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tisztelettel hívja meg községünk lakóit
2013. december 21-én (szombaton) 18 órakor

a Faluházban tartandó
Karácsonyi Hangversenyre

Ízelítő a tartalomból:

Bemutatkozik Lesták 
Péterné Vajon Ildikó

(5. oldal)

Változó faluközpont: 25 
éve adták át az iskola új 

szárnyát (9. oldal)

A nagymegyeri Poloska 
színház előadása Tápió-

györgyén (10. oldal)

Őszi hangulatjavító 
terápia svájci barátainkkal 

(14. oldal)

A Temetői Harangszente-
lésről (13. oldal) 

Hol volt, hol nem volt... 
mármint egy alapítvány 

(18. oldal)

Tűzoltó egyesületi hírek 
(16. oldal)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, 
sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete



Az októberi Faluújság megjelenése óta 
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete négy alkalommal ülésezett. Az 
üléseken hozott döntések közül az alábbiakat 
kívánom kiemelni.

- A legfontosabb döntése a Képviselő-
testületnek a 2013. október 14-i ülésén az 
volt, hogy a Kastélykert Óvoda megürese-
dett vezetői posztjára, a beérkezett pályá-
zat megvitatását követően, megválasztotta 
intézményvezetőnek Lesták Péter Jánosné 
Vajon Ildikót. Munkájához sok sikert kívá-
nunk, és köszönjük, hogy szeptember 1-jétől 
problémamentesen, kiemelkedő munkát vé-
gezve látta el a rábízott vezetői feladatokat. 
Itt szeretném megjegyezni, hogy a Kastély-
kert Óvoda működtetése 2013. szeptember 
1. napjától az önkormányzathoz tartozik, 
ugyanúgy, mint ahogy az volt a korábbi évek-
ben. Az intézmény önállóan működik és  ön-
álló költségvetéssel rendelkezik.  A helyi álta-
lános iskola a jászboldogházi általános iskola 
tagintézménye lett egy központi rendelkezés 
alapján. Itt a későbbiek folyamán annyi lehe-
tősége van csak az önkormányzatnak, hogy 
esetleg kezdeményezheti egy másik tanker-
ülethez tartozását az iskolának. 

- A Képviselő-testület évek óta megoldást 
keres a helyi közvilágítás korszerűsítésére. 
Érkezett egy pár ajánlat az elmúlt időszak-
ban, de egyik sem adta azt a lehetőséget, 
hogy biztosítva legyen a gazdaságos működ-
tetés, így született az a döntése a Képviselő-
testületnek, hogy egyelőre nem foglalkozunk 
a korszerűsítéssel, ami nem azt jelenti, hogy 
teljesen elvetettük ennek szükségességét, 
hanem azt, hogy megvárjuk míg olyan aján-
latot kap az önkormányzat, ami gazdaságo-
san a település érdekét szolgálja. Tudni kell, 
hogy a közvilágítás működtetése két részből 
áll: egyik a karbantartás, a másik rész pedig 
az energiaellátás. Ez utóbbira kaptunk ked-
vezőbb ajánlatot, ezért az Észak-Magyar-
országi Áramszolgáltatóval korábban kötött 
szerződés felmondásra került. A  közvilágítás 
áramköltségének csökkentésére bekért ár-
ajánlatok alapján a jelenlegi 18,60 Ft/kW/óra 
összeg helyett az EOS Energiakereskedő 
Zrt. 14,70 Ft/kW/óra árat ajánlott, ezen ösz-
szegért  biztosítja a közvilágítást Tápiógyör-
gye községben. A karbantartást továbbra is 
a tulajdonos ÉMÁSZ Zrt-t végzi. Az energia 
megtakarításból jövőre szeretnénk a hiányos 
közvilágítási rendszert kipótolni.

- Az önkormányzat a helyi önkormányza-
tok szociális célú tűzifavásárlásához kapcso-
lódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. 
(X.4.) BM rendelet alapján a település szoci-
ális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támo-
gatásra nyújtott be igényt, így lehetőségünk 
van 160 m3 tűzifa beszerzésére. A támoga-
tás összegén felül az önkormányzatnak 480 
eFt önrészt, valamint a szállítási költséget 
(kb. 200 eFt) kell biztosítania. A szociális tá-
mogatásra kérelmet kell benyújtani, melyet a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság bírál el. 
Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési 
lehetőséggel rendelkező család jogosult, tá-
mogatás ugyanazon lakásra csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, független a lakásban 

élő személyek és háztartások számától. A 
szociális célú tűzifa kiosztásáról a 13/2013. 
(XI.25.) önkormányzati rendelet rendelke-
zik, mely megtekinthető a könyvtárban, va-
lamint az önkormányzat honlapján: www.
tapiogyorgye.hu (rendeletek).

- A strand beruházás teljes egészében el-
készült, a kivitelező az elkészült munkákra 
két számlát nyújtott be, az első kiegyenlítése 
már szeptember hónapban megtörtént, a má-
sodik számla kiegyenlítésére az önkormány-
zat 35.957 eFt  összegű beruházási hitelt vett 
igénybe. Ennek az összegnek a visszafizeté-
se a pénzintézet felé a pályázati támogatási 
összeg megérkezését követően fog megtör-
ténni.

Az októberi Faluújságban megjelenő egyik 
cikkben a strandberuházás egyik folyamatá-
val, a medencék fóliázásával kapcsolatban 
lett kérdés feltéve a interjú alanyának, Hajnal 
József képviselő úrnak. Természetesen erre 
nem tudott választ adni, hiszen nem szakem-
ber. Ez a „hólyagosodás” igazából a fólia fel-
rakásakor keletkezett, amit a feltöltött vízzel 
egyenlítettek ki, ezért volt szükség a próba 
vízfeltöltésre, ami után ezek a „hólyagoso-
dások” eltűntek. Sem a kivitelező SZAVINI 
Kft–nek, sem az önkormányzatnak nem tett 
volna jót, ha hanyag, nem törődöm munkát 
végeznek, illetve vesznek át. Mindettől füg-
getlenül van jótállási kötelezettség.

A felújított strand védelmében az önkor-
mányzat riasztórendszerrel látta el a terüle-
tet, tanulván a korábbi évek tapasztalatából, 
amikor is voltak olyanok, akik a vizesblokk 
(fürdő, WC) minden mozdítható szerelvényét 
leszerelték, és eltulajdonították. 

- Nincs egyszerű helyzetben a Képvise-
lő-testület, amikor is a helyi vízmű működ-
tetésével kapcsolatosan kell döntést hoznia. 
Mint ismeretes 2013. január 1-jétől a vízmű 
üzemeltetője az ÖKOVÍZ Kft. lett, az önkor-
mányzatnak át kellett adnia a működtetést 
egy központi rendelkezés alapján. Most el-
jutottunk oda, hogy az ÖKOVÍZ Kft-nek a 
megváltozott jogszabályi változások végett, 
nem lesz jogosultsága a működtetésre, így 
új működtetőt kell keresnünk. Megkerestük a 
Tisza-Menti Regionális Vízmű vezetőjét csat-
lakozási szándékunkkal, de konkrét választ 
még nem kaptunk. Amennyiben nem jön létre 
megegyezés, úgy a váci székhelyű DMRV 
Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársasághoz tudunk csak 
csatlakozni, amit szerettünk volna rendezni. 
A Képviselő-testület időközben a lehetetlen 
helyzetre való tekintettel, nem tudott mást 
tenni, mint hogy engedett annak a nyomás-
nak, hogy elfogadja a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság ajánlatát és így tudja biztosíta-
ni a szabályoknak megfelelő ivóvízellátást. 
Természetesen a lakosság vízellátása nincs 
veszélyeztetve, itt csak egy jogi helyzet ren-
dezéséről van szó. 

- 2013. december 2-án egy sok napirendes 
ülése volt a Képviselő-testületnek. A legfon-
tosabb döntések közé tartozott, hogy 2014. 
évben az ár- és díjtételek, illetve az adók 
mértéke nem változnak, továbbra is a 2013. 

évben alkalmazott összegek maradtak.
- A Sportkör részére 2011. évben kölcsön-

ként adott 3.740.289 Ft visszafizetésének 
határidejét 2014. május 31-re módosította 
a Képviselő-testület. Ennek az összegnek 
a visszafizetése a Sportkör pályázati elszá-
molását és a támogatás kifizetését követően 
kell, hogy megtörténjen.

- Az önkormányzat elfogadta a 2013. I-III. 
negyedéves pénzügyi beszámolót, melyet jó-
nak ítélt meg, apró javításokat kért a Polgár-
mesteri Hivatal pénzügyi irodájától, azonban 
megállapította, hogy az önkormányzat gaz-
dálkodása jó, számláit időben fizeti.

- Folytatódik a csatornahálózat kiépítése 
községünkben, eddig elkészült a Kodály Zol-
tán, Katona József, Gagarin, Vasvári, Bem, 
Mező Imre utcákban a kiépítés, és a  követ-
kező hetekben folytatódik Hold utca, Szőlő 
utca, Kürt, Kisfaludy, Batthyány utcákban. Az 
engedélyek birtokában a jövő évben nagyobb 
ütemben fognak folyni a munkálatok, a tisztí-
tómű 2014 októberétől fog működni. 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 
addig a szennyvíz elvezető rendszerre 
nem szabad rácsatlakozni, amíg külön 
értesítést erről nem kapnak. A figyelmetlen 
lakosok, akik esetleg rácsatlakoznak a rend-
szerre, károkozásukkal akár milliós kártérí-
tésre is számíthatnak. 

A helyi családsegítő szolgálatnál személyi 
változások történtek, a korábbi munkatárs, 
Molnár Attila felmondott, helyette Szabó Ta-
más látja el a feladatokat, valamint Lovas 
Annát bízta meg ideiglenesen a Tápiószelei 
Közös Fenntartású Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat vezetője. A Szolgálat ki-
nevezett vezetője Juhászné Darvas Gyöngyi.
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Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

Szeretnék köszönetet mondani ezúton 
is Czerván György államtitkár úrnak, hogy 
elfogadta meghívásunkat az október 23-i 
községi megemlékezésre, megtisztelve 
a tápiógyörgyei lakosságot az ünnepi be-
széd elmondásával. 

Az Államtitkár Úr ezen az ünnepsé-
gen adta át a Miniszterelnök Úr által alá-
írt Bizonyságlevelet, mely tartalmazza, 
hogy a magyar kormány Tápiógyörgyét 
308.947.000 Ft adósságából maradékta-
lanul kiváltotta.

Köszönet
Varró István polgármester



Tájékoztatom Tápiógyörgye község la-
kosságát, hogy 2014. január 1. napjától a 
helyi adók fizetési kötelezettségének mérté-
ke nem változik.

Tápiógyörgye Községben alkalmazott 
adónemek: kommunális adó, helyi iparűzési 
adó, gépjárműadó, idegenforgalmi adó, me-
zőőri járulék, valamint pótlék. Az adófizetési 
kötelezettség teljesítéséhez az alábbi tájé-
koztatást adom.

Kommunális Adó: „Adókötelezettség 
terheli az önkormányzat illetékességi terüle-
tén magánszemély tulajdonában lévő épít-
ményt (lakás, nem lakás céljára szolgáló 
épület), a nem magánszemély tulajdonában 
álló lakás bérleti jogával rendelkezőt, továb-
bá a beépítetlen belterületi földrészlet (telek) 
tulajdonosát.” (1990. évi helyi adókról szóló 
C törvény 24§) Tehát kommunális adót kell 
fizetni minden helyrajzi szám után belterüle-
ten attól függetlenül, hogy van-e rajta ház, 
vagy sem. Sőt, nem számít az sem, hogy 
egy házszám alá tartoznak. Ház, telek adá-
sa, vétele során kötelező mind az eladónak, 
mind a vevőnek az adásvételt követő 15 na-
pon belül bevallást benyújtania, ezt alá kell 
támasztani adásvételi szerződéssel vagy 
tulajdoni lappal. A bevallás elmulasztása 
esetén mulasztási bírság szabható ki, ma-
gánszemélyenként akár 200.000 Ft. 

Akinek a tulajdonában van tárgyév január 
1-jén a telek, ház, azt terheli a kommunális 
adó fizetési kötelezettség egész évben. El-
adáskor két verzió létezik:

I. verzió: Ha az adásvétel tárgyév június 
30-a előtt, tehát az első félévben történik 
meg, akkor a második félévi kommunális 
adó az új tulajdonost terheli.

II. verzió: Ha az adásvétel tárgyév június 
30-a után, tehát a második félévben történik 
meg, akkor a második félévi kommunális 
adó a régi tulajdonost(eladót) terheli.

Az adó mértéke 9.000 Ft/év. Ezt az ösz-
szeget két részletben (4.500 Ft – 4.500 
Ft) lehet befizetni pótlékmentesen. Az első 
részlet határideje: minden év március 15-
e, vagy ha ez a nap hétvégére esik, akkor 
a következő hétfői nap. A második részlet 
határideje: minden év szeptember 15-e. 
Adómentességben részesül a 70. életévét 
betöltött magánszemély a 19/2009. (XII.18.) 
számú önkormányzati rendelete alapján. 
Tehát ha valaki pl. 2013. január 1-jén tölti 
be a 70. életévét, akkor 2013-ban még kom-
munális adófizetésre kötelezett, de 2014. 
január 1-jétől már adómentes mindaddig, 
amíg az önkormányzati rendeletet vissza 
nem vonják.

Helyi iparűzési adó: Kétféle helyi ipar-
űzési adóról beszélhetünk: ideiglenes és 
állandó jellegű helyi iparűzési adóról. Adó-
köteles és adóbevallásra köteles mindenki, 
aki ideiglenes vagy állandó jelleggel vállal-
kozási tevékenységet végez, ide értve az 
őstermelőket is. 

Állandó jellegű iparűzési adó: Új vál-
lalkozónak a vállalkozási tevékenység 

megkezdését követő 15 napon belül be 
kell jelentkeznie. Ehhez formanyomtatvány 
elérhető a www.tapiogyorgye.hu honlapon. 
Bevallási kötelezettsége mindenkinek van, 
még akkor is, ha abban az évben 0 Ft volt a 
bevétele. A bevallási határidő május 31. Új 
bejelentkezőknél, első bevallás esetén egy-
részt az előző évi adó kerül előírásra június 
3-i határidővel, másrészt egy összegben a 
március 15-ei és a szeptember 15-ei összeg 
szeptember 15-ei határidővel. A következő 
évben ez már 2 részre lesz osztva, egyszer 
március 15-e, másszor szeptember 15-ei 
határidővel. Bármilyen változást (pl.: név 
változtatást, átalakulást bt-ből kft-be, vál-
lalkozási tevékenység megszűntetése vagy 
szüneteltetése; stb…) a változást követő 15 
napon belül be kell jelenteni. Az állandó jel-
legű iparűzési adó 2013. évi mértéke: 2%. 

Ideiglenes helyi iparűzési adó: Ideigle-
nes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetében az adót a tevékenység végzésé-
nek naptári napjai alapján kell megállapíta-
ni. Minden megkezdett nap egy napnak szá-
mít. Két fajtája különböztethető meg: piaci 
és vásározó kiskereskedelmet folytat (500 
Ft/naptári nap) vagy építőipari tevékenysé-
get folytat, illetőleg természeti erőforrást tár 
fel vagy kutat (2.000 Ft/naptári nap). 

Gépjárműadó: Gépjárműadót kell fizet-
ni minden megvásárolt gépjármű után. Az 
adásvételi szerződést az eladónak 8 napon 
belül be kell mutatnia az Okmányirodában, 
míg a vásárlónak az adásvételi szerződést 
követő 15 napon belül, tehát mind az eladó-
nak mind a vásárlónak be kell jelentenie a 
változást az Okmányirodában. Felhívom a 
tisztelt lakosság figyelmét, hogy az adásvé-
teli szerződést meg kell őrizni, mert a nél-
kül nem bizonyítható a gépjármű eladása. 
Az Okmányirodában felajánlják a lehetősé-
get, hogy a helyi adóügyintéző hivatalból 
kivonathatja a gépjárművet a forgalomból 
előző évi adótartozás esetében, aminek kö-
vetkezménye, hogy forgalmi engedélyt és 
rendszámot be kell majd az adózónak nyúj-
tania az Okmányiroda felé, aminek be nem 
nyújtása bírságot von maga után. 

Gépjármű eladása két verzió szerint tör-
ténhet:

I. verzió: Megtörténik az adásvétel, pl. 
május 1-jén, határidőn belül bejelentik az 

Okmányirodában. A következő fog tör-
ténni: Eladó nevén marad az éves gép-
járműadó teljes egésze arra az évre. Tehát 
törvény szerint,  akié január 1-jén a gépjár-
mű, azt terheli a gépjárműadó egész évben 
e szerint a verzió szerint.

II. verzió: Megtörténik az adásvétel pl. 
május 1-jén, határidőn belül bejelentik az 
Okmányirodában. Az eladó a saját nevéről 
forgalomból kivonatja ezt a gépjárművet, a 
vevő pedig forgalomba helyezteti a saját 
nevén a gépjárművet az Okmányirodában 
az adásvétel bejelentésekor. A következő 
fog történni: 

1) Eladó nevén marad a gépjárműadó 
május 31-ig! Erről határozat készül, ame-
lyet az eladónak kiküld az Önkormányzat, 
miután megkapta az adatokat az Okmány-
irodától. 

2) A vevő nevére kerül június 1-jétől a 
gépjármű és az év további részében őt ter-
heli az adófizetési kötelezettség (júniustól 
decemberig) az adásvétel évében. Erről 
határozatot kap. 

Az adatokat az Okmányiroda leküldi a he-
lyi adóügyintézőnek a gépjárműveket érintő 
változásokról, amiről az érintetteknek hatá-
rozatot küld a helyi adóügyintéző. Fizetési 
határidők: március 15. és szeptember 15. 

Mezőőri járulék: A mezőőri járulék a 
mezei őrszolgálat fenntartási és működési 
költségeit biztosítja. Két típus alapján álla-
pítható meg a mezőőri járulék: termőföld 
vagy szőlő, gyümölcsös,  külterületi ingatlan 
után. Termőföldek után 2013. évben 640Ft/
hektár összeget kell egy évre megfizet-
ni. Szőlő vagy gyümölcsös után 1.000 Ft/
hektár évente, de a fizetendő a földrészlet 
nagyságától függetlenül nem lehet kisebb, 
mint 1.000 Ft. A mezőőri járulékot március 
31-ig és december 31-ig lehet befizetni. 

Pótlék: A pótlék más néven késedelmi 
kamat akkor keletkezik, amikor valaki ha-
táridőn túl teljesíti a kötelezettségét. Ennek 
mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese 
szorozva az eltelt napok számával, elosztva 
az év napjainak számával. Mindez megszo-
rozva azzal az összeggel, amivel az adózó 
késett. A pótlék számításához segítséget 
nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hiva-
talos honlapján megtalálható pótlék kalku-
látor.
http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/
kalkulatorok/potlekszamitas
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Adózási tájékoztató

dr. Papp Antal jegyző

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy 
a Polgármesteri Hivatalban

2013. december 23-tól
december 31. napjáig az

ÜGYFÉLFOGADÁS  SZÜNETEL!

dr. Papp Antal jegyző

Tájékoztatás Szennyvízszállítás
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 
2014. január 1-jétől  a szennyvízszál-
lítás szolgáltatás díja: 6.750 Ft+ÁFA/
tartály, mely 2.250 Ft+ÁFA kiszállási 
díjat és 4.500 Ft+ÁFA szolgáltatási dí-

jat tartalmaz. 
Az igénybevételt a Polgármesteri Hiva-
talban a Pénzügyi Irodában  személye-
sen, vagy telefonon: (53) 383-001/110 

m. számon lehet bejelenteni. 
Varró István polgármester



Immár negyedik alkalommal 
jelentkezik rovatunk. Jelen in-
terjúmban Gergely Tibor Kép-
viselő Urat kérdeztem. Termé-
szetesen a munkához az ember 
saját személyisége is hozzá-
tartozik, így nem mellékes az 
sem, hogyan gondolkodik a fel-
adatairól, az Önkormányzatnál 
betöltött szerepéről. Együttmű-
ködését és válaszait ezúton is 
köszönöm.

Mi volt az oka, hogy 2010-
ben jelöltette magát képvi-
selőnek? Milyen céljai vol-
tak? Mit sikerült ezek közül 
megvalósítania az elmúlt 3 
évben?

A választások előtt nagyon 
sokan megkerestek azzal a 
kéréssel, hogy induljak a képvi-
selőválasztáson. Indoklásul ki-
vétel nélkül azt mondták, hogy 
azért gondoltak rám, mert ré-
sze vagyok a györgyei társada-
lomnak, tősgyökeres györgyei 
lévén mindenki ismer, és bíz-
nak bennem. Sokáig gondol-
koztam rajta, hogy vállaljam-e, 
de végül meggyőzött az embe-
rek felém irányuló jóindulata. 
Úgy gondoltam, hogy talán én 
is hozzájárulhatok valameny-
nyire a mindennapi problémák 
megoldásához.

Ön a szociális bizottság ve-
zetője is. Mik a tapasztalatai? 
Melyek az emberek legfőbb 
problémái? Milyen okokból 
fordulnak leginkább Önhöz, a 
Képviselő-testülethez?

Én kaptam azt a lehetősé-
get, hogy a szociális bizottság 
elnöke legyek. Aki ismer, az 
ismeri az életemet is. Tudja, 
hogy miken mentem keresztül, 
ezáltal sokkal érzékenyebbé 
váltam a szociális, és egész-
ségügyi gondokkal szemben. 
Azt gondolom, hogy munkám 

során döntéseimben mindig 
velem volt az együttérzés és 
a segíteni akarás a bajba ju-
tott embereken. Napjainkban a 
mindenki által ismert okok miatt 
a falusi emberre sajnos nagyon 
jellemző az elszegényedés. 
Nincsenek munkahelyek vi-
déken, idősödnek a falvak és 
millió megoldásra váró problé-
ma keletkezik nap, mint nap. 
Ezt tapasztalom a szociális 
bizottsághoz beérkező segély-
kérések számánál, amelyek 
szinte minden esetben anyagi 
segítséget kérnek. A bizottság 
igyekszik minden rászorulónak 
segíteni az önkormányzat által 
kiszabott határokon belül. Saj-
nos ez azt is jelenti, hogy nem 
tudunk minden gondot megol-
dani, muszáj mérlegelnünk a 
rászorulók között. Igyekszünk 
mindig belátók, igazságosak 
maradni.

Végetért a strand felújí-
tása. Tudomásom szerint a 
medencékben télen is benne 
marad a víz. Mi ennek az oka?

Igen. Hosszú idő után újra 
üzemképes a strandunk. Tudo-
másom szerint a víz azért ma-
rad télire is a medencében, fó-
liával letakarva, hogy a fagytól 
védjük a falak épségét. Ez egy 
kidolgozott, sok más egyéb he-
lyen is alkalmazott technológia.

Beszéltek a strand, illetve 
a gépházak biztonsági rend-
szeréről, riasztóberendezé-
sek beépítésének szüksé-
gességéről. Miért fontos ez? 
Sikerült-e már ezt a kérdést 
rendezni?

A kérdést rendezte az ön-
kormányzat. Riasztórendszer, 
valamint térfigyelő kamerák 
kerültek beépítésre, amelyek 
biztosítják a megfelelő vagyon-
védelmet. Hogy ez miért fon-
tos? Mindenkinek fontos a saját 
tulajdona, az önkormányzat is, 
mint tulajdonos, igyekszik meg-
óvni az értékeit.

Már nemcsak ideiglenes, 
hanem kinevezett vezetője 
az óvodának Lesták Péterné 
Vajon Ildikó. A Képviselő-tes-
tület nagyon elégedett volt 
az óvónő pályamunkájával. 
Milyen terveket, változtatá-
sokat, újításokat tárt Önök 
elé az új vezető? Önnek mi 
a véleménye, mik az elvárá-
sai az új intézményvezetővel 
kapcsolatban?

Épp a napokban beszélget-

tem Ildikóval az óvodai Mikulás 
ünnepségről, amelyen én is kb. 
18 éve hatékonyan részt ve-
szek. Sok egyéb óvodával kap-
csolatos téma is felmerült. Ildikó 
elmondta, hogy jól működő in-
tézményt kíván vezetni, amiért 
mindent igyekszik megtenni a 
legjobb tudása szerint. Fontos 
feladatának tartja a gyermekek 
szeretete mellett az óvoda és a 
család kölcsönös bizalmon ala-
puló nevelőpartneri viszony ki-
alakítását. A szülőkkel való kap-
csolattartás formáit kézműves 
és munkadélutánokkal kívánja 
bővíteni. Az óvoda számára a 
megfelelő tárgyi feltételek biz-
tosítottak, de az amortizálódás 
miatt folyamatos bővítést igé-
nyelnek, ezért pl. az adventi 
kézműves délután alkalmával 
készített tárgyak értékesítésé-
nek bevételéből a gyermekek 
játékeszközeinek bővítését ter-
vezi. Nagyon fontosnak tartja a 
külső és belső továbbképzése-
ket, amelyek a szakmai munka 
eredményességéhez vezetnek. 
Úgy gondolom ez a pár mondat 
is bizonyítja az óvodavezető rá-
termettségét. Munkájához sok 
sikert, rengeteg boldog kisgye-
reket kívánok!

Minden évben sokakat 
érint ilyenkor az ingyenes 
vagy kedvezményes árú tüze-
lőanyag osztása. Most az Ön-
kormányzat igényelhette ezt, 
azonban a fa nem teljesen 
ingyenes, és nem is kaphat 
bárki. Hogyan juthat hozzá a 
település és az emberek eh-
hez a tüzelőanyaghoz? Mi-
lyen anyagi hozzájárulásról 
lehet beszélni? Hogyan dön-
töttek arról, hogy ki jogosult, 
ki nem? Hogyan fog zajlani a 
fa szétosztása a jogosult la-
kosok között?

A magyarországi önkor-
mányzatok lehetőséget kaptak 
pályázat benyújtására szociális 
tűzifaigénylés céljából. Ezen 
a pályázaton Tápiógyörgye is 
nyert 160 köbméter fát. Sajnos 
nem ingyen, a megállapított ár 
20%-át, valamint a szállítási 
költséget az önkormányzatnak 
kell fizetnie. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ezt áthárítaná 
a lakosságra. A szociális tűzifa 
ingyenes. A hozzájutás felté-
tele egy kérelem benyújtása 
a szociális ügyintézőnél, mely 
kérelem tartalmazza azokat a 
kérdéseket, amely alapján a 

szociális rászorultságot meg-
állapíthatjuk. Lakásonként 1 
köbméter fával áll módunkban 
segíteni, melynek elszállításá-
ról a kérelmezőnek kell gon-
doskodnia. A kiosztás az ön-
kormányzat udvarán történik a 
meghirdetett időpontokban.

Az Önkormányzat először 
15 közhasznú munkás fog-
lalkoztatására kapott lehető-
séget. Később ezt a számot 
felemelték 100-ra. Végül a 
lakosság egy része önkor-
mányzati szórólapról értesült 
arról, hogy ez a szám mégis-
csak 15. Pedig - értesüléseim 
szerint - a legtöbb munkába 
állónak már a szükséges or-
vosi papírjai is megvoltak. 
Ki dönt a közhasznúak fog-
lalkoztatásáról? Melyek a 
pontos információk ezzel a 
témával kapcsolatban?

Valóban, az önkormányzat 
lehetőséget kapott 15 fő köz-
hasznú munkás foglalkoztatá-
sára a munkaügyi központtól. 
Ezt tudomásul vettük. Nagy 
meglepetésünkre azonban ar-
ról kaptunk újabb értesítést, 
hogy még plusz 100 főnek ad-
hatunk munkát. Mindnyájan 
nagyon örültünk annak, hogy 
ennyi embert sikerül télire mun-
kához, jövedelemhez juttatni. 
Mire megtörténtek az egész-
ségügyi alkalmassági vizsgá-
latok is, akkorra a munkaügyi 
központ jelezte, hogy csak 15 
főt foglalkoztathatunk. A kér-
désben minden esetben a mun-
kaügyi központ iránymutatásai 
szerint jártunk el, sajnos az ön-
kormányzatnak ebben döntési 
joga nincs.

Jövőre letelik a 4 éves cik-
lus. Milyen tervei vannak a 
későbbieket illetően? Fogja/
Szeretné továbbra is képvi-
selni a község lakóit?

Úgy érzem, hogy nem volt 
felesleges az eltelt 3 év. So-
kan megállítanak az utcán, fel-
keresnek otthonomban, hogy 
segítségemet kérjék és én 
igyekszem mindenkinek leg-
jobb tudomásom szerint megfe-
lelni. A következő választások 
majdnem egy év múlva esedé-
kesek, kár volna bármit is biz-
tosan megígérni. Annyit azon-
ban mondhatok, amennyiben 
egészségem, és a körülmények 
engedik, valamint a megfelelő 
támogatást, bíztatást is megka-
pom újra a falu lakosaitól, akkor 
talán megint belevágok.

Köszönöm!

4. OLDAL DECEMBERAhogy a képviselők látják

Képviselői szemmel

Az interjút készítette:
Füle Zsuzsanna
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Lesták Péterné Vajon Ildikó 
vagyok, a szakmai éveim-
ből szeretnék idézni néhány 
gondolatot. A tápiógyörgyei 
Általános Iskola tanulmá-
nyait befejezve a nagykőrösi 
Arany János Gimnázium és 
Óvónőképző Szakközépisko-
lába nyertem felvételt. Nagy 
lelkesedéssel és szeretettel 
ismerkedtem az óvodával és 
az óvodás gyermekek éle-
tével. Gondoltam, hogy jól 
döntöttem, a szüleim segít-
ségével a nehézségeket le-
küzdöttem, hiszen azt a célt 
láttam magam előtt, hogy 
majd felnőttként óvodapeda-

gógus pályán dolgozhatom. 
Az Óvónőképzőben a mód-
szertani ismeretek elsajátí-
tásához gyakorlási lehetősé-
get is kaptam. Az érettségi 
bizonyítvány megszerzése 
után valóra vált a gyermek-
kori álom, a tápiógyörgyei 
óvoda dolgozója lettem. Az 
ott dolgozó óvónénik, daj-
ka nénik segítőkészsége, 
szeretete pozitívan hatottak 
munkámra. Fiatal óvónő-
ként mindennap új kihívást 
jelentett számomra. 1993-
tól a budapesti Tanítóképző 
Főiskola Óvodapedagógus 
szakának hallgatójaként sze-
reztem még több ismeretet 
a gyermekek fejlesztésének 
lehetőségeiről, neveléséről. 
1997-től a Római Katolikus 
Egyházmegyei Teológiai Hit-
oktatói tanfolyamán vettem 
részt, hogy a gyermekeknek 
hittan foglalkozást szervez-
hessek. 1998-tól édesanya-
ként a gyermeknevelést 
gyakoroltam. 2004-ben pe-
dagógus szakvizsgát óvodai 
szakértői szakon szereztem. 
Tanulmányaim kiegészíté-
séhez a szakmai ismeretek 

mélyítéséhez megannyi to-
vábbképzésen részt vettem: 
Gósy Mária: Beszédészlelés 
és beszédmegértési zavarok, 
Az óvodai nevelés a művé-
szetek eszközeivel. A kom-
petenciaalapú óvodai prog-
ramcsomag alkalmazása, 
Óvoda-iskola átmenet támo-
gatása, valamint a TÁMOP 
pályázat keretében több al-
kalommal is. Az óvodánkban 
a HEFOP pályázat keretében 
a kompetenciaalapú óvodai 
programcsomag bevezeté-
sében és megvalósításában 
vállaltam aktív szerepet. A 
minőségirányítási csoport ve-
zetőjeként segítettem a minő-
ségirányítási program mind 
hatékonyabb megvalósítását. 
A gyermekek szeretete, az 
egyes foglalkozások sikerei 
a szülők elismerő gondolatai 
a vezetőm pozitív megerő-
sítései hozzájárultak ahhoz, 
hogy a gyönyörű, bár néha 
rögös pedagógiai munkám 
örömmel végezzem. 

A Kastélykert Óvodá-
ban 2013-2014-es tanévtől 
megbízott majd kinevezett 
óvodavezetőként végzem a 

mindennapi feladataimat. A 
pedagógiai munka fejleszté-
sére irányuló célkitűzéseim:
• A Pedagógiai program sike-
res megvalósításának támo-
gatása,
• Pedagógiai munka haté-
konyságának növelése,
• Pedagógiai munkával kap-
csolatos dokumentáció szak-
szerűségének törvényszerű-
ségének fejlesztése,
• Az intézményben folyó ne-
velőmunka elismertségének 
elősegítése közvetlen partne-
reink körében,
• Legfontosabb partnereink a 
gyermekek minden velük és 
értük történik az óvoda az ő 
nevelésükre hivatott.

Mindezek megvalósítása az 
óvoda pedagógusaival és pe-
dagógiai munkát segítő alkal-
mazottaival lehetséges.

Köszönöm Kollégáim, és a 
Képviselő-testület támogatá-
sát. Kívánok Nekik, a Kedves 
Szülőknek, Gyermekeknek és 
minden kedves Olvasónak 
kellemes ünnepeket és bol-
dog új évet!

Bemutatkozik Lesták Péterné Vajon Ildikó óvodavezető

Lesták Péterné Vajon Ildikó

Az ősz előre haladtával az idei évre vé-
géhez közeledik a szennyvízberuházás ki-
vitelezésének azon része, mely a belterületi 
csatornahálózatot érinti. Az öt kisrégió tele-
pülésein összességében jól, a tervezettnek 
megfelelően haladtak a kivitelező konzor-
ciumok. A belterületi csatornaszakaszok 
– gerincvezetékek és házi bekötések – te-
kintetében a legtöbb településen a vezeté-
kek több mint 80%-át lefektették. A csator-
naszakaszok egy részében már túl vannak 
a végleges úthelyreállításokon is. Ezek jel-
lemzően a közútkezelő fenntartásában lévő 
két és három számjegyű főbb közlekedési 
utak, és azon aszfaltos és szilárd útborítás-
sal nem rendelkező utak, melyek esetében 
eltelt a megfelelő tömörödési időszak. A téli 
időszakban már jellemzően nem nyitnak 
újabb munkaterületet a településeken belül. 
A vezetéképítések a regionális, települése-
ket összekötő vezetékszakaszokra korláto-
zódnak.

Az elkövetkező évre a maradék szaka-
szok kivitelezése és a végleges úthelyreállí-
tások elkészítése marad. Jelen állás szerint 
legkésőbb 2014. szeptemberére elkészül-
nek a teljes csatornahálózattal. Ez alól 

talán csak a tápiószelei kisrégió telepü-

lései képezhetnek kivételt. Itt a szükséges 
engedélyek csak jelentős csúszással álltak 
rendelkezésre, így a fenti előrehaladást sem 
tudják felmutatni a kivitelezők. A projekt zá-
rása itt sem kerül veszélybe, de jövőre fe-
szített tempóban kell ebben a kisrégióban 
végezni a kivitelezést. Ellenben a szenny-
víztisztító telep Tápiószelén már csaknem 
elkészült. Próbaüzemével viszont meg kell 
várni, hogy a csatornahálózat legalább 50-
60 %-ban elkészüljön.

A további négy szennyvíztisztító telep 
közül hármat már kivitelez a vállalkozó, a 
tápiószentmártoni telep építését januárban 
kezdik. A központi komposztáló telep építé-
sével hamarosan végéhez közeledik, a pró-
baüzem tavasszal kezdődhet.

December elejéig befejezik azokat a 
munkálatokat, melyek szükségesek a téli 
időszak zökkenőmentes áthidalásához. A 
kivitelezők nem vonulnak le véglegesen a 
területekről, de olyan állapotban hagyják, 
hogy a téli közlekedés akadálymentes le-
gyen. Folyamatos ügyeletet is tartanak, így 
a tél folyamán keletkező hibák kijavítása 
zökkenőmentes lesz.

Továbbra is felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy még nem lehet a csator-

nahálózatra rákötni. Arra előreláthatólag a 
jövő év során kerülhet sor. Erről előzetesen 
tájékoztatjuk a lakosságot. Javasoljuk, hogy 
az ingatlanon belüli csőszakasz kiépítésé-
vel is várjanak, mivel azt a leendő üzemel-
tető valamilyen formában szemrevételezni, 
dokumentálni szeretné. A Tápiómenti Te-
rületfejlesztési Társulás, illetve a települé-
sek vezetése tájékoztatót fog kiadni azon 
vállalkozások listájáról, amelyek megfelelő 
szakértelemmel, ellenőrizhető módon vég-
zik munkájukat és nem mellékesen hosszú-
távon elérhetőek lesznek a térségben.

Tápió PR 

Nagyon jól haladtak a csatornahálózat építési munkáival



Száz esztendővel ezelőtt, 1914. január 
1-jén született szegény, parasztszülők gyer-
mekeként a györgyei tanítói kar egyik leg-
kiemelkedőbb alakja, Józsa István megyei 
vezető szakfelügyelő, tanár. Neve beíródott 
Sztronga Imre, Kovács József, Székely Fe-
renc, Pál László, Faragó Béla, Lenkei El-
vira, Miskolczi István, Narancsik Lenke, 
Balázsovich Boldizsárné, Borókai Kálmán, 
Molnár Anna neve mellé, és megörökítődik 
Pest megye közoktatásának történetében. 
Úgy adózunk emlékének most, a centenárium 
alkalmával és úgy idézzük meg egyéniségét, 
hogy szószerinti másolatban közre adjuk ta-
nítói pályájának kezdését úgy, ahogyan Ő ezt 
1977-ben leírta, és ezzel gyújtjuk meg a cen-
tenáriumi apró, kis mécseseket. „Ezerkilenc-
százharmincötöt írtunk. Egy szép oklevéllel a 
zsebemben, kölcsönkerékpáron karikáztam a 
szülőfalumtól körülbelül hat kilométerre fekvő 
tanyára, Ábrahámtelekre. Ott állt ez a tanya 
a mostani Tápiószele, Tápiógyörgye, Tápió-
szőlős és Újszilvás községek közé ékelődve. 
A tanyát – amelyen az uradalmi iskola állt -  
egy Diner Ferenc nevű nagybérlő bérelte. Így 
hát ő volt az iskolafenntartó is.

Hallottam, hogy az iskola idős tanítónője 
betegszabadságra ment. Akkoriban ez jelen-
tette az első lépést a nyugdíj felé. Én ezt a kis 
reménységet sejtető helyettesítést szerettem 
volna elnyerni. Első utam Poldi nénihez ve-
zetett. Így hívta az idős tanító nénit az egész 
tanya. Tőle akartam megtudni az igazat, ne-
hogy a háta mögött, esetleg szándéka ellené-
re cselekedjem. Poldi néni egy gyereket adott, 
hogy mutassa az utat az irodához. Az út elég 
hosszú volt, mégis alig-alig szóltunk egymás-
hoz. Fogalmaztam magamban a mondani-
valómat és a megszólítást. „Nagyságos úr! 
„Ezt a szót idáig talán ki sem mondtam. A mi 
családunkban a levélre még a T.c.-t ( Tisztelt 
cím!) sem írták rá, csupán azt, hogy „részé-
re„. Érthető a megilletődésem: nemsokára 

szembe kerülök egy igazi nagyságos úrral. 
Az irodához értünk. A gyerek visszament, én 
pedig be, az irodába. Szerencsére az uraság 
még nem volt bent. A várakozás kicsit oldotta 
a szorongásomat. Közben azért az ott ülő se-
gédtisztnek elmondtam, mi járatban vagyok. 
Nem kellett sokáig várni, megjött az uraság 
és az intéző. Az uraság egyenesen a belső 
irodába tartott. Alacsony, fázós ember volt, kit 
később sem láttam soha nevetni. Behívott, és 
hozzáfogtam életem első szóbeli kérvényé-
nek elmondásához. Indokolásul elsoroltam 
a szegénységünket, özvegy anyám beteg-
ségét, megmutattam az oklevelemet. Nem 
tudom, az uraság az oklevélben látta-e azt, 
amit én abban mutatni akartam, mert amikor 
visszaadta, ezt mondta: - Nézze tanító úr, az 
iskola a gazdaságnak nagy tehertétele. Csak 
ráfizetünk. Fizetni a tanítónőt, most meg fi-
zetni a helyettesét is, amikor az iskola nem 
hoz nekünk semmit. Meg aztán volt már más 
érdeklődő is. Különben is csak a karácsonyi 
szünetig alkalmazhatjuk. Addig esetleg tu-
dunk fizetni 60 pengőt. Elfogadja? Hirtelen 
rámondtam: elfogadom. Nagy szó volt az 
harmincötben, hogy egy júniusban oklevelet 
nyert tanító már november közepén tanít-
hatott. Nem sokkal azelőtt adták ki ugyanis 
azt a miniszteri rendeletet, hogy a végzett 
tanítók három évig be sem adhatják álláské-
relmüket az államhoz. Nemsokára megkap-
tam életem első megbízólevelét. „Tekintetes 
Tanító Úrnak! Helyben. Mai nap Ön elvállalta 
november11-től december15-ig az Ábrahám-
telki Iskolában Lipthay Leopoldina tanítónő 
helyettesítését. Ezen helyettesítésért Ön kap 
6o,- azaz Hatvan pengőt és ebédkosztot, 
ezen felül semmi másra igényjogosultsága 
nincsen, és semmi néven nevezendő jövőbeli 
alkalmazásra nem prejudikál, már azért sem, 
mert ilyesmire felhatalmazásom nincsen. 
1935. november 11. Ábrahámtelki Gazdaság.  
Teljes tisztelettel: Fodor Kálmán s.k.

Aztán mégis úgy alakult a dolog, hogy 
előbb az egész 1935/36, később a következő 
tanévre is meghosszabbították megbízáso-
mat. Az első évben havi 10, a második évben 
havi 25 pengő fizetést kaptam. Ehhez jött a 
lakáshasználat, az ebéd, a fűtés, a kerthasz-
nálat, ingyenes kisvasúti utazás a hét végén 
a MÁV-állomásig és vissza, ezen felül, ami 
Tápiószele községtől ki lesz utalva az Ábra-
hámtelki Gazdaság Iskolájába járó községi 
gyerekek után. Hadd említsem meg az ösz-
szehasonlítás kedvéért, hogy annak idején 
egy kezdő állami tanító fizetése 118 pengő 
volt. Az egyik levélben záradékként szereplő 
községi hozzájárulás pedig csak mézesma-
dzag volt, mert járt ugyan néhány nem ura-
dalmi gyerek is az iskolába, mivel azonban 
nem a község volt az iskolafenntartó, nem 
fizetett semmit. Az iskola beillett a tanya 
épületei, pajtái közé. Együtt húzódott meg 
a nádtető alatt a tanterem és a szerény ta-
nítói lakás. A tanterem jó világos volt, három 
oldaláról két-két ablak nyitott utat a keletről, 
délről, nyugatról jövő napsugaraknak. Beren-

dezése azonban szegényes volt. A festetlen 
fenyőfapadokat alaposan összevésték az 
előttünk járók: máig sem értem, hogyan lehe-
tett azokon a padokon a vékony, négyfilléres 
irkába írni, hisz minden ceruzavonás egy-egy 
„árokba„ nyomta a papírt. Az elülső falon egy 
krétaportól elszürkült, ragyás tábla lógott, 
amire bizony művészet volt írni, de róla ol-
vasni sem lehetett könnyű. Az iskola egyetlen 
szemléltető eszközén, egy rongyos faliképen 
a méterrendszer, a liter, a kilogramm volt „lát-
ható„ Ez bizony eléggé lehangoló volt, főleg 
azután, hogy öt évet a teljesen új jászberényi 
tanítóképzőben töltöttem, amelyet akkortájt 
Közép-Európa legmodernebb intézményé-
nek tartottak. Lehangoltságomat fokozhatta 
volna a 112 – igen, leírom szóban is, hogy 
hihetőbb legyen: száztizenkét – gyerek lát-
ványa: a velük való találkozás mégis felvidí-
tott. Nagy csend, a megilletődöttség. Milyen 
lesz az új tanító?  No, téged hogy hívnak? 
Hol laktok, - merre? Hányan vagytok testvé-
rek? Megindult a beszélgetés, érezhető volt 
az oldódás. Elmondtam, mit kívánok tőlük, 
megnéztem a felszerelésüket. Mondanom 
sem kell talán, hogy sok minden hiányzott. 
Lassan eltelt a nap, a gyerekek öltözköd-
tek, sorakoztak. A sorban álló csapat látvá-
nya eszembe juttatta Gárdonyi sorait: „Ha 
látsz közöttük rútat, rongyosat, ismerd meg 
benne a korán szenvedőt, öleld magadhoz 
és símogasd meg őt! „Ha nem is volt köztük 
rút vagy csúnya, annál több volt a rongyos. 
A mai gyerek már elképzeni sem tudná, mi-
lyen volt az a kucsma, amelyet hátul össze 
kellett varrni, hogy a fejen maradjon, és az 
öröklött, bő kabát, amit madzaggal kellett 
körül kötni, hogy ne levegőzzön. Azt sem 
hinné el nekem ma egyetlen gyerek sem, 
hogy sok családból az egyik azért jött csak 
az egyik, a másik meg a másik napon isko-
lába, mert ketten használtak egy ruhát, egy 
lábbelit.    Számba vettem tanítványaimat. A 
száztizenkettőböl 85 volt a mindennapi isko-
lás, a többiek, az „ismétlősök„ csak csütörtö-
kön jártak be. Csütörtökön viszont a rendes 
iskolásoknak volt szünnapjuk. Beírtam az 
adatokat. Egyszerre járt mind a 6 osztály (1-
től 6-ig), mindegyik osztályra 10-15 gyerek ju-
tott. Amint írogattam a foglalkozásokat, kiraj-
zolódott előttem az uradalmi élet hierarhiája. 
Cseléd: aki bivallyal vagy ökrösfogattal járt. 
Rangban az ökrörsfogatosok álltak előrébb. 
Az ökör valamivel gyorsabban járt, mint a 
lomha bivaly, és a négyökrös rakott szekér 
látványnak is szebb volt, mint a bivalyfogat. 
Kocsis, parádéskocsis. A rangot itt is első-
sorban a nagyobb sebesség adta, hiszen a 
parádéskocsis a gyorsan futó hintóval járt. 
Hordta az urakat, tudott is egyet-mást viselt 
dolgaikról: ez is tekintélyt szerzett neki. Ka-
nász, gulyás, tyúkász, uradalmi intéző, szám-
tartó. A számtartó a mai főkönyvelőnek felelt 
meg. Belcsőcseléd, tanyagazda, uradalmi 
gépészkovács, bognár, kulcsár, uradalmi ké-
ményseprő, vincellér. Vincellérnek hívták s 
szőlőmunkást, illetve a szőlőkertészt. És 
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így tovább.  Nem ment ám simán a naplózás, 
mert nem voltak naplók, űrlapok, nyomtat-
ványok. Mivel pedig az iskola önálló volt, s 
nem tartozott semmilyen igazgatási szerv-
hez: kihez fordulhattam volna? Régi tanítóm, 
Kovács Józsi bácsi sietett a segítségemre. 
Mindent szerzett, amire szükségem volt. A 
könyveket, füzeteket valamelyik szomszédos 
község boltjában szereztem be, s vittem ki 
a gyerekeknek. El is nevezhettek volna há-
tizsákos tanítónak, mert eleinte mindig háti-
zsákkal közlekedtem. Azt tarottam, hogy ele-
mi fölszerelés nélkül még elemi szinten sem 
lehet jó munkát végezni. Arra is emlékszem, 
hogy bicskámat azért köszörültettem jó éles-
re, hogy meghegyezhessem vele a gyerekek 
botvégű ceruzáját. Apró dolgok ezek, de mi-
lyen jó volna, ha az ilyen apróságokra ma is 
jobban figyelnénk.

Említettem, hogy a szemléltető eszköztár 
egyetlen faliképből állott. Márpedig a képző-
ben belénk ültették Comenius ama tételét, 
hogy „semmi sincs az emlékekben, ami nem 
volt az érzékekben„. Nagynevű tanáraim 
pedig – Móczár Miklós, Csekő Árpád, Kiss 
József valóságos művészei voltak ennek a 
tudománynak. Nekiláttam hát a szemléltető-
eszközök készítésének. Barátaim, rokonaim 
lázasan gyűjtötték és küldözgették nekem 
a képes újságokat vagy a kivágott képeket. 
Rajzoltam térképeket, betűket, gyártottam 
méterrudat, mérleget, emelőcsigát, éket, lej-
tőt, a testneveléshez babzsákokat – ki tudná 
már elmondani, hogy még mi mindent. A gye-
rekek és a szülők együtt dolgoztak velem. Két 
év alatt megtelt a rozoga szekrény, megteltek 
a falak – de még a szobám is -  szemlélte-
tő anyaggal. Külsejében is sokat változott, 
iskolává vált a rideg épület. Ezt a szülőknek 
köszönhettem. A bognár meggyalulta a pado-
kat, megjavította a padlót. Az asszonyok kí-
vülről, belülről megtapasztották és kimeszel-
ték a falakat. Egy festeni tudó asszony még a 
táblát is szépen lemázolta.

A rongyos gyermeksereg látványa külö-
nös érzést ébresztett bennem. Itt sokat kell 
adnom! Nem adhatok nekik anyagi javakat, 
adnom kell tehát szellemieket, de azt aztán 
nagy mérővel kell mérnem. A nyolcvanöt 
gyereket két csoportra osztottam, mert nem 
fértek be a padokba egyszerre. Az egyikbe 
kerültek az első, második és harmadik osz-
tályosok, a másikba a negyedikesek, ötö-
dikesek, hatodikosok. Délelőtt jöttek a na-
gyok, délután a kicsik. Bizony két műszakot 
jelentett ez a javából, de csináltam. Nem a 
pénzért, mert az majdnem a semmivel volt 
egyenlő. Csináltam, mert fiatal voltam és – 
tanító. Volt ennek az összevontságnak sok 
öröme is. Egy idő után kiválogadódtak az én 
nagyszerű „gyerek kádereim„, akikre mint ta-
nító segédekre bátran támaszkodhattam az 
önálló munkák végzésekor vagy a gyakor-
lás-gyakoroltatás óráiban. Tavasszal, kora 
ősszel a tanulópárok behúzódtak egy-egy 
bokor aljába, s egymást pontozva olvastak, 
számoltak, vagy a könyvnélkülit tanulták, míg 
én odabent valamelyik osztálynak közvetlen 
órát tartottam. Sokszor a dupla műszakkal 
sem ért véget a nap, mert hetenként egyszer 
esti iskolára jöttek a felnőttek. Volt itt minden. 

Irodalmi, történelmi, földrajzi s másféle elő-
adás. Gyakoroltuk a számtant – vagy az 

öregek meséket mondtak. Az egyik este meg 
a fiataloké volt. Dalesteket tartottunk. Egy 
szál hegedű is jó hangulatot tudott csinálni. 
Emlékszem, még színdarabot is tanítottam, 
amit a dohánypajtában, a símítóasztalokból 
összerótt színpadon, lepedőkből vont szín-
falak előtt adtunk elő. Ez jelentette akkor a 
népművelést.

Így vált a tanító igazán a nép tanítójává. 
Ezt a munkát éreztem az igazi néptanítói 
munkának. Minket erre nevelt, erre készí-
tett föl a tanítóképző. Negyven év távolából 
is szeretettel gondolok azokra a tanáraimra, 
akik azzal engedtek útnak, hogy Széchenyi 
gondolatának a megvalósulása, a kiművelt 
emberfők sokasodása rajtunk, magyar nép-
tanítókon múlik. Ezt, én akkor szó szerint ér-
tettem. A második tanév vége felé megértem 
életem első nagy pedagógiai sikerét, de egy-
ben kudarcát is. Valamelyik tavaszi reggelen 
bekopog hozzám egy jól öltözött úr. Bemu-
tatkozik: Bálind Ignác körzeti iskolafelügyelő. 
No lám, mégiscsak tartozom valahová, vala-
hol mégiscsak be vagyok írva a nagykönyv-
be! Végeztem a munkámat a szokott módon. 
Ő jegyezgetett, kérdezett engem, kérdezte 
a tanulókat. Végül véleményt is mondott a 
munkámról. Jó véleményt. De igazában az 
intézőék ebédjén mondta el rólam a véle-
ményét. Az intéző ugyanis – talán az iskola-
fenntartó uraság helyetteseként, talán szülői 
minőségében – ebédre hívta meg a tanfelü-
gyelőt s vele engemet is. A beszélgetés fő té-
máját az iskola adta. Pirultam a sok dicséret 
hallatán. De éreztem, hogy a felügyelő szavai 
érzelmileg mellém állítják az intézőt. Azontúl 
minden kérésemet teljesítette. Tüzelőröl is 
mindig idejében gondoskodott. Az igazi örö-
met mégis akkor éreztem, amikor megjött a 
látogatásról szóló jegyzőkönyv. Négy sűrűn 
gépelt oldal, benne az egész munkám – a 
tanórai és a tanórán kívüli -, s minden a tény-
leges valóságnak megfelelően. Bálind Ignác 
jó stiliszta volt. Úgy volt az a jegyzőkönyv 
megfogalmazva, hogy minden mondata szár-
nyakat adott. Mindig a zsebemben hordtam a 
jegyzőkönyvet, várva, hogy mikor mutathat-
nám meg az uraságnak, hátha véglegesíte-

ne, s nem havi 25 pengőért, hanem a rendes 
járandóságért. 

Eljött a várva várt pillanat. – Nagyságos 
úr—fohászkodtam neki – meglátogatott a 
körzeti iskolafelügyelő. Ezt a jegyzőkönyvet 
írta. És már adom is a kezébe a papírlapokat. 
Olvas, beleolvas. De már nyújtja is vissza. 
– Nézze, tanító úr, ez jó, de már mondtam 
magának, hogy a gazdaságnak ez az iskola 
nagy tehertétel. Semmi hasznunk nincs be-
lőle. Különben is maga nagyon megköveteli, 
hogy a gyerekek mindig ott legyenek az is-
kolában. Pedig a múltkor répabogarat kellett 
volna nekik szedni. A jövő héten már szedik 
a borsót. Engedje ki őket!  És szólt a kocsis-
nak: Sándor, hajtson! A hintó elszaladt, és 
én ott maradtam rövid tanítói pályafutásom 
nagy-nagy csalódásával. Összeszorított fo-
gakkal mentem aznap a kicsikhez. A düh, az 
elkeseredés azt mondta bennem: csak azért 
is! Ez a rongyos kis gyereksereg nem oka 
semminek. Éreztem, hogy jobban hozzájuk 
tartozom, mint addig. Sorsuk az én sorsom 
is. Vállalnom kell. Megkezdtem a harmadik 
tanévet is, de csak októberig jutottam. Tény-
leges katonai szolgálatra parancsolt az első 
behívó – és utána még sok-sok ilyen behívó 
érkezett. A tanyától, az iskolától elbúcsúztam. 
Községi tanítónak választottak meg, majd ki-
neveztek egy állami iskolába. A tanítás és a 
katonáskodás egymást váltogatták. Háború 
következett és hadifogság. Aztán az új Ma-
gyarország megszületése. Az uradalmakat 
elfújta a szél, az uradalmi iskolákat is,- az 
én volt iskolámat is. A földosztáskor a terü-
let is, az iskola épülete is új gazdát kapott. 
Egy nagycsaládos cselédember kapta meg. 
Alakítgatták egy ideig, foldozgatták, aztán 
lebontották. Új házat építettek. Volt iskolám 
helyén a szellemi táplálék helyett most testi 
táplálék terem. Búzát, kukoricát, cukorrépát 
termelnek a földjében. Két dülőút találkozá-
sa jelzi számomra azt a helyet, amely mellett 
mindig egy kicsit keserűen, de azért egy kis 
nosztalgiával megyek el. 

Egykori tanítványaim mind felnőtt embe-
rek már, némelyikük nagymama, nagypa-
pa. Sokan végezték el közülük a dolgozók 
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iskolájában a nyolc osztályt, sőt a gim-
náziumot is. Került közülük állomásfőnök, 

tanácselnök, szakmunkás, téeszelnök, té-
esztag, brigádvezető. Találkozom olykor 
egyikükkel, másikukkal. Elmondjuk, hogyan 
alakult a sorsunk. Felidézzük a régi iskolai 
élményeket. Tudomásom szerint mindegyik-
ből becsületes, szorgalmas ember lett. És 
ez sokszorosan kárpótol engem a hajdani 
tíz-huszonöt pengős fizetésekért.” Józsa Ist-
ván. Nagy tisztelettel, a szülőfalu népének 
hálájával teszem közzé rám hagyott írását, 
mert nekem 1957 tavaszán Ő volt a látogató 
felügyelőm a jegesi, Klebelsberg iskolában, 
amelyet Tápiógyörgye község képviselő-tes-
tülete építtetett 1925-ben. Egyszer, kétszer 
még fiatalságát megidézendő nosztalgiával 
kiautózott az ábrahámtelki iskola helyére, 
fájó szívvel tapasztalta a Váci Mihály által 
leírtakat: „A gyalogutat benőtte a fű! A gyer-
meklábnyomoktól meleg porú gyalogutat, 
melyen ha átfut, megáll s egy pillanatig fülel 
a vadnyúl, melyen át kinyújtott nyakkal vezeti 
aranypelyhes fiókáit a búza aljában síró fürj: 
a gyalogutat, melyen a gyerekek hosszú so-
rokban vitték az aratóknak a lebbencslevest: 
a gyalogutat, melyen nem lehet köszönés és 
kézfogás nélkül szembetalálkozni: a gyalog-
utat benőtte a fű!  Az apró, forró mezítlábak 
talpnyomait a porban, a bocskorok és ki-
cserepesedett talpak súlyos taposásait zöld 
selyem vatta gyógyítja: a gyalogutat, me-
lyen elmentek a szegény asszonyok gombát 
szedni, gallyat lopni, amerre eltűntek fejfaívű 
gerinccel a szegény emberek napszám-
ba, munkát keresni, s amelyen elmentek a 
reménytelen öregek könnypácolta bottal a 
koldulás országútjára, s amelyen a batyu-
kat vitték az asszonyok a gyerektől ellopott 
kis csresznyével a piacokra – a gyalogutat 
benőtte a fű!„ Nagy Zoltán iskolaigazgató a 
Györgyei Hírmondó 1990. szeptemberi ha-
sábjain így búcsúztatta egykori tanárát, ké-
sőbb tanártársát: „Községünk nagytiszteletű 

tanárát veszítettük el a nyáron. Türelemmel 
viselt betegség után, augusztusban elhunyt 
Józsa István, aki közel fél évszázadig állt a 
györgyei iskola katedráján. Pedagógiai pá-
lyán szaktárgyában országosan is elismert 
szakmai tekintélyt szerzett magának. Megyei 
vezető szakfelügyelőként gondozta a gya-
korlati foglalkozás tantárgyat, annak munka-
tankönyvét Ő készítette. Az általa létesített 
gyakorlókert híres volt rendezettségéről, vál-
tozatos növényi kultúrájáról. Sok publikációja 
jelent meg pedagógiai folyóiratokban. Az al-
kotó pedagógus megtestesítőjét láttuk ben-
ne mi kollégái, aki következetes szigorral és 
őszinteséggel ostorozta a tehetetlenséget, 
az elvont semmitmondást. Sokáig emlékez-
ni fogunk a késő estékbe nyúló pedagógiai 
vitákra, melyeknek egyik fő gerjesztője volt, 
s amelynek eredményei, magunkban letisztí-
tott következtetései most is munkálnak ben-
nünk. Az Ő hitével is erősebben, emlékét a 

falu minden polgárával együtt őrizve, ember-
sége által is gazdagabban dolgozunk tovább 
a község gyermekeinek boldogulásáért. Tá-
piógyörgye felejthetetlen tanítóinak képze-
letbeli panoptikumában ott áll jól ismert mo-
solyával Pista bácsi, s mi így látjuk Őt most 
már mindig, az öreg iskola vedlett fala előtt, s 
elillant gyerekkorunkra gondolunk. Jó, hogy 
ilyen emberek vigyázták, gondozták serdülé-
sünket.” Centenáriumi megemlékezésemet, - 
most, hogy elővettem kézzel írott dolgozatait, 
a régi-régi tablókat és kézzel faragott díszes 
dobozkáját, úgy gondolom azzal fejezhetem 
be, hogy Józsa István példa az emberi érté-
kek megbecsülésében, az időt álló magyar 
pedagógiai hagyományok megbecsülésé-
ben, a magatartás tiszteletre méltó erkölcsi-
ségében, a műveltség kertjének ápolásában, 
a fáradhatatlan munkálkodásában, szülőföld-
jéhez való tántoríthatatlan hűségében.

Tantestületi kiránduláson az 1970-es évek végén

Húsz évvel ezelőtt, 1993 
decemberében jelent meg az 
első Györgyei Kalendárium. Ma 
is büszkék lehetünk rá. Borítóját 
Balogh László festőművész ter-
vezte. A könyvet Buday György 
fametszetei és Radnóti Miklós 
versei díszítik. Jó barátok vol-
tak. Buday fél évszázadon ke-
resztül Angliában élt és alkotott. 
A Kolozsvárról induló művészt 
az angolok sajátjukként tiszte-
lik. A megbecsülés sajátos jele 
volt, hogy Erzsébet királynő ko-
ronázási értesítőjét fametszet-
ben Buday György készíthette 
el. (Ajánlom az olvasó figyel-
mébe a Kalendárium „A famet-
szetekről és a költeményekről” 
c. írását)

Húsz év után talán jelké-
pesnek tekinthető, hogy a 
naptárrész után Kós Károlytól 
egy csodálatos idézettel indul 

a szövegfolyam. Jelképes ta-
lán az is, hogy az első írás a 
györgyei hősök emlékét idézi. 
Pótolhatatlan írások Fodor Izra, 
Ladányi István, Hitsch Éva és 
mások tollából. Csodaképek a 
györgyei vizimalomról, a régi ar-
tézi kútról, ökrös szekér a pos-
ta előtt.Művészien komponált 
kép: Harangok búcsúja 1915, 
aztán ott az illendő csoportkép 
„a nagy tanítói karról”. Ez utób-
biak közül hárman engem még 
tanítottak.

Ha kezembe veszem e köny-
vecskét, e könyvek kis soroza-
tát örülök, hogy megcsináltuk. 
Örülök, és szomorú is vagyok, 
hisz mennyi mindent kihagy-
tunk. Mennyi minden felejtődik 
el pótolhatatlanul jó falunk tör-
ténetéből, a hajdanvolt györgyei 
emberek az ő közösségeik 
múltjából.

Húsz év múltán, újra illő-
nek tartom, hogy köszönetet 

mondjak  Bihari Józsefnek, ki 
szellemi megálmodója volt a 
kalendáriumok sorának. Sok 
sok munkája, következetes igé-
nyessége a mi lelkesedésünkel 
párosulva szülte e sorozatot.

Az első Györgyei Kalendá-
riumból több mint 600 db kelt 
el, illetve talált gazdára. Tudo-
másom szerint a könyvtárban 
is megtalálható. Ha valakiben 
feltámad az érdeklődés e kiad-
vány, kiadványok iránt vegye 
kézbe, lapozza, olvassa őket. 
Higgyék el, megéri!

Az első Györgyei Kalendári-
um Beköszöntőjét a falu akkori 
polgármestere eképpen zár-
ja: „Ajánlom e Kalendáriumot 
mindazoknak, kik tettrekészek 
és erősek. Kik munkálkod-
ni akarnak saját és szűkebb 
közösségük, falujuk jövőjé-
ért. Ajánlom azoknak, kik úgy 
gondolkodnak, a jövőt csak 
közösen tudjuk alakítani. Mi 

3500-an, valamennyien. Vala-
mennyien, kik hol jó, hol kevés-
bé jó, bölcs és balga döntések 
között becsületesen vivódva, 
vitatkozva, netán botladozva, 
valóságos emberi lépésekkel 
járjuk utunkat.”

Így legyen.

Múlt köde...

Józsa László
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Tápiógyörgye arculati változásához 
nagymértékben hozzájárult az 1988-ban 
átadott új iskolaszárny építése, amely 
alapjaiban változtatta meg a közsé-
központ szerkezeti felépítését. „1988. 
szeptember 1-én ünnepélyesen átad-
ták a község új, tíz tantermes iskoláját.  
Építése mindössze 14 millió Ft-ba került 
és a község lakóinak sok ezer órát kite-
vő társadalmi munkája nyomán lett kész 
az átadáskor kb. 35 milliót érő épület. A 
terveket Fehér József készítette, a mun-
kálatok szervezését, az egész építés 
felelőségét Varró István tanácselnök vál-
lalta. Az építkezés közel négy évig tar-
tott. Az új szárny teljesen új bútorzatot és 
berendezést kapott. Ezzel hosszútávra 
megoldódott a község oktatásügyének 
alapgondja. Az üzemelés gazdaságos-
sága sok megtak-rítást jelentett, hiszen 
feleslegessé vált a napközi Bercsényi úti 
épülete és lebontásra került az 1898-ban 
átadott, 90 évet szolgált megroggyant is-
kolaépület is.” – olvashatjuk a „Tápiógyör-
gye község a millennium évében” című, 
az ezredfordulón megjelent kiadványban. 
A jelen írásban bemutatott fényképeket, 
ahogyan jó néhány 50-es években ké-
szült iskolai tablót is, a régi napközi Ber-
csényi úti épületéből sikerült évekkel ez-
előtt kimenteni, mielőtt azok még teljesen 
az enyészeté lettek volna. A fekete papír-
kartonra ragasztott, több helyen átázott, 
erősen megsérült felvételek hűen tükrözik 
azt a tiszteletreméltó összefogást, amely 
a község lakosságát jellemezte a rend-
szerváltozást megelőző években. A fenti 
képen az új iskolaszárny építése felülné-
zetből látható, rajta Fehér József építész-
mérnökkel, aki a folyosónyílás előtt, a be-
szélgető alakok között, sötét ruhában áll. 
A felvétel értékét különösen emeli, a nap-
jainkra már lebontott régi épületek látvá-
nya. A mai posta helyén feltűnő sarokház 
egykoron Wéber Gyula kovácsmesteré 
volt, a soron következőben Pataki János 
üzemeltetett a 2. világháborút követően 
cukrászdát. A harmadik, már alig kivehe-
tő épületben Mikhely István suszter élt. A 
középső felvételen csíkos felsőben Varró 
István tanácselnök homokot lapátol az 
egyik betonkeverőbe. Tőle balra, a másik 
gép mellett Moczó László ismerhető fel. 
A kép bal szélén ismét a kovácsműhely, 
tőle jobbra, az omladozó deszkakerítés 
végében a ma is meglévő épület a Pata-
ki családnak adott otthont az 1950-60-as 
években, majd cukrászda költözött a bel-
sejébe. Helyén még régebben Jancsek 
Mihály péküzeme állt. A felvétel jobb szé-
lén a Hirsch-féle ház, erősen átalakított 
formában. Hirsch Manó és fiainak üzlete 
működött benne, a mögötte lévő udvaron 
az ő fatelepük volt. A 2. világháború után 
a Földműves Szövetkezet költözött bele, 
majd a fakanálgyár használta, a nyolcva-
nas években fodrászat volt a termeiben, 
ma üresen áll. Az alsó képen a társadal-
mi munkát végző lakosok egyik csoportja 

látható. Név szerint: Magda Sándor, 

Theisz József, Togyela János, Bozsik An-
tal, Juhász József, ism., Nagy Zoltán isko-
laigazgató, Molnár László, Kovács Lász-
ló, Árva József, Tóth István. A fenti képek 
valamikor egy kiállítás darabjai lehettek, 
ahogyan másik negyvennyolc megmen-

tett társuk is, amelyek terjedelmi okok 
miatt nem kerülhettek most bemutatásra. 
Csak remélni lehet, hogy valaki gondosan 
őrzi az eredeti negatívokat, melyek érté-
kes emlékei lehetnek falunk nem is olyan 
régi történelmének.

Változó faluközpont: 25 éve adták át az iskola új szárnyát

Helytörténet

Németh Csaba



„A Tápiógyörgyei Téglagyár története” 
című, 2002-ben megjelent könyvemben 
közöltem Nagy Mihály első györgyei plé-
bános latin nyelvű levelét, amelyet 1794. 
február 15-én írt a váci püspöknek, amely-
ben arról számol be, hogy a templom épí-
tése nagyon nehezen halad. „A költségek 
összege ugyanis nagy. Ezért, ha Méltósá-
ga atyai gondolkodása valamilyen segély-
alapból nem eszközli ki, (amiért Jóságá-
hoz alázatosan esedezünk) ez a templom 
vagy soha sem, vagy csak valamikor 
egészen sokára lesz befejezve.” A majd-

nem tisztán katolikus falu lakói minden 
megértő igyekezetük ellenére sem tudtak 
éveken át olyan mértékű pénzt összegyűj-
teni, anyagi támogatást biztosítani, ami 
jelentősen előbbre vitte volna az új temp-
lom megvalósítását, megépítését.  Így volt 
ez most is a 2004-2005-ös teljes felújí-
táskor,- ha a polgármester és a jelenlegi 
váci püspök megértő kompromisszumot 
nem tudott volna találni a rendelkezésre 
álló pénz felhasználására,- még mindig 
állnának az állványok, és rogyadozna a 
templom tetőszerkezete, repedeznének a 
falak. Hála Istennek, nem ez következett 
be. A Domus Historia bejegyzései bizony-
ságai annak, hogy a templom mindenkori 
karbantartása, felújítása,- gondot okozott 
az egyházközségnek, a szolgáló plébá-
nosnak. Ezért a templombelső szépítése, 
ékesítése minden időkben a hívekre, a 
módosabb adakozókra maradt. Ebben a 
helyzetben a felépült templom Szentség-
háza, tabernákuluma nagyon egyszerű, 
különösebb díszítést nélkülöző volt, és az 
idők folyamán az is kopott díszétől. A kör-
nyék katolikus templomainak díszes ta-
bernákulumait látva, 1884-ben fogalmazó-
dott meg annak igénye, gondolata, hogy 
egy díszesebb Szentségházat érdemel-
ne a Szent Anna templom oltára, -„ámde 
az egyház pénztára képtelen lévén egy 
újabb, fényesebb tabernákulum beszerzé-
sére”- írja Gecse Endre plébános úr.

Varró Illés györgyei, buzgó katolikus 
gazdaember „szíve sugallatát követve az 
új tabernákulum költségeinek födözését 

nagylelkűleg magára vállalván, az új 
szentségházat az Isten dicsőségére, a 
templom nagyobb díszére és a hívek lelki 
örömére,- elkészittetni rendelte és annak 
árát saját erszényéből nemes szívűleg a 
művésznek kifizette. Ezen nemes tettére 
adjon neki a jóságos Isten itt testi és lelki 
áldást és egykor örök bért.” Ebben az idő-
ben a magyar katolikus templomok díszí-
tését, művészi gazdagítását a Sopronban 
tevékenykedő Stornó Kálmán iparművész 
végezte nagy hozzáértéssel, jóízléssel 
és pontossággal. Művész dinasztia tagja, 
eredetileg a család kéménysepréssel fog-
lalkozott és egy hatalmas művészi gyűj-
teményt hoztak össze, amely a soproni 
Stornó házban védett gyűjteményként, 
múzeumként működik ma is. Aprólékos 
barokk mintájú díszítéssel, aranyozottan 
valósította meg a györgyei tabernákulu-
mot úgy, hogy arányosan épül be az oltár-
képbe, a vízszintes és függőleges osztás 
pontos, az aranymetszés szabályai szerint 
való, ezzel is hangsúlyozva az oltáriszent-
ség egyedül álló emelkedettségét, ünne-
pélyességét. Szobor vásárlással, igényes 
kézimunkával, az évszaknak megfelelő 
élő virág díszítéssel gazdagítják a hívek 
minden időkben. Az eltelt százharminc év 
eseményei, a magyar történelem tragédi-
ái, megpróbáltatásai nem hagytak nyomot 
a Szent Anna templom oltárán, tabernáku-
lumán, ezért csak hálával gondolhatunk 
a Mindenhatóra és azokra a katolikus hí-
vekre, akiknek ezen az ünnepen mindezt 
köszönhetjük.
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Százharminc éves a györgyei Szent Anna templom tabernákuluma

Bihari József

A nagymegyeri Poloska Színház előadása Tápiógyörgyén
A Torockó Baráti Társaság meghívá-

sát elfogadva, a nagymegyeri Poloska 
Színház társulata nagysikerű előadással 
ajándékozta meg 2013. november 9-én, 
szombaton a Művelődési Házba elláto-
gató közönséget. Az előadás gondolata 
Zakál Gyula társulati tagtól eredt, aki az 
elmúlt évek során számos rendezvényen, 
ünnepi megemlékezésen szerepelt már 
versmondóként Tápiógyörgyén, jelen al-
kalommal pedig, a darab főszereplőjeként 
nagyszerű alakítást nyújtva örvendeztette 
meg a mindvégig kellemesen szórakozó 
publikumot. A mű szerzője Ivan Holub po-
zsonyi szlovák származású író, akinek a 
„Temetés„ című egyfelvonásos vígjátéka 
került a nagymegyeri társulat által bemu-
tatásra. A történet egy gazdag agglegény-
ről szóló feketekomédia, aki eltervezte sa-
ját luxus színvonalú temetését. Az összes 
vágya, hogy lássa rokonai bánatát, hiszen 
ő annyira jó hozzájuk, és ők is annyira 
szeretik őt! Rájön viszont, hogy ha halott 
lesz, semmi haszna nem lesz az egész te-
metésből. És ekkor ragyogó ötlete támad! 
Természetesen, ahogy ez lenni szokott, a 
dolgok másképp történnek, mint azt ő el-
képzelte.

Az előadást megelőzően Kiss Ákos, 
a tápiógyörgyei diákszínjátszókör tagja 

köszöntötte szavalatával a vendégeket, 
majd Varró István polgármester mondta el 
gondolatait a két település baráti kapcso-
latára és a színtársulat történetére is utal-
va. A fellépés nagy sikerét mutatta, hogy 
a nagy létszámú, terjedelmes közönség 
mindvégig jól szórakozott, s a befejezést 
követően hosszan tartó, ismétlődő vas-
tapssal jutalmazta a minőségi produkciót 
bemutató színészeket. A szervező egye-
sület a rendezvényt követően sütemény-

nyel és üdítővel kínált minden jelenlévőt, 
lehetőséget biztosítva az ismerkedésre, 
majd az önkormányzat vendégszerete-
tét élvezve fogyaszthatták el a községi 
étkezdében vacsorájukat a nagymegyeri 
vendégek. A Torockó Baráti Társaság 
nevében köszönet mindenkinek, aki ellá-
togatott a darabra, s örömteli jelenlétével 
megtisztelte a fellépő színtársulat tagjait. 

Németh Csaba
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Márton nap az 
óvodában

November 11-e, Szent Márton ünnepe 
a magyar néphagyományban tradicionáli-
san a gazdasági évet lezáró ünnep. Eddig-
re már mindenhol elszámoltak a pásztorok 
a tavaszi-nyári időszakban rájuk bízott 
jószággal és a gazdától megkapták a já-
randóságukat. Ezután gyakran rendeztek 
Márton napi bálokat, vásárokat és örültek 
annak, hogy e napon csak lakomáznak és 
tilos házimunkát végezniük. Márton napi 
szokás a lampionos felvonulás is, amikor 
az óvodások és kisiskolások világító lam-
pionokat barkácsolnak és este ezekkel, 
hangos énekszóval vonulnak végig az ut-
cán. Ezt a hagyományt elevenítettük fel mi 
is óvodásainkkal. 

A Márton napot megelőző héten már 
minden a liba körül forgott a csoportokban. 
Libáról szóló mondókákat, verseket tanul-
tak a gyerekek. Libáról szóló mesét hall-
gattak. Libás dalosjátékokat játszottak és 
különböző technikákkal libát ábrázoló ké-
peket készítettek. Legizgalmasabb mégis 
a lampion készítése volt. Türelmetlenül 
várták a napot, amikor végre meggyújthat-
ják a mécsest a lampionban. Ági óvónéni 
csoportja lázasan készülődött Szent Már-
ton legendájának bemutatására. 

Végre elérkezett november 11-e. Már-
ton nap délutánján az ovisok testvéreik-
kel, szüleikkel, nagyszüleikkel érkeztek az 
óvodába. Amíg vártuk, hogy besötétedjen 
kézműveskedtünk a gyerekekkel. Termé-
szetesen libával kapcsolatos dolgok ké-
szültek. Jó érzés volt látni, ahogy önfeled-
ten együtt tevékenykedtek a gyerekek az 
anyukájukkal. Apukájukkal, nagymamá-
jukkal. Készült hímzett libás kép, kirakó, 
liba krepp papírból, libacsőr szalvétatartó, 
liba fonallal, vattából, liba mozaik kép. Az 
elkészült tárgyakat boldogan vitték haza a 
gyerekek. 

A legenda szerint Márton a szerénysé-
ge miatt nem akart püspök lenni, ezért el-
bújt a libák óljába. Azok azonban hangos 
gágogásukkal elárulták rejtekhelyét. 

Innen a Szent Márton lúdja elnevezés. 

A kézműveskedés után, különleges mó-
don – árnyjátékkal – ezt a legendát eleve-
nítették fel az aulában a nagycsoportosok. 
Ezután következett a várva vár felvonulás. 
Minden kisgyermek megkapta a szépen 
világító lampionját és csoportonként in-
dultunk a felvonulásra. A Templomot és 
kertjét kerültük meg vígan mondókázva, 
énekelve. Csodálatos látvány volt a sok 
kis imbolygó lámpás, mécses. /A bizton-
ságos közlekedést a Faluvédő egyesület 
vezetője és tagja biztosította. Köszönjük 
Nekik!/ Az igazi meglepetés csak ezután 
következett. Az óvoda teraszán libazsíros 
kenyér, tea és finom sütemény várta a fel-
vonulókat. Köszönet érte a gondos anyu-
káknak, mert ne feledjük: 

„Aki Márton napján libát nem eszik,
az egész évben éhezik!”
November 18-án délután ismét szülők-

kel, nagyszülőkkel telt meg óvodánk au-
lája. Most a közelgő karácsonyi ajándé-
kozás miatt gyűltünk össze. Még a tanév 
elején elterveztük a szülőkkel, hogy az 
idén adventi vásárt rendezünk az óvo-
dában, ahol közösen készített tárgyakat 
fogjuk árulni. A bevételből játékokat, me-
sekönyveket szeretnénk vásárolni, kará-
csonyra a gyerekeknek. 

Jobbnál jobb ötletekkel és szebbnél 
szebb kellékekkel érkeztek az anyukák, 
nagymamák. Nagyon jó hangulatban ké-
szültek az adventi koszorúk, asztaldíszek, 
karácsonyfadíszek, különböző ajándék-
tárgyak. Új technikákat lestünk el egymás-
tól, mindenki lázas tervezgetésbe kezdett. 
Ezen a délutánon sem tudtunk minden 
árut elkészíteni. Sok anyuka, nagymama 
szívesen vállalta, hogy otthon, szabadide-
jében még befejezi, elkészíti a többi kará-
csonyi ajándékot. 

A vásár december 4-én kezdődik. Ami-
kor ezt a cikket írom – december 1. – még 
nem tudunk a sikerről beszámolni. Mire 
Önök ezt olvassák, már túl leszünk a vásá-
ron és reméljük, hogy sok csillogó szemű 
kisgyermek örülhetett a sok új játéknak, 
amit szeretnénk megköszönni minden 
Kedves Anyukának, Nagymamának a fel-
ajánlott kellékeket és nem utolsó sorban 
az idejüket és az önzetlen munkájukat, 
amivel a vásár sikeréhez hozzájárultak. 

Békés Boldog Karácsonyt kívánunk 
minden olvasónak az óvoda minden 
dolgozója nevében!

Kisné Cselei Mária 
   óvodapedagógus

A Faluújság szerkesztő bizottsága 
nevében köszöntöm a 2013. év decem-
ber hónapban 80. születésnapját betöltő 
Bihari Józsefet, Tápiógyörgye szülöttjét, 
a község szellemi és kulturális közéle-
tének gondozóját, a település helytör-
ténetének lelkes kutatóját, a Faluújság 
rendszeres cikkíróját. Életművét, szak-
mai, publicisztikai tevékenységét csak a 
legnagyobb tisztelettel említhetem, gon-
dolván itt nem csak az elmúlt évek, de a 
több mint, fél évszázad szorgalmas és 
kitartó munkájának beérett gyümölcsé-
re is. A falu kétségtelenül sokat gazda-
godott keze nyomán, a köztéri szobrok, 
műalkotások jó része az ő szervező-

munkájának, kapcsolatainak köszönhe-
tően szépíti ma közterületeinket, az 
általa tervezett kiállítások, történel-
mi megemlékezések, irodalmi témájú 
programok mellett vitathatatlanul az ő 
érdeme községünk helytörténetének 
kiemelkedően gazdag feldolgozottsága. 
Ha csak az elmúlt huszonhárom évre 
gondolok a Györgyei Hírmondóban, 
majd a Faluújságban megjelent számo-
latlan cikkei mellett a teljesség igénye 
nélkül is értékes listát lehet összeállítani 
azokból az önálló kiadványokból, ame-
lyek szerzői, szerkesztői munkájában 
főszerepet vállalt: Györgyei Kalendári-
um kötetei 1993-98. között, Fejezetek 

Tápiógyörgye község önkéntes tűzoltó-
ságának 100 éves történetéből (2000), 
Tápiógyörgye község a millennium évé-
ben (2000), A tápiógyörgyei téglagyár 
története (2002), Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola emlékkönyve (2005), Em-
lékkönyv a tápiógyörgyei Szent Anna 
templom 150 éves jubileumára (2010). 
Szülőfaluja mellett, annak szűkebb és 
tágabb környezetében is maradandót 
alkotott. E területen mindenképpen 
megemlítendő: Európa útján a Tápió-
vidék művelődéstörténeti emlékeivel 
(2003) című könyve. Munkásságához a 
jövőben is kívánunk jó egészséget, ki-
tartó és fáradhatatlan energiát, sok mo-
tivációt, tenni akarást. 

Bihari József köszöntése

A szerkesztőbizottság nevében:
Németh Csaba



Ezúton is szeretnénk minden kedves 
érdeklődőt, ismerősünket, barátunkat, 
zenekedvelő embereket meghívni ünnepi 
koncertünkre. A hangversenyt december 
21-én a Művelődési Ház nagytermében 
tartjuk! Ezzel szeretnénk mindenkinek ál-
dott békés karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag új esztendőt kívánni!

„De amikor a karmester beint: a magá-
nyos hangszerek hirtelen egymásra talál-
nak, egymásba szeretnek - és megszólal 
a Zene. Élet születik. Ilyenkor érzed, mi-
lyen óriási tettet hajtott végre a zeneszer-
ző és az összes muzsikus: egy élő világot 
hoztak ki a hangok zűrzavarából.”

(Müller Péter)

Itt szeretné megköszönni egyesületünk 
azoknak a támogatását, akik idén is a ze-
nészeknek ajánlották fel adójuk 1%-át. 
A 2011. évből mintegy 130 ezer forintnyi 
összeget ajánlottak fel, jövőre ez, a 2012. 
évi adó 1%-ból valamivel kevesebb lesz, 
kb 85 ezer forint. Ezeket az összegeket 
leginkább hangszerjavításra szokta for-
dítani a szervezet, ezzel is segítve a ze-
nekart abban, hogy mindig a lehető leg-
színvonalasabb műsort adhassa itthon 
és bárhol máshol az országban vagy a 
határokon túl is! Kérjük jövőre is támogas-
sanak bennünket!

Az egyesület adószáma:
18690572-1-13

Október 12-én már 9. alkalommal szer-
vezte meg a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvóso-
kért Egyesület a Szüreti mulatságot és 
bált. Az idő nagyon kedvezett, mert ezen 
a szombati napon ragyogóan sütött a 
nap, és vígan sorakoztak fel a lovasok és 
a lovaskocsik a Művelődési Ház előtti ut-
carészen. Varró Józsefnek köszönhetően 
idén is sokan eljöttek a felvonulásra, töb-
ben a környező településekről. Mindenki 
nagyon mutatós volt a hagyományőrző 
ruhájában, a szépen feldíszített kocsikon 
vagy a lóhátakon. Mielőtt a menet elin-
dult volna, hogy a mulatságra invitálja a 
falu minden lakosát, a Faluház előtt né-
hány indulóval hozta meg a hangulatot a 
fúvószenekar. Ezzel alapot adott ahhoz, 
hogy az egyik lovaskocsin ülő fiatalokból 
és idősebbekből álló fúvós banda végig 
biztosítsa a felhőtlen jókedvet zenéjével a 
felvonulók számára.

A visszatérést követően a hagyomá-
nyokhoz hasonlóan, de mégis rendhagyó 

módon kezdődtek meg a programok a 
Művelődési Ház nagytermében. Hagyo-
mányosan, hiszen felléptek a Diákszín-
játszó kör tagjai, az óvodások és a nyug-
díjas klub tagjai táncoltak, de rendhagyó 
módon, hiszen most először a kicsik lete-
lepedhettek néhány szőnyegre a színpad 
előtt, hogy onnan kényelmesen nézhes-
sék-hallhassák az előadásokat. Számuk-
ra a „KÓCBABÁK” bábcsoport: Tollas 
Böske című előadása volt a legizgalma-
sabb – szerencsére olyan rejtett poéno-
kat tartalmazott a bábjáték, amely miatt a 
nézőtéren ülő szülők is hasukat fogták a 
nevetéstől. A gyerekek – kicsik és nagyok 
– jókedvét a műsort záró táncház és kör-
játékok hevítették fel a legjobban. Mind-
eközben a györgyei cukrászok értékelték 
a „legszüretibb süti” versenyre benevezett 
remekműveket, és volt olyan, amelynek 
még a receptjét is elkérték! A zenekaro-
soknak és szüleiknek köszönhetően há-
rom asztal lett tele finomabbnál finomabb 

sós és édes süteményekkel, a nézőknek 
és az érdeklődőknek köszönhetően pedig 
ez a rengeteg finomság rövid időm belül 
mind elfogyott. Ezt az újítást biztosan ha-
gyományossá fogjuk tenni!

Természetesen idén sem maradhatott 
el a gyerekek számára a kézműveskedés 
lehetősége sem. Velük az egész ren-
dezvény ideje alatt Gergely Tiborné, a 
Juhász-Bene Méhészet nevében Farkas 
Noémi, Molnárné Szabó Szilvia és Mikus 
Anikó valamint Dósáné Ilonka néni foglal-
kozott.

Még mindig sokakat érdekel az esti 
bál is, ahol finomabbnál finomabb egri 
borokat kóstolhattak az oda ellátoga-
tót. A zenét pedig, mint mindig – a most 
megújított névvel rendelkező – nagykátai 
PrímaParty Zenekar szolgáltatta hajnalig.

Ezúton is köszönjük a támogatást és a 
segítséget mindenkinek! Reméljük, hogy 
jövőre, amikor a kerek 10. alkalom követ-
kezik, szintén sokakra számíthatunk!
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Zenés szüreti mulatság

Karácsonyi 
meghívó

Füle Zsuzsanna

Füle Zsuzsanna

Megemlékezés szervezése 
az első világháború kez-
detének 100. évfordulója 

alkalmából
A Torockó Baráti Társaság 2014-ben tör-

ténelmi megemlékezést kíván szervezni az 
első világháború kitörésének 100. évfordu-
lója alkalmából. Az egyesület helytörténeti 
kiállítás keretében szeretné bemutatni a 
Tápiógyörgyén fellelhető első világháborús 
emlékanyagot. Ezért kéri a lakosságot, a 
háborús áldozatok és túlélő katonák le-
származottait, hogy a család tulajdonában 
megőrzött írásos dokumentumok, tárgyi 
és képi emlékek közreadásával segítsék a 
szervezők eredményes munkáját. A frontvo-
nalakon készült hadinaplók, az egyes sze-
mélyekről vagy csoportokról készült felvéte-
lek, tábori levelezőlapok, behívó parancsok, 
leszerelő levelek, kitüntetések, a katonai 
felszerelés részei, egyenruha, személye-
sen készített vagy vásárolt ajándéktárgyak 
mind-mind értékes darabjai lehetnek a ter-
vezett kiállításnak. A felajánlott képi és írá-
sos emlékeket minden esetben lemásoljuk, 
majd gyors dokumentálásuk után a tulajdo-
nosok számára visszaadjuk. A tárgyi dara-
bok listáját rögzítjük, őket csak a kiállítás 
időszakára kérjük el. A szervezők továbbá 
várják azon személyek jelentkezését is, 
akik akár az egyesület tagjaként, akár külső 
szimpatizánsként aktív közreműködésükkel 
szeretnének feladatot vállalni a gyűjtésben 
és kutatásban, a tervezett kiállítás összeál-
lításában. A felhívásra jelentkezni lehet a 06 
30/483-45-97-es telefonszámon, hétvégén 
egész nap, hétköznapokon a délutáni órák-
ban, valamint a nemeth--csaba@freemail.
hu e-mail-címen. Németh Csaba

Alsó tagozatos
szavalóverseny

2013. november 21-én délután megtelt a 
könyvtár iskolánk alsós versmondóival, és 
sok-sok érdeklődő szülővel, versbaráttal. 
Két korcsoportban zajlott a verseny, 1-2. 
évfolyamon 12 tanuló képviselte osztályát, 
3-4.osztályból 11-en álltak a képzeletbeli 
színpadon. A résztvevők meglepték a hall-
gatóságot bájos, kedves, humoros előadá-
sukkal, de hallottunk igazán emlékezetes, 
komoly előadásokat is, melyekkel felejthe-
tetlenné tették a  délutánt.

A zsűri végül a következő döntést hozta:
1-2. évfolyamon: I. Bagyinszki Nikolett 
2.o., II. Juhász Dávid 2.o., III. Kamuti Bo-
tond 2.o., 3-4. évfolyamon: I. Varró Ivett 
4.o., II. Németh Balázs 3.o., III. Ohnsorge 
Nóra 4.o.

Mindenkinek szeretettel gratulálunk!

Pintér Irén, Tóth Lászlóné



„Az út menti keresztek mind-
azok a szabadtéri keresztek 
vagy annak nevezett vallásos jel-
képek, esetleg szoborcsoportok, 
amelyeket nem az egyház liturgi-
kus cselekményeinek színterén 
(templom, kálvária) emeltek. Ál-
talában nemcsak útszéleken, ha-
nem nevezetes vagy hangsúlyos 
helyeken (folyópart, falu széle, a 
mező, dűlők kezdete, balesetek, 
katasztrófák színhelye) állnak. 
Kivitelüket tekintve egyaránt le-
hetnek vidéki művészek, kőfara-
gó mesterek, falusi ácsok, faragó 
specialisták munkái, és öntött, 
műkő és vaskeresztek is. Alapí-
tási motívumuk általában egyéni 
fogadalom vagy hála, de gyakran 
szerencsétlenségek színhelyé-
nek megörökítése is. Intézmé-

nyek, testületek vagy a hivő 
lakosság is kinyilváníthatta 

hitbuzgalmát út menti keresztek 
állításával. Szerepe a napi gya-
korlatban a tájékozódás segíté-
se volt, a földrajzi tájegységek 
végének/kezdetének jelzésével.” 
- olvashatjuk a Magyar Néprajzi 
Lexikon sorai között. 

Tápiógyörgye bel- és külterü-
letén több kőkereszt található. 
Legrégibb a templomtorony előtt 
áll, melyet 1797-ben szenteltek 
fel. A belső részeken az Alsó- és 
Felső temetőben, a Csárda út 
és a Kandel Henrik út mentén, a 
határban Tápiószele és Újszilvás 
irányában, valamint Pokoltanyá-
nál, a Só út mellett találhatók 
még ilyen alkotások. 

Ez utóbbi helyszínen örömte-
li látvány fogadja az arra járót, 
napsütötte, páramentes időben 
már kilométer távolságból is jól 
kivehető a nemrégen felújított, 

hófehér színben tündöklő, vallási 
műalkotás, rajta a rézvörös szín-
nel átfestett szenvedő Jézussal. 
A kereszt nem csak önmagában, 
de környezetében is megszépült, 
a lábazat körül új betonjárda, 
murvával felszórt, gondosan ke-
zelt felület, frissen ültetett örök-

zöldek díszítik az apró kiemelke-
dést. A párkányzat oldalán apró 
tábla hirdeti a jó szándékú em-
berek nevét: „Felújítatta Kis Pál 
és Kis Norbert. Újszilvás, 2013.” 
Köszönet nekik!
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2013. október 31-én 15 órakkor a Katoli-
kus temetőben megszólalt a harang. Tette ezt 
több év csend után, mivel halottaink lelki bé-
kéjét nem tisztelő személyek évekkel ezelőtt 
eltulajdonították, a györgyei hívek lelkéért 
szóló harangunkat. A harangszentelési ün-
nepségen Molnár Zoltán a TÁPIÓ VÖLGYE 
Közhasznú Alapítvány (TVKA) elnöke mon-
dott beszédet, majd Kovács Attila plébános 
méltatta a harang felállításának eseményeit 
és felszentelte azt. Ezt követően megszólalt 
a harang. Ezúttal nem azt jelezve, hogy újabb 
testvérünk tért örök nyugovóra, hanem hogy 
büszke hírét vigye annak, hogy újra van ha-
rangunk, amely a györgyeiekért szól.

Bár már az előző újságban volt szó a ha-
rang pótlásának aktuális helyzetéről, most 
mégis szeretnénk feleleveníteni annak az 
útnak az eseményeit, amelynek végén a 
harang a helyére került. Alapítványunk, több 
györgyei lakos kezdeményezésére, 2011. év 
decemberben gyűjtést szervezett a Katolikus 
Temetőből ellopott harang pótlásának érde-
kében. A gyűjtést Kovács Attila katolikus plé-
bános úr is örömmel fogadta és támogatta. 
Az adományokat gyűjtőurnába, bankszámla-
számra utalások által, egyházközségnél tör-
ténő felajánlással, személyes befizetésekkel 
gyűjtöttük. 2012 végén a Faluújságban meg-
jelentettük a gyűjtőurna első felnyitásának 
eredményét. Ezt követően, idén év elején ala-
pítványunk azzal a kéréssel fordult a képvise-
lőtestülethez, hogy 50.000,- Ft-tal támogassa 
Tápiógyörgye Önkormányzata a gyűjtőakciót, 
mert a rendelkezésre álló pénzeszközök és 
az adományok viszonylag alacsony összege, 
időben megjósolhatatlanná tette a kitűzött cél 
mielőbbi megvalósítását. Továbbá úgy véltük, 
hogy kedvezően hatna a gyűjtésre, ha a lako-
sok látnák, hogy az Önkormányzat is szívén 
viseli a harang ügyét. A képviselőtestület el-
sőre a támogatásról nem döntött, de későbbi 
megfontolásra és egy esetleges magasabb 

összegű támogatásra kapott a TVKA ígéretet. 
A Képviselő-testület, 2013. szeptember 16-án 
tartott ülésén újra napirendre tűzte a temetői 
harang pótlására kért támogatás ügyét. Az 
ülésen döntés született, hogy az Önkormány-
zat 500.000,- Ft erejéig támogatja a harang 
pótlását, azzal a céllal, hogy a harang novem-
ber 1-én a méltó helyére kerüljön.

Ezt követően megtörtént a kapcsolatfel-
vétel Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő 
mesterrel. Gombos Miklós átérezve a kérdés 
súlyosságát azonnali megoldásként megvé-
telre felajánlotta a műhelyében épp készülő-
ben lévő harangot. 

A felszentelés közelgő időpontjára tekintet-
tel Alapítványunk egyeztetett a Polgármesteri 
Hivatallal, aki a harangláb felújítását és az új 
harang beszerelésének műszaki részét vé-
gezte. Összehangolt munkával és Gombos 
úr személyes segítségével a harang 2013. 
október 20-án Tápiógyörgyére érkezett. A hi-
vatal irányításával a felújítás és a felszerelés 
megtörtént. Így a harangunk 2013. október 
31-én felszentelve, kondult meg a Katolikus 
Temetőben.

A harang 56 kg súlyú, 430.000 Ft-ba ke-
rült. A harangláb felújítására és a felhasznált 
alapanyagokra 112.735 Ft-ot fizetett ki Alapít-
ványunk. Így a végleges költség 542.735 Ft 
volt. A TVKA 143.835 Ft készpénz adományt 
gyűjtött. Ezt növelte az egyházközségben 
összegyűlt 60.000 Ft, valamint a Képviselő-
testület által a biztosított 500.000 Ft pénz-
keret. A teljes rendelkezésre álló pénzforrás, 
így 703.835 Ft-ot tett ki.  Mivel a bevételek 
jóval meghaladták a kiadásokat, ezért Ala-
pítványunk a költségek levonását követően 
megmaradt 161.100 Ft-ot a Polgármesteri Hi-
vatalnak visszafizette. Így az önkormányzati 
támogatás tényleges összege 338.900 Ft-ot 
tett ki.

A haranglábon elhelyezésre került emlék-
táblán mindazon adományozók neve olvas-

ható, akik 10.000 Ft-ot meghaladó összeggel 
támogatták a gyűjtést. Mivel a felszentelést 
követően is érkezett támogatás, így itt szeret-
nénk megemlíteni Kőszegi Józsefet, aki szin-
tén 10.000 Ft feletti összeget adományozott. 
Több fórumon megemlítettük azokat, akik 
jelentősebb összeget áldoztak a harang pót-
lására. De meg kell köszönni mindazoknak a 
támogatását, akik bármely összeggel járultak 
hozzá e nemes cél megvalósulásához. Az 
emberek által adott 5-10 Ft-ok is éppoly elis-
merést és hálát érdemelnek, mint a nagyobb 
összegek. Hiszen minden egyes adomány, 
annak az ékes bizonyítéka, hogy vannak 
még olyan célok, feladatok, amelyekért a 
közösség képes összefogni. Félreteszi min-
dennapi gondjait, elveit, ellenszenvét, vagy 
másképp gondolkodását és az igazi györgyei 
ügyekért együtt cselekszik. Alapítványunk 
köszöni ezt mindazoknak, akik részt vettek a 
harang pótlásának megvalósításában.

A Temetői Harangszentelésről

Kuratórium

Köszönet a pokoltanyai kereszt felújításáért

Németh Csaba
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Az idei év programjait feldúsította a 
Svájci Alap által kiírt és a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolására fordítható összeg 
elnyerése, amely által igazán tartalmas és 
az ellátás minőségében gazdagon körített 
csoportos látogatások során erősíthettük 
meg barátságunkat.

A hat akcióból álló program negyedik 
eseménye októberben a svájci felnőttek 
györgyei látogatása volt. Az előző háromról 
már beszámolt a helyi újság (az előkészítő 
tervtárgyaló közös megbeszélést a két tele-
pülés diákcsoportjainak látogatása követte 
júniusban és szeptemberben, majd a felnőtt 
györgyei csoport svájci kalandja követke-
zett októberben – a hagyományos vásárral 
egybekötötten). Szintén októberben láttuk 
vendégül a svájci felnőttek vidám csoport-
ját – az időjárás kitüntető kegyei által ránk 
„testált” felhőtlen boldogsággal.

A minden program-terv által erősen aján-
lott, és a pályázati feltétel eminens részét 
képező kultúraközvetítő szerep teljesítése 
különösen élvezetessé, játékossá és tartal-
massá tette ezeket a találkozásokat. Köl-
csönös ország – történelem – életvitel -és 
kultúrtörténeti ismeretek gyarapítása volt a 
cél, amelyben mindenki örömmel és oda-
adóan oldódott fel a változatos és színes 
programok során.

A svájci felnőttek kis csoportokban gu-
lyást főztek, a Jászsági Népitánc Együttes-
sel táncházi vidám estén izzadtak, tájjellegű 
kiváló pálinkák sorát kóstolták, az egri és a 
budapesti városnéző séták közben kulináris 
gyönyörök bódították őket, de a tápiószelei 
kúriamúzeum sok csodáját is elbűvölten 
zárták emlékezetükbe. 

Azt hiszem, kiváló házigazdai minősé-
günket megerősítve igazán emlékezetes 

napokat szereztünk partnereinknek. Nem 
utolsó sorban azért, mert oly sok helyi ba-
rátunk (az egyesület tagjai, a svájci túra 
káprázatától még kissé bódult györgyeiek) 
kísérte-vigyázta mosollyal, gesztusokkal 
ezt a néhány különös-boldog napot, amely-
től könnyek között búcsúzott a különben rit-
kán ellágyuló alpesi csapat. De itthagyták 
nekünk erősítő vigaszát annak a lelki üze-
netnek, amely egy kiegyensúlyozottan bol-
dog, gazdag és nyugodt ország polgáraiból 
áradhat ránk. Szemük fénye, mosolyaik 
és baráti gesztusaik a kapcsolat eljövendő 
szép tartalmait ígérik.

Az eddigi programok igen élénk és na-
gyon kedvező sajtóvisszhangot kaptak a 
freiburgi kantonban. Reméljük, hogy az 
ifjúsági zenekarunk decemberi látogatása 
gazdagítja majd Wünnewil-Flamattban és 
a környék lakóiban az ünnepi előkészületek 

lelki tartalmait és színes-gyertyafényes kül-
sőségeit.

Márciusban pedig 10 fős wünnewili kül-
döttséget fogadunk, hogy értékeljük a pá-
lyázat közösen teljesített programjait és 
megjelöljük a kapcsolat továbbépítésének 
lehetőségeit – remélve, hogy egyeztethe-
tünk a 2015-ben esedékes 20 éves kapcso-
lati jubileum megünneplésének méltó kere-
teiről is. Erre az ünnepségre barátaink egy 
külön repülőgépet bérelnek majd.

Az idei programokban 240 györgyei és 
wünnewil-flamatti polgár vett részt, akik el-
utaztak egymáshoz, s nagyon sok azoknak 
a száma is, akik a programok során figyel-
mükkel, szervező munkájukkal, ajándékaik-
kal támogatták a baráti együttléteket. 

Köszönet mindenkinek ezért – igazán fel-
jegyzendő, megőrzendő szép mozzanata 
volt mindez a helyi közélet történetének.

Őszi hangulatjavító terápia svájci barátainkkal

Nagy Zoltán

Tápiógyörgye és Wünnewill-Flamatt 
közös pályázata valamint szervezése ré-
vén az elmúlt napokban, december 4-8-
ig testvérvárosunkban tölthettünk néhány 
napot. Nagyon vártuk már ezt a napot, 
mert ez volt az első olyan zenekari turné, 
ahová repülővel érkezett meg a csapat. 
Sokan izgultak, kicsit tartottak a repü-
léstől, de szerencsére a pilóták tudták 
a dolgukat, és röpke másfél óra alatt a 
genfi repülőtéren találtuk magunkat. Ha-
talmas és kényelmes emeletes busszal 
érkeztünk meg szálláshelyünkre. A sofőr, 
Wolfgang pedig végig velünk volt a kirán-
dulásaink során. Kapott is nagy tapsot és 
ovációt az utolsó út után. Nagyon hideg 
volt, amikor megérkeztünk, egy kevés 
hó is esett a legkisebbek nagy örömére. 
Azonban a varázslatos alpesi kürtök lágy 
búgó dallamai minden egyéb érdekes-
séget kiűztek a fejünkből. Csodálatosan 

játszottak, és szerencsére vacsora után 
a györgyei zenekarosok is kipróbálhatták 
ezeket a hatalmas hangszereket.

A közösen eltöltött idő elsősorban a ze-
néhez kötődött, de a pályázat keretében 
számos érdekes programot szerveztek 
nekünk. Többek között eljuthattunk Mont-
reux-be, a Genfi-tó partjára. Itt többen 
fényképezkedtek le Freddie Mercuryval. 
Finomabbnál finomabb csokoládékat 
kóstolhattunk a Cailler csokoládégyár-

ban, és persze sokat megtudtunk a gyár-
tás folyamatairól is. Bernben mielőtt a 
medvéket figyeltük volna, finom teát it-
tunk az Einsten kávézóban, amely fölött 
a tudós lakása múzeumként látogatható. 
Nem messze Wünnewilltől Bern kanton 
határát értük el Laupennél, ahol kedvére 
vásárolhatott apróbb ajándékokat a tár-
saság.

Természetesen testvérvárosunkban 
is szétnéztünk. December 6-án a he-

Györgyei muzsika 
Svájcban
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Karácsonyi 
könyvajánló...

Ajánlom a kedves olvasó figyelmébe 
Benkő László HONFOGLALÁS című tri-
lógiáját. A Táltosidők, az Idegen tüzek, 
A megszerzett föld c. könyvek egy nagy 
regényfolyamot alkotnak, bemutatják az 
egyéni sorsok és a történelem összefonó-
dását, az ebből adódó örömöket szenve-
déseket. Képet kapunk e könyvek révén a 
korabeli magyarok és más pusztai népek 
értékrendjéről, szokásairól, céljairól, egy-
mással kapcsolatos konfliktusairól.

Ugyancsak ajánlom Benkő László A 
VÉGSŐ TENGER címen megjelent Tatár-
járás trilógiáját. Magyarország, Ázsia, és 
Európa rég múltjából hetven esztendőt fel-
ölelő monumentális regényfolyam, mely-
ben megjelenik a korabeli Kelet mellett 
Európa, de különös  tekintettel Magyar-
ország, a maga tragikus belviszályaival, 

azok okozóival...

Tormay Cécile a múltszázad  elejének 
kiemelkedő, nemzetközileg elismert, No-
bel díjra is esélyes írója volt. A kommu-
nista hatalomátvétel után nevét kitöröl-
ték (műveivel együtt) a magyar irodalmi 
életből. Két művét ajánlom: A RÉGI HÁZ 
című művét Szigethy Gábor által írt né-
hány sorral mutatnám be. „A régi ház: a 
múltunk. Mindannyiunké külön-külön, s 
mindannyiunké  együtt, a magyar nemze-
té. Emlékezzünk a mindannyiunk lelkében 
ott rejtőző álmokból és valóságból épült 
régi házra. Ahová mindig hazamehetünk.”

A BÚJDOSÓ KÖNYV című műve napló.
Az ún. őszirózsás forradalom Károlyi Mi-
hály dicstelen országlása, majd a proletár 
(kommunista) diktatúra időszakának sze-
mélyes sorsán keresztül történő bemuta-
tása.

Ajánlom figyelmükbe a fentieket. Jó 
szívvel ajánlom vegyenek és ajándékoz-
zanak könyvet Karácsonyra! A legszebb 
és talán a legkedvesebb  ajándék a könyv!

Áldott, boldog Karácsonyt kívánva

Józsa László

lyi kiszenekarral együtt zenéltünk Szent 
Miklósnak, aki meglátogatta a svájci és a 
kint lévő magyar gyerekeket. De sajnos 
annyi tennivalója akadt, hogy a számára 
kiválasztott magyar indulókat már nem 
tudta megvárni. Volt lehetősége azok-
nak, akik nem küzdenek tériszonnyal, 
hogy felmásszanak a templom lépcsőin 
a 45 m-es toronyba, és onnan csodálják 
a tájat. Később ellátogattunk az iskolába 
is. Minden megfogott bennünket az egy-
szerűségével, de leginkább a színház- 
és koncertterem. A szombat esti nagy 
koncerten bizonyította is, hogy nemcsak 
szép, de igazán kiváló az akusztikája. A 
györgyeiek sem hagytak bennünket unat-
kozni. A bunkerben fergeteges színházi 
előadást láthattunk a legkisebbeknek 
(Nórinak, Lizinek és Karcsikának) kö-
szönhetően. Szóval nem semmi az után-
pótlás sem.

Természetesen ennyi program mellett 
azért a zenélés és a próbák is békésen 
megfértek. Leginkább a közös fújást 
vártuk izgatottan. Nemcsak azért, mert 
kiderült, hogy a legutóbbi találkozás óta 
a svájci zenekar nagyon sokat fejlődött, 
hanem mert nem tudtuk, hogyan fogjuk 
megérteni a francia karmestert. Szeren-
csére megkönyörült rajtunk, és angolul 
adta meg az instrukciókat. Tatai karmes-
ter is megoldotta a nyelvi akadályokat. 
Olykor Gergely Zsuzsi segítségét kérte, 
de ha kellett jobb volt, mint egy activity 
bajnok. A svájciak mindent megértettek. 
Az utolsó este hangversenyén hallatszó-
dott igazán, hogy milyen jól muzsikál-
nak. Bár a műsoruk egész más jellegű 
volt, mint a miénk. Ők finom, lágy, halk 
dallamokat játszottak, a puhaságot pe-
dig erősítette, hogy nagyon sok fafúvós 
hangszer volt a csapatukban. Tőlünk 

megszokhatta már a közönség a szóra-
koztatást, azt, hogy a komolyabb zene-
számok közé biztosan kerülnek pörgős 
darabok. Örömmel vettük észre, hogy az 
andalító wünnwilli dallamok után minden-
ki izegni-mozogni kezdett a györgyeiek 
zenéjére. Ilyen felpezsdülés után már 
természetes volt, hogy a közös számokat 
fergetegesen megtapsolják. Olyannyira, 
hogy a másodikat, amelyet a hazaiak 
karmestere vezényelt, kétszer is el kel-
lett játszanunk. Mindezek után már csak 
fokozódott az örömünk, hiszen zeneka-
runknak ajánlották föl az egyik klarinétju-
kat, és a hangversenyt követő fogadás, 
beszélgetés alatt pénzbeli adományt 
gyűjtöttek az egyesületnek. A pontos ösz-
szeget nem tudom, főleg mert frankról 
forintra kell váltani, de mindenképpen va-
lami hasznos dologra fogjuk költeni! A lel-
kesedésüket dicsérendő, hogy akadt, aki 
nem követte a magyar pénz változásait, 
és néhány zöld hasú Bartók ezrest dobott 
a perselybe. A györgyei fiatal zenészeket 
úgy fellelkesítette mindez, hogy az utolsó 
nap hajnalán még előkeresték hangsze-
reiket, és mindenkit megörvendeztettek 
egy kis éjszakai örömzenével.

Vasárnap reggel, miután rendet raktunk 
magunk után, pillanatok alatt Genfben 
voltunk (főleg azért, mert a csapat nagy 
része végigaludta az utat, bár Zoli bácsi 
néha felriasztott bennünket valamilyen 
érdekes információval a svájci német és 
francia nemzetiségi különbségekkel kap-
csolatosan). A gép pedig még ennél is 
gyorsabban hazarepített bennünket. Biz-
tosan állíthatom, hogy ennél pihentetőbb 
utazásban – már tényleg csak az oda és 
vissza utat értve – még nem volt eddig 
része összetartó csapatunknak. Jó volna 
mindig így utazni a messzi helyekre.

Más közösségben járni, másokat köze-
lebbről megismerni mindig nagy élmény. 
Én csak azt sajnáltam, hogy az ottani 
zenészekkel nem volt kellő idő megis-
merkedni. Talán lesz még arra alkalom 
a jövőben, hogy családoknál legyünk/
legyenek elszállásolva. Hiszen az igazi 
kapcsolatok csak az ilyen bensőséges 
helyzetekben alakulhatnak ki. Jó lett vol-
na még többet megtudni azokról az em-
berekről, fiatalokról, akik bár nyelvtanilag 
más nyelvet beszélnek, de a zene terüle-
tén, a dallamban ugyanolyanok mint mi.

„Sztalin születésnapja, decem-
ber 21-e 1949 óta hivatalos ünnep 
volt. Rákosiék egy füst alatt ezzel 
is sorvasztani akarták a karácsony 
keresztény kultuszát, magyar ha-
gyományait. A nyomorgó nép - hal-
kan- „az év legsötétebb napjának” 
nevezte az esztendő csillagászati 
szempontból tényleg legrövidebb 
vörösfényű napját.

1952 december 17-én a hatalom 
huszonegyre is lapot húzott, ekkor 
tették közzé a minisztertanács ren-
deletét, miszerint karácsony más-
napját, december 26-ot rendes 
munkanappá nyilvánitották. Indok-
lásként azt hazudták, hogy a dol-
gozók kívánságának tettek eleget.”

(Magyar Nemzet nyomán) 
                                                                         JL

A múlt köde...

Füle Zsuzsanna
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A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete  az alapszabályban megfo-
galmazott tevékenységet végzi; a falu 
közösségének tűzvédelmét látja el, illet-
ve szükség esetén a szomszédtelepülé-
seken történő vészhelyzet esetén nyújt 
segítséget, valamint katasztrófaelhárítási 
feladatok ellátásának tesz eleget. Számos 
esetben kapott hívást az egyesület, több 
tűzesethez, illetve műszaki mentéshez. 

Munkánkat anyagilag támogatja a helyi 
Önkormányzat, melyet ezúton is köszö-
nünk! A működési feltételek javításához 
igyekszünk minél több pályázati támoga-
tást elnyerni, amik nem csak anyagi, ha-
nem tárgyi támogatást is jelenthetnek.  Ez 
évben a svájci testvértelepülésünk tűzoltói 
használt bevetési védőkabátokat ado-
mányozott az egyesületnek, mely nagy 
segítséget jelentett. A vállalt tevékeny-
ségen túlmenően, igyekszünk a községi 
rendezvényeken is aktívan részt venni, 
ennek megfelelően ebben az évben is 
megtartottuk hagyományos  a Flórián napi 
megemlékezésünket és lovas felvonulást, 
6. alkalommal került megrendezésre a 

Tűzoltó-Főzőverseny, ahol 21 csapat mér-
te össze tudását. Egy nagyon jó hangulatú 
és programokkal telt rendezvény volt.

Az egyesület a felajánlott személyi jö-
vedelemadó 1 százalékából 2013. évben 
300 ezer forintot kapott, amit ezúton is sze-
retnék megköszönni minden kedves Tá-
mogatónknak! Kérem, hogy 2014. évben 
is támogatásukkal segítsék munkánkat, 
hiszen az egyesületnek a tűzvédelmi és 
katasztrófavédelmi feladatokban egyaránt 
helyt kell állnia, és eszközeink a beveté-
sek során erősen használódnak, rongá-
lódnak, a folyamatos pótlásuk szükséges. 
A megfelelő eszközök biztosításának a 
tűzvédelem területén komoly jelentősége 
van, hiszen sok esetben, számokban nem 
mérhető anyagi javak megmentését szol-
gálhatja. 

Az egyesület adószáma:
18675737–1–13

KARÁCSONY, TŰZESET NÉLKÜL!
A legszebb ünnep napjaiban sem sza-

bad azonban megfeledkeznünk a ránk 
leselkedő veszélyekről, elsősorban a gyer-

tya gyönyörű, de nagyon veszélyes láng-
járól. 

A tűz keletkezésének két leggyakoribb 
oka: az elektromos áram és a nyílt láng.

• Ne hagyjuk el a lakást, ne feküdjünk le 
aludni, ne hagyjuk őrizet, felügyelet nélkül 
koszorúnkat, fenyőfánkat,  amíg gyertyák 
égnek rajta!

• Ne vásároljunk kétes eredetű, KERMI 
engedéllyel nem rendelkező izzósort, mert 
tűzveszélyes!

• A viaszgyertya használatát mellőzzük 
a karácsonyfán! A csillagszórókat kellő kö-
rültekintéssel helyezzük el, ne érjen a tű-
levelekhez, díszekhez! Körülbelül egy hét 
után ne használjunk nyílt lángot a fán!

Ezek a tanácsok ünneprontásnak, vagy 
kivitelezhetetlennek tűnnek, azonban mind 
a tűzoltók tapasztalatain nyugszanak. Ha 
csak egyet-kettőt fogadunk meg belőlük, a 
kockázati tényezőt csökkentjük velük.

Községünk valamennyi Lakójának Bé-
kés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és  
Eredményekben Gazdag Új Esztendőt kí-
vánunk!

Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egye-
sülete nevében:

Sinka Gábor

Tűzoltó egyesületi hírek

Őszi nagytakarítás a torockói kopjafánál

A torockói kopjafa Tápiógyörgye és 
Torockó testvértelepülések baráti kap-
csolatának 20. évfordulója alkalmából lett 
felavatva községünkben 2010. márciusá-
ban. A Torockó Baráti Társaság a kezde-
tektől fogva önkéntes módon, társadalmi 
munkában igyekszik az emlékhely és kör-
nyezetének ápolását ellátni, a kertészeti 
feladatokat elvégezni. Az egyesület ezzel 
a példamutató magatartással szeretne 
másokat is lakóhelyünk környezetének 
aktív és rendszeres gondozására ösztö-
nözni. A vezetőség nevében köszönettel 

tartozunk azoknak a személyeknek, akik 
a 2013-ban sokat tettek az apró közterület 
karbantartásáért. A képen az őszi nagyta-
karítás munkálatait elvégző csoport tagjai 
láthatók: Komáromi Gyula, Menkó István, 
Józsa Lászlóné, Tóth Lászlóné, Czerván 
Enikő és Miskolczi Lászlóné. Mellettük 
külön köszönet Hugyi Pál, Menkó István, 
Mészáros István, Nagy Józsefné, Németh 
István, Polyák József, Tóth Terézia, Únyi 
József, Velkei Ferenc számára, akik az év 
során a fenti munkálatok számára ugyan-
csak szabadidejüket áldozták. 

Németh Csaba

Jövedelmünk után kötelesek va-
gyunk adót fizetni. Az adónk 1%-áról 
viszont eldönthetjük, hogy melyik tár-
sadalmi szervezet, közintézmény vagy 
egyház kapja azt a pénzt. Kérjük, ajánl-
ja fel adója 1%-át Tápiógyörgye köz-
ségben működő civil szervezeteknek! 

Tápiógyörgyei Asztalitenisz
Sport Klub:

18677375-1-13

Tápiógyörgyei Faluvédő
Egyesület:

18664397-1-13

Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért
Egyesület:

18690572-1-13

Tápiógyörgyei Községi Sport 
Kör:

18682702-1-13

Tápiógyörgyei Önkéntes
Tűzoltók Egyesülete:

18675737-1-13

Torockó Baráti Társaság:
18678053-1-13

Tápiógyörgye-Wünnewil-Flamatt 
Baráti Társaság Egyesület:

18669110-1-13

Adó 1%
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A képviselő testület 2013. szeptember 16-i 
ülésén 100 ezer forint nyomravezetői díjat 
tűzött ki egy szándékos gyujtogatás elköve-
tőjének felderítése érdekében. Képviselői ja-
vaslatra egyhangú szavazással döntött erről 
a testület.

Az olvasók többsége bizonyára hallott az 
omniózus tűzesetről. Széna és szalma bá-
lák égtek el több mint egy millió Ft értékben.
Általános vélemény volt, hogy gyújtogatás 
történt. Elektromos tűz nem lehetett, a villám 
nem csapott le, öngyúladás kizárt, marad a 
szándékosság.

Nem sokkal a tűzeset után beszéltem az 
egyik károsultal. Elmondta, hogy az utóbbi 
időben többen megfenyegették lakása fel-
gyújtásával és más hasonló brutális és aljas 
cselekedetek kilátásba helyezésével. Előfor-
dult az is, hogy a fenyegetőzéseknek fültanúi 
is voltak. Most a tűzeset után a gyanúsítottat 
az őt megfenyegetők körében véli tudni. El-
mondta azt is, hogy e meggyőződését má-
sokkal is megosztotta. Megkérdezte azokat, 
kik a fenyegetések tanúi voltak, hajlandók e 
tanúskodni? Nem voltak hajlandók. Nem kér-
deztem rá tett-e ezek után feljelentést.

Utólag, szeptember 16-a után derült ki, 
hogy sem ő, sem a társa nem tett feljelen-
tést. Hogy miért, nem tudom. Tény, hogy 

így a tettes bizonyosan megússza. Röhög a 
markába. Elkezdi hinni, hogy ő milyen okos, 
és hogy neki mindent lehet. Feljelentés, 
nyomozás hiányában a Képviselő-testület a 
nyomravezetői díjat visszavonta.

Más kérdés,hogy a károsultak helyett te-
het-e más feljelentést. Tehet-e feljelentést 
például az önkormányzat? Gyújtogatás, 
közveszélyokozás, vagy más veszélyezte-
tés okán. Indithat-e a rendőrség saját hatás-
kőrben nyomozást? Kiadhat-e a tűzoltóság 
olyan véleményt, hogy nem történt gyújtoga-
tás. Akkor mi történt? Nem kellet volna hiva-
talból szakértőt kirendelni?

A gyújtogatás ősidők óta az egyik legsú-
lyosabb bűn.

Az esetet nézve, hajlamos az ember azt 
hinni, hogy a károsultak féltek (úgysem áll 
melléjük senki) a hatóságok pedig rábízták 
a bizonytalan, félő károsultakra az ügyet. Ha 
akarnak tesznek, ha nem akarnak nem tesz-
nek feljelentést. Hagyták hogy ne tegyenek. 
Így minden rendeződött, további tennivaló 
nincs, mindenki mehet haza. Pusztán a gyúj-
togató röhög a markába. Lassan mindenki 
elfelejti az ügyet. Egy bűnöző újra megúszta.

Van az ügynek számos tanulsága. Egyet 
mindenféleképpen kiemelnék. Köztudott, 
hogy a különféle tolvajlások, betörések, és 

más bűncselekmények áldozatai az ese-
tek többségében nem tesznek feljelentést.

Nem tesznek, mert úgy hiszik (némi jog-
gal), hogy úgy sem lesz meg a tettes, ha 
meg igen úgysem ítélik el, ha mégis, nevet-
séges büntetést kap. A kár soha nem térül 
meg, aztán a károsultnak lesz dolga, járhat 
a rendőrségre. Mindez sajnos többségében 
így igaz. Sajnos ennek a magatartásnak 
azonban van egy súlyos következménye. Ez 
pedig a statisztika. A nem jelentett bűncse-
lekmény nem létezik, tehát nem szerepelhet 
a statisztikában sem. Ami nem léttezik, az 
nem jelent munkát senkinek, nem rontja a 
megítélést, nem bosszantja a feletteseket, 
még azt is eredményezheti, hogy javult a 
bűnügyi helyzet.

Mindezek után az a véleményem, hogy 
a tényleges bűnügyi helyzet jobbításának  
legfontosabb előfeltétele, hogy minden bűn-
cselekmény regisztrálva legyen. Ekkor van 
tiszta kép. Ekkor érezheti az állampolgár, 
hogy a statisztika és a valóság fedi egymást. 
Ekkor, és ez a lényeg, ekkor lát tisztán a pa-
rancsnok az előljáró, ekkor tudja pontosan 
eldönteni hol van minden rendben és hol van 
gond, hol kell számonkérni és hol dicsérni. 
Tápiógyörgye 2013. évi bűnügyi statiszti-
kája nem fog tartalmazni gyújtogatást mint 
bűncselekményt. Az eset lassan feledésbe 
merül.

A nyomravezetői díjról....

Józsa László

Kőszegi László személyében 2014. 
november 30-án ismét Torockón és 
Torockószentgyörgyön járt a tápiógyörgyei 
Mikulás. Bócsa, Csömör, Tápiógyörgye 
és Üllés magyarországi testvértelepülé-
sek küldöttei Mikulás csomagokkal ha-
zai és déli gyümölcsökkel ajándékozták 
meg az óvodás és általános iskoláskorú 
gyerekeket. A tavalyi évhez hasonlóan, 
az önkormányzatok, civil szervezetek és 

magánszemélyek adományának kö-

szönhetően a torockószentgyörgyi iskola 
és óvoda egy újabb vegyes tüzelésű ka-
zánnal gazdagodhatott. Az elmúlt három 
évben ez volt a harmadik jelentős tárgyi 
beruházás amelyet a testvértelepülések 
együttesen finanszíroztak meg. A Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány gyermekott-
hon lakóinak külön édességcsomaggal 
is kedveskedett a Mikulás. Ezért utóbbi 
ajándékért külön köszönet Petró Katalin 
tápiógyörgyei lakosnak.

Torockón járt a tápiógyörgyei Mikulás

Németh Csaba

2013.12. 08-tól, 12. 21-ig és 2014. 
január 2-án és 3-án az ÉBREDÉSEK 
Alapítvány kiállítása tekinthető meg 
a könyvtárban. 22 művész több, mint 
100 alkotása látható és megvásárol-
ható. A befolyt összeg fele részben 
az alkotóké, fele részben az Ébre-
dések Alapítvány és a Pszichiátriai  
Otthon  Alapítványa javát szolgálja. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a könyvtár nyitva tartási idejében!

A könyvtár 2013. december 
23-tól 2014. január 2-ig ZÁRVA 
tart. Nyitás január 2-án 8 órakor.

A Községi Könyvtár és Művelő-
dési Ház dolgozói nevében min-
denkinek Békés Ünnepeket kívá-
nok!

Könyvtári hírek

Szabó Erika
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Mindazok, akik jelenleg még nem érték el 
a 62. életévüket, vagy 1953-ban és azt kö-
vetően születettek esetében a rájuk irányadó 
63-64-65. életévüket, korhatár előtti ellátás-
ban részesülőknek számítanak. (Jelen eset-
ben nem érintettek, a „nők 40 évével” nyug-
díjba vonultak. Róluk most nem írok!!!!)

Szóval sokak igényeltek 2012. előtt, úgy-
nevezett előrehozott öregségi nyugdíjat 
(őket hívják 2012-től korhatár előtti ellátás-
ban részesülőknek). Az ő esetükben gyakran 
csökkentéssel állapították meg a nyugdíjat, 
amely csökkentés pár tized százaléktól, 
8-10%-ig terjedhetett. Az akkori szabályok 
szerint a csökkentés végleges volt és azt a 
62. életév betöltésekor sem kaphatták vissza 
az érintettek.

Mivel 2012. januártól az előrehozott nyug-
díjasok kikerültek a nyugdíjasok táborából, 
így rájuk már nem vonatkozik a nyugdíjcsök-
kentés megmaradása. De természetesen itt 
is van egy jogi csavar. Ugyanis csak bizo-
nyos esetekben van mód a nyugdíj újraszá-
míttatására. Jelen cikkben ezt boncolgatom.

A jogszabály szövege szerint, a 62. élet-
év (vagy mint írtam, az 1953-ban vagy azt 
követően születettek esetében a 63-64-65 
életév), betöltése napjától a korhatárelőtti 
ellátás minősítése, automatikusan öregségi 
nyugdíjjá változik. Az összeg rögzül és ez 

lesz a továbbiakban a nyugdíj összege. Ha 
valaki szeretné, hogy újraszámítsák az ellá-
tását, arra a jogszabály lehetőséget nyújt. A 
jogosultak két fő csoportra oszthatók.

Azok, akik az ellátás mellett (bejelentve) 
dolgoztak, legalább 365 napot, ők a 62. élet-
évük betöltésekor, vagy azt követő 6 hónapig 
bármikor igényelhetik a nyugdíjuk újraszámí-
tását. Ezt egy új nyugdíjigényléssel tehetik 
meg. Vesztenivalójuk nincs, mert ha az új 
számítással a nyugdíj kevesebb lenne (mint 
az éppen kapott ellátás), akkor marad min-
den a régiben, mert a nyugdíjat lefelé tilos 
módosítani. Ha az összeg magasabb, mint 
az épp folyósított, akkor a 62. életévtől a 
magasabb összeg jár. De arra sajnos ügyel-
ni kell, hogy a váltás lehetősége csak a 62. 
születésnapot követő 6 hónapban áll fenn. 
Ezt meghaladóan elveszett a lehetőség. Szó 
szerint egy életre oda az esély.

A másik nagy csoport azok, akik az ellátás 
megállapításától egy napot sem dolgoztak 
bejelentett munkahelyen. Az ő esetükben 
szigorúbbak a szabályok. Részükre az esély 
csak a 62. születésnapig áll fenn. Vagyis 15 
nappal a születésnapot megelőzően van idő 
beadni az újraszámítási igényt. Ha a szü-
letésnap elmúlt, akkor az esély is elúszott. 
Ugyanúgy, mint az előző esetben.

Az itt taglalt esetekben döntően mindig 

magasabb lesz a nyugdíj összege, mint az 
eredeti megállapításkor. Éppen ezért fontos 
erről írni, mert azt tapasztalom, hogy az ál-
lami nyugdíjbiztosítási szervek nem kellően 
tájékoztatnak erről az esélyről. Sem a médi-
ában, sem a hivatalos fórumokon nem esik 
sok szó a nyugdíj újraszámítási lehetőségé-
ről.

Idén az 1951-es korosztály volt érintett, 
illetve érintett még évvégéig, illetve a dolgo-
zóknak a 62 év betöltését követő 6 hónapig. 
2014-ben az 1952-es évjáraton a sor. Bár 
nekik már a korhatár 62 és fél év. Vagyis már 
nem a 62. születésnaphoz viszonyítunk, ha-
nem a 62 év 183. napon nyílik a lehetőség. 
(Természetesen a bejelentett munkahelyen 
dolgozóknak erre jön még rá 6 hónap.)

A cikk elején, mint említettem a 40 éves 
engedménnyel nyugdíjba vonult hölgyek 
esetében ilyen lehetőség nincs. Hiszen ők 
egyből teljes jogú öregségi nyugdíjjal kez-
denek, ami már végleges összeg. Az a ké-
sőbbiekben nem módosítható. Valamint nem 
keverendő össze a már korhatárt betöltött, 
szintén öregségi nyugellátásban részesülők, 
ellátás mellett keresőtevékenységével, mely 
után évente a 0,5%-os nyugdíjemelés jár. 
(Természetesen szintén kérelemre.)

Szólni kell még a régebben rokkantsági 
nyugdíjban részesülőkről. Ők szintén kér-
hetik az ellátásuk újraszámítását. De ők is 
csak, a fent részletezett (dolgozik/nem dol-
gozik) kritériumok megléte esetén.

A nyugdíj-újraszámításról

M. Zs.

Hol volt, hol nem volt...mármint egy alapítvány.
Köztudott, hogy országos gyakorlat az, 

hogy ha valaki idős korára egy otthonba 
akar bekerülni, akkor fizetni kell.Nem ke-
veset. Ez végül is érthető, hiszen drága 
ellátó rendszereket  kell kialakítani és 
fentartani. A társadalom, ezen belül az 
érintettek ezt többnyire el is fogadták.

Emlékezetem szerint, úgy 2009 ta-
vaszán kapott a Képviselő-testület egy 
olyan tájékoztatást, hogy a befizeté-
sek eddigi gyakorlata (közvetlenül az 
önkórmányzathoz történő befizetés) nem 
járható út, mert törvénytelen. Ekkor me-
rült fel egy alapítvány létrehozásának 
ötlete. Az elképzelés az volt, hogy az 
ügyfél a bekerülésért az alapítványnak fi-
zet egy meghatározott összeget (800eft)
Az alapítvány ezt támogatásként utal-
ja az önkórmányzatnak. Az pedig ezt a 
pénzt szociális rendszere fejlesztésére, 
fentartására fordítja. Ez teljesen törvé-
nyes megoldás, a fél ország így csinálja. 
A probléma- mint utólag már megállapít-
hatjuk az volt, hogy az alapítvány létreho-
zásához a Hivatalban senki nem értett. A 
„ társadalmi munkában„ segítő ügyvédek 
enyhén szólva nem igazán mélyültek el a 
feladatban.Lassan és hibásan készültek 
el azok a dokumentumok, melyeket a cég-
bíróságra le kellet adni. Mindezek ellenére 
a bíróság 2010 őszén az alapítványt nyil-
vántartásba vette. Ügyészségi fellebezést 

követően azonban másodfokon a nyilván-
tartásba vétel elutasításra került. Eddig 
rendben volna. Ez másokkal is előfordult. 
A probléma az volt, hogy 2010 elején meg-
kezdődtek a befizetések egy még be nem 
jegyzett alapítvány számlájára. Ez sza-
bálytalan és törvénysértő volt.Miért történt 
mégis meg ez a szabálytalanság? Nagy 
volt a nyomás egyrészt az Önkórmányzat 
részéről, hiszen kellett a pénz, másrészről 
az ellátottak illetve azok hozzátartozói ré-
széről hiszen kellett a tartós ill. végleges 
elhelyezés.(pl. otthon különféle okok miatt 
már nem tudták ellátni az idős embert)

A befizetések az alapítvány számlájá-
ról teljeskörűen a Polgármesteri Hivatal 
számlájára, vagy az önkormányzat egy 
letéti számlájára kerültek átutalásra. Ez-
zel párhuzamosan, aki befizetett azzal 
egy szerződés köttetett, amely az intézeti 
ellátást garantálta. Az ilyen alapon történő 
működés kétségkívül, nem felelt meg a 
hatályos jogszabályoknak, dacára ennek 
az önkormányzat érdekeinek, és a helyi 
társadalom igazságérzetének igen. Ter-
mészetesen az utóbbi kettő nem menti az 
előbbit. A nyilvántartásba vétel végleges 
elutasítását követően a befizetések meg-
szűntek. Az utolsó befizetés dátuma 2010 
december 30. Ettől az időponttól semilyen 
jogcímen befizetés nem történik. Ez a 
helyzet egyedülálló az országban. Ugyan-

akkor 2012-ben egy alapítványi  befizető 
– állítólag biztatásra – bíróságon perelte 
vissza a befizetett összeget.

Az önkormányzatot a perben ügyvéd 
nem képviselte. Polgármester Úr, mint 
alperesi képviselő úgy nyilatkozott, hogy 
hivatalból köteles elutasítást kérni a bí-
róságtól, de magánemberként, Ő is úgy 
látja nem jogosult elkölteni az önkor-
mányzat ezt a pénzt. Az elsőfokú bíróság 
elmarasztalta az őnkormányzatot. A Kép-
viselő-testület az előbbieket mérlegelve, 
nem fellebezett, az ítélet jogerőssé vált. 
A felperes az ítéletet követően befizetését 
visszakapta. Ezt követően négyen vissza-
kérték befizetésüket, ők vagy hallottak a 
perről vagy tippet kaptak. Visszakapták a 
befizetésüket.

Most az a kérdés, mi legyen azokkal 
akik ezidáig nem kérték? Egy precedens 
értékű vesztes per után, kérésre történő 
visszafizetések után, aligha lehet kérdé-
ses, hogy a többi befizetőnek is jogos kö-
vetelése van. Sőt felmerül az a kérdés az 
alapítvány előtti befizetések törvényesek 
voltak e? Három éve nem kell fizetni ún. 
beugrót a tartós ellátásért. Meddig tartha-
tó ez az állapot?

Az ügy alapítványi részének terén bün-
tető feljelentés történt. Az ügy jelenleg 
vizsgálati szakaszban van.

Józsa László
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Az év végi ünnepek közeledtével a futball-
pályák is elcsendesednek és az őszi szezon 
végén ismét számot vethetünk az elmúlt 
szezon eredményeivel, sikereivel és kudar-
caival, hol tartunk és hol kellett volna több 
energiát a jobb pozíció elérése érdekében 
mozgósítani.

A legfontosabb eredménynek azt könyvel-
hetjük el, hogy a bajnokság jelentősen meg-
változtatott kiírásának meg tudtunk felelni 
és az előírt (egy csapattal több) utánpótlás 
csapatok versenyeztetését, a szükséges fel-
tételekkel együtt biztosítani tudtuk. Ez első 
hallásra nem is tűnhet olyan fontos megál-
lapításnak, de a bajnokság kezdetén – saj-
nos – komolyan felvetődött, hogy valóban 
tudunk-e még egy utánpótlás csapatra való 
játékost mozgósítani, és a Bozsik program,  
valamint az U14-es korosztályhoz plusz egy 
szakképzett edzőt „szerződtetni”, mert ezt  a 
felnőtt csapatunk bajnokságban való indulá-
sának is feltételéül szabták.  Amint az ismert,  
mind a  négy korosztályban szereplő csapa-
tunk végig játszotta a bajnokságot, a terve-
zett célkitűzéseinknek megfelelően.

A futballpályánk infrastruktúrája is előnyé-
re változott, hiszen elkészült a kerítés és a 
tervezett készségfejlesztő pálya építése is 
jól haladt. De nézzük részletesebben a té-
nyeket.

Felnőtt csapatunk az anyagiak miatt nem 
tudta a megye első osztályt vállalni, így ma-
radtunk a jelentősen megerősödött megye 
kettőben. A bajnokság során nézőink végig 
színvonalasabb mérkőzéseket láthattak, 
mint az előző bajnokságban. A bajnokság 
elején meghatározott célt, az első négybe 
kerülést teljesítettük, így azonos pontot gyűj-
töttünk a 3. helyezettel, egy ponttal szerzett  
többet  a 2. helyezett és  öt ponttal vezet 
előttünk az első helyezett Pilis csapata. Fel-
nőtt csapatunk az „ősz 14 pillanata” során 
talán kettő-három mérkőzést tekintve nem 
hozta az elvártakat, noha egyes játékosok 
mérkőzés alatti fegyelmezettsége nem min-
den esetben volt elfogadható (gondolok itt 
a nem indokolható kiállításokra), amellyel 
így a csapat értékes megszerezhető  pon-
tokat hagyott elveszni.  Az őszi  szereplés 
jó alapot biztosíthat a sikeres tavaszhoz, 
természetesen ehhez szükséges, hogy csa-
patunk játékosállománya ne gyengüljön, 
ill. ha lesznek is távozók tudjunk megfelelő 

képességű játékos(oka)t igazolni. Az őszi 
idény egyik legfájóbb döntése volt a PMLSZ-
részéről, hogy a kiírás alapján az U21 és a 
felnőtt csapat más-más bajnokságban volt 
kénytelen versenyezni. Így sokszor az U21-
es mérkőzés egy napra, de más helyszínre 
esett a felnőttekével. Ez így senkinek sem jó,  
remélem az „illetékesek” inkább előbb mint 
utóbb, de be fogják látni, vissza kell állni a 
korábbi rendszerre.  Az U21-es csapat a baj-
nokságban az 5. helyen végzett egy ponttal 
lemaradva a harmadik helyezettől. Sajnos 
az U21-es csapatunknál több kifogásolha-
tó morális kérdés is felmerült, amit tavaszig 
rendezünk kell, hogy a csapat tovább tudjon 
fejlődni és még jobb eredményeket érjen el. 
Az U14-es korosztály utolsó mérkőzéseit 
érthetetlen módon a PMLSZ december ele-
jére sorsolta, amelynek lejátszása kérdéses. 
Ugyanakkor az eredménység  szempontjá-
ból ezen korosztály versenyeztetése a leg-
nehezebb számunkra, mert ebben a korosz-
tályban kevés versenyző áll rendelkezésre, 
szűk a választás lehetősége.

A Bozsik programban az előírt versenye-
ken részt vettünk, a legkisebb játékosok „be-
vezetése” a futball és a sport szépségeibe   
folyamatosan biztosított volt, reméljük a sok 
tehetséges játékos közül minél  többen ke-
rülnek majd fel az egyéb utánpótlás  és ké-
sőbb a felnőtt keretbe.

Pályánk állapota: Nagy örömünkre a pálya 
bekerítése befejeződött. Ennek megvaló-
sítása nem kis problémát okozott, hiszen a 
munkák befejezéséhez 1,3 millió Ft hiány-

zott, mert a világítás elszámolásaként csak 
2,8 millió Ft kaptunk. Nyugodtan kijelenthető, 
hogy hál’ Istennek vannak még sportot, a kö-
zösséget szerető EMBEREK, akiknek nem 
csak a saját boldogulásuk számít, hanem 
tenni akarnak a csapatért egyben a közsé-
günkért. Köszönet az Önkormányzatnak 
is, hogy segített a kerítés nyomvonalának 
kitakarításában. A lényeg áll a kerítés  és 
ahogyan az előző cikkben írtam törzsszurko-
lónk és egyben kőműves mesterünk (Nagy 
István) irányításával időtálló és esztétikailag 
is szép kerítés épült. Még egyszer köszönjük 
azoknak akik a megvalósításban részt vet-
tek.

A legkisebb játékosaink számára épülő 
képesség fejlesztő pálya építése is jól ha-
lad, a talaj magasságát több mint 20 cm-rel  
meg emeltük, a palánkot és a labdafogó há-
lót tartó vasszerkezetet leállítottuk, viszont 
a palánkok felszerelését a tél közeledtével 
nem tartottuk célszerűnek, így arra a tavasz 
során kerül sor. Terveink szerint a pályát  -a 
füvesítést követően-, 2014 augusztusában 
vehetjük használatba.

Végezetül minden szurkolónknak egész-
ségben és szerencsében gazdag új évet, 
boldog békés ünnepeket kívánok, remélve, 
hogy a 2014-es év az eredményeinket te-
kintve hasonlóan jó  lesz mint a 2013-as év 
volt, és kedves szurkolóinkkal egy év múlva 
is visszatekinthetünk  a 2014-es év eredmé-
nyeire.

Kedves Szurkolóink

Hajnal József

A Vöröskereszt helyi szervezete köszö-
nettel fogad a helyi rászoruló családok szá-
mára:

- gyermek- és felnőttruhaneműt, játékokat
- bútorokat, lakberendezési tárgyakat,
  háztartási eszközöket, lakástextilt
- műszaki cikkeket, hűtőszekrényt,
  kályhát, kazánt, bojlert, tűzhelyet
- megmaradt festéket, építőanyagot,
  kerti szerszámot

Felajánlását köszönettel fogadjuk.
Munkatársunk telefonszáma:

+36 70/ 282-3447

Vöröskereszt felhívása 20+1 személyes Mercedes 
busz bérelhető a tápiógyörgyei 

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

21 évvel ezelőtt, 1992 december 3-án Neil 
Popworth, 22 éves brit mérnök elküldte a 
világ első SMS-ét egy Orbitel 901-es mobil 
telefonra.

Mit jelent az SMS? Short Message Service 
azaz rövid üzenet szolgáltatás. Tudja valaki 
manapság, hogy az SMS küldés, feltalálását 
követően, egy rövid ideig, ingyenes volt?

Érdekes talán még az is, hogy a mobilkor 
hajnalán mi magyarok rövid ideig az SMS-t  
„GSM-távirat”-nak neveztük. Azóta sokat 
változott a világ! Boldog szülinapot SMS!

Józsa László

A múlt köde...
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Név Született Lakcím
1. Ádám Józsefné 1938. Tó u.

2. Bakó István 1963. József A.u.

3. Bakó László 1954. Kürt u.

4. Balázs Mihályné 1926. Szilvási u.

5. Balogh Józsefné 1929. Táncsics M.u.1.

6. Bánfi István György 1951. Deák F.u.

7. Barna István 1926. Jókai u.

8. Barna István 1951. Kandel H.u.

9. Bauer István 1940. Sallai I.u.

10. Béres Borbála 1933. Táncsics M.u.1.

11. Bessenyei Gyuláné 1933. Koltói A.u.

12. Bilics Györgyné 1939. Ságvári E.u.

13. Birgés Tibor 1957. Kandel H.u.

14. Bugyi Ferencné 1933. Síp u.

15. Bukor Jánosné 1941. Zrínyi u.

16. Czifra András 1931. Rudas L.u.

17. Dabis Mihályné 1927. Béke u.

18. Darnics Sándor Dezső 1956. Dózsa Gy.u.

19. Dömők József 1923. Budai N.A.u.

20. Drávay Mária 1928. Táncsics M.u.1.

21. Fajzon János István 1950. Táncsics M.u.1.

22. Fehér Gáborné 1934. Kandel H.u.

23. Fejős László 1954. Jókai u.

24. Fejős Lászlóné 1926. Szilvási u.

25. Gál Józsefné 1929. Zrínyi u.

26. Gáll Lajos 1937. József A.u.

27. Garics Mátyás 1940. Táncsics M.u.1.

28. Geszterédi András 1948. Dózsa Gy.u.

29. Gőz József 1962. Táncsics M.u.1.

30. Gulyás Judit 1964. Táncsics M.u.1.

31. Hencze Zoltánné 1938. Táncsics M.u.1.

32. Karóczkai József 1950. Rákóczi u.

33. Katona Istvánné 1962. Jókai u.

34. Kerekes László 1944. Táncsics M.u.1.

35. Kis József 1932. Kölcsey F.u.

36. Kiss Istvánné 1922. Zrínyi u.

37. Kocsis Mária 1937. Csillag u.

38. Kotroczó Gábor 1982. Kovács J.u.

39. Kotroczó Lajos 1945. Kölcsey u.

40. Kőszegi Lászlóné 1929. Dózsa Gy.u.

41. Lénárt Károly Géza 1950. Ady E.u.

42. Mánya Béla 1926. Kisfaludy u.

43. Márkus Andrea 1956. Vörösmarty u.

44. Megyes János 1939. Béla u.

45. Molnár Béla 1935. Táncsics M.u.

46. Molnár Jánosné 1947. Jókai u.

47. Nagy László 1953. Táncsics M.u.1.

48. Perlaki Sándor 1966. Sallai I.u.

49. Petrányi Pálné 1934. Táncsics M.u.1.

50. Petró Pálné 1926. József A.u.

51. Polacsek László 1925. Ady E.u.

Név Született Lakcím
52. Polonyi Imre 1926. Pokoltanya

53. Puskás Mihályné 1948. Dózsa Gy.u.

54. Sas Jánosné 1936. Kovács J.u.

55. Simon Gábor 1923. Ady E.u.

56. Sinka Istvánné 1937. Zrínyi u.

57. Sinka Sándorné 1929. Dózsa Gy.u.

58. Szakál Lászlóné 1958. Dózsa Gy.u.

59. Szarvas Sándor 1943. Sziget tanya

60. Szijjártó József 1930. Rudas L.u.

61. Szilágyi Géza 1954. Táncsics M.u.1.

62. Szinok István 1957. Béke u.

63. Sztankovics László 1926. Dózsa Gy.u.

64. Tóth Istvánné 1935. Zrínyi u.

65. Tóth János 1929. Dózsa Gy.u.

66. Tóth Julianna 1951. Táncsics M.u.1.

67. Varga Ferenc 1933. Csokonai u.

68. Varró Brigitta 1997. Sallai I. u.

69. Varró Józsefné 1935. Szilvási u.

70. Vörös Pálné 1942. Táncsics M.u.1.

Elhunyt tápiógyörgyei lakosok - 2012. december hónaptól - (forrás: Önkormányzat) 

Ez év karácsonya előtt is sok szeretettel köszöntjük községünk 
azon polgárait, akik betöltötték 90. életévüket.

Ezúton is kívánunk nekik nyugalmas és szeretettel teljes kará-
csonyt, békés, a hosszú életnek értéket adó új esztendőt!

Bakos Mihályné Katona J. u.

Balázs Mihály Szilvási u.

Czilyó Lászlóné József A.u.

Csáki Pálné Béke u.

Dömők Istvánné Attila u.

Fehér József Mónus I.u.

Hábel Gyuláné Lehel u.

Hess Rudolfné Bercsényi u.

Juhász Istvánné Ady E.u.

Kishonti Zoltánné Deák F.u.12.

Kiss Andrásné Ady E.u.

Kiss István Batthyány u.

Kuli Jánosné Hajnal u.

Ladányi Lászlóné Tó utca

Megyes Andrásné Móricz Zs.u.

Megyes Jánosné Dózsa Gy.u.

Molnár János Wesselény u.

Molnár Pálné Rákóczi u.

Nagy Sándor Kodály Z.u.

Sinka Gáborné Zrínyi u.

Skrob Béláné Damjanich u.

Tóth János Sallai I.u.

Varró Mihályné Táncsics M.u.

Vinkler János József A.u.

Visnyei Miklósné Béke u.

Köszöntjük a község 90 éven felüli polgárait!

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
Varró István polgármester
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik édesapánk

Bakó István 
(1963-2013) 

temetésén részt vettek, és sírjára 
koszorút és virágot helyeztek. 

 
Gyászoló család.

Bozsó Kerékpár Szaküzlet 
Tápiószelén

Új helyre költözött!
Új cím: Tápiószele, Kossuth Lajos út 23. 

(régi helyünktől kb. 400 méterre Farmos felé) 
Tel.: 06-20-341-7855 

Kerékpárok és alkatrészek eladása, javítás és 
egyéb akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Békés Boldog Ünnepeket!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 

Barna István 
(1951-2013)

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, és mély 

gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet minda-

zoknak, akik szeretett édesanyám

Petró Pálné Menkó Ilona
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek és gyászomban osztoztak.
Köszönetet mondok a Községi Gondozási 
Központ dolgozóinak, hogy édesanyámat 
éveken keresztül gondozták és ápolták.

Köszönöm az Őszirózsa Temetkezési Szol-
gáltató KFT-nek és munkatársuknak, Varga 

Viktornak a lelkiismeretes munkát.
A gyászoló család.

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, 
gázkészülékek karban-

tartása, javítása
Tápiógyörgyén ingyenes 

kiszállással, rövid 
határidővel.

Vancsik László
gázszerelő mester

Tápiógyörgye, Kodály 
Zoltán u. 61.

Tel.: 06 20/662-7192

Köszönetnyilvánítás
A hit, a remény, a bizakvó tudat cserben hagy, 

s csak egy kép marad, 
Melyet örökre megőrzünk a szívünkben, 

mert az emlékek azok, 
amit még az idő sem vehet el!

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 
akik elkísérték utolsó útjára

Sztankovics László
(1926-2013)

hűn szeretett férjet, édesapát, nagy-
papát, dédpapát

és elhelyezték sírjára a kegyelet virágait. 
Köszönettel: Gyászoló családja

2013. évben Tápiógyörgyén 
házasságot kötöttek

Czilyó Gábor és Gürtler Edina -
2013. május 25.

Suri Sándor és Nyuzó Zsuzsanna - 
2013. július 20.

Bezzeg Zoltán és Füle Zsuzsanna - 
2013. augusztus 10.

Szathmári Csaba és Kovács Julianna - 
2013. október 18.

Dalkó Sándor és Czilyó Tímea -
2013. október 18.

Név születési dátum anyja neve lakcím
1. Csikós János 2012.12.19. Petrik Erzsébet Somogyi u.14.

2. Kondor Zoé Gyöngyvér 2012.12.27. Oldal Gyöngyvér Deák F.u.6.

3. Horváth Dániel Viktor 2012.12.28. Péter Zsanett Vörösmarty u.19.

4. Molnár Petra 2012.12.31. Szakál Anikó Dózsa Gy.u.63.

5. Dömők Zalán 2013.03.02. Kotroczó Tünde Táncsics M.u.50.

6. Vámos Margit Tiffani 2013.03.20. Petró Gabriella Ady E.u.31.

7. Barabás Máté 2013.04.13. Kovács Lilla Béke u.22.

8. Gál Gábor 2013.04.23. Kalocsai Erzsébet Zrínyi u.17.

9. Gál Bence 2013.04.23. Kalocsai Erzsébet Zrínyi u.17.

10. Varga Balázs 2013.06.04. Lajkó Mónika Kispaskom 1802.

11. Czilyó Benjamin Hunor 2013.07.07. Gürtler Edina Kölcsey u.3.

12. Lesti Karolina 2013.08.01. Lesti Lívia Deák F.u.20.

13. Sándor Réka 2013.08.26. Bugyi Erika Hajnal u.22.

14. Kálé Szabina 2013.09.10. Kálé Szabina Toldi u.3.

15. Kálé Hanna 2013.09.10. Kálé Szabina Toldi u.3.

16. Varga Attila Levente 2013.10.03. Nyitrai Henriett Damjanich u.40.

17. Németh Tiffani 2013.10.31. Németh Zsanett Zrínyi u.28/a.

18. Mészáros Kamilla Lili 2013.10.10. Bartha Mónika Ságvári E.u.6.

19. Csomay Noel Nándor 2013.10.17. Fazekas Bernadett Hold u.5.

20. Csikós Virág 2013.11.24. Petrik Erzsébet Somogyi B.u.14.

21. Tóth Richárd 2013.11.18. Szalóki Szilvia Kossuth u.2.

2012. december 1-jétől 2013. november 30-ig születtek

Gratulálunk minden kisbabához, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a Családoknak!
Győrné Balog Mária

védőnő

Közérdekű információk, hirdetés
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        Tápió Travel Kft.                                     TÁPIÓ TÜZÉP  

        Tüzelő és Építőanyag                  TÁPIÓGYÖRGYE, TÁNCSICS M. ÚT 60/A 
web: www.tapiotravel.hu

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK! 

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 7-től 16 óráig, Szombaton 7-től 13 óráig 
Ünnepi nyitva tartás: December 24-től December 29-ig zárva! 

December 30: 700-1500, December 31: 700-1100

Újévi nyitás: Január 3-án  700-kor!

Minden áru telefonon is megrendelhető, 
rendelésfelvétel: 

                         06-53-383-085, 06-20-613-2093 
                                  AJÁNLATUNK: 

- Tölgy és bükk tűzifa kályha készre hasítva  
2500Ft/mázsa 

- A kiszállított áruink mennyiségét digitális hídmérleggel 
mérjük, az áruról mérlegjegyet adunk. 

 
- Diószén 3800.-/q (3800kcal, 20% hamutartalom, pormentes) 

Fuvarozás kis- és nagy billenős teherautóval, bontás 
munkagéppel, sitt szállítás 

         Árukiszállítás: darus, billenős tehergépkocsival 
 

SOKAN KERESIK A KEMÉNYFA TŰZIFÁT, SEGÍTSÉGKÉPPEN EGY PÁR MONDAT A TÉLI 

TÜZELÉSRŐL ÉS A FA FŰTŐÉRTÉKÉRŐL: CSERTÖLGY 16.8…, BÜKK 15.62…, AKÁC 14.9 

MJ/KG 
 
ELSŐSORBAN A SZÉNNEL VALÓ TÜZELÉST JAVASOLJUK, MERT PÉNZTÁRCAKÍMÉLŐ TÜZELÉSI 

FORMA. 1 MÁZSA SZÉNNEL(HA 3500KCAL FELETTI A FŰTŐÉRTÉK) 3-4 NAPIG TUDUNK TÜZELNI, 

MÍG 1 MÁZSA FÁVAL 1-MÁSFÉL NAPOT. A SZENET A KAZÁNBAN ALULRA RAKVA, FELÜLRŐL 

LEFELÉ ÉGETVE GAZDASÁGOSAN TUDJA HASZNÁLNI ÉS EGÉSZ ÉJSZAKÁRA MELEGET BIZTOSÍT. 
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Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat 

közéleti lapja.

Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák 
Ferenc utca 2-4.

E-mail: faluujsag@freemail.hu, 
Nysz. 2.2.4/1251/2002.

ISSN 2062-5324.
Kiadó: Községi Önkormányzat. 

Felelős szerkesztő: Németh 
Csaba. Tervezte: Móricz József, 

Németh Csaba
Nyomdai munkák:
Katona Nyomda,

Tápiószele (20) 982-1180.
Készült 1500 példányban.

Békés, Boldog Kará-
csonyt, és Sikerekben 

Gazdag Új Évet Kíván a 
Faluújság Szerkesztő-

bizottsága!

„Harang csendül
Ének zendül
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor
Magába száll minden lélek  

Áldott, Boldog, Békés Karácsonyi Ünne-
peket, Eredményekben Gazdag Új Esz-
tendőt kivánunk Tápiógyörgye minden 

lakosának

       

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót
Ez új esztendőben:
Mitől félünk mentsen meg
Amit várunk legyen meg
Ez új esztendőben”

Józsa Laszló
FIDESZ helyi szervezete

Czerván György
államtitkár,

országgyűlési képviselő
(FIDESZ-KDNP)


