ezek az utólagos fe-
lülvizsgálat során derültek ki.

- Egy jogszabályi kötelezettségnek ele-
get téve fogadta el a Képviselő-testület a 
társadalmi részvételről szóló rendeletet. 
A Képviselő-testület álláspontja az volt, 
hogy a 11/2012. (IX.07.) önkormányzati 
rendelet alapján felhívást tegyen közzé 
a helyi rendeletek elővéleményezésére. 

- Az elmúlt félév során több alkalom-
mal tárgyalta a Képviselő-testület a tele-
pülés közvilágításának korszerűsítését. 
Két cégtől kaptunk árajánlatot, két szinte 
azonos beruházásról volt szó, mindkét 
cég finanszírozási forrást ajánlott, ami 
beruházási hitelt jelentett volna. Az ön-

kormányzat jelenlegi anyagi helyzetét 
tekintve, az az álláspont alakult ki, hogy 
a közeljövőben nem kíván a közvilágítás 
korszerűsítésével kapcsolatban döntést 
hozni. 

- Aláírásokat gyűjtöttek a településen 
Palcsó Zoltán Ker. Kft. zsírsütő szagha-
tásával kapcsolatban. Az önkormányzat 
megbízást adott a Környezetvédelmi 
Vizsgáló Iroda Kft-nek a szaghatás be-
mérésére.

- Ismételten kiírásra került a védőnői 
állás, mivel a tavasz folyamán ered-
ménytelen volt. A májusban közzétett 
felhívásra két pályázat érkezett, mindkét 
pályázat érvénytelen volt. Bízunk benne, 
hogy most eredményesebb lesz a pályá-
zati felhívás.

Varró István polgármester

Tápiógyörgye Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete  a helyi rende-
letek előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló 11/2012. (IX.07.) 
rendeletével lehetőséget ad arra, hogy 
társadalmi egyeztetés során biztosított 
legyen, hogy a véleményezési folyamat-
ban a vélemények lehető legszélesebb 
köre jelenjen meg. Biztosítani kívánja az 
egyeztetések átláthatóságát, a széle-
sebb körű nyilvánosságát.

Ennek érdekében lehetőséget kíván 
biztosítani a rendelettervezetekhez való 
hozzáféréshez úgy, hogy igény bejelen-
tést követően, elektronikusan megküldi 
magánszemélyeknek, civilszervezetek-
nek. 

A véleményezéssel kapcsolatos folya-
matot a jelzett önkormányzati rendelet 
tartalmazza, mely megtekinthető a Köz-
ségi Könyvtárban, a Polgármesteri Hi-
vatalban, valamint a község honlapján, 
www.tapiogyorgye.hu weboldalon. 

Kérem, amennyiben élni kívánnak a 
véleményezés adta joggal, úgy, azt írás-
ban,  név és e-mail cím megadásával 
jelezzék. A Polgármesteri Hivatal csak 
elektronikus úton történő továbbítást 
tudja vállalni.

Tájékoztatás

Dr. Papp Antal
jegyző

Az évek óta kialakult gyakorlat-
nak megfelelően 2012. augusztus 
hónapban volt a településen tüdő-
szűrés, melyen 1.499 fő vett részt. 
Köszönjük azon önkéntesek mun-
káját, akik segítették a törökbálinti 
Tüdőgyógyintézet munkáját!

Tüdőszűrés

Varró István polgármester

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulója az újság megjelenéséig, központilag 
nem került kiírásra.

Amennyiben kiírásra kerül, a Képviselő-testület döntést hoz a csatlakozással 
kapcsolatban, és utána kerülhet közzétételre helyi vonatkozásban a pályázati fel-
hívás.

Kérem, figyeljék a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláját, illetve a település hon-
lapját, ahol közzétesszük az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos információt.

Varró István polgármester

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat

Zeneiskolai tanulmányaimat 9 éve-
sen a hevesi állami zeneiskola bari-
tonkürt szakán kezdtem Lövei János 
tanár úrnál. 1995-99-ig a Miskolci 

Bartók Béla Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola harsona szakán tanultam 
Cserháti Jánosnál. 1999-ben felvételt 
nyertem a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézetébe, ahol 
Nemes Ferencné növendékeként 
harsonatanár, kamaraművész dip-
lomát szereztem. 2007-től az Átányi 
Református Általános Iskola és AMI 
főállású tanára vagyok. 2012-től a 
tápiógyörgyei Bartók Béla Zeneiskolá-
ban vagyok óraadó és zenekarvezető.

A tanítási órákon a hangszeres fej-
lődés mellett fontosnak tartom a sze-
mélyiség fejlesztését, és a sikeres 
munkához szükséges jó tanár-diák 
kapcsolat mellett a jó emberi kapcso-
latot.

Országos és megyei versenyeken, 
találkozókon több tanítványommal is 
részt vettem.

Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy a tanítás mellett vezethetem a 
település fúvószenekarát. Az együttes 
jó zenészekből álló, példásan össze-
tartó közösség.

Bemutatkozik Tatai József 
zenekarvezető

Tatai József
zenekarvezető



1990-es évek elején a györgyei kalen-
dáriumokhoz anyagot gyűjtve találtam az 
elöljárósági iratok között egy olyan jegy-
zőkönyvi bejegyzést, amiben hozzájárul-
nak, engedélyezik a kiszállási költségek 
kifizetését kateszteri térképek felmérése, 
rajzolása, azonosítása ügyében. Tud-
tam, hogy térkép készült és hosszú időn 
át a Pest Megyei Levéltárban kerestem 
a györgyei kateszteri térképeket, mert, 
hogy több Tápió menti községnek meg-
találhatók a kézi rajzolású 1880 körüli 
térképei a megyei levéltárban. 2000-ben 
egy tápiósági adatot keresve találtam rá 
a györgyei, l882-ben készült kateszteri 
térképekre. Nagy volt az örömem, mert 
költséget, fáradságot nem kímélve az 
elöljáróság a teljes felmérést, azonosí-
tást finanszírozta, így 6o darab térkép 
készült. A lelkesedés nem sokáig tar-
tott, közölték, hogy a térképek  rajzolá-
sa pausz papíron történt színes tintával 
és olyan állapotban vannak, hogy nem 
kutatható, a dobozából nem vehető ki, 
még megtutatni sem tudják. Több hetes 
munkával tudták Tápiógyörgye teljes kül-
területét feldolgozni és ezzel teljes pon-
tossággal  a birtokviszonyt  bemutatni s 
mindezt az 1880-as évek technikai feltét-
elei mellett. Egyedülálló az elkészült 6o 
darab kateszteri térkép, ezért  érthető a 
levéltári féltés, hiszen annyi minden ki-
olvasható ezekből a lapokból. Érdekes 
történelmileg, hasznosítható néprajzilag, 
használhatják a nyelvészek, földrajzo-
sok, térképészek. A Magyar Országos 
Levéltár a birtokában lévő hasonló fon-
tosságú térképek restaurálására, digita-
lizálására több száz milliós eurós támo-
gatást kapott az Európai Uniótól. 2007. 
december 18-án a térképeket vászonnal 
megerősítették, megtisztították és digita-
lizálták, ezáltal kutathatóvá tették. Csak 
számítógépen láttam a lapokat s abban 
bizakodom, hogy a mai önkormányzat 
sem lesz szűkmarkú és akár CD-n, akár 
egy tanulmány kiséretében, könyv for-
májában is megmarad a jövő számára. 
Most csak a legfontosabb leírásokat te-
szem közzé és néhány olyan elképze-
lést, művelődéstörténeti tapasztalatot, 
ami segítheti a kutató munkát, a publiká-
ló tevékenységet.

Kateszteri térképek. Jelzet: S 78 Pest 
m. Tápiógyörgye, 1882 001 – 060. Cím: 
Tápiógyörgye nagyközség Pest Pilis Solt 
Kis Kun megyében. Tárgy: Tápiógyör-
gye (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m. ma Pest 
m.) Keltezés éve: 1882. Térképtipus: 

kateszteri térkép. Eredetiség: eredeti. 
Egyediség: kézíratos. Nyelv: magyar. 
Szelvényszám: 60. Méret: 33 x 26 cm. 
Méretarány: (1 : 2880) Szerkesztő: Sze-
ifert Kálmán f.növ. Felvette: Betsvár Fe-
rencz mérnök. Helyszinelésnél bejárta a 
felvevő. Az elöljáróság részéről aláírta: 
Szántó József  jegyző, Bene János bíró, 
Fejős János eskütt, Oláh József eskütt. 
Prónay Dezső báró, Györgyei Adolf  a je-
len birtok vázlaton felvett birtoklási ada-
tok aláírottak jelenlétében a helyszínén 
megvizsgáltatván, a magánjogi érdekek 
fenntartásával helyesnek találtattak. Kelt 
Tápió Györgyén, 1882. december hó 9. 
Szántó József jegyző, Bene János k. 
bíró, Fejős János eskütt, Oláh József 
eskütt, Bakó János mint b. Prónay Dezső 
és neje képviselője, Nagyságos Györ-
gyei Adolf úr részéről Hoffer Lipót.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiad-
ványai sorozatban megjelent Pest Me-
gye Földrajzi Nevei V. a Nagykátai Járás  
című kiadvány, benne a tápiógyörgyei  
földrajzi nevek. A könyv sok huza-vona 
után 2002- ben látott napvilágot, az 
egyetem bölcsészettudományi karának 
gondozásában. Két évfolyamtársam, Ör-
dög Ferenc egyetemi docens és Farkas 
Ferenc főiskolai tanár indította a gyűjtést, 
feldolgozást, szerkesztést 1982-ben. A 
leírtak alapján nem ismerték az 188o-
as évek térképeit, ezért a munkálatokat 
a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Mi-
nisztérium két példányban, térítésmente-
sen rendelkezésükre bocsátott kateszteri 
térképek alapján végezték. Az Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete által megkért 
lapok méretaránya 1 : 10.000 volt. Nagy-
ban segítette a munkát a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet (FÖMI), az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, Pesty Frigyes 
kézíratos helynévtára, a Pest Megyei 
Téka 6. és 7. száma, a polgármesteri  
hivatalok segítő szándéka, a kistérségi 
társulások önzetlensége, Farkas Ferenc 
kitartó szorgalma, helyszínen végzett  tu-
dományos munkája. Nagy gondot fordí-
tottak a névelemzésre, a földrajzi nevek 
eredetére, a népi nevek hangjelölésére, 
a rövidítések feloldásának pontos megje-
lölésére. Rendkívül értékes munkájukat 
elismerve, a gyűjtemény összehozásá-
nak heroikus erőfeszítéseit nagyra érté-
kelve és pótolhatatlanságát hangsúlyoz-
va,- mégis azt kell mondanom micsoda 
veszteség a földrajztudomány, a nyel-
vészet és a helytörténet számára, hogy 

ezek a most digitalizált kateszteri térké-
pek 1982 körül nem álltak rendelkezésre. 
Maradt munka a jövő kutatói számára.

Ezeken a kateszteri térképeken jól 
látható az előző felmérési vázlatokhoz  
hasonlítva az a nagyarányú birtokvi-
szony átrendeződés, ahogyan a Huszár, 
Bencsik család elszegényedik, a birtok 
átmegy Prónayék tulajdonába, majd az 
utolsó Prónay Dezsőtől ezeket az össze-
függő nagy táblákat Györgyei (Taffler) 
Adolf vásárolja meg és a györgyei ha-
tár nagy része az Ő birtokukba kerül. 
Kiviláglik a györgyei parasztemberek 
földszeretete is hisz ezeken a kis par-
cellákon következetesen kijavítják az 
örökösök nevét, kihangsúlyozva ha test-
vérekről, netán kiskorúról van szó. Ér-
dekes a ragadvány nevek következetes 
használata, annak ellenére, hogy nyel-
vészeink egy része ezt újabb keletűnek 
eredezteti. Így íródik szép kalligrafikus 
betűkkel bobár Miskolczi József, bobár 
Miskolczi Ferencz, ümüs Józsa Mihály, 
pálinkás Balázs Mihály, breczó Nagy Jó-
zsef, peregi Tóth Péter, plonya Dömők 
János, suti Gulyás Pál, Simon János 
pitar, Vágány János malomszögi, Varga 
János rima, Visnyei János bibliás,Varga 
Pál öreg, Molnár István bucko, Kis Pál 
ficzkár,Balázs József csorba, Tóth Orbán 
oszlári, Józsa Péter gurú, Varga László 
nyúl, Petró István miso, Balázs Mihály 
szabó, Fehér István inas, Varró Pál kato-
na, Molnár István buko, Kiss Ferenc föl-
des, Farkas János franca, Petró József 
csesznye, Nagy József törteli, Varga 
Mihály temetősori, Nagy András csősz, 
Varró Pál katona, Gergely József leves, 
Balázs József csorba, Varró István zsí-
ros, Farkas Mária szlotya. 487-es jelzet-
nél még mutatja a györgyei szélmalmot, 
amelynek működését eddig vagy négy 
helyen hallottam.

Az 1930-as évek táján Kovács József  
községi iskola igazgató-tanító, Székely 
Ferenc állami iskolai igazgató-tanítóval 
szép rajzolatú térképet készítettek Györ-
gye határáról. Érdekes módon ötven év 
távlatából sok olyan határrészt tudtak 
megrajzolni, megnevezni, amelyek itt 
vannak az 1882-es térképeken: Ga-
zsi széke, Kerekszéki düllő, Pap széke 
düllő, Varrók széke düllő, Veres szék, 
Közép szék, Zsidó szék, Jászberényi 
határ-düllő, Kisteleki düllő, Szigeti düllő,  
Homoki düllő, Nagyszéki düllő, Hantos, 
Nagytelki düllő, Illike, Tápió Györgyei 
kántori alap, Tápiógyörgyei jegyző alap, 
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Nagypaskom, Homokalja, Újmajor, 
Nagymegyer, Sarlangos, Harang düllő, 
Kereszt düllő, Jeges düllő, Szőröshalom, 
Urasági paskom, Ökörkút ere, Há-
romágú ér, Csillás, Urasági paskom, 
Kispaskom Baktelek, Györgyei plébánia, 
Alsó Szentgyörgyi út, Tápió Szelei út, 
Nagyabony, Abonyi út, Szentgyörgyi út, 
mocsár, nádas, vízállás, lóállás.

Ezekkel a határrész elnevezésekkel 
levéltári kutatásaim során rendre talál-
koztam, talán egyetlen ismeretlen van 
számomra: a Sarlangos. Földrajzi nevek 
eredetének elemzésénél gondot jelentett 
a Gazsi széke, Pap széke, Varrók szé-
ke, Veres szék, Zsidó szék, Kerek szék, 
Nagy szék feloldása, mert az etimológi-
ai szótár mást állít, Bárczi Géza, Paizs 
Dezső, Mészöly Gedeon eltérően ítélik 
meg a szó eredeztetését. Végig néztem 
a szék végződésű helyneveket Bába-
széktől Zákányszékig, vagy tizenötöt, 
valamint Székkutast és Székpusztát.

A szék a következőket jelentheti: idő-
szakos vízállás, vagy kiszáradt tófenék, 
vagy szikes-székes föld. Az előtag leg-
több esetben családnév, esetleg kör-
nyékbeli földrajzi név, Györgye eseté-

ben a Tabánt, Tobánt lezáró Székes-tó.
Későbbi felmérések alapján: Cigány 
szék, Görbeszék, Hosszúszék, Kerek-
szék, Konvenciósszék, Középszék, 
Nagyhalomszék, Nagyszék, Szabószék, 
Tarkaszék, Vá-mosszék, Vargaszék, 
Veresszék, Zsidószék. Fényes Elek írá-
sa ezt a feltevést erősíti.  A szék függet-
lenül a helynevektől jelenthette a régi 
magyar nyelvi adatok szerint: kerület, 
környék, területrész-t, valaminek a bel-
seje, közepe, sőt átvitt értelemben a leg-
java. Erdélyben a mezőségi, néprajzilag 
rendkívül gazdag Szék község. A többi 
földrajzi elnevezés vagy a terület alakját, 
fekvését, szomszédságát vagy egy-egy 
műtárgy jelenlétét, a tulajdonos egyéni-
ségét, sajátosságát, népi megfigyelés 
tapasztalait hordozza magában. (Ke-
reszt düllő, Harang düllő, Jeges düllő, 
Tarka szék, Vörös szék). Fontos adat az 
a jegyzőkönyv, amely 1863. december 
31-én a főszolgabíró 3525 sz. rendele-
te alapján íródott és a következőket tar-
talmazza: „Baktelek víz ér a szomszéd 
T.Szelei határból huzódik keresztül a 
Tápió Györgyei határon, s annak men-
tében lévő szántóföldek teleknek nevez-

tetnek mellette vagyon a Méhes düllő 
elnevezését a sok évvel ezelőtt ott lakott 
juhász által álított (!) méhestől nyer-
te. Tarka szék dülő név, régi időben az 
urasági csősznek rajta legeltetett tarka 
lótól neveztetik. Vörös szék düllő  név-
elnevezését Vörös János Jász Berényi 
tanyai lakos nevétől nyerte, mint hogy a 
szék fele részben az ő tulajdonát képezi. 
Kerek szék düllő név elnevezését a ke-
rek alakú nagy álló tótól vette.” Névtani-
lag  rendkívül fontos a 2002-es földrajzi 
neveket tartalmazó kötet Tápiógyörgye 
községre vonatkozóan, ezért ideírom 
azoknak a nevét és életkorát, akik ebben 
a munkában az 198o-as években ezt az 
adatgyüjtést elvégezték: Gyűjtötte: Ke-
szi József közgazda. Adatközlők: Gál  
László 4o, Gedei József 64, Miskolczi 
Gábor 67, Molnár István 63, Molnár Ist-
vánné 56, Varga János 58, Varró István 
38 éves.Nagy részük ma már nem él, 
de ez a kötet így is megőrzi emléküket 
az országos nagy közgyűjtemények pol-
cain, néhány magángyűjteményben és 
néhány még élő györgyei öreg emléke-
zetében.
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Tápiógyörgyén a lengyel katonák tar-
tózkodásának legautentikusabb helyszíne 
a templom volt, ezért a megemlékezés 
15 órakor ünnepi szent misével vette kez-
detét, melyet Kovács Attila atya mellett 
Krzysztof Miklusiak plébános celebráltak 
a híveknek. Már a bevonulás ünnepélyes 
külsőt öltött, a kereszt után a cserkészek, 
mögöttük a ministránsok, végül a két plé-
bános érkezett. A szertartás két nyelven 
zajlott, a magyar mellett lengyel imák és 
felolvasások is elhangzottak, ezzel idéz-
vén a múltat, amikor a menekült katonák 
imádkoztak itt. 

A szent misét követően a templomkert-
ben ünnepélyes emléktábla avatással 
folytatódott a megemlékezés. A fehér már-
ványtábla a templom déli oldalán, a bejárat 
melletti felületen kapott elhelyezést. Előtte 
a cserkészek és ministránsok álltak dísz-
sorfalat, a rendezvény ünnepi külsőségeit 
emelve. Elsőként az Ifjúsági Fúvószenekar 
előadásában a lengyel és magyar himnusz 
hangzott fel, majd Kiss Ákos szavalata 
után Varró István polgármester köszöntötte 
a vendégeket. Agata Zajega nagykövet he-
lyettes megemlékező beszédében kiemel-
te a lengyel-magyar barátság évszázados 
örökségét, annak ápolására biztatott min-
den jelenlévőt. Ez után a régi lengyel him-
nusz következett, melyet Katonáné Barna 
Zsuzsanna előbb magyar nyelven felolva-
sott, majd lengyelül elénekelt. Az emlék-
tábla leleplezésére a lengyel küldöttség 
vezetője és a község polgármestere lettek 
felkérve. Felszentelését a két plébános 
közösen végezte. Felirata, mely a címerek 
alatt olvasható, hűen tükrözi az egyko-
ri eseményeket: „Az 1939-ben Lengyel-
országot ért hitleri és szovjet agressziót 
követően a falu segítőszándéka, vendég-
szeretete mellett számos lengyel katona 
talált menedékre a községben, melynek 
Szent Anna templomában mondtak imát 
hazájuk szabadságáért. Po hitlerowskiej 
i sowieckiej agresji na Polskę w 1939 
roku, wielu polskich żołnierzy znalazło 
schronienie w naszej wsi dzięki pomocy 
i gościnności jej mieszkańców. Polacy 
modlili się za wolność swojej Ojczyzny w 
tutejszym kościele św. Anny. Emlékükre a 
tápiógyörgyei civil szervezetek 2012.” 

A templomkerti megemlékezés után a 
műsor történelmi előadással és konferenci-
ával folytatódott a Művelődési Ház nagyter-
mében. Elsőként Kamuti Harmat a lengyel 
himnuszt szavalta el, majd Dr. Kapronczay 
Károly történész előadásában mutatta be 
az 1939. év lengyel és magyar vonatko-
zású eseményeit. A professzort követően 
Lesták Fanni trombita szólójában egy len-
gyel népdalt játszott el. Ez után a tervezett 
hozzászólások következtek. Előbb Walter 
József lengyel katona lánya Hudi Mária 
emlékezett Tápiószelén élt édesapjára, 
majd Basa László nagykátai helytörténész 
vázolta fel a Tápió mente lengyel vonatko-

zású eseményeit történelmi időrendiség-
ben. Őt Bihari József követte, aki a Tápió-
györgyén élt lengyelekről mesélt, különös 
hangsúlyt fektetve a lakosság áldozatkész 
vendégszeretetére. Németh István előadá-
sában Tápiógyörgye és Debica lengyel vá-
ros kapcsolatáról beszélt, majd gyermek-
kora lengyelországi élményeit, a lengyel 
katonák utáni családi expedíció emlékeit 
elevenítette fel. 

A történelmi megemlékezés talán leg-
meghatóbb része a Tápiógyörgyén elszál-
lásolt lengyel katonák leszármazottainak 
bemutatása volt. Fájó, hogy a kutatás 
során nem került elő élő személy a mene-
kültekből, ezért a megkeresést helyettük 
gyermekeik, unokáik fogadták. Mindez 
nem volt egyszerű feladat, többen elköltöz-
tek eredeti lakóhelyükről. A 400 katonából 
mindössze négy személy családját sikerült 
megtalálni, velük a kapcsolatot felvenni. 
Hetven év távlatából, persze ez is nagy 
eredménynek számít. Sajnos, közülük 
csak egyik család tudta vállalni a Tápió-
györgyére való utazást. Ezért a többiek he-
lyett az egykori szállásadók leszármazottai 
lettek felkérve a névre szóló emléklapok 
átvételére. 

Elsőként Tadeus Steblik került bemuta-
tásra, aki a világháború éveiben Horváth 
Zoltán anyai nagyszüleinél volt elszállá-
solva. A volt katona később megkereste 
egykori vendéglátóit, a két család között 
szoros barátság alakult ki, rendszeresek 
voltak a kölcsönös látogatások. Tadeus 
1968-ban meghalt, Katowicében élő lánya 
Renata Masalska azonban mai napig tartja 
a családdal a kapcsolatot. Sokáig úgy volt 
jönni tud a megemlékezésre, végül egész-
ségi állapotára hivatkozva nem merte vál-
lalni az utazást. Helyette Horváth Zoltán 
vette át az emléklapot.

Józef Hetmat id. Mézes Tóth Sándorék-

nál vendégeskedett, a háborút követően 
Lodygowicében élt. A kapcsolat 1964-ben 
indult újra, amikor az egykori szállásadók 
vendégüket felkeresték Lengyelország-
ban. A kirándulás emlékeit Németh István 
„Találkozások” címen a Györgyei Kalendá-
rium 1994. évi számában írta meg, majd 
mesélte el a konferencián. Az újbóli megis-
merkedés után Józef Hetmat többször járt 
Tápiógyörgyén, a két család rendszeresen 
látogatta egymást. A katona 1978-ban halt 
meg, a kapcsolat ezzel megszakadt. Sze-
rencsére a nyáron sikerült megtalálni uno-
káját Basia Michalskát, aki Wroclawban 
él és örömmel fogadta megkeresésünket. 
A fiatal hölgy éppen gyermeket vár, felte-
hetőleg ezért sem kockáztatta a hosszú 
utazást. Emléklapját Visnyei Lászlóné Tóth 
Piroska vette át. 

A harmadik lengyel katona Lad Zenon, 
Fodor Piroska tápiógyörgyei lányt vette 
el feleségül. Az ifjú hölgy a világháború 
éveiben ismerkedett meg, majd ment férj-
hez a lengyel katonák egyikéhez, később 
vele és legelső gyermekével költöztek 
Tarnobrzegbe, ahol két ikerlányuk szüle-
tett. Az ő történetük talán a legszebb pél-
dája a magyar-lengyel barátság helyi vo-
natkozásának. Sokáig nem találtuk őket, 
fiuk Marian Lad két nappal a megemléke-
zés előtt jelentkezett e-mail-ben. Sajnos 
szülei nem élnek már, az emléklapot – az 
idő rövidsége miatt – csak utólag tudtuk el-
készíteni számára. 

A személyes találkozást Chwostienkó 
Eugéniusz lánya, Fuchs Jánosné 
Chwostienkó Barbara tudta vállalni. Édes-
apja a világháború éveiben Magyarország-
ra házasodott, a család ma Vácon lakik. 
A katona életrajzát lányának leveléből is-
merhetjük meg, amely felolvasásra került 
a bemutatás alkalmával. „Édesapám 1915. 
március 1-jén született Breszt-Litovszkban. 

Menekült lengyel katonák emlékére

Varró István polgármester, Agata Zajega nagykövethelyettes, Bittera Zsuzsanna a Csemadok 
Nagymegyeri Szervezetének alelnöke és Rostás László vezetőségi tag
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Ott szolgált a katonai erődben az 1939. 
szeptember 1-jei németországi támadásig. 
Mikor Magyarország megnyitotta a határt a 
menekülő lengyelek előtt, többedmagával 
ő is Magyarországra került, mint menekült 
katona. Az első állomás Nyíregyháza volt. 
1939. októberében került Tápiógyörgyére, 
ahol a Dömők családnál volt elszállásolva. 
Hónapokig itt éltek a faluban. 1940-ben 
Győrben volt katonai kórházban, ahol a 
szemével volt probléma. Utána Sárváron 
és Ipolyszalkán is állomásoztak. Aztán 
Budapestre került, ahol tolmácsként dolgo-
zott. Ott ismerkedett meg édesanyámmal 
és 1943-ban összeházasodtak Újpesten. 
Még abban az évben megszületett Zófia 
nevű lánya. Mikor lebombázták a házat, 
ahol laktak, kiköltöztek Vácra a nagy-
apámhoz. 1940-ben megszületett második 
gyermeke Borbála. Vácon a hajógyárban, 
majd a kismotorjavító üzemben dolgozott. 
Onnan ment nyugdíjba. 1961-ben levelet 
írt Domonkosékak címezve. A levél egy hó-
napig keringett a faluban, mikor valakinek 
eszébe jutott, hogy Dömőkéknek szólhat a 

levél. Így talált rá a Halasi családra. Nagyon 
jó barátság alakult ki a két család között. 
Nagyon sok időt töltött Györgyén, szeretett 
lejárni és felkeresni a régi ismerősöket. A 
barátság a mai napig tart. Először 1958-
ban találkozott édesanyjával és bátyjával 
és annak két gyermekével, amikor eljöttek 
Magyarországra. Ő először 1968-ban ment 
haza Lengyelországba. 1980. december 
23-án halt meg Vácon.” Chwostienkó Bar-
bara ma is szoros kapcsolatot ápol Halasi 
Irénnel, akinek szülei a háború éveiben se-
gítették édesapját.

Az emléklapok átadását követően még 
egyszer felhangzott a vendégek himnusza, 
ezúttal mindenki meglepetésére Theisz 
József tápiógyörgyei lakos énekelte el, aki 
elmondása szerint a szöveget és dallamot 
több mint hetven évvel ezelőtt a szüleinél 
elszállásolt lengyel tiszttől tanulta meg. A 
kiváló emlékezet vastapsot kapott, majd 
kiállítás zárta a programot, melynek kere-
tében tucatnyi tablón sikerült bemutatni a 
faluban elszállásolt lengyelek emlékeit. A 
látvány mellett a szervező egyesület ven-

dégszeretetét élvezhették a jelenlévők, 
mely sütemények és frissítők felszolgálá-
sával igyekezett megteremteni a közvetlen, 
barátságos hangulatot. 

A Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társa-
ság, mint szervező egyesület köszönettel 
tartozik mindazon civil szervezeteknek, 
egyesületeknek, köröknek, akik anyagi ál-
dozatukkal is hozzájárultak az emléktábla 
elkészítéséhez. Név szerint: Baráti Kör, Fa-
luvédő Egyesület, Horgász Egyesület, Ifjú 
Fúvósokért Egyesület, Községi Sport Klub, 
Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub, 
Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány, Tá-
pió Lövész Sport Klub, és a Torockó Baráti 
Társaság. Mellettük külön köszönet azok-
nak a kirándulóknak, akik az egyesület által 
2012. augusztus 8-12. között szervezett 
erdélyi körutazás többletköltségeit vállalták 
az emléktábla elkészítéséhez. Végezetül a 
szervezők nem szeretnének megfeledkez-
ni az önkormányzat, a római katolikus egy-
házközösség, a Kalász Egyesület támoga-
tó együttműködéséről sem. 

Németh Csaba

Miért áll a felújítás a vasútállomás épületén?
Ünnepélyes keretek között került sor 

Maglódon, a Budapestet Szolnokkal ösz-
szekötő 120a vonalon elhelyezkedő 18 
állomás illetve megálló teljes rekonstruk-
cióját jelentő projekt elindítására. Az egyik 
legrosszabb állapotú ingatlanokkal rendel-
kező elővárosi vonal épületeinek felújítá-
sa, korszerűsítése 2012 tavaszára valósul 
meg, a vonal mentén található települések 
és a MÁV Zrt. együttműködésének ered-
ményeként. Olvashattuk 2011. november 
15-i bejegyzéssel a MÁV Zrt. honlapján. A 
nagyszabású felújítási program keretében 
tíz állomáson és megállóhelyen, így Magló-
don, Mendén, Sülysápon, Szőlősnyaralón, 
Tápiószecsőn, Nagykátán, Farmoson, Tá-
piószelén, Tápiógyörgyén és Újszászon a 
meglévő épületeket újítja fel a MÁV. Ezek 
közül 5 helyen elkészültek már a kivitelezé-
si munkák, megtörténtek a műszaki átadás-
átvételek, ahogy 4 esőbeálló építéssel 
érintett megállóhelyen is - ad tájékoztatást 
honlapján az eddig elkészült és még hátra-
lévő rekonstrukciós munkálatokról a vasút-
társaság 2012. július 17-én. Tápiógyörgyén 
2012. tavaszán megállt az építkezés, az 
állomás épülete az utasforgalom számára 
jelenleg használhatatlan állapotban van. 
Félő, hogy az év végéig sem fejeződik be a 
rekonstrukció. A település lakossága jogo-
san aggódik, kíváncsian várja a választ. A 
Faluújság szerkesztőbizottságának kérdé-
seire a vasúttársaság sajtóosztálya részé-
ről Peiper Károly válaszolt. 

Miért állt le az építkezés?
A kivitelezés jelenleg azért nem folyik, 

mert a lebonyolított közbeszerzési eljárás 
nyertes pályázója, a K’- Art Építő Zrt. fize-
tésképtelenséget (csődeljárást) jelentett, 
ezzel egy időben a kivitelezési folyamato-
kat leállította, a területről levonult.   

Mi az oka annak, hogy éppen Tápió-
györgyén félbe szakadtak a munkálatok, 
míg más helyszíneken elkészült az állo-
más épületek felújítása?

Tápiógyörgye állomás és Farmos meg-
állóhely esetében is a K’- Art Építő Zrt. lett 
a közbeszerzési eljárás nyertes pályázója. 
Ezeken a helyszíneken a kivitelező kivitele-
zési folyamatokat leállította és a területek-
ről levonult. A többi vasútállomás esetében 
más cégek nyertek, ezeken a helyszíneken 
hasonló probléma nem állt elő.   

A tápiógyörgyei állomás és az állo-
máshoz tartozó terület mikorra válik ren-
dezetté, amelyen a kerékpárok tárolása 
és a gépkocsik parkolása – hasonlóan, 
mint pl. Nagykátán, Szentmártonkátán, 
Tápiószecsőn stb. - is megoldottá válik, 
a MÁV egyik reklámjának megfelelően 
„parkolj és utazz tovább”?

A MÁV részéről jelenleg a felvételi épü-
let és annak szűk környezetének felújítása 
van folyamatban. A vasútállomáshoz tarto-
zó P+R parkoló, melynek kerékpártároló is 

részét képezi remélhetőleg a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásának 
keretében valósul meg. A parkoló és kerék-
pártároló építési engedéllyel rendelkezik, 
a kivitelező kiválasztása folyamatban van. 
A további részletek ügyében, így például a 
megvalósulás időbeli ütemezése miatt kér-
jük, forduljanak a NIF Zrt. sajtóirodájához.

Mikor várható az építkezés folytatása 
és annak befejezése, reálisan mikorra 
tehető a kész állomás épület átadása? 

A felújítás hátralévő kivitelezési mun-
kálataival kapcsolatos beszerzési eljárás 
elindítása folyamatban van. A nyertes pá-
lyázóval való szerződéskötést várhatóan 
2 hónapon belül tervezzük. A munkákat a 
szerződés aláírása után kezdheti meg a 
nyertes pályázó. A felújítás hátralévő kivi-
telezési munkálatainak várható időtartama 
5 hónap. Az átadás-átvételi eljárások, a 
használatbavételi eljárás várható ideje 1 
hónap. Az épület és környezete ezek után 
lesz átadható az utasok számára.

Németh Csaba
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Megkezdődött az új tanév

Nagy izgalommal várták az oktatás részt-
vevői a 2012/2013-as tanévet. Szeptember 
3-án már az új Köznevelési törvény által 
meghatározottak szerint indítottuk az évet. 

Mit is jelent ez? Eleve már úgy kellett ter-
veznünk, hogy 1. és 5. osztályban minden-
nap legyen testnevelés óra. Ennek eleget 

téve pedagógustársaim nevében is mond-
hatom, hogy ez és a következő év igazából 
meg fogja változtatni életünket, hiszen élet-
be lépnek a kormány reformtörekvései. En-
nek első lépése a mindennapos testneve-
lés bevezetése, és ezt még sok-sok lépés 
fogja követni. Erről szeretném tájékoztatni 
a Tisztelt Olvasókat.

Még ebben az évben, éppen most, a 
napokban jelennek meg a kerettantervek, 
melyek közül nevelőtestületünk választ, 
nyílván az adottságainkhoz legközelebb 
állót. Hozzáadjuk azokat a pedagógiai sa-
játosságokat, egyéni programokat, melyek 
a tápiógyörgyei iskola specialitásai. Ezek 
alapján kell elkészítenünk az új pedagógi-
ai programunkat. Január 1-je után az állam 
veszi át azokat az iskolákat, ahol a telepü-
lés lakóinak száma meghaladja a 3000 főt. 
Ebben a rendszerben az állam feladata a 
fenntartás, az önkormányzat feladata a mű-
ködtetés. Ez azt jelenti, hogy a pedagógiai 
munkához szükséges pénzeket az állam 
adja, az épület működtetése, fűtés, világí-
tás, karbantartás az önkormányzat feladata 
lesz. Az iskola szakmai irányítását Nagy-

kátáról a járási tankerület igazgatója fogja 
koordinálni.

Ezután januártól március végéig átvilá-
gítják az intézményeket, s a Köznevelési 
törvényben meghatározott tanuló létszá-
mok alapján írják elő a 2013/2014-es tanév 
indítását.

Szintén meg kell említeni, hogy folyamat-
ban van a tanfelügyeleti rendszer szervezé-
se, melynek feladata lesz az iskola pedagó-
giai munkájának ellenőrzése.

Állami szinten a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KIK) veszi majd át a 
fenntartói szerepet az önkormányzatoktól, 
s ő koordinálja és irányítja a tankerületek 
tevékenységét is. Úgy gondolom, hogy a 
2013/2014-es tanév feladatairól még most 
korai beszélni, hiszen elég sok a bizonyta-
lanság, de ígérem, időben tájékoztatjuk az 
olvasókat erről is.

Engedjék meg, hogy Hoffmann Rózsa 
államtitkár szavait idézzem befejezésként, 
melyet az országos tanévnyitón mondott.

„ A megújulásra akkor lesz esélyünk, ha 
az összefogás, a kölcsönös bizalom, a hi-
vatástudat, a szakértelem és a szeretet ve-
zérli a köznevelési rendszer egészét.”

Ilonka Zoltán tagintézmény vezető

Köszönetnyilvánítás
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ez-
úton megköszöni KOMÁROMI GYULÁ-
NAK, hogy az iskola nyári karbantartását 
(festését) TÁRSADALMI MUNKÁBAN, el-
lenszolgáltatás nélkül elvégezte. Köszönet-
tel: Ilonka Zoltán és a Tantestület

Nyári szociális gyermek-
étkeztetés

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
nevében köszönjük Vágány Antalné peda-
gógusnak, hogy felvállalta a szociálisan rá-
szorult gyermekek étkeztetésének felügye-
letét az önkormányzati konyhán. Ebben 
az étkeztetési formában ebédet kaptak a 
gyermekek, naponta 85 rászoruló gyermek. 
Ezt az étkeztetést 100%-ban támogatta a 
Magyar Államkincstár.

Varró István polgármester

Egy csodálatos mátrai nap
Reggel még borús volt az idő. Kicsit ké-

sett a busz, de nem volt nagy baj.
Mikor odaértünk, már szépen sütött a 

nap. Először erdőtúrán voltunk, majd busz-
szal Sástóhoz mentünk. Elindultunk egy ös-
vényen, ami egy kilátóhoz vezetett minket. 
A kilátás gyönyörű volt. Mikor beérkeztünk 
Mátrafüredre, kicsit vásároltunk, majd bu-
szunkkal indultunk Tápiógyörgyére.

Nagyon szeretnék még egy ilyen gyönyö-
rű napot! Angyal Sándor 4.b

„Hívogat az iskola, 
kapuját kitárja…”

Ezekkel a gondolatokkal nyitottuk meg 
a 2012/2013-as tanévet szeptember 
3-án. Nagyon nagy izgalommal készültek 
az első osztályosok erre a napra, hiszen 
életük egyik legszebb pillanata volt a tan-
évnyitó.

Az első osztályos tanítónénik és az ötö-
dikes gyerekek kíséretében ajándékkal 
és színes egyensapkában léptek be a kis-
diákok az iskolába. A Csipet Csapat zené-
jére, tapssal fogadta a közönség az új ta-
nulókat. A Himnusz hangjai után Miskolczi 
Alexandra köszöntötte az elsősöket, majd 
Földi Tamás és Schaffer Tünde szavalata 
következett.

Iskolánk igazgatója, Ilonka Zoltán kö-
szöntötte vendégeinket és az előttünk álló 
tanév céljairól és feladatairól beszélt.

Sándor Erzsébet óvodapedagógus, a 
társulási intézmények jelenlegi vezetője a 
tanulásra és a fegyelemre hívta fel a tanu-
lók figyelmét.

A Szózat után vidám indulókat játszott 
a zenekar és az osztályok elfoglalták a 
termeket. Megkezdődött az első tanítási 
nap.

Ezúton köszönöm meg Kamuti Harmat 
nyolcadik osztályos tanulónak, hogy vál-
lalta a narrátor szerepét.

Reményeink szerint jövőre kicsik és na-
gyok együtt énekelik majd a Himnuszt és 
a Szózatot az iskolai ünnepeken.

Tóth Lászlóné

Iskolánk új pedagógusa
Nevem Litkei Máté. Jászberényben szü-

lettem és ott is lakom. 2007-ben végeztem 
Egerben matematika-testnevelés szakon.

Tavaly nősültem, idén született egy gyö-
nyörű kislányom. Az idei tanévtől a györgyei 
iskola tantestületét erősítem.

Felhívás
Kérjük a lakosságot, hogy a felesleges-
sé vált háztartási eszközöket, lakástex-
tilt, ruházatot és bármit, amire már nincs 
szüksége, de még használható, legye-
nek szívesek a Tápiógyörgyei Vöröske-
reszt irodájába kedd, csütörtöki napo-
kon 16 - 17-ig behozni.
Sürgősen keresünk kályhákat, hűtő-
szekrényeket, tűzhelyeket, amelyek 
gázpalackról üzemeltethetők!
Ha a szállítás nem megoldható, az aláb-
bi telefonszámokon értesíthetnek ben-
nünket:

70-282-34-47, 70-248-30-97

Köszönettel:
Vöröskereszt helyi szervezete
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A tankötelezettségre vonatkozó előírá-
sok a 45.§.(2) bek. szerint 2013. január 
1-jétől így változnak:
- az óvoda 2014. szeptember 1-jétől kezdő-
dően 3 éves kortól kötelező.
-  2013. január 1-jétől az augusztus 31-én 
a 6. életévét betöltött gyermek tankötelessé 
válik, de legkésőbb az azt követő évben. 
- a tankötelezettség kezdetéről dönthet 
2013. január 1-jétől
- az óvoda vezetője, 
- az iskolaérettségi vizsgálat alapján a 
Szakértői Bizottság. 
- a 9. évfolyamot a 2011/2012-es tanévben 
és korábban kezdő tanulók tankötelezett-
sége 18. életév betöltéséig tart. 
- a tankötelezettség a tanuló 16. életévé-
nek betöltéséig tart. 
- SNI tankötelezettsége meghosszabbítha-
tó a 23. életév betöltéséig. 

Erről a Szakértő Bizottság szakértő vé-
leménye alapján az iskola igazgatója dönt. 

A tanulókra vonatkozó előírások:
- melyek 2012. szeptember 1-jén léptek 
hatályba. Az 1-8. évfolyamon országosan 
egységes követelmények szerinti oktatás 
folyik.
- 3 éves a szakiskola, majd a tanuló két év 
alatt készülhet fel az érettségire.

Pedagógusokra vonatkozó előírások
- a pedagógusok továbbképzési kötelezett-
sége 50 helyet 55 éves korukig tart
- heti 5 testnevelés óra bevezetése
- kötelező mindennapi testnevelést az 1. 
5. 9. évfolyamokon felmenő rendszerben 
megszervezni,

- óraadó tanár, aki legfeljebb heti 10 órában 
van alkalmazva.

Mindezek mellett a törvény korlátozza az 
intézményben nem pedagógus dolgozók 
számát is. 

A következő tanévtől
- a Híd-I a középiskolába fel nem vett ta-
nulókat készíti fel a középiskolai tanulásra
- Híd-II a legalább 6 osztályt végzett 15 
évet betöltött tanulókat készíti fel a szakis-
kolára, ezek az általános iskolákban és a 
középiskolákban szervezhetők,
- kötelező lesz a hittan vagy erkölcstan ok-
tatás az 1. és 5. évfolyamon.

Szintén 2013 szeptemberétől változik: 
- a munkahelyen eltöltött idő aránya
- ettől az időponttól kell az új osztálylétszá-
mokat bevezetni (97.§.18.bek.)
- bevezetik a részben délutáni oktatást, ami 
nem azonos az egész napos iskolával.

2013. január 1-jétől az óvodák kivételé-
vel állami fenntartásba kerülnek az oktatási 
intézmények.

A törvények hatályba lépése felmenő 
rendszerben történik, ezért az 1993.évi 
LXXIX.tv.a közoktatásról és a 2011.évi 
CXC.tv. a nemzeti köznevelésről egyaránt 
hatályos lesz. 

A Köznevelési Törvény újra fogalmazza 
a gyermekek, tanulók kötelezettségeit és 
jogait, illetve a szülő kötelességeit és jogait. 

A szülőt kötelezettségének betartására a 
Kormányhivatal kötelezi. 

A törvény alapos és pontos definícióval 
határozza meg a tanulási és viselkedési 
problémával küzdő gyermekek diagnózisát. 

Új fogalmat vezet be: a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermek/tanuló. Ebbe a csoportba 
azok a gyermekek tartoznak, melyek más-
ságuk, speciális voltuk, problémájuk alap-
ján a többi gyermekkel nem tudnak azonos 
módon haladni. 

A különleges bánásmódot igénylő tanu-
lóknak három csoportja van. 

a) SNI gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 
a Szakértői Bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értel-
mi- vagy beszédfogyatékos, több fogyaté-
kosság együttes előfordulása esetén hal-
mozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

b) BTMN gyermek, tanuló: az a különle-
ges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a Szakértői Bizottság szakértői vélemé-
nye alapján az életkorához viszonyítottan: 
- alulteljesít, 
- társas kapcsolati problémái vannak, 
- tanulási, magatartásszabályozási hiá-
nyosságokkal küzd, 
- közösségbe való beilleszkedése, szemé-
lyiségfejlődése nehezített, de nem SNI!

c) Kiemelten tehetséges gyermek, ta-
nuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki átlag feletti, általános 
vagy speciális képességek birtokában ma-
gas fokú kreativitással rendelkezik és fel-
kelthető benne a feladat iránti erős motivá-
ció, elkötelezettség.  

2012 szeptemberétől elindult tehát egy 
hosszú folyamat, amely a Nemzeti közne-
velési törvényben foglaltakat valósítja meg. 

A Köznevelési Törvény hatályba lépése miatt 
életbe lépő változások 2012-ben, és 2013-tól

Katona Gizella logopédus

A mai világban az ember fejlődésének 
egyik legrosszabb velejárója a folyama-
tos szeméttermelés, és mint ezt mindenki 
tudja ezzel a tevékenységünkkel súlyos 
környezetszennyezést hajtunk végre. A 
háztartási hulladékot többféleképpen lehet 
hasznosítani, ezek közül a legfontosabb az 
újrahasznosítás, amit csak a szelektív hul-
ladékgyűjtéssel lehet elérni. A zöld hulladé-
kok komposztálásával ezek a hulladékok is 
értékké válnak.

A komposztálással kapcsolatban az első 
felmerülő kérdés az lehet, hogy hol kom-
posztáljunk és hogy miből a legmegfele-
lőbb megcsinálni a komposzttárolót? Hát ez 
igen egyszerű. Falun élünk, kertes házak-
ban, udvarunkon egy árnyékos, kicsit eldu-
gottabb szeglet kiválóan alkalmas a kom-
posztálónk felállítására. Ha csak erkély áll 
rendelkezésünkre, akkor oda is lehetséges 
egy műanyag tároló elhelyezése. Miben 
gyűjtsük a zöld hulladékot? Tárolót mi ma-
gunk is készíthetünk, fából, fém drótháló-
ból, rácsból, bontott téglából, de akár vásá-
rolhatunk is. Ha úgy döntünk, hogy inkább 
megvásároljuk akkor a legalkalmasabb a 

műanyag siló. Mit is komposztálhatunk? A 
komposztálható hulladékok közé tartoznak 
a vágott fű, a gallyhulladék, az összes zöld-
ség-gyümölcshulladék, sövények bokrok 
nyírásából származó nyesedékek, gyom-
növények, a kávézacc, tea filter vagy akár 
a fahamu is. Hogyan is komposztáljunk? 
Gyűjtsük külön! Rakjuk egy helyre ösz-
sze! Ha felaprítjuk és időnként megkever-
jük gyorsíthatjuk a folyamatot. Ezek után 
várunk, hagyjuk összeérni az anyagokat! 
Ezek után a dolgunk már csak annyi, hogy 
átrostáljuk, és már hasznosíthatjuk is. Akár 
szobanövényeket, akár egynyári virágokat 
is ültethetünk bele de konyhakertünk talaját 
is feljavíthatjuk. Meddig kell érlelni? Mikor 
lesz rostálható a komposzt? A komposzt a 
kiindulási anyagoktól (mekkorák, fa illetve 
zöld hulladékok-e…) és a körülményektől 
hőmérséklet, csapadék…) függően 3-36 
hónap alatt érik meg. Ezt szemmel és ta-
pintással ellenőrizhetjük, ha egyöntetű, 
sötét színű, porhanyós anyag keletkezett 
kész a folyamat. Utolsó felmerülő kérdés a 
miért jó, ha komposztálunk? Azért, mert aki 
komposztál, csökkenti a háztartási hulladék 

mennyiségét, kiváló minőségű virágföldet 
készíthet nagyon egyszerűen és olcsón, 
védi a környezetet és a velejáró rendszeres 
testmozgás a friss levegőn, sem elhanya-
golható egészségmegőrző szerepet tölt be. 
Ezeken kívül sok talajlakó hasznos élőlény-
nek biztosítunk élőhelyet. Remélem sok ol-
vasót sikerült meggyőznöm a komposztá-
lás hasznáról és többen fognak a jövőben 
komposztálni.

A komposztálás legfontosabb tudnivalói

Kiss Vivien 14 év
Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia



Békéscsaba város huszonhatodik al-
kalommal rendezte meg Zenei Ifjúsági 
Találkozóját, azaz a ZENIT-et. Fúvósze-
nekarok, mazsorett- és tánccsoportok ta-
lálkoztak Békés megye székhelyén, hogy 
megünnepeljék a zenét, a zeneoktatást, 
méltóképp elbúcsúztassák a nyarat… 

Mit csinál a leleményes zenekaros? 
Az augusztus 20-i hosszúhétvégét még 
tovább nyújtja!  Nekünk már csütörtökön 
reggel kitört a szabadság, a kis csapat ru-
tinosan összekészítette a hangszereket, 
és buszra szállt. Ezt a napot mindenki sza-
badprogramokkal töltötte el. Ismerkedtünk 
a várossal, aminek egyes részei már gyö-
nyörűen megújulva vártak bennünket, más 
részeken pedig jelenleg is zajlik a belváros 
nagyszabású rehabilitációja a Dél-alföldi 
Operatív Program keretében. 

Péntek reggel már mindenki izgult kicsit 
a megmérettetések miatt, ezért alapos 
próbát tartottunk a szállásunkként szolgáló 
Jókai Kollégium egyik termében. A zenénk 
hangja pedig a terem ajtaja elé csalogat-
ta a diákszálláson megvendégelteket…  A 
délután kötött program nélkül telt, néhá-
nyunk strandra vágyott pihenés gyanánt; jó 
páran pedig az aktív kikapcsolódás élhar-
cosaiként kerékpárokat béreltünk a Körös 
Völgye Látogatóközpont kedves munka-
társaitól. A városban egyébként kiemelke-
dően magas a kerékpárosok száma, autót 
alig, viszont stílusos kétkerekűt és gazdá-
ját rengeteget látni. Ez a jól kiépített infra-
struktúrának és a városvezetés támogató 
magatartásának köszönhető. A stílusos, 
görbevázas beach cruiser, és az extraké-
nyelmes ranger városi bringáinkkal felsze-
relkezve (haza akartuk őket hozni, de saj-
nos a buszon nem fértek volna el, csupán 
ennyi választott el bennünket attól, hogy 
Tápiógyörgyét is megfertőzze a cruiser-
életérzés) senkit nem ijesztett meg az a 
nagyjából húsz kilométeres túraútvonal, 
ami a pósteleki kastélyromhoz, az egykori 
Wenckheim kastély romjaihoz vezetett. Az 
impozáns épület csupán harminc évet élt 
meg, a második világháború után a kör-

nyékbeliek széthordták, felújítására nem 
került sor. Franciakertje azonban túlélte a 
megpróbáltatásokat, a kastély omladozó 
falaival és a filmbe illő zegzugos alagsorral 
együtt varázslatos hangulatot teremt. Aki 
arra jár, feltétlenül látogassa meg! 

Minden reggelünk próbával telt, az es-
téinket javarészt a Csaba Center előtt ki-
alakított fesztiváltéren töltöttük, gyanúsan 
figyelve hét ¨ellenfelünk¨ zenéjét. Méreget-
tünk az erőviszonyokat, és magabiztosan 
megállapítottuk, melyik darabokat játsszuk 
jobban, melyik darabból van jobb hangsze-
relésű kottánk, és mi az, amiben még fej-
lődnünk kell. Természetesen ilyen alig van! 

A mi nagy napunk, a nagyközönség és 
a szakmai zsűri előtti bemutatkozásunk 
szombat este volt. Nagy rutinnal, de ugyan-
akkor kicsit a kezdők félelmével léptünk a 
tribünre. Tatai József karnagyunk – a fa-
lunapon már bemutatkozott vezetőnkként 
Tápiógyörgye lakói előtt – első alkalommal 
dirigálta fúvószenekari megmérettetésen 
a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekart. A 
feszültség tapintható volt, de Józsi szakér-
telme, figyelme, gondossága és a rutinunk 
könnyen átlendített minket az akadályo-
kon.  A koncert nem kötelesség, tisztán 
örömzene volt. Meg is lett az eredménye!  
Köszönet érte mindenkinek, aki szereplője 
volt!  

Aznap este belecsöppentünk egy iga-
zi, jól szervezett karaoke buliba is, még 
a fellépéstől felhevülve, egyenruhában! 
Hivatásos hangulatmester, szuper hangú 
profi énekes srác bátorított bennünket is 
szereplésre. A kevésbé bátrak csoportokat 
alakítva választottak előadandó dalokat. 
A hely törzsvendégei, illetve a legbátrabb 
jelentkezők önálló produkcióval léptek fel, 
már ha a közönség – nagy lelkesedésé-
ben – nem kiabálta túl az előadót! Komoly 
ének-viadal alakult ki a profi énekes, és 
a legjobb hangú zenekaros srác között.  
Innen üzenném a profi énekesnek, hogy 
szép dolog a második helyezés is! Hirtelen 
felcsendült Michael Jackson We are the 
world című száma – zenekarunk himnu-

sza, minden zenekaros buli kötelező tar-
talmi eleme – amikor az összes györgyei 
a tánctér közepére gyűlve, egy emberként, 
néhol hamisan, néhol kicsit megkésve, 
szöveget felcserélve, de tiszta szívből éne-
kelte.  Ilyen összetartó bandát nem sokat 
láttak még arrafelé! 

Vasárnap koncertet adtunk, illetve az 
előző napok fáradalmait pihentük ki az Ár-
pád Gyógy- és Strandfürdőben. 

Hétfő délután tartották a díjkiosztóval 
egybekötött gálát, ahol már csak néhány 
zenekar szerepelhetett a Városháza előtti 
rendezvénytéren. A félórás műsorunk után 
nagy izgalommal vártuk az eredményhir-
detést. A zsűri tagja volt Neumayer Károly 
trombitaművész, a Pécsi Tudományegye-
tem docense, Ménes Aranka, a Bartók 
Rádió szerkesztő-műsorvezetője, illetve 
Köles István alpolgármester úr. 

A koncertsorozat nívódíját a Körösparti 
Vasutas Koncert Fúvószenekar érdemelte 
ki kimagasló produkciójával. Ezúton is gra-
tulálunk nekik! 

És következzék a mi büszkesé-
günk! Zenekarunk a „Kiemelkedő 
tehetséggondozásért”-díjat érdemelte ki. 
Az oklevelet és a serleget Köles István, 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű-
lése Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és 
Sportbizottságának elnöke, a zsűri tagja 
adta át Zenekarvezetőnknek. 

Szívet melengető érzés volt számunkra 
a Toperczer házaspár gratuláló levele!  Jó 
szülőként továbbra is figyelemmel követ-
nek bennünket, mi pedig igyekszünk tu-
dásunk szerint a legjobbat nyújtani, ahogy 
tanították! 

Itt is köszönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak, akik támogatásukkal, szer-
vező munkájukkal eljuttattak bennünket 
erre a nívós találkozóra! 

Srácok! Jövőre, veletek, ugyanott?
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Zenekarunk a ZENIT-en

Gergely Zsuzsanna Sára

Tisztelt Állattartók!
Amennyiben 2012-ben elmulasztot-

ták az ebek veszettség elleni kötelező 
oltását, kérjük, 2012. november 10-ig 
ezt pótolják!

A veszettség oltás elmulasztása 
szabálysértési eljárást, és az állat kár-
talanítás nélküli végleges elaltatását 
vonja maga után.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 
a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) kormányrendelet módosítása 
értelmében, 2013. január 1-jétől a 4 
hónaposnál idősebb kutya csak egye-
di, mikrochippel történő megjelöléssel 
tartható.

Kérjük, időben keresse fel
állatorvosát!



2012. szeptember 22-én az Egyesület 
rendkívüli közgyűlést tartott, melynek fő 
napirendi pontja az egyesület nevének 
megváltoztatása, valamint a közhasznú-
sággal kapcsolatos jogállásának meg-
változtatása. Erre azért volt szükség, 
mert ezek nélkül a változtatások nélkül 
az egyesület 2013-ban semmilyen tá-
mogatásban nem részesült volna. A köz-
gyűlés egyhangúan a Tápiógyörgyei Fa-
luvédő és Polgárőr Egyesület nevet fo-
gadta el - ezzel is tisztelegve az alapító 
tagok előtt -, valamint megszavazta az 
Alapszabály módosítását, melybe bele-
foglalta, hogy ezentúl közhasznú egye-
sületként folytatják a tevékenységüket.

Településünkön jelentősen csökkent 
az elkövetett bűncselekmények száma. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy lankad-
hat a figyelmünk, vagy, hogy kevésbé 
kell odafigyelnünk az értékeinkre. Ezért 

szeretném felhívni a lakosság figyelmét 
néhány „alapszabályra”. A lakást illetve 
a kaput akkor is tartsák zárva, amikor 
otthon tartózkodnak. Gondoskodjanak 
a melléképületek megfelelő zárásáról. 
Ajtó és kapunyitás előtt minden esetben 
győződjön meg az Önhöz érkező sze-
mély kilétéről! Ha idegenek csengetnek 
be, és valakit keresnek, szolgáltatást, 
vásárlást ajánlanak, vagy valamilyen 

apróságot kérnek, ne engedje be őket 
lakásába. A „hivatalos személyektől” is 
kérje el az igazolványukat. Lakáskulcsát 
ne tartsa igazolványaival egy helyen, 
mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” se-
gítséget ad pontos lakcímével. Amikor 
vásárolni megy, a pénztárcáját ne a be-
vásárlókosárban tartsa, hisz onnan egy 
mozdulattal ki lehet emelni.

2012. szeptember 21-én megrende-
zésre került a Kastélykert Óvoda közbiz-
tonsági napja a strandkertben. A gyere-
kek megismerkedhettek a Polgárőrség 
valamint a társszervek - Rendőrség, 
Tűzoltóság – felszereléseivel, gépjár-
műveivel. A focipályán kialakított aka-
dálypályán a kerékpárral érkező gyere-
kek próbára tehették az ügyességüket. 
A legügyesebbeket elismerő oklevéllel, 
valamint egy apró, ám igen hasznos 
ajándékkal jutalmaztuk meg. Köszönjük 
mindenkinek a részvételt, és gratulálunk 
a nyerteseknek!

Németh Csaba

Pokoltanyai Ügyességi és Családi Nap

2012. szeptember 22-én a Pokolta-
nyai Lovas Egyesület részéről második 
alkalommal került megrendezésre az 
Ügyességi és Családi Nap. A szervezők 
célja a lovas sport iránt érdeklődő és ab-
ban jeleskedő gyerekek számára lehe-
tőséget teremteni tudásuk és fejlődésük 
bemutatására szüleik és barátaik előtt. A 
kellemes időjárásnak és az ideális kör-
nyezetnek köszönhetően a haldokló ta-
nyavilág egy napra ismét megtelt élettel, 
az egykori utcák gyerekektől, felnőttek-
től, érdeklődő járókelőktől voltak hango-
sak. 

Az istállók előtt már a reggeli órákban 
folyt a lázas készülődés, a lovak felsze-
relése, tisztogatása, felkészítése mind 
az ifjak részéről valósult meg. Miközben 
az érdeklődők egyre inkább szállingóz-
tak, bemutatásra került a verseny hely-
színe, lassan elfoglalta helyét a közön-
ség. 

A rendezvény délelőtt 10 órakor a 

Zagyvarékasi Holdfény Mazsoret Cso-
port fellépésével vette kezdetét, majd 
a versenyszámok ismertetése követ-
kezett. A délelőtt folyamán elsőként a 
futószáras kategóriában a legkisebbek 
mérték össze tudásukat, majd a kezdő 
csoport tagjai mutatták be ügyességü-
ket. A versenyzőknek előre kitűzött, aka-
dályokkal terhelt pályán kellett lovaikat 
végigvezetni, miközben célba dobással, 
zsákban futással szerezhettek maguk-
nak pontokat. A déli órákban már kelle-
mes illatok terjedtek a levegőben, mint 
nemsokára kiderült, az éhes közönséget 
bográcsban főzött babgulyással kínálták 
a szervezők. 

Ebéd után folytatódtak a programok, 
előbb a haladó kategóriában lovas 
ugróverseny következett, majd ered-
ményhirdetés zárta a megmérettetést. 
A házigazdák jóvoltából mindenki meg-
ismerhette az állatokat, futószáras ve-
zetéssel kipróbálhatta a lovaglást. Ezt 

követően Kerekes György jóvoltából egy 
igazi híresség Buck Viktor tartott csikós 
bemutatót. A jászberényi fiatalember 
gyerekkorától lovagol, alapítója és aktív 
tagja a Jász Lovas Bandériumnak. Két 
lóval érkezett Pokoltanyára, összeszo-
kottsága a lovakkal lenyűgöző műsort 
adott. A jelenlévők ízelítőt láthattak a 
pusztai csikós virtuskodásból, amikor a 
csikós két ló hátán állva vágtázott. 1999-
ben a Kecskeméti Kettesfogathajtó-
világbajnokságon ezt 12 lóval hajtotta 
végre, amivel Guinness-rekordot dön-
tött.

A délután hátralévő részében a lo-
vaglás mellett más sportokban is kipró-
bálhatták magukat a résztvevők. Tóth 
István Szászberekből érkezett vadász 
íjászatra hívta a vendégeket, majd Ba-
lázs Lászlónak köszönhetően motoros 
sárkányrepülőről lehetett megtekinteni a 
környéket. Az esti órákban még hosszú 
ideig elbeszélgettek a barátok, jó ízű va-
csora zárta a kellemes napot. 

A Pokoltanyai Lovas Egyesület jövőre 
is szeretné megszervezni a programot, 
melyre bátorítást adhat a látogatók nö-
vekvő létszáma. Míg 2011-ben 110-en 
tekintették meg az eseményt, addig 
2012-ben 162-re növekedett a megjelen-
tek létszáma. Mindezek mellett számos 
fejlesztési elképzeléssel rendelkeznek a 
lovasok, az istálló bővítése, karámépí-
tés, a tornyos épület megmentése és új 
lovak vásárlása egyaránt a tervek között 
szerepel. 
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A Faluvédő Egyesület hírei

Kondor Zsolt
szolgálatvezető
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Németh Csaba

Támogatás az abrudbányai magyar közösségnek

2012. augusztus 8-12. között idén is meg-
szervezte nyári autóbuszos kirándulását a 
Torockó Baráti Társaság. A kitűzött cél a 
dél-erdélyi szórvány magyarság történelmi 
emlékhelyeinek, működő intézményeinek, a 
nemzeti hagyományt és anyanyelvet ápoló 
szervezett közösségeinek felkeresése volt. 
A kirándulásra ez évben is bárki jelentkez-
hetett, a szervezők célja ezúttal is a széles 
rétegek megszólítása volt, melynek köszön-
hetően az indulás napjára megtelt az ötven 
személyes autóbusz. 

A történelmi emlékhelyek sorában sze-

repelt a vajdahunyadi és dévai vár, Gyula-
fehérvár régi városközpontja a római kato-
likus székesegyházzal, Nagyszalontán az 
Arany János Emlékmúzeum, de ide tarto-
zott a haza út során megtekintett Kolozsvár 
régi belvárosa is. Aradon az 1849. október 
6-án kivégzett tábornokok emlékhelyén, 
Magyarigenben az 1848. évi polgári áldoza-
tok tömegsírjánál helyzeték el koszorújukat 
a jelenlévők. Szászsebesen az evangélikus 
templom falai között az erdélyi szászok 
történelmével, építészeti kultúrájával, a 
csernakeresztúri tájházban a bukovinai szé-
kely telepesek életével ismerkedhettek meg 
az utasok. Déván a Téglás Gábor Iskola-
központ nyújtott betekintést a szórványokta-
tás élő nehézségeibe, majd a Szent Ferenc 
Alapítvány székházában helyezte el ado-
mányát a kirándulók csoportja. Torockón a 
táji és építészeti környezet kápráztatta el a 
régi és új utasokat egyaránt. 

A kirándulás kiemelt célja volt az 
Abrudbányai és Verespataki Magyar Kul-
turális Egyesület vezetőivel való találko-
zás. Az utóbbi két település kevésbé ismert 
a turisták előtt, legfeljebb a verespataki 
aranybánya ügye vonzza a kíváncsiskodó-
kat. A szervezők szándéka azonban nem 
ez, hanem a helyben élő maroknyi magyar 
közösség felkeresése és támogatása volt. 
Verespatakon és Abrudbányán külön-külön 
nem tehető száz főre a magyarok létszáma, 
ráadásul az előbbi kisvárosban a nyelv- és 
identitásvesztés súlyos állapotába kerültek 

a megmaradt családok. Magyar iskola száz 
km-es körzeten belül nem létezik, az anya-
nyelv és nemzeti kultúra ápolása intézmé-
nyesített formában csak a történelmi egyhá-
zak templomaiban működik. Abrudbányán 
szívet facsaró látványt nyújt a hívek nélkül 
maradt beszakadt tetejű unitárius temp-
lom, de Verespatak református egyháza 
sincs sokkal jobb állapotban. A Kulturális 
Egyesület éppen ezeknek a szomorú fo-
lyamatoknak a megállításán dolgozik tör-
ténelmi megemlékezések, magyarországi 
kirándulások, vasárnapi magyar nyelvórák 
szervezésével. A helyiek büszkesége a né-
hány éve megszervezett Magyar Kulturális 
Napok Abrudbányán, az egyik nagy álmuk 
pedig az Apafi Mihály erdélyi fejedelemről 
elnevezett közösségi ház létrehozása. A 
célokért Kopenetz Lóránd gyógyszerész és 
Gábor Ferenc református lelkész vezetésé-
vel küzdenek az egyesület tagjai. A szomo-
rú állapotokat és a nagy reményű terveket 
ezúttal Medrea Andreea és Tasnádi Esztella 
mutatta be, az utóbbi hölgy a magyar nyelv-
órák szakmai vezetője. 

A Torockó Baráti Társaság alapszabá-
lyában lefektetett céloknak megfelelően, 
valamint a kirándulók hozzájárulását meg-
köszönve pénzbeli adománnyal és iroda-
szerek ajándékozásával támogatta a helyi 
közösséget. Az egyesület nevében köszö-
net a házigazdáknak az érdekes és magas 
szintű tájékoztatásért, az emberi és őszinte 
vendégszeretetért. 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minazoknak, 
aki mély fájdalmukban együtt érez-

ve kísérték utolsó útjára

Seres Sándorné
Bende Mária (Ildikó)

1937-2012
és sírjára az emlékezés virágait 

elhelyezték
Gyászoló család

KALÁSZ találkozó

Nagy örömünkre szolgált a rendez-
vény, igen készültünk, vártuk augusztus 
11-ét. Újjáalakulásunk 20 évfordulója volt. 
A KALÁSZ nagy múltra tekint vissza. Ré-
gen csak lányok voltak tagok, majd ké-
sőbb már asszonyok is tagok lettek.

A központ is részt vett, megtiszteltek 
jelenlétükkel. Vendégeink szentmisén 
vettek részt. Majd a Faluházban fogadtuk 
őket és ebéddel vendégeltük meg. Utána 
műsor következett a vendégek részéről. 
Így telt el a szép nap, melyre szeretettel 
emlékezünk vissza.

Köszönöm minden segítőnknek, akik 
segítettek a rendezvény előkészületében.

Varró Antalné

JÓ MAGYARNAK LENNI!
Szentágothai János professzor úr az 

Akadémia volt elnöke, nemzetközi hírű agy-
kutató születésének 100. évfordulója alkal-
mából 2012-t az UNESCO Szentágothai - 
emlékévvé nyilvánította. 

Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnöke az 
alábbiak szerint emlékezik reá:

„ – Nagy ívű visszaemlékezés helyett 
hadd érzékeltessem egy történettel, hogy 
Szentágothai János nemcsak kiváló tudós 
és tanár, hanem nagyszerű, gerinces em-
ber is volt. 1957. március 15-e előtt a pro-
fesszor a pécsi egyetemen tartott előadást. 
Az volt akkoriban a szokás, hogy amikor 
a terembe lépett, mi, diákok felálltunk. Az-
nap viszont a szokásával ellentétben nem 
intett, hogy üljünk le. Fekete öltönyben, 
fekete nyakkendőben csak állt, némán, 
vigyázzban, és ezt tette minden diák; a légy 
zümmögését is meg lehetett volna hallani 
abban a nagy előadóban. Gesztusában 
benne volt minden; hogy erősek vagyunk, 
hogy állva maradunk. Olyan egyéniség volt, 
aki sugározta az emberséget, a tisztessé-
get, az erkölcsöt és tudást. Úgy volt nagy 
magyar ember, ahogy Kodály Zoltántól, 
Bartók Bélától Illyés gyulán át Teller Edéig 
legnagyobbjaink mindegyike: egyszerre eu-
rópai és büszke hazafi.” J.L.

Komposztálható 
hulladékgyűjtés:

Október 20.
(szombat)

November 5., 9.
December 3.
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Nyugdíjasnap
Sok éves hagyományhoz hűen ez év-

ben is megrendezésre került a Nyugdíjas 
nap, melyen kifejezhetjük szeretetünket, 
tiszteletünket és megbecsülésünket.

Nagy örömömre szolgált, és köszönöm, 
hogy ilyen szép számban megtiszteltek 
jelenlétükkel!

Sütő András gondolatait idézem: „Ön-
magát becsüli meg minden nemzedék az 
által, hogy tudomásul veszi: a világ nem 
vele kezdődött!”

A mi világunk önökkel az önök életével, 
munkásságával kezdődött.Önök építették  
meg azt a jelent, amelyben a mi generáci-
ónk, egy újabb nemzedék jövőjét alapoz-
hatja meg!

Mindennapi munkánkhoz az elődök 
példáiból meríthetünk erőt, hitet és bá-
torságot! Feladatunk lehetővé tenni az 
idős korhoz méltó életet, támaszt nyújta-
ni, segíteni önöket, hogy a hosszú évek 
kemény munkája után örömteli életet él-
hessenek.

Munkatársaimmal az ünnepség meg-

szervezése és lebonyolítása során, arra 
törekedtünk, hogy önöket méltóképpen 
ünnepelhessük, és elégedettek legyenek 
ezen a napon. Ezúton szeretném megkö-
szönni mindenkinek ki részt vett és mun-
kájával hozzájárult mind ehhez!

Hálás köszönetemet fejezem ki a Gon-
dozási Központ lakóinak, a Diák színját-
szó kör és a Vadvirág Nyugdíjas Klub tag-
jainak, hogy színvonalas és szórakoztató 

előadásukkal tették még emlékezeteseb-
bé a Nyugdíjas napot! Fontos dolog szá-
momra, hogy érezzék szeretettel, gondo-
lunk önökre és nem csak ezen a napon, 
hanem az év minden napján.

Ezúton kívánom önöknek, hogy jó 
egészségben, nyugalomban és derűben 
éljék meg a mindennapjaikat!

Kiss Erika
Gondozási Központ vezető

2012. szeptember 30-án a tápiósze-
csői Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 
(TTA) megrendezte a 10. Szecsői futó-
napot. Mivel a TTA képviseltette magát a 
györgyei falunapi futóversenyünkön, így 
a Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
felhívást intézett a györgyei futóverse-
nyen indultakhoz, hogy illendő módon 
részvételünkkel viszonozzuk a nyári itt-
létüket és az akkor tőlük kapott díjakat. 
A verseny előtt Alapítványunk – szerény 
anyagi körülményeihez igazodva – ado-
mánnyal járult hozzá a TTA versenyéhez.

Sajnos a felhívásra nem volt komoly 
érdeklődés, azért mégis 2 fő gyermek és 
1 felnőtt képviselte a györgyei futókat.

A verseny színvonalas megrendezésű 
volt és számos korosztályban, változatos 
távokon több mint 500-an indultak. Futó-
ink tisztes helytállással a saját mezőnyük 
első harmadában végeztek.

Külön érdekesség volt, hogy a 10 ki-
lométeres távot a londoni paralimpikon 
Orbán Csaba (Ezüsthegyi Kabóca) tár-
saságában futhattuk. A verseny után a 
frissítő sátornál meg is vitattuk a verseny 
történéseit és meginvitáltuk a 2013-as 
falunapi futásunkra. A meghívást öröm-
mel fogadta és ígéretet tett, hogy jövőre 
kísérőjével (ő ugyanis vak futó) ellátogat 
Györgyére.

Ahogyan már jeleztük, sajnos a falu-
napi futóversenyt követően nehéz volt 
találni olyan futót, aki képviselte volna 
falunkat a szomszédos településeken. 
Mivel alapítványunk egyik fő célja, hogy 

közös testmozgásra invitálja községünk 
sportolni vágyó lakosait valamint, hogy 
a györgyei gyermekek, fiatalok szerve-
zetten mozogjanak rendszeresen, így 
szervezett keretek közé kívánjuk terelni 
a testmozgást falunkban, amely hasznos 
közösségnevelő és egészségmegőrző 
eszköz. Ennek keretében örömmel vet-
tük, hogy Molnár Zsolt a Budapest Sport-
irodától Futónagyköveti címet kapott. E 
cím jó ok arra, hogy szerveződjön köz-
ségünkben egy kisebb futó közösség, 
amely nem csak saját maga örömére, de 
településünk hírnevének öregbítésére a 

későbbiekben akár csoportosan is képvi-
selje Tápiógyörgyét. Terveink szerint heti 
rendszerességgel tartanánk futó és ál-
lóképességi edzéseket. Természetesen 
ehhez elengedhetetlen, hogy felmérjük 
az igényt és közösen megbeszéljük az 
időpontokat és helyszíneket. Így kérünk 
mindenkit, hogy amennyiben erőt és 
szándékot érez egy kis egészséges kö-
zösségi testmozgáshoz, az jelentkezék 
az Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
honlapján található elérhetőségeken, 
vagy a Facebook BSI Futónagykövet Tá-
piógyörgye portálon!

Szecsőn is futottunk

M. Zs.



MZs: -Kérem, mondjon pár monda-
tot magáról. 

VN: -Vajon Norbertnek hívnak. Tá-
piószelei vagyok, de jelenleg Cegléden 
élek. Építőipari vállalkozást vezetek, de 
ez mellett sok mással is foglalkozom. 
Életemben jelentős szerepet tölt be a 
szabadtérben végzett tevékenység, sze-
retem a természetet, mind munkakörnye-
zetként, mind pedig kikapcsolódás és pi-
henés esetén. 

MZs: -Honnan ismeri Tápiógyör-
gyét, van-e valamilyen kötődése köz-
ségünkhöz?

VN: -Mint említettem tápiószelei va-
gyok, de Györgyén is élnek rokonaim. 
Gyerekkoromban sokat jártam itt, ezért 
mind a mai napig sok barátom és isme-
rősöm van a községben. 

MZs: -Miért és hogyan esett a vá-
lasztása a tápiógyörgyei III-as halas-
tóra? 

VN: -5 évvel ezelőtt még gondolatban 
sem foglalkoztam a horgászattal. Ha 
akkor megpillantottam volna a mai ön-
magam, talán el se hiszem, amit látok. 
Mégis 3-4 évvel ezelőtt belekóstoltam 
a horgászatba. Azóta nem csak a hob-
bimmá, hanem mindennapi feladataim 
részéve lett, a tóval és a horgászattal 
való foglalatosság. Györgyei barátaim 
mesélték nekem, hogy itt eladó, a III-as 
tó. Ezután a testvérem és én, magánem-
berekként megvásároltuk az ALTEK-től a 
tavat. Így a tó jelenleg magántulajdonban 
van, ugyanakkor az üzemeltetését a Zöld 
Gyurgyalag Nonprofit Kft végzi.

MZs: -Milyen céllal alapult a Kft. Mi-
lyen rövid és hosszabb távú tervekkel 
rendelkeznek?

VN: -A Kft, mint ahogyan a neve is 

mutatja egy nonprofit vállalkozás. A tevé-
kenységi körébe számos közhasznú te-
vékenység benne foglaltatik, de jelenleg 
fő tevékenysége a tó üzemeltetése. Vi-
szont a horgásztatáson túl célunk közös-
ségi programok megszervezése is (mint 
például a gyalogtúra). Ez által szeretném 
a környezetet megszerettetni, megismer-
tetni az emberekkel, hiszen a környezet-
védelem, valamint a környezettudatos 
életmód mindannyiunk számára fontos 
és követendő eszmék.

MZs: -A tónál milyen beruházások 
valósultak eddig meg és mi várható 
még a jövőben?

VN: -Tavaly májusban vásároltuk meg 
a területet, azt kell, hogy mondjam, na-
gyon elvadult állapotban. Az elmúlt év 
egésze a takarítással, gátrenoválással, 
rézsűigazítással, a terület körbekerítésé-
vel, az alapinfrastruktúrák megteremté-
sével és év vége felé haltelepítéssel telt 
el. Rengeteg gépi és kézi munkaóra kel-
lett ahhoz, míg a jelen állapot megterem-
tődött. Ugyanakkor szeretnénk tovább 
folytatni a megkezdett munkálatokat! Be 
kell fejeznünk a gát megerősítését. A tó-
nál jelenleg egy étkező, pihenő, hely van, 
de már készül az újabb. Az áramot már 
kivezettük. A horgászhelyeket kialakítot-
tuk, de azok folyamatos tisztántartása 
is rendszeres munkát igényel. Ezen túl 
tervezünk még haltelepítést is folyama-
tosan. A végső cél, hogy szép és élhető 
környezetet teremthessünk, ahol akár az 
ember nem csak pár órát, de a későbbi-
ekben egy-egy napot, hétvégét is eltölt-
het. Én szinte minden nap itt vagyok és 
szeretném, ha a két fiam is minél többet 
velem lehetne, kiszakadva kicsit a városi 
környezetből! Itt szeretném még meg-

említeni, hogy tervezzük napelemek és 
szélkerék felállítását. Későbbi célom, 
hogy a tavat és környékét úgymond „sár-
gacsekk-mentes” övezetté fejlesszük, 
így biztosítva a kisebb környezetterhe-
lést és az önellátást. Természetesen a 
helyi viszonylatoknak megfelelően kí-
vánjuk kialakítani a környezetvédelmi 
szempontból és az anyagi lehetőségekre 
tekintettel azt, hogy mely tervek megva-
lósítását preferáljuk.

MZs: -Hogyan született meg a tú-
raszervezés ötlete? Segítséget ka-
pott-e? Milyennek ítéli meg a túra fo-
gadtatását? Lesz-e folytatása? 

VN: -A túra ötlete a „2013-as év ma-
dara” szavazás alapján adódott. A jelöl-
tek között volt a gyurgyalag - ami a Kft 
nevét is adta -, így a túra jó apropó volt 
a népszerűsítésre és a természet megis-
mertetésére. A lebonyolításhoz szakmai 
és szervezési segítséget Lipák István-
tól, a Tápiószelei Természetbarát Klub 
vezetőjétől kaptam. Támogatást adott 
még a györgyei Polgármesteri Hivatal, a 
Tápiókisker Kft, a Katona Nyomda (Tá-
piószele), Varga István (Hangulat Presz-
szó) és a GEKO-HOME Kft. (Cegléd). A 
kapcsolódó könyvcsere pedig saját ötlet 
volt. 

MZs: -A községben melyik egyesü-
letekkel tartanak kapcsolatot? 

VN: -Sajnos azt kell mondjam, hogy 
konkrét kapcsolat egyik egyesülettel 
sincs. Eddig még nem kerestük egymást, 
de a részünkről nyitottak vagyunk min-
den közös programra, megmozdulásra. 
Szeretnénk olyan közös célokat, ame-
lyek az együttműködést szolgálják.

MZS: -A halastó milyen programok-
kal várja az oda látogatókat? Hogyan 
lehet jellemezni a látogatottságot és a 
vendégek milyen visszajelzéseket ad-
tak eddig? 

VN: - Áprilisban rendeztük az I. Kris-
tály László Emlékversenyt, ezt követte a 
már említett gyalogtúra és ősszel újabb 
horgászversenyt szervezünk. A látoga-
tottsággal kapcsolatban kijelenthető, 
hogy a hétvégéken több vendég érkezik. 
A visszajelzések eddig csak elismerőek 
voltak. Elmondható az is, hogy kialakult 
egy kisebb törzsközönség, ugyanakkor a 
tó még közel sem önfenntartó. Ugyanak-
kor én is és a kollégáim nap, mint nap 
ezen dolgozunk.

MZS: -Aki tájékozódni kíván a tóban 
található halakról, az árakról, progra-
mokról ezt hol teheti meg?

VN: -A Zöld Gyurgyalag Kft. honlapján 
minden lényeges információ megtalálha-
tó! Elérhetősége: www.2fast4you.hu.

MZS: -Köszönöm az interjút. Továb-
bi sikereket és kitartás kívánunk a ter-
vek megvalósításához! 
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Változások a III-as horgásztónál

A tápiógyörgyei III-as horgásztónak múlt évben új tulajdonosa lett. 
A tónál komoly beruházások és jelentős változások történtek, de a na-
gyobb közönség számára a tavasszal megrendezett horgászverseny és 
a gyalogtúra volt az igazi figyelemfelkeltő megmozdulás. Ezért szerkesz-
tőségünk úgy döntött, hogy felkeresi a horgász tó tulajdonosát és riport-
ban mutatja be őt, a tónál elvégzett munkálatokat és jövőbeli terveket.

Molnár Zsolt



A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartá-
sú Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
ellátási területén élő gyermekek közül 60 fő 
(Tápiógyörgyéről 18 gyermek) 2012. július 
26-án Hagyományőrző napon vehetett részt 
Tápióbicskén. A program a Tápiósi Iskolá-
ban került megrendezésre. A változatos fog-
lalkozásokról a Hagyományőrző és Életmód 
csoport, valamint a helyi Kortalan Klub tagjai 
gondoskodtak, akik az érkezőket vajas ke-
nyérrel és szörppel fogadták.

Első program sorverseny volt, ahol gyor-
saságot-ügyességet egyaránt ki lehetett 
próbálni. A küzdés szellemében készültek 
a múmiák, a gyöngysorok, váltottak tulajdo-
nost a vizes palackok és nőtték kötélhosz-
szúságúra magukat a kibogozhatatlannak 
tűnő szalagok. Közben az akarat és lendület 
heve szülte csetléseken-botlásokon jókat 
nevettünk, résztvevők, szurkolók egyaránt.

Majd szabadprogram következett. Ennek 
keretében a legnagyobb sláger a lovaglás 
volt. Valószínű, megtalálták erre a célra a 
falu legjámborabb és strapabíróbb lovát, 
mert az egész napos „üzemmódot” igencsak 
jól tűrte. Ugyancsak remek és megunhatat-
lan szórakozást nyújtott a lovas kocsikázás, 
melyben sok gyermeknek először volt része. 

Volt lehetőség tűpárna és csuhéból virá-
gok készítésére. Többen kipróbálták a gó-
lyalábon való járást. A fiúk kreativitásának 
köszönhetően gyorsan felállt a tápióbicskei 
és tápiógyörgyei labdarúgó-válogatott. Ne-
kik köszönhetően élvezetes barátságos 
mérkőzés nézői lehettünk.

Délben segítőink bográcsban készült 
krumplilevessel és az iskola udvarán lévő 

kemencében készült kenyérlángossal ven-
dégeltek meg minket. Mindemellett az 
ügyes kezű asszonyok pizzák változatos 
sokaságával leptek meg bennünket. 

Délután népi hangszereket lehetett meg-
szólaltatni. A kezdő kis alkalmi zenészek 
több-kevesebb sikerrel meg is tudták szólal-
tatni a köcsögdudát, citerát, kürtöt. Magyar 
András akrobata mutatvánnyal, Holczknecht 
Tamás bűvészkedésével szórakoztatott 
bennünket. A vállalkozó kedvűek kipróbál-
hatták a tűzoltás régi eszközeit, azt sem 
bánva, hogy közben ők maguk is vizesek 
lettek. Sokan csatlakoztak a tökfaragók cso-
portjához, ahol kézzel, késsel alkothatták 
fantáziájuk figuráit. A nap záró programja a 
helyi pálinkafőző-látogatás volt, ahol megis-
merhettük a pálinkafőzés folyamatát. 

Mindnyájunk számára élvezetes és ese-
ménydús volt ez a nap.
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Ezzel a címmel tartotta meg foglalkozása-
it a Don Bosco Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Egyesület Nyári Oratóriuma, 2012. július 
30-tól augusztus 4-ig, 35-40 gyermek és 6 
felnőtt animátor részvételével. Ez a napkö-
zis tábor a nyári gyermekétkeztetéshez kap-
csolódott, a Polgármesteri Hivatal kérésére. 
A gyermekek hétfőtől péntekig, 12 órától 18 
óráig voltak hivatalosak, de az animátorok, 
segítők és azok a gyermekek, akik a kis 
színdarabban is szerepeltek, már 10 órától 
próbáltak, ill. segédkeztek az előkészületek-
ben. Közülük tízen előzőleg részt vettek egy 
1 hetes egerszalóki sátortáborban is, amely-
nek a szórakozás mellett a lelki ráhangoló-
dás volt a célja.

Minden nap bemutatásra került 1-2 jele-
net, amelyben Pistikének, „Csupaszürke vá-
ros” legbátrabb lakójának sikerült lépésről-
lépésre megtalálnia a szivárvány elveszett 
színeit, és ezzel együtt sikerült elsajátítania 
az egyes színekkel párosult jó tulajdonsá-
gokat. Ezek olyan erények, amelyekre min-
denkinek szüksége van, aki szeretné szép-
pé varázsolni életét és környezetét. Utána 
kiscsoportos beszélgetésben igyekeztünk 
elmélyíteni a tanultakat, kézműves foglalko-

zásokkal, játékkal tarkítva a tevékenységet. 
Nem maradhattak el az izgalmas szervezett 
játékok, versenyek, gitáros énekek, „bans”-
ok, a záró-imádság és a finom uzsonna sem. 
A záróünnepségen, amelyen meghívott 
vendégeink között a gyermekek családtag-
jai és Szabó Tünde alpolgármester is részt 
vettek, a gyermekek bemutatták mindazt, 
amit egész héten tanultak és készítettek. 
Szombaton egy egész napos kirándulással 
koronáztuk meg vidám együttlétünket: a ke-

rekudvari karizmatikus közösség területén 
a gyermekekkel együtt készítettük el a bog-
rácsban főtt ebédet, utána a közösség tagjai 
gitáros misével örvendeztettek meg minket, 
végül pedig egy kiadós számháború zárta a 
napot.

Köszönet mindazoknak, akik adománya-
ikkal, segítségükkel, munkájukkal lehetővé 
tették a gyermekeknek, hogy értelmesen és 
vidáman töltség el ezt a hetet!

A szivárvány kertje

JÁTÉKDÉLUTÁNOK
A nyári gyermekétkeztetéshez kapcso-

lódóan a gyermekjóléti szolgálat hat al-
kalommal (július 3, 10, 24, augusztus 7, 
14, 21) tartott játékdélutánt a gyermekek-
nek. Két családgondozó és egy önkéntes 
foglalkozott velük 11.45-től 14.00-ig és 
15.30-tól 19.30-ig, az általános iskolá-
ban. A koradélutáni programok között 
szerepelt szervezett játék, szabad játék, 
kézműves foglalkozás, később pedig ke-
rékpárral áttekertünk a jászboldogházi 
strandra, ahol zárásig kedvezményes 
áron lubickolhattak a gyerekek. A progra-
mokon összesen 33 gyermek vett részt.

Lovas Anna

Hagyományőrző nap

Vassné Tóth Katalin                                                                                                                       
intézményvezető



A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
vidékfejlesztési program Irányító Hatósá-
ga, országosan egyedüliként, 2012. szept-
ember 20-i határozatával hivatalosan is el-
ismerte a HAJT-A Csapat Egyesület, mint 
LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi 
területének bővítését. A területhez ezentúl 
26 település tartozik, népessége 82 ezer 
fő. Az akciócsoportunk területe az aláb-
bi településekkel bővült: Bénye, Gomba, 
Káva, Mende, Monor, Monorierdő, Nyár-
egyháza, Péteri, Pilis, Sülysáp, Tápiósze-
cső és Úri. 

Örvendetes hír, hogy Pest megye helyi 
akciócsoportjainak egyedüli képviseleté-
ben a HAJT-A Csapat Egyesület munka-
szervezeti vezetőjét, Faragó Júliát kérte fel 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlé-
se, a következő 2014-2020-as végrehajtá-
si időszak előkészítésére létrehozott szak-
értői csoportjába, a vidékfejlesztési szak-
terület képviselőjeként. A szakértői csoport 
tagjai egy-egy specifikus szakterületet 
képviselve a megyei koncepció tematikus 
anyagait, valamint Pest megye területfej-
lesztési koncepcióját készítik el. 

2012. júliusában Búsi Lajos helyettes 
államtitkár Úr, az Irányító Hatóság veze-
tője, Faragó Júliát, egyesületünk munka-
szervezet vezetőjét kérte fel, az Országos 
Döntéselőkészítő Bizottság állandó szava-
zati joggal rendelkező tagjává.

Tisztelt Ügyfeleink!
Ismét felhívjuk szíves figyelmüket arra, 

hogy az ÚMVP III. tengely négy jogcímé-
hez (Vidéki örökség, Falumegújítás és 
fejlesztés, Mikrovállalkozás, Turisztika), 
valamint az ÚMVP IV. tengely LEADER 
fejezetéhez kapcsolódó kifizetési kérelmek 
benyújtási ideje: 2012. augusztus 1. – dec-
ember 31.

A kifizetési kérelmekhez kapcsolódó 
aktuális közlemények a www.mvh.gov.

hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html  honlapról letölthető-
ek a közleményekben szereplő kifizetési 
kérelem formanyomtatványokkal együtt.

Figyelem! A Magyar Közlöny 129. szá-
mában megjelent a Falumegújításra és 
– fejlesztésre, továbbá a  Vidéki örökség 
megőrzésére vonatkozó jogcímrendeletek 
(http://www.magyarkozlony.hu/)

• 102/2012. (X. 1.) VM rendelet az Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre 
LEADER Helyi Akciócsoportok közremű-
ködésével 2012-tõl igénybe vehető támo-
gatások részletes feltételeiről

• 103/2012. (X. 1.) VM rendelet az Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 
LEADER Helyi Akciócsoportok közremű-
ködésével 2012-tõl igénybe vehető támo-
gatások részletes feltételeiről

Munkaszervezetünk munkatársai várják 
kedves ügyfeleink kérdéseit, észrevételeit.

A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszer-
vezetének ügyfélfogadási rendje:

Hétfő        8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Kedd        8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Szerda     8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Csütörtök 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Péntek     8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Irodai elérhetőségek:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.
Telefon: 06-53-583-550
Telefax: 06-53-383-010
E-mail:
hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu
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A HAJT-A Csapat Egyesület októberi hírei

Faragó Júlia
    munkaszervezet vezető

20+1 személyes Mercedes 
busz bérelhető a tápiógyörgyei 
GAMESZ-nál.
06 (53) 383-001, 110-es melléken.

A múlt köde...

2002-ben, immáron 10 esztendeje 
a Szent Anna napi búcsú napján nyílt 
meg Tápiógyörgyén a Tápió vidéki 
Festők Kiállítása. Ez volt az első, az 
azóta már lassan hagyománnyá váló 
kiállítás sorozatban. A kiállítást Jókai 
Anna írónő nyitotta meg. A jelenlévők 
máig emlékeznek közvetlenségére, 
okos, bölcs beszédére. Az írónő ez év 
március 18-án Józsefváros Díszpol-
gára kitüntetésben részesült. A már 
meglévő kitüntetése mellett (Kossuth 
Díj, Prima Primissima Díj, Magyar 
Örökség díj, a sort lehetne folytatni) 
ez is nagy örömet okozott számára, 
hiszen abban a kerületben született, 
ott járt iskolába, ott lett íróvá, ott szü-
lettek gyermekei, ott tanított;  mondta  
egy interjúban. 

A Díszpolgári cím átadása után így 
vélekedett:

„Ma különösen nehéz magyarnak 
lenni, alkotónak lenni, vagy az élet 
bármely területén megállni nemcsak 
rendületlenül, hanem az ostoba kül-
honi viharok miatt, rendíthetetlenül is. 
Ebben a helyzetben csak a közösség 
ereje és a szeretet segíthet bennün-
ket.” J. L.
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Az ősz beköszöntével csapataink új 
kihívások elé néznek. A TASK I. csa-
pata idén már NB II-ben szerepel és 
szeptemberben 3 forduló alatt sikerült 
ezen a magas szinten is megszerezni 
az első győzelmet. Csapatunk a Béké-
si TE csapata felett aratott 11:7-es győ-
zelmet. Külön öröm, hogy a fiatal tehet-
ségeink, Némedi Zalán és Vágó Péter 
ketten hét meccset hoztak a megsze-
rezhető nyolc győzelemből. Reméljük, 
folytatódik a jó szereplés és az év fo-
lyamán újra győzelmeknek örülhetünk.

A TASK II a megyei I. osztályban 
igyekszik minél jobban szerepelni.

A gyerek és amatőr edzések is bein-
dultak az általános iskola tornatermé-
ben október 1-jétől. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Az edzések ideje: 
iskolaidőben minden hétfő és csütör-
tök, felső tagozatosoknak és az idő-
sebbeknek 17:30, alsósoknak 18:15. 
Felszerelést tudunk biztosítani, csak 
tornacipőt és fehéren kívül bármilyen 
színű pólót kell hozni.

A meccseinkről részletes beszámolók 
olvashatók a www.task.tuti.hu honlapon.

 

Mohácsi Bence

A 2012/13-as megyei bajnokság küz-
delmei megkezdődtek, csapataink szá-
mára javában tart a bajnokság.

Felnőtt és ifjúsági csapatainknál voltak 
személyi változások,  játékosok jöttek és 
mentek. Szerettük volna pl. Dulszt Csa-
bát itthon tartani, de sajnos nem sikerült, 
persze amíg fiatal az ember próbáljon ki 
sok mindent, de úgy gondolom összes-
ségben rossz döntést hozott. De majd-
nem biztos vagyok benne, játszik ő még 
györgyei színekben. Ugyanakkor nagy 
öröm számunkra, hogy Miskolczi Marcit 
(egy kis németországi kitérő után) ismét 
csapatunkban tudhatjuk, remélhetőleg 
hosszú időre.

Az U19-es csapatunknál is jelentős 
változások történtek, hasonlóan a felnőt-
tekhez, ott is nagy volt a játékos mozgás. 
A lényeg sikerült az U19-nél azt a játékos 
létszámot biztosítani ami a bajnokság-
ban való részvételhez szükséges, így 
Kiss András (újsütetű utánpótlás edzőnk)   
nem kis feladat előtt áll, hogy minél sike-
resebb csapatot rakjon össze a sok  új 
játékosokból.

A legkisebb játékosaink számára is 
megkezdődött a felkészülés a Bozsik 
program keretében (több mint 25 játékos) 
már rendszeresen edzenek és várják a 
tornákat a minél jobb szereplés remé-

nyében. 
A futballt kedvelő szurkolóink hétről-

hétre láthatják, hogy felnőtt labdarúgó 
csapatunk a bajnokságban jól szerepel, 
7mérk: 5gy 2d 0v 17pont. Ami legalább 
annyira fontos mint a számok, a mutatott 
játék is igazán elismerésre méltó, közön-
ség szórakoztató futballt játszunk. Erről 
szurkolóink is mérkőzésről mérkőzésre 
meggyőződhetnek.

Eredményeink értékét külön emeli, 
hogy ellenfeleink között  öt olyan csapat 
is szerepelt aki a közvetlen élbolyhoz tar-
tozik, így a bajnokságból hátralévő nyolc 
mérkőzés már könnyebbnek látszik mint 
a megelőző fordulók mérkőzései voltak.  
Persze örök igazság: a labda gömbö-
lyű….

Sajnos pályánk bekerítése tovább-
ra sem halad. Már-már regényt lehetne 
írni a pályázatunk történetéből, de ezen 
a történeten csak bosszankodni lehetne. 
Röviden a lényeg, az MVH  jelentős ösz-
szeget vont le általa vélt hibákra. A pá-
lya világítása a tervekben előírtak szerint 
készült el. Az MVH végzését természe-
tesen megfellebbeztük és kértük legyen 
tételes műszaki átvétel (eddig ez nem 
történt meg), ahol a kivitelezés megfele-
lősége bizonyítható. Pillanatnyilag várjuk 
az MVH választ.

Tisztelt szurkolóink

Hajnal József

TASK hírek

Nem mindennapi látnivalóban volt ré-
szük azoknak, akik július 24-én Tápió-
györgye utcáin sétálgattak. Három drift 
versenyautó kergetőzött Tordai Istvánnal 
ötletes versenyekkel egybekötve. Igaz, 
Istvánnak csekély esélye volt az izomau-
tók ellen, de a helyismeret azért előnyben 
részesítette. S hogy kik is látogattak el 
hozzánk? Énekes Árpád, Ford Mustang 
LS7, 550 lóerő, Szántó Nikolett Bmw Z4 
M5 V8 400 lóerő és Varga Tamás „Puci” 
Bmw V6 340 lóerő. Sokaknak igaz nem 
mondanak sokat ezek a számok, de aki 
ott volt és hallotta a Mustang LS7 motor-
hangját, most már tudja mit jelent a lóerő.

A nyílt forgatás az ifjúsági tábor kézi-
labdapályáján kezdődött, ahol már izga-
tottan várták a györgyei gyerekek, s nem 
különben a felnőttek is, mikor trélereken 
megérkeztek a speciálisan versenyre 
tervezett autók. Mindhárom versenyző-
nek - akik már nem kevés kilométerrel 
büszkélkedhetnek a hátuk mögött - elő-
ször volt lehetősége egy faluban driftelni. 
Első snittként a pályán mutatták be tudá-
suk egy részét, azaz hogyan lehet pár 
perc alatt füstködbe borítani az autót. 
Természetesen nem veszélytelen ez a 
fajta sport, megfelelő kocsi és vezetni tu-
dás nélkül nem érdemes neki fogni.

A tábort elhagyva külső helyszíneken 
folytatódott a forgatás, ahol megfelelő út-
szakaszok voltak, hiszen ezek az autók a 
leszorító erők miatt meg vannak ültetve, 
amennyire csak lehet. Több feladatot kel-
lett versenyzőinknek teljesíteni, amiért 
pontokat kaptak, s a végén összesítet-
ték, ahol a végeredmény egál lett, min-
denki nyert 1-1 versenyszámot.

Sokak nem is ismerték még ezt a mo-
torsportágat, és élőben még egyáltalán 
nem láttak ilyet, de úgy gondolom min-
denki élményekben gazdag napot tölt-
hetett velünk, s köszönjük mindazoknak, 
akik kilátogattak forgatásunkra.

Nyílt SportVerda forgatási nap volt Tápiógyörgyén

A drift, vagy drifting (szabad fordítás-
ban: csúsztatás, sodródás) az autó tö-
kéletes uralásának és irányításának lát-
ványos demonstrálása oly módon, hogy 
az autó lehetőleg egy centimétert se 
haladjon a szokásos módon egyenesen.
A sportágban nem az idő és a sebes-
ség számít, hanem a stílus és a kanyar-
technika. A drift lényege, hogy az autó 
hátulját a túlkormányozottságból fakadó 
kitörésekor a kanyarban csúszásban 
kell tartani. Ahhoz, hogy a csúszást mi-
nél tovább fenntartsuk, tökéletes kor-
mányzásra és gázpedálkezelésre van 
szükség. 

Móricz József SportVerda arculattervező
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TELJESKÖRŰ KEGYELETI SZOLTÁLTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
cégünk 1996-2008 közötti időszakban nyújtott 
temetkezési szolgáltatást Tápiógyörgye telepü-
lésen Fehér Őszirózsa néven. A Kft. képviselője 
Tóth Árpád volt, aki általunk nyerhette el teme-
tőgondnoki státuszát. 2008-ban történt válto-
zásokkal ellentétben a jelenleg üzemelő másik 
cég, nem a mi cégünk jogutódja, a híresztelé-
sekkel ellentétben soha nem szűntünk meg.
Cégünk Palya János plébános szolgálati idején 
tette gondozottá az addig elhanyagolt katolikus 
temetőt.

Mihuczáné Máté Ilona
ügyv. ig.

Tápiógyörgye
Jókai u. 15.

Nagy Krisztina
06 30 4026-434

Bemutatótermeink:
Cegléd

Szolnoki út 33.

Tápiószele
Béke u. 1.

Készenléti szolgálat: 0-24 óráig

Mihuczáné Máté Ilona 06-20/9194-510
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2012. július 28-án a tápiógyörgyei Falunap kezdő program-
jaként, jóhangulatú futóversenyt rendezett a Tápió Völgye 
Közhasznú Alapítvány. A rendezvény délelőtt 9-kor már a ne-
vezésekkel megkezdődött, a versenyközponttá kijelölt Falu-
múzeum udvarán. 9.30-kor közös bemelegítéssel készültünk 
a rajtra. Az időjárás ekkor már 28 fokkal járult hozzá az izmok 
„üzemi hőfokának” gyors eléréséhez. 10 órakor a verseny első 
távjával az 1,4 km hosszú Kocogó-körrel kezdetét vette a ver-
seny. Az útvonal a Falumúzeum – Malom - Kis-híd – Falumú-
zeum irányt követte. Ezen a távon bárki elindulhatott, s így is 
tett több mint 35 futó. A Kocogó-körön külön díjazásra kerültek 
az alsós – felsős, lányok és fiúk. Nagy örömmel tapasztaltuk, 
hogy nem csak fiatalokat, hanem szinte minden korosztályból 
láthattunk indulót a közös kocogáson. A kocogók elrajtolását 
követően 5 perc csúsztatással indultak a 6,5 km-es távra a 
vállalkozó kedvű „gátfutók”. Ugyanis e futam döntően a Tápió 
gátját követte. Az indulók már közel 30 celsius fokban és ra-
gyogó napsütésben vágtak neki a Falumúzeum – Gulya-híd 
– Falumúzeum távnak. Ahogy ők elrajtoltak, már jöttek is az 
első befutók a Kocogó-körről. A versenyen sok szurkoló kí-
sérte a futókat, így izgalmas és buzdítástól hangos befutóval 
érkeztek a távot teljesítő versenyzők. A Falumúzeum nagyka-
pujának helyére az Alapítvány transzparens célkapuja került, 
amelyre kifeszítettük a célszalagot. A futók ezt átszakítva értek 
be a célba. Itt az Alapítvány által beszerzett és a szponzorok 
által felajánlott frissítővel vártuk őket. Ahogy a kocogók utolsó 
indulói beértek, már vártuk a legjobb „gátfutók” érkezését. Ők 
viszonylag egyenes terepen, a múzeumtól a hídig, majd visz-
sza futottak. A fordulót a Gulya-hídnál frissítő állomás jelezte. 

Alig félórával a rajt után már érkeztek is vissza az elsők. 
Őket is frissítő várta a célban, melyre szükség is volt, mivel 
ekkorra a hőmérséklet már jóval 30 fok felett járt. Minden futó 
célba érkezését követően került sor az eredmények össze-
sítésére, majd az eredményhirdetésre. A verseny rövidebb 
távján a 6-10 éves és a 10-14 éves korosztály lányait és fiúit 
szólítottuk a dobogóra. A 6,5 kilométeren pedig a 14-18 éves 

korosztály és a 18 év feletti korosztály került nemenkénti díja-
zásra. Ezen kívül különdíj járt a legfiatalabb és a „legtapasz-
taltabb” indulónak is.

A 1-3 helyezettek éremben és értékes ajándékokban része-
sültek. Az jutalmazást a támogatóink felajánlásai biztosították. 
Ezúton is szeretnénk nekik köszönetet mondani, hogy ado-
mányaikkal emelték a verseny színvonalát. 

Külön köszönet jár azoknak a segítőknek, akik a csoma-
gok elkészítésében, a verseny lebonyolításában, az orvosi 
ügyelet biztosításában részt vettek. Igazán kellemes és jól 
eső meglepetés volt, hogy a tápiószecsői Tápiómenti Tömeg-
sport Alapítvány Czirják György kuratóriumi tag vezetésével 
4 fővel képviseltette magát a rendezvényen. Ezen kívül még 
Tápiószeléről, Jászboldogházáról is voltak résztvevők. Így a 
több mint 50 indulóból 6-8 versenyző Györgyén „kívülről” ér-
kezett. Javukra legyen mondva, hogy mindannyian dobogós 
helyezéssel távoztak. Ugyanakkor számos kategóriában (kü-
lönösen a felnőttben, ahol mindkét első helyet a hazai indulók 
szerezték meg) a tápiógyörgyei futók állhattak a dobogó leg-
felsőbb fokára. Ez remélhetőleg elég erőt és elszántságot ad 
majd mindenkinek, hogy reményeink szerint jövőre a II. Falu-
napi Futóversenyen még többen induljanak és mutassák meg 
a környező településeknek, hogy Tápiógyörgyén is szeretik 
a mozgást. Várunk mindenkit szeretettel jövőre is. A részle-
tes eredményeket és fényképeket a Tápió Völgye Közhasznú 
Alapítvány honlapján (http://tapiovolgye.mindenkilapja.hu/) és 
az Alapítvány facebook profilján nézhetik meg és olvashatják. 
HAJRÁ Györgye! 

Futóverseny
Tápiógyörgyén

Kuratórium

Jubileumi Tápió-menti festők biennáléja a Faluházban Szabó Ádám és a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar


