
Tápiógyörgye sporttörténetében lassan 
rendszeressé válik, hogy a futballcsapat két-
három évenként bajnoki győzelemmel, az 
aranyérem megszerzésével zárja az idényt. 
A Faluújság címlapján legutóbb 2011-ben 
adhattunk hírt arról, hogy a tápiógyörgyei 
focisták első helyen végeztek a Pest megyei 
II. osztály B csoportjának kiírásában. A győ-
zelemnek köszönhetően az akkori bajnok-
csapat tagjai a 2011/12-es idényben a Pest 
megyei I. B. osztályú kiírásban folytathatták 
a versenyszerű megméretést. Bár a veze-
tőség részéről a cél az egyértelmű, stabil 
bennmaradás volt, a csapat a szezon végén 
középmezőnyben végezve sem maradha-
tott a megyei I.B osztályú bajnokság tagja. 
A 2012/13-as bajnoki kiírás során ugyanis 
a Magyar Labdarúgó Szövetség általi je-
lentős átszervezéseknek köszönhetően 
Tápiógyörgyét ismét a megyei II. osztályba 
sorolták, ahonnan pedig már az előző évben 
kivívták a feljutást. 

A történtek után senki nem lepődhet meg 
azon, hogy a hazai futballcsapat tagjai új-
fent bebizonyították, hogy a Pest megyei 
II. osztály keleti csoportjának ők a legjobb-
jai, hiszen a 2011. év után, 2013-ban újra 
megnyerték a bajnokságot. Az idény során 
megszerzett 77 pont, a 129 rúgott és csak 
34 kapott gól valóban elismerést érdemlő 
teljesítmény. A győztesnek járó legfénye-
sebb érmeket 2013. május 25-én Tóth Csa-
ba a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 
biztonsági igazgatója adta át, a Pécel elleni 
6-0-s győztes mérkőzést követő felettébb 
örömteli hangulatban. A díjátadás után már 

megszokott módon hajnalig tartó mulatás 
vette kezdetét, ahol a játékosok és szurko-
lók közösen éltették és biztatták egymást az 
újabb sorozatos és kimagasló győzelmekre. 
Az érdeklődők számára külön öröm és ér-
dekesség, hogy bár a csapat tagjai részben 
kicserélődtek az elmúlt két év során, jó pá-
ran vannak köztük olyanok, akik a legutóbbi 
aranyéremnek is részesei lehettek. A kima-
gasló teljesítmény a vezetőséget, a szakmai 
irányítást, a szurkolókat és a támogatókat is 
dicséri, akik kedvező hozzáállásukkal együt-

tesen teremtették meg az idei év újabb si-
kerét. 

Sajnos az már csak a sors iróniája, hogy 
a csapat mégsem juthat a felsőbb osztályba. 
Az MLSZ által kiírt változások ugyanis osz-
tályozó mérkőzésekre kötelezték a megyei 
II. osztályú bajnokokat, ahol Tápiógyörgye 
végül Csomád együttesével szemben alul 
maradt. Az egyesület további terveiről, a 
következő idők elvárásairól a Faluújság 17. 
oldalán Hajnal József írásában olvashatnak 
bővebben.

Két év után újra bajnok lett a Györgye!
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Németh Csaba

Álló sor: Nagy László, Balog Gergő, Szepes Richárd, Ábrók József, László Bence, Kecskeméti 
József, Kiss András, Eszes György, Viola Kálmán (edző), Boros Zoltán, Sinka István (vezetőségi 
tag), Petrik Zsolt .Térdelő Sor: Szabó Attila (vezér szurkoló), Görbe István, Varga Ádám, Nagy 
Péter, Nagy Zoltán, Lengyel Ferenc, Szinok Tamás, Bakó Tibor (szurkoló). Fekvő sor: Markót 
Zoltán, Draskóczi Péter, Csernus Csaba. A képről hiányoznak: Miskolczi Márton, Eszes Béla, 

Bódi Péter, Sipos Zsolt, Kovács Szabolcs, Jakab Antal Árpád, Ágoston Kristóf

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
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a Faluház előtti térre
Részletes program a Faluújság hátoldalán olvasható!



Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a májusi Faluújság 
megjelenése óta három alkalommal tar-
tott ülést. Az üléseken több kisebb-na-
gyobb horderejű döntések születtek, me-
lyekből az alábbiakat kívánom kiemelni.

- A májusi Faluújságban már tájékoz-
tatást kapott a lakosság arról, hogy az 
Állvány Kft. által indított perben a má-
sodfokú törvényszék is kötelezte az ön-
kormányzatot a pótmunka megtérítésére. 
A május 29-i ülésén részt vett az önkor-
mányzatot képviselő dr. Krisztián Zoltán 
ügyvéd,  Dr. Újváry Katalin ügyvédnő és 
Fehér Gábor tervező mérnök, akik  ja-
vaslatára elfogadott egy határozatot a 

Képviselő-testület, mely szerint az önkor-
mányzat megbízza az Ügyvéd urat egy 
felülvizsgálati kérelem elkészítésével. A 
felülvizsgálati kérelem lényege, hogy az 
önkormányzat által vélt jogi hiányossá-
gokat tárgyalja újra a bíróság, ilyen volt 
többek között, hogy a műszaki szakértő 
véleményét el nem fogadva kértük, hogy 
a tervezőt hallgassa meg a bíróság, ami 
nem történt meg.  Várhatóan egy évig 
nem igazán fog történni  semmi az ügy-
gyel kapcsolatban, de mivel az ügyvédek 
esélyt látnak arra, hogy  felmenthetik az 
önkormányzatot a fizetési kötelezettség 
alól, így mindenképpen ki kellett használ-
ni ezt a lehetőséget. 

- Ugyanezen ülésen második napirendi 
pontban kapott tájékoztatást a Képvise-
lő-testület a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás 2012. évben végzett szakmai 
tevékenységéről, a jelenlegi helyzetéről, 
valamint az eddig elvégzett és az elvég-
zésre váró munkákról. A legfontosabb 
témakör természetesen a szennyvízbe-
ruházás volt,  melynek kapcsán számos 
kérdés merült fel, az egyik legfontosabb 
az, hogy a településen lesz-e átfolyó 

szennyvíz? Kovács Norbert projektigaz-
gató immáron sokadszor is kijelentette, 
hogy nem lesz átfolyó szennyvíz, nem 
lesz szaghatás Tápiógyörgye községben. 
A csatorna beruházás elkészülését köve-
tően az üzemeltető a Káta Hidro Kft. lesz, 
és ehhez a céghez fog tartozni a vízszol-
gáltatás is, mivel együtt kell üzemeltetni 
a két szolgáltatást. Azonban ez felveti 
azt a problémát, hogy január 1-jétől az 
ÖKOVÍZ Kft. helyett a Tiszamenti Regio-
nális Vízmű szolgáltatja több tápióvidéki 
településen is az ivóvizet. 

- A képviselő-testület 6 igen és 1 nem-
leges névszerinti szavazattal nyilvánítot-
ta ki szándékát, hogy Tóth Attila (Tgy., 
Gagarin u.15.) szám alatti lakos kérel-
mére az önkormányzat tulajdonát képező 

045/6 hrsz-ú, 6,5 ha nagyságú, 66,63 AK 
értékű, szántó művelési ágú külterületi 
ingatlant elcseréli a 0109/7 hrsz-ú, 3 ha 
8061 m2 nagyságú, 84,26 AK értékű, 
szántó, gyep és kivett művelési ágú terü-
letre. A továbbiakban meg kell rendelni az 
értékbecslést az érintett területekre, majd 
ezek után lehet döntést hozni az ügylettel 
kapcsolatban.

- Elfogadta a Képviselő-testület a 
2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendeletet, valamint 
a 2014. évi költségvetés irányelveit.

- Az ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatta a polgár-
mestereket, hogy ez év december 31-ig 
szolgáltat csak, és a helyi önkormányza-
toknak dönteni kell arról, hogy a továb-
biakban mely szolgáltatóhoz kívánnak 
csatlakozni az ivóvíz biztosítása érdeké-
ben. Az önkormányzat részére két lehe-
tőség volt: vagy a Duna  Menti Víziközmű 
Társasághoz vagy pedig a Tiszamenti 
Regionális Vízművekhez. Mindez azért 
vált szükségessé, mivel a Kft. nem tudja 
az egyenértéket és azt a tőkét biztosítani, 
ami a működéshez szükséges. A Képvi-
selő-testület meghozta azon döntését, 
mely szerint az ÖKOVÍZ Kft-vel a szer-

ződés felbontásra kerül, a vízmű működ-
tetésére pedig a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt.-vel köt bérleti szerződést. 

- A gyermekorvosi feladatok ellátására 
kötött szerződést,  Dr. Altsach Rita gyer-
mekorvos kérésére, 2013. április 29-vel 
az önkormányzat felbontja úgy, hogy az 
abban foglalt felmondási időtől nem tekint 
el. Időközben kiderült, hogy a jogszabály-
lyal ellentétben nem lehet két hónapos 
felmondási határidő, hanem hathónapos, 
mely ez év végéig tart, ami annyit jelent, 
hogy az év végéig el kell látnia a települé-
sen a gyermekorvosi feladatokat. 

- A Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta az önkormányzat tulajdonát 
képező 596. hrsz.-ú, 14.556 négyzet-
méter nagyságú, természetben a Hajnal 
u. – Szív u. – Dózsa Gy. út által határolt 
terület, valamint az 597 hrsz-ú 14.674 
m2 nagyságú területek  értékesítését 
a Quality Bútor Kft. és  a Regius Bútor 
Kft. részére. Az adásvételi ügylet lezá-
rására az év végén kerül sor. A területre 
naperőművet kívánnak építeni, melyhez 
pályázati támogatást igényeltek. Ameny-
nyiben a pályázat sikeres lesz, abban az 
esetben valósul meg a beruházás. A terü-
letekre foglalót fizettek az önkormányzat 
részére.

- A védőnői állás betöltésére felhívás 
lett közzétéve, a beérkezett pályázatok 
elbírálását követően Győrné Balogh Má-
ria védőnő került kinevezésre a június 
24-i ülésen, július 1-jétől látja el a felada-
tot a településen.

- Pályázati kiírás került közzétételre az 
óvoda intézményvezetői állás betöltésé-
re. Az intézményvezetők kinevezése 5 év 
időtartamra szól, ez évben telik le Tóthné 
Erős Zinaida vezető megbízása, ezért 
vált szükségessé a kiírás.

- Az önkormányzati rendeletek felül-
vizsgálatát írta elő a Képviselő-testület. 
Az önkormányzat külkapcsolatairól, a he-
lyi kitüntetések adományozásáról, vala-
mint a helyi címer és zászló alapításáról 
és annak használatának rendjéről szóló 
rendeletek felülvizsgálata és a jelenlegi 
jogszabályoknak megfelelő átdolgozása 
megtörtént.

Több képviselő-testületi ülésen is el-
hangzott, valamint számos jelzés érke-
zett, hogy a helyi egyházi temető rend-
kívül elhanyagolt, a temető gondnok a 
feladatát nem tudja ellátni. Az önkor-
mányzat megpróbál a györgyei lakosok 
megelégedésére segítséget nyújtani a 
közmunka program keretében, hogy az 
egyházi temetőben is rendezett környe-
zet legyen. Mint minden munkánál, itt is 
felmerülnek költségek a munkavégzés 
során (pl. üzemanyag), amit az önkor-
mányzatnak kell viselnie, az önkormány-
zat költségvetését terheli.

2. OLDAL JÚLIUSÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

Tisztelt tápiógyörgyei lakosok!

Elkeződött a Közégi strand felújítása



JÚLIUS 3. OLDALÖnkormányzati hírek

Varró István polgármester

A múlt hónap végén egy önkormányza-
ti tájékoztatóban közzétételre került, hogy 
a strandot felújító kivitelezőről, valamint a 
munkálatok kezdetéről közbeszerzési eljá-
rást követően döntés született. A kivitelező 
cég a Szavini Komplex Kft. (2049 Diósd, 
Ipar u.13.). A felújítás kezdete: 2013. jú-
nius 29., a befejezés várható időpontja 
2013. augusztus 15. A kivitelezés költsé-
ge 41.032.575 Ft + ÁFA. A  Közép-Duna-
Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 
vízjogi létesítési engedély jogerős, a felújí-
tás kezdésének akadálya nincs.

A strandon jelenleg 3 db medence ta-
lálható, melyek már évek óta nem üze-
melhetnek, mivel vízforgató gépészettel 
nem rendelkeznek. A víz be- és elvezető 
csövei biztosították korábban a töltő-ürítő 

rendszer üzemeltetését, amik viszont sem 
méretükben, sem pedig darabszámukban 
nem felelnek meg az érvényben lévő elő-
írásoknak. Mindezekből adódik, hogy a 
medencék a jelenlegi formában nem al-
kalmasak funkciójuk ellátására, ezért válik 
szükségessé a felújítás.

A felújítás során a gyermekmedence 
megszűnik, fontos szempont a strand- és 
az úszómedence költséghatékony átala-
kítása az alacsony üzemeltetési költsége-
ket figyelembe véve. Az átalakítás során 
a medencék mérete, formája, vízfelülete 
kismértékben változik, a vízzáróság bizto-
sítása érdekében mind a két medence fólia 
burkolatot kap, az előírásoknak megfelelő-
en feszített víztükrűek lesznek, vízforgató 
gépészettel ellátva. A vízforgató gépészet 
részére egy terepszint alatti akna, 2 db 

kiegyenlítő tároló, 1 db ülepítő medence 
épül. Ez felett, a terepszinten egy könnyű-
szerkezetes gépház és 2 db épített vegy-
szertároló helyiség lesz kiépítve.

A strandon eddig sem volt, és most a fel-
újítás során sem lett tervezve  olyan hőfokú 
és mennyiségű meleg víz, ami egy hőcse-
rélőn keresztül a medencéket fűtené, így a 
víz hőmérséklete az időjárástól függ majd.  
A gépház viszont úgy lesz kialakítva, hogy 
később esetlegesen a  hőcserélők is elhe-
lyezhetők legyenek benne.

A strand előreláthatóan május 1-jétől au-
gusztus 31-ig üzemel majd, napi 10 órás 
üzemidővel, ami a korábbi nyitvatartási 
gyakorlatunknak is megfelel.

Mindez így leírva, rendkívül egyszerű-
nek tűnik, de tudni kell, hogy komoly mű-
szaki tartalma van a felújításnak, aminek 
teljesülésével, a vízforgató rendszerek lé-
tesítésével és üzemeltetésével  válik lehe-
tővé a strand működtetése.

Községi strand felújítása

Tájékoztatás a lakosságot érintő helyi fizetési kötelezettségekről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az éves helyi adókat  két egyenlő 
részletben lehet kiegyenlíteni, a második 
részletfizetés határideje szeptember 15. 
Ezen időpontig az adó pótlékmentesen 
fizethető meg. Kérném a határidő szíves 
betartását. Egyben elnézést kérek mind-
azon Kedves Lakónktól, akiknek a tavasz 
folyamán az adófizetéssel kapcsolatban 
bármilyen problémát, plusz gondot okozott 
a helyi adóhatóság. Igyekszünk a jövőben 
a határozatokat zökkenőmentesen, időben 
eljuttatni a lakossághoz. 

Kommunális adó: Adókötelezettség 
terheli az önkormányzat illetékességi te-
rületén magánszemély tulajdonában lévő 
építményt (lakás, nem lakás céljára szolgá-
ló épület), a nem magánszemély tulajdoná-
ban álló lakás bérleti jogával rendelkezőt, 
továbbá a beépítetlen belterületi földrészlet 
(telek) tulajdonosát.

Az adó mértéke adótárgyanként:  9.000 
Ft/év

Adómentesség illeti meg; 
- A 18. életévét be nem töltött, továbbá a 

70. életévet betöltött magánszemélyt a tu-
lajdoni hányada vonatkozásában.

- Középfokú és felsőfokú oktatási intéz-
mény tanulóját, hallgatóját a 23. életév be-
töltéséig.

Az adóhatóság az adózó kérelmére az 
őt terhelő adó megfizetésére részletfizetést 
vagy fizetési halasztást engedélyezhet, 
amennyiben a fizetési nehézség átmeneti 
jellegű, s nem felróható okból állt elő. Az 
adóhatóság a döntést a kérelmező által 
becsatolt jövedelemigazolások, vagyon-
nyilatkozat, valamint környezettanulmány 
alapján hozza meg.

Iparűzési adó: Állandó jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység esetén az adó évi 

mértéke az adóalap 2%-a. Ideiglenesen 
végzett iparűzési tevékenység esetén 

az adó átalány összege naptári naponként:
- piaci és vásározó kiskereskedelmet 

folytat,  ezen tevékenység esetén 500 fo-
rint,

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

- illetve a fenti tevékenységeken túl, ha 
annak folytatásából közvetlenül bevételre 
tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkor-
mányzat illetékességi területén sem ren-
delkezik székhellyel, telephellyel. 2.000 
forint.

Gépjárműadó: A gépjárműadóról szóló, 
többször módosított 1991. évi LXXXII. tör-
vény  rendelkezései értelmében a belföldi 
érvényes rendszámtáblával ellátott gépjár-
mű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársa-
ság területén közlekedő, külföldön nyilván-
tartott tehergépjármű után gépjárműadót 
kell fizetni. 

Az adó alapja személyszállító gépjármű 
- ide nem értve az autóbuszt - hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, 
kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyil-
vántartásban a személyszállító gépjármű 
teljesítménye csak lóerőben van feltüntet-
ve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 
1,36-tal kell osztani, s az eredményt a ke-
rekítés általános szabályai szerint egész 
számra kell kerekíteni. 

Az adó alapja az autóbusz, a 
nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi 
hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját 
tömege (önsúlya), az adó alapja a teher-
gépjármű hatósági nyilvántartásban fel-
tüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a 

terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
Az adó mértéke az adóalap után a gép-

jármű
- gyártási évében és az azt követő 3 nap-

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

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

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

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

és az azt követő naptári években 140 Ft/
kilowatt.

Mezőőri járulék: Az önkormányzat a 
mezei őrszolgálat fenntartási és működési 
költségeit a regisztrált földhasználók által 
fizetett mezőőri járulékból, a központi költ-
ségvetés által biztosított hozzájárulásból, 
valamint önkormányzati forrásból biztosítja.

A mezőőri járulék mértéke a termőföld 
hektárja után évente 640 Ft/hektár. Ter-
mőföld alatt értendő: szántó, gyep, legelő, 
erdő.

A mezőőri járulékot évente két egyenlő 
részletben kell fizetni

- első részlet tárgyév március 31-ig
- második részlet tárgyév december 

31-ig.
A december 31-ig ki nem fizetett járulék 

esetében a kötelezettet a kiegyenlítés nap-
jáig a jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő késedelmi kamat terheli.

Az önbevallás keretében félrevezető 
adatszolgáltatás esetén a használatban 
lévő regisztrált, de eltitkolt földterület után 
fizetendő járulék mértéke további 1.000 Ft/
hektár/év. A mezőőri járulékot a Polgármes-
teri Hivatal Adóirodájában kell befizetni.

A helyi adófizetéseket tartalmazó ön-
kormányzati rendeletek az önkormányzat 
honlapján, valamint a könyvtárban megte-
kinthetők. Varró István polgármester



Egy szennyvízberuházás még akkor is rej-
teget kellemetlen meglepetéseket a lakosság 
számára, ha azt oly régóta várta a térség la-
kossága, mint a Tápió vidéki szennyvízberu-
házást. Itt most nem is a kivitelezés okozta 
kellemetlenségekre, sáros utcákra, forgalom-
korlátozásokra gondolunk – ezekkel sajnos a 
végleges helyreállítási munkálatokig együtt kell 
élnünk -, hanem azokra a negatív jelenségek-
re, amelyekre előre nem lehet felkészülni.

Ilyen események például a kivitelezési mun-
kálatokat kísérő kisebb károkozások melyeket 
elsősorban nem a lakosság, hanem a kivitele-
zők szenvednek el. Ezek közé tartozik a mobil 
WC-k, kábelek, cső- és egyéb építési anyagok, 
üzemanyag eltűnése, esetleg munkagépek el-
tulajdonítása (ez eddig még nem fordult elő). 
Ez gondolhatnánk legyen az ő bajuk, figyelje-
nek jobban. Viszont azon személyek, akik eze-
ket a cselekményeket elkövetik sajnos kedvet 
kaphatnak más, már a lakosságot érintő cse-
lekmények elkövetésére is.

A másik típusú cselekmény, még nem ütöt-
te fel nagy számban a fejét a térségben, az a 
trükkös lopás kategóriája. Azáltal, hogy idege-
nek dolgoznak a településeken ezt kihasznál-
hatják azok, akik ilyen módszerrel próbálják 
megrövidíteni lakosainkat.

Mivel minden ingatlan esetében egyeztetni 
kell a bekötés helyét a lakossal, így a kivitelező 
munkatársai mindenkit felkeresnek. Ez termé-

szetes folyamat és megelőzi egy előzetes pos-
taládás értesítés. Mivel azonban a kivitelezés 
csak a kerítésen belül egy méterig szól, így az 
egyeztetés során nincs szükség a lakóházba 
történő bejutásra. Legyen gyanús, ha valaki 
mindenáron be akar menni, hiszen ott nincs 
dolga.

Hasonló hivatkozási alap lehet a trükkös tol-
vajok számára a megváltozott jogszabály, ami 
miatt más ivóvíz szolgáltató van a településen. 
Ezek a változások általában nem érintik a ko-
rábbi szolgáltatók személyi állományát, tehát 
rendszerint azokkal a leolvasókkal, szerelők-
kel, díjbeszedőkkel találkozik a lakos, mint ko-
rábban. És természetesen nekik is van megfe-
lelő igazolványuk.

A házi bekötésekre is vannak már jelentkező 
cégek, akik szórólapokkal igyekeznek felhívni 
magukra a figyelmet. Ezzel kapcsolatban az az 
észrevételünk, hogy most még nem kell ezzel 
sietni, mivel még nincs kész a teljes hálózat és 
így még nem lehet a hálózatra rákötni, vala-
mint a kisrégiós szennyvíztelepek sem készül-
tek még el. A rákötésre egyszerre, várhatóan a 
2014-es évben kerülhet majd sor. A települé-
sek vezetése, illetve a projekt kedvezménye-
zettje is dolgozik azon, hogy a rákötés a lehető 
legkisebb terhet rója a lakosságra. Ennek elő-
segítése érdekében begyűjti, és lakosságának 
ajánlani fogja azon cégek listáját, amelyek az 
üzemeltető által is elfogadottan végezhetik 

ezeket a rákötési munkákat. A kivitelezők jelen-
leg nem végeznek és nem is végezhetnek ilyen 
munkákat. A rákötés időpontjáról és pontos fel-
tételeiről a munkák előrehaladásának függvé-
nyében külön értesítjük majd a lakosságot.

A projekt kedvezményezettje, a Tápiómenti 
Területfejlesztési Társulás is folyamatosan fi-
gyelemmel kíséri a kivitelezés lebonyolítását, 
tartja a kapcsolatot a településekkel, illetve a 
helyileg illetékes rendőri szervekkel. Nemcsak 
a bűnmegelőzés, hanem a majdani nagyobb 
forgalomkorlátozások miatt is - melyek első-
sorban a 31-es főút esetében - lesznek nagy 
türelmet és hosszabb menetidőt eredményező 
korlátozások.

Kérjük, mindenki figyeljen saját és mások 
értékeire és a beruházás lebonyolításához to-
vábbi türelmet kívánunk.

A kései, március végi hóesés és az azt kö-
vetően lehullt sok csapadék minden szenny-
vízberuházással érintett településen fenn-
akadásokat okozott a kivitelezésben. Az 
aszfaltborítással nem rendelkező szakaszokon 
a felázott talaj, míg a mély fekvésű területeken 
a magas talajvíz okozott problémákat.

Szinte minden mélyebb fekvésű területen a 
talajvíz szintjét csökkenteni kellett. Ezt vákuu-
mos talajvízszint csökkentéssel érték el a kivi-
telezők. A kicsiny talajvíz kutakat sokszor hete-
kig kell működtetni a kivitelezés megkezdése 
előtt, hogy a munkagödör vízmentes legyen, 
és lefektethetők legyenek a csővezetékek. A 
munkákat követően fokozatosan engedik visz-
sza a talajvíz szintjét. Az akadályok ellenére 
haladnak a kivitelezők, szinte mindenhol. Je-

lenleg megközelítőleg 20%-os készültséget 
értek el a kivitelezők a csőfektetési munkála-
tokkal a nagykátai, szentlőrinckátai, sülysápi 
és tápiószentmártoni kisrégió tekintetében. 
Megkezdődött a szennyvíztisztító telepek és 
a nagykátai központi komposztáló kivitelezése 
is. Eddig a kivitelezők a térség 16 településé-
nek 194 utcájában végeztek kivitelezési mun-
kálatokat. A településeken egyidejűleg több 
mint nyolcvan kisebb csapata dolgozik a nyer-
tes konzorciumoknak. Azokban az utcákban, 
ahol végeztek a gerinc lefektetésével, illetve 
a házi bekötések elkészítésével, vagyis 1 mé-
terre beálltak az ingatlanon belül, ott egy időre 
abbahagyják a kivitelezési munkákat. A kivite-
lezők munkájuk végeztével elpakolnak maguk 
után és a végleges helyreállításig csak a kö-

telező fenntartási munkákat végzik. A megfe-
lelő ülepedési idő után, idén ősszel, vagy jövő 
tavasszal állítják véglegesen helyre az utakat.

A kivitelezés szervezése, összehangolása, 
zökkenőmentes lebonyolítása, a felmerülő 
problémák kezelése sok feladatot ró mind a 
településekre, mind a projektirodára. A kivi-
telezési munkákat folyamatosan ellenőrzik a 
mérnökszervezet műszaki ellenőri csapatai, az 
üzemeltető Káta-Hidro Kft., valamint a projekt-
iroda külső és belső munkatársai.

A kommunikációs feladatok keretében 
többek között elkészült a projekt új honlapja 
(www.szennyviz.tapiovidek.hu) és májustól el-
érhető a 06-80-980-081 információs zöld szám 
is, ahol hasznos információkhoz juthatnak a 
projekttel kapcsolatban, illetve esetleges pa-
naszaikat, észrevételeiket tehetik meg.
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Jól halad a szennyvízberuházás

Tápió PR

Egy szennyvízberuházás veszélyei

Tápió PR

Használaton kívüli 
eszközök értékesítése

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat a tu-
lajdonát képező, használaton kívüli alábbi esz-
közöket a költségvetésben meghatározottak 
szerint értékesíteni kívánja: - UN markológép; 
- markolós-traktor; - Poclain markoló

Az eszközök megtekinthetők a régi fakanál-
gyár udvarán. Érdeklődni lehet: Benedek Ta-
másnál a 06-70-338-5343 telefonszámon vagy 
személyesen. Árajánlatokat zárt borítékban 
kérjük leadni a Polgármesteri Hivatal titkársá-
gán, melynek bontása  a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság előtt történik. 

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 
2013. augusztus 31. 

Az önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy 
az esetleges alacsony árajánlatoknál az értéke-
sítési szándékától eláll. 

Varró István polgármester

Pályázati felhívás 
Tápiógyörgye Községi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 

alapján pályázatot hirdet  

Óvodavezető
(Önálló Óvoda intézményvezető) 

feladatainak ellátására.

bővebb információ elérhető
az önkormányzat honlapján:

www.tapiogyorgye.hu 

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk Tápiógyörgye község lakossá-

gát, hogy a településen 2013. augusztus 21-től 
augusztus 28-ig a Zeneiskola épületében lesz 
a tüdőszűrés.
- Hétfőn, szerdán: 12 – 18 óráig
- Kedden, csütörtökön, pénteken: 8 – 14 óráig

Változás! A törvény szerint 40 éves kortól 
lehet a szűrést itt helyben, térítésmentesen el-
végezni. A 18 – 39 évesek részére itt helyben 
nincs meg a lehetőség a térítésmentes szűrés 
elvégzésére. Részükre, amennyiben valamely 
oknál fogva szükséges, úgy a nagykátai Tüdő-
gondozóban végzik el a szűrést, mely térítéskö-
teles, 1.700 Ft/szűrés.

A tüdőszűrés ajánlott, nem kötelező a 40 
éven felüliek részére, a vizsgálatra a személyi 
igazolványt, TB kártyát, valamint az előző év-
ben kapott tüdőszűrő igazolást mindenki vigye 
magával!

dr. Papp Antal jegyző



JÚLIUS 5. OLDALAhogy a képviselők látják

Képviselői szemmel
A májusi számban tájékoztattam az ol-

vasókat arról, hogy új rovatot indítottunk 
újságunkban a fenti címmel, melyben kép-
viselőinket saját tevékenységükről és a 
településsel kapcsolatos aktuális témákról 
kérdezem. Az utóbbi pár hónapban is sok 
elgondolkodtató dolog történt falunkban. A 
felmerülő kérdéseimre Bálint Attila képvise-
lő válaszolt.

Először is hadd kérdezzem meg, hogy 
mi motiválta arra Önt, hogy 2010-ben 
képviselőnek induljon? Miért kíván részt 
vállalni a falu vezetésének nehézségei-
ből?

Elég sok embert ismertem munkám ré-
vén. Nagyon sokan megkerestek, majd 
hozták a kopogtató cédulákat is, hogy indul-
jak. Függetlenként indultam, nekem teljesen 
mindegy volt, hogy ki lesz a polgármester, 
mindenképpen indulni akartam. Úgy gon-
doltam, hogy tudnék tenni a faluért. Ha nem 
is túl sokat, valami kicsit biztosan.

Ön a szociális és a pénzügyi bizottság-
nak is a tagja. Hogyan zajlanak, milyen 
időközönként a bizottsági ülések? Mi-
lyen feladatokat kell itt ellátniuk a többi 
képviselővel és a külsős tagokkal?

A szociális bizottság minden hónap utol-
só keddjén négy órai kezdettel ül össze. Ez 
már egy megszokott menetrend, kivételt 
csak a rendkívüli ügyek jelentenek. Ott ka-
punk egy részletes listát arról, hogy ki adta 
be a kérelmét. Ez tartalmaz minden szüksé-
ges adatot, és hogy mire kérné a támoga-
tást az illető. Általában élelmiszer csomagot 
szoktunk adni, mert úgy gondoljuk, hogy az 
a legnagyobb segítség, mivel a pénzt másra 
is elkölthetik. Van olyan, aki az élelmiszert is 
eladja, így az étkezdébe fizeti be az önkor-
mányzat, hogy mindenképpen megkapja az 
illető a segítséget. Egy évre 800 ezer Ft-ot 
oszthatunk ki, ez az összeg negyedévek-
re van elosztva. Nem arányosan, hiszen 
a fűtésidényben általában több pénz kerül 
kiosztásra.

Pénzügyi bizottsági ülésből évente 5-6-
nál több nemigen szokott lenni. Akkor tart-
juk, amikor olyan testületi döntések vannak, 
amelyeket előtte a pénzügyi bizottságnak 
kell tárgyalni. Nincsenek rendszeres ülések, 
akkor tartjuk őket, amikor szükséges.

Hol tart most a csatorna beruházás? 
Milyen munkálatokat fognak elvégezni 
és mikor? Más, ebbe a régióba tartozó te-

lepüléseken már elkezdtek dolgozni, itt 

miért nem?
Tulajdonképpen Farmos, Tápiószele, 

Újszilvás és Tápiógyörgye területén nem 
történik semmi. Első körben Újszilvás miatt 
kellett mindenkinek új vízjogi engedélyeket 
kérni. (Újszilvás nem hagyott jóvá egy mó-
dosítást, illetve hiánypótlást kért a hatóság. 
Azonban a településeket nem tájékoztatták 
arról, hogy hiánypótlás esetén újra kell indí-
tani az eljárást, így nem adhatott ki a ható-
ság engedélyt. – a szerk.) Most Farmoson 
merült fel valami probléma. Június elején 
volt itt a csatornázási menedzsment, akkor 
azt mondták, hogy 2-3 héten belül beindul 
a beruházás, de láthatjuk, hogy azóta sem 
történt semmi. Állítólag már csak egy en-
gedélyre várnak. Hogy az mikor lesz meg, 
nem tudom. (Július 1-jén készült az interjú 
– a szerk.) A táblát már kirakták, láthatjuk, 
nagyon szép, csak ezen felül semmi nem 
történt. Se telephely kialakítás, se egyéb lát-
ványos munka.

Tudomásom szerint Ilonka Zoltán lesz 
szeptembertől a társulás igazgatója. 
Más pályázó rajta kívül nem is volt. Így 
új igazgató kerül a györgyei iskola élére 
is. A társulás tesz ajánlatot a személyére, 
de az Önkormányzat is véleményezhet. 
Milyen személyi változás várható tehát a 
következő tanévtől?

Még nem biztos Ilonka Zoltán állása, hi-
szen a miniszternek kell kineveznie őt. A 
társulási szinten már biztos hogy megvan a 
megállapodás, Ilonka Zoltán átrakja a szék-
helyét Jászboldogházára, és egyelőre kö-
zös fenntartású marad a két iskola. 

A györgyei változásokról Ilonka Zoltánnal 
beszéltem, ő azt mondta, hogy ő már kije-
lölte – mert tulajdonképpen őneki a feladata 
kijelölni az itteni intézményvezetőt –, Juhász 
Attilát igazgatónak és Szarvas Józsefnét 
igazgatóhelyettesnek. Az Önkormányzat 
csak javaslatot tehet, mi nem vagyunk kom-
petensek ebben az ügyben.

Szeptembertől sem Szótér Béla sem 
Nagy István fafúvós tanárok nem fognak 
tanítani a zeneiskolában. Tudom, hogy 
nem az Önkormányzat feladata és nem 
is tartozik a hatáskörébe a zenetanár 
keresése és felvétele, de a zeneiskola, a 
zenekar fontos pontja Tápiógyörgyének. 
Szótér Béla majd 40 évig tanította a helyi 
gyerekeket, és hozzá hasonló kvalitású 
tanár kellene ide, olyan, aki hosszú táv-
ra tervez. Mit tehet ez ügyben az Önkor-
mányzat? Főleg úgy, hogy én kerestem 
az interneten, de semmilyen fórumon 
nem találtam meghirdetve ezt az állást.

(Mivel konkrét válaszokat nem tudott az 
üggyel kapcsolatosan, így a képviselő fel-
hívta telefonon Ilonka Zoltán iskolaigazga-
tót, majd a telefonbeszélgetés után válaszolt 
a kérdésre.) Az igazgató úr sem tudja, hogy 
miért nincs meghirdetve még az álláshely. 
Jelentkezett egy fiatal szolnoki tanár az ál-
lásra, de ő sem hirdetés útján, hanem isme-
rőstől tudott az állásról. Ővele június 21-én 
találkoztunk, akkor volt itt érdeklődni. Anél-

kül nem lehet felvenni senkit, hogy nincs 
kiírva a pályázat. Ez az igazgató és a tan-
kerület feladata lenne. De én annyit kértem 
az igazgató úrtól, hogy zenéhez értő embe-
rek legyenek ott az elbíráláskor, és hogy a 
zenekar szempontjait is vegyék figyelembe. 
Ő ebbe beleegyezett. Azt mondta, hogy 
szólni fog a zenetanárokon kívül az egyesü-
let vezetőjének is, ha sor kerül erre. Minden-
képpen szakmai szemmel kell választani.

Májusban a strand területén több öreg 
tölgyfát is kivágtak. Volt köztük olyan, 
amelyik már veszélyes volt, beteg, sok 
elszáradt, elkorhadt résszel. De laikus 
szemmel nézve olyan is volt, amely 
egészségesnek látszott, amelynek a ki-
vágását többen feleslegesnek tartották. 
Először azt gondoltam, hogy a strand át-
alakítása miatt vált szükségessé a kivé-
telük, mert akadályozták volna a munkát. 
Azonban kiderült, hogy a kettőnek nincs 
köze egymáshoz. Mi az igazság?

A focipálya melletti fa nagy része már 
teljesen el volt korhadva, a többi egészsé-
gesnek tűnt, de, hogy 3-4 méter magasan 
is az volt-e, én nem tudom. A katasztrófa 
védelem írta le, hogy ezek veszélyes fák, 
és az Önkormányzatnak gondoskodni kell 
a kivételükről. Ehhez külön engedély kell. 
Így a Polgármesteri Hivatal szerződést kö-
tött egy személlyel, aki rendelkezik ilyen 
speciális engedéllyel. Végül a fáért cserébe 
ingyen vágták ki őket, illetve a tőke kiszedés 
és elszállítás is őket terheli. A fákról kivágás 
előtt és után fényképes dokumentáció ké-
szült, ezzel bizonyítják, hogy valóban szük-
séges volt a kivágásuk. Ennek nincs köze 
a strandhoz, hiszen a fák helyén nem lesz 
semmi, így ha a strand megnyit, évekig ár-
nyék sem.

Hol tartanak a strand átalakításával? 
Mivel készültek már el? Mi van még hát-
ra? Lehetséges, hogy idén fürödhesse-
nek a lakosok a medencékben?

A földmunkálatokat a Polgármesteri 
Hivalal műszaki csoportja végzi. Ez azt je-
lenti, hogy először körbe kell ásni a nagy-
medencét. Így elvileg július 2. hetében már 
kezdheti a csövezést a kivitelező. A kör-
medencének az alsó részébe építik majd 
a szükséges berendezéseket, így az egy 
szinttel kisebb lesz, mint eddig. Az úgymond 
„futkosó” rész kimarad. A kis medencét pe-
dig már szét is bontották, tehát két medence 
lesz.

Végezetül beszéljen a jövőre vonatko-
zó terveiről! 2014-ben újból választások 
lesznek. Kíván-e a következő ciklusban 
is képviselőként tevékenykedni a falu-
ért?

Megmondom őszintén, nagyon sok ne-
hézséggel jár a képviselőség, de ennek 
ellenére úgy gondolom, hogy indulni fogok, 
megpróbálom a következő négy évben is. 
Fontosnak tartom, hogy olyan emberek kép-
viseljék a falut, akik a községet, és annak 
vagyonát a sajátjukként kezelik, becsülete-
sen végzik a vállalt feladataikat.

Köszönöm a válaszait, és további ered-
ményes munkát kívánok Önnek a magam 
és a Faluújság szerkesztősége nevében.

Füle Zsuzsanna



Szegeden igazán sok szép, értékes 
bronz, kő szoborban gyönyörködhettem, 
hisz ott van a Fogadalmi templom bejáratá-
val szemben a Szegedi Pantheon különbö-
ző stílusú együttese, mondhatnám a nem-
zet emlékezete, mégis nekem a györgyei 
Szentháromság szobor megkülönböztetett 
érzelmeket, ragaszkodást, szeretetet sugár-
zott minden időkben. Ezt a szoboregyüttest 
tartom az Alföld egyik legértékesebb barokk 
ékességének, mert jól komponált, arányos 
és minden olyan vallási, ikonográfiai motí-
vumot magába sűrit, amit egy vallásos falu 
üzenete minden időkben érvényre tud juttat-
ni. Jövőre, 2014. július 20-án lesz százhar-
minc éves, 1884. július 20-án szentelte fel 
Gecse Endre tápiógyörgyei esperes-plébá-
nos úr. Az évforduló kapcsán elevenedik fel 
bennem három gyermekkori emlék, amely 
minden bizonnyal belejátszik elfogultságom-
ba, értékítéletembe. Egy hittan órás látoga-
tásra hozott a Szentháromsághoz Simon 
István káplán egy olyan elsős osztályt, akik 
még nem tudtak olvasni s nekem kellett az 
aranyozott táblákat hangosan kibetűzni, mi-
után ott játszadoztunk a szobor környékén. 
Egy szentképpel honorálta közreműködé-
semet a káplán úr, aki egyébként az álla-
mi iskolában engemet is tanított hittanra. A 
másik emlék inkább kíváncsiságból maradt 
meg emlékeimben. Miután a plébánia kerek 
bukszus bokrai környékén, közel a kiska-
puhoz egy randalírozó szovjet kiskatonát 
agyonlőtt felettese, és másnap a Szenthá-
romság   közvetlen közelében temették el, 
a temetésen ott voltam. Két év múlva exhu-
málták és a jászberényi temetőben temet-
ték újra. Ez a katonai pompa nélküli katona 
temetés megrázó emlékként maradt meg 
bennem, ismerve az orosz temetések zené-
jét és koreográfiáját. A harmadik emlékem 
már a szobor sorsával, restaurálásával van 
összefüggésben. A Ceglédi Kossuth Múze-

umnak volt egy idős, kedves, szolgálatkész 
szobor restaurátora, aki látva a szentek álla-
potát, ingyen, díjmentesen letisztította és a 
letöredezett glóriákat pótolta, az aranyleme-
zek árát a község vezetése állta. Aztán jött 
a templom teljes felújításával egyidőben a 
Szentháromság teljes restaurálása és újboli 
felszentelése 2005. május 29-én. A két há-
ború közötti időben nem volt olyan időszak, 
hogy friss virággal ne díszítették volna a 
Szentháromság szobrot, aztán a háború 
után ez a figyelem, figyelmesség átterelő-
dött a hősök szobrára, majd Szolnoky János 
apát-plébános úr szolgálata idején a Szűz-
anya barlangi szobrára, hálatábláira.

Most, hogy közeledik a megvalósítás és 
felszentelés százharmincadik évfordulója a 
Domus Historia 128. lapján Gecse Endre es-
peres-plébános kezeírása szerinti történetet 
ideírom, ide másolom, mert az írás stílusa 
is meg az egész történet leírás, olyan 1884-
es atmoszférát varázsol a Szentháromság 
szentjei fölé. Annyit még előzményként el 
kell mondanom, hogy a szobor megrende-
lésnél a Gerenday cég szobrász mesterei-
vel közölni kellett a templomhoz, községhez 
kötődő szenteket, akiket ők a kompozíci-
óban művészi módon, ikonográfia kötele-
zettségekkel megfaragtak, elhelyeztek. Ez 
a cég a mai Baleseti Intézet melletti telken 
működött, szemben a Kerepesi temetővel. 
A györgyei egyháztanács tagjainak, az es-
peres-plébános úr döntése szerint a Szent-
háromság egy Isten szobrán kívül még lát-
hatók: a boldogságos Szűz Mária, Szent 
Joáchim, Szent Anna és Szent Izidor alakja.

„Az 1884-ik év arról nevezetes, hogy a 
községben a Szent Háromság szobra a jám-
bor hívek nagy lelkű adakozásaiból s össze-
gyűjtött filléreikből emeltetett. Voltak ugyan 
mások is, kik ezen czélra szép összeggel 
járultak, kik között kiválóan kitűntette magát 
a helybeli nagybirtokos és jótékonyságáról 

ismeretes Györgyei (előbb Taffler) izraeli-
ta Család mely csupán egy egyszerű levél 
felhívása folytán a szobor felállítása – költ-
ségei födözésére nemes szívűleg aranyft. 
értékű 200 forintal és több mint 700 téglával 
járult.

A szobor Gerendai A. pesti  szobrász ké-
szítette, maga a szobor előleges alku sze-
rint 975,- forintba került, ezen kívül a betűk 
bevésése 31,-ft.10 kr., szállítási díj 18,-ft.91 
kr.,A szobor fentartására alapítvány 100,- ft. 
Örökös sz.mise az alapítókért 100,-ft,-, Fa-
kereskedőnek: 8,- ft.75 kr. Mészre: 3,- ft.60 
kr., Festék és egyebekre 32,- ft.46 kr. Mun-
kásoknak: 52,- ft. 32 kr. Összesen: 1322,- ft. 
14 kr.

Hogyan jöhetett be a hívektől e szép ösz-
szeg a szobor felállítására? Csak akkép, 
hogy akkoriban volt káplányom egyszeri 
bizalmas felszólításomra késznek ajánlotta 
magát a gyűjtést megkezdeni, aki jámbor 
híveim közül vallásos buzgalmukról isme-
retes három jómódú egyént, t.i. Öreg Varga 
Pált, Fehér Mihályt, és a templomgazdát 
Megyes Pált mint útmutatókat és segédtár-
sakat maga mellé vévén az egész községet 
többször bejárták, a híveket személyesen 
házanként fölkeresvén az adakozásra buz-
dították s lelkesítették, és az Isten szives 
fáradozásukat, lelkesítő buzdításukat a leg-
jobb sikerrel koronázta.

Az elkészült szobor Pünkösd utáni VII. 
vasárn., július 20-án alulírt Gecse Endre 
helybeli esperesplébános által, püspöki 
előleges engedély mellett ünnepélyesen 
felszenteltetett. Most említett vasárnapon az 
énekes sz.mise után a nép ájtatos körme-
netben kiindulva a templomból a felszente-
lés előtt alulírott egy rövid beszédet tartott, 
melyben köszönetet szavazott buzgó hívei-
nek, valamint a nemesszívű Györgyei Csa-
ládnak, - úgy a fillérek összegyüjtésében fá-
radozó nagytiszteletű Kubinyi Endre káplán 
úrnak és fentnevezett érdemes társainak. 
A felszentelés után Nt. káplán úr egy szép 
beszéd után felolvasta az összes hívek előtt 
az adakozók neveit és vége lévén a szertar-
tásnak a  szép körmenet visszatért a temp-
lomba és Te Deum tartatván, hazatért. Kelt 
T,Györgyén 1884. jul. 30-án. Gecse Endre 
esperesplébános. + Az adakozók neveinek 
jegyzéke a lelkészi irattárba tétetett örök 
emlékül.” 

Emlékszem még arra a felülről nyitható 
faládára, amelyben ezek az egyháztörténeti 
iratok őrződtek Törőcsik József plébános úr 
idején és egy kis könyvtárra is, amely több-
ségében latin nyelven a váci egyházmegye 
sematizmusait, kiadványait őrizte, későb-
biekben ez a gyűjtemény eltűnt. Viszont itt 
maradtak jól olvasható betűtipussal a szobor 
marandóan aranyozott felíratai: „ Dicsőség a 
Szentháromság egy Istennek ” –„ Emeltet-
ték a T.Györgyei hívek 1884 ” „ Isten orszá-
gából senki sints kizárva,  Ajtaja mindenki 
előtt ki van tárva,  Aki jámbor életével azt 
megérdemelte,  Vagy bűnbánatával vétkét 
eltörülte. ” „ Légy ébren mindig és vigyázz 
óh halandó, Ne feledd, hogy földi életed mu-
landó, Vigyázz, hogy a földnek porához ne 
igazodj,  Örökké való jót mulandóért ne adj.”

6. OLDAL JÚLIUSHelytörténet

A györgyei Szentháromság 
szobor évfordulós történetéhez

szerző: Bihari József
fotó: Nagy Zoltán



A sakk a földkerekség legnépszerűbb 
társasjátéka. Évszázadok óta játsszák 
változatlan szabályok mellett. A közép-
korban sakktudás nélkül senkit sem avat-
tak lovaggá. A sakk a logika és a fantá-
zia játéka. Milliók ülnek le a tábla mellé 

minden egyes nap, hogy összemérjék 

tudásukat.
A  tápiógyörgyei iskolában is  az 1960-

as évektől egészen a 80-as évek végéig 
élénk sakkélet folyt. Miskolczi István ta-
nár úr vezetésével indult el a sakkszak-
kör. Minden héten szerdán délután talál-
koztunk, hogy összemérjük tudásunkat 
és együtt oldjunk meg különböző sakk 
feladványokat. Ebbe a szakkörbe korha-
tár nélkül lehetett jelentkezni, csak a tu-
dás számított. Így az alsós és a felsős ta-
nulók együtt tölthették a szabadidejüket. 
Persze legtöbbünknek otthon is volt sakk-
készlete és partnere is. Legtöbbször az 
apukánk személyében.

Sokszor még a tízperces szünetben is 
leterítettük a sakkvásznat a tanári asztal-
ra és elkezdtük a játékot, majd a követke-
ző szünetben folytattuk. Nagy partner és 
egyben edző is volt ebben Mátyás tanár 
úr is. Persze nemcsak a saját szórakozá-
sunkra sakkoztunk. Minden évben ren-
deztünk iskolai bajnokságot és az itteni 
legjobbak képviselhették iskolánkat a já-

rási, megyei bajnokságokon illetve a kis-
dobos és úttörő olimpián. A tápiógyörgyei 
tanulók szinte mindig dobogós helyezést 
értek el.1972-ben a lányok a pest megyei 
versenyen ezüst érmet, a fiúk bronz ér-
met szereztek. Később, amikor Miskolc-
zi tanár úr nyugdíjba vonult Dömők Ist-
ván tanár úr vezette tovább a szakkört, 
ugyanolyan lelkesedéssel és odaadással 
mint elődei. Az általa felkészített diákok is 
igen eredményesen szerepeltek a járási 
és megyei versenyeken.

A felkészítő tanárok személyes felelős-
séget éreztek a györgyei tanuló előmene-
teléért. Az osztályfőnökök maximálisan 
támogatták a különórákat és inspirálták  
a diákot, tanárt egyaránt. Örülök, hogy 
annak idején aktív tagja lehettem ennek 
a csapatnak

Egyre több iskolában, sőt óvodában 
indítják újra a sakk tanítását. Jótékonyan 
hat a logikai gondolkodásra,fejleszti a 
problémamegoldó gondolkodást. Játék 
és sport egyszerre.

Egy nagyon jó lehetőség a szabadidő 
értelmes eltöltésére.

JÚLIUS 7. OLDALHelytörténet

A Kőbányai Szent László Gimnázium 
nagyhírű igazgatójának, a magyar irredenta 
költészet kiemelkedő alakjának szülővárosa 
Ipolyság hívott meg, hogy tartsak egy meg-
emlékezést Sajó Sándor egyéniségéről, iro-
dalmi munkásságáról. Az anyaggyüjtés során 
rájöttem, hogy a Széchényi  Könyvtárban ta-
lálható Sajó kötetek használhatatlanok, mert 
a második világháború után letiltott költő ver-
seit titokban zsilettel kivagdosták, kilopták, 
elvitték. Akkor jött az az ötletem, hogy a Tria-
non utáni antológiákban benne kell lennie és 
így hozzáférhetők lesznek a legértékesebb, 
legszebb lírai alkotásai. Kilencvenkét esz-
tendővel ezelőtt Várna, Mohács, Rákos tra-
gédiája teljesedett be 1920. június 4-én a te-
rületrabló trianoni békediktátummal, amely a 
mohácsi vésznél  is súlyosabb csapást mért 
nemzetünkre. A ránk parancsolt igazságtalan 
„béke” elcsatolta az ezeréves történelmi haza 
területének kétharmadát és minden harmadik 
magyar – anélkül, hogy szülőföldjét elhagyta 
volna – a megcsonkított ország határain kí-
vülre került. A két világháború közötti magyar 
politikai életben nem volt párt, szervezet, tár-
saság, mozgalom, amely az esztelen cson-
kolásba belenyugodott volna. Íróink, költőink, 
többek között a Kosztolányi Dezső szerkesz-
tette „Vezérlő Magyarország„ című antológia 
szerzőiként emelték fel szavukat hazánk,  
a Kárpát medence területi egységéért. A 
györgyei állami iskola kiskapujánál, minden 
tanítási óra után így köszöntünk el: „Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus,- magyar föltámadást 
kívánunk!” A Horthy Miklós előszavával meg-
jelent könyv szerzői között találjuk Apponyi 
Albertet (tápiógyörgyei díszpolgár!) Gárdonyi 
Gézát, Cholnoky  Jenőt, Jászai Marit, Herczeg 
Ferencet, Krúdy Gyulát, Kosztolányi  Dezsőt, 
Lyka Károlyt, Pethő Sándort, Schöplin Ala-

dárt, Tóth Árpádot, Tormay Cecile-t, Végvárit 
és másokat. Trianon ellen szólt és sírt Babits 
Mihály, Juhász Gyula, Móricz Zsigmond, 
Szabó Dezső, Márai Sándor, Sajó Sándor.  
A magyar irodalomnak egy olyan vonulata, 
amely mindig becsületes kiállásra késztette a 
magyar irodalom felelős tagjait. Arany János-
ban a Bach korszak után, a kiegyezés előtt 
visszhangzik Vörösmarty  Szózata, 1860-ban 
verset ír „Rendületlenül” címen a hazaszere-
tetről, a nemzet iránti hűségről. Sajó Sándort 
az összeomlás, az idegen megszállás, az 
országcsonkítás készteti az új „Rendületle-
nül” megalkotására. Történelmi távlatból ma 
már nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek az 
antológiák, versgyüjtemények, maguk a köl-
temények a XX. század jelentős dokumen-
tumai, amelyek magukba sűrítik  mindazt a 
tapasztalatot, felismerést, elképzelést, mind-
azokat a gondokat és reményeket, amelyeket 
ez a  mozgalmas és drámai, sokszor  tragi-
kus évszázad hozott. Szembe kell nézni az 
irredenta jelzős szerkezet ellentmondásos 
megitélésével, vállalva a rajongóan magasz-
taló vagy sommásan elitélő, elutasító maga-
tartással, véleménnyel. A nagy lírikusok után 
egy falusi tanító gondolatait, pontosabban 
versét másoltam le, aki irodalmi eszközeiben 
nem tudja megvillantani  a kosztolányis utá-
nozhatatlan poetikai  hangot, stílust de mély 
őszintesége, életének ismert momentumai  
érdemessé teszik arra, hogy az a falu, ahol 
életéből a zivataros történelmi időkből négy 
esztendőt átélt és tanította a györgyei fiatalo-
kat,- emlékét megírjuk, leírjuk. 

  Rektor János tanító 1942-től 1946-ig ta-
nított a községi iskola alkalmazásában  Tá-
piógyörgyén. 1899-ben született Újfehértón. 
Tanulmányait Nyíregyházán végezte. Vé-
gigharcolta az első világháborút és egy évig 

olasz hadifogságban szenvedett. Humán 
érdeklődésű, jó felkszültségű tanítóként 
irodalommal is foglalkozott. Kedves, közvet-
len egyéniségével gyorsan beilleszkedett 
a györgyei nevelőtestületbe. Igen szerény 
anyagiak között élt nagy családjával. Kovács 
Sándor hentes és mészáros családi háza 
mellett lakott és így nagyon sok esetben ka-
pott megértő támogatást a Tanító Úr, illetve 
a gyerekek. Versei vidéki lapokban és az 
Ifjúsági Vöröskeresztben jelentek meg. „Fel-
támadás reményében” című  versesfüzetét 
1936-ban adta ki, „Belerúgtam a kecskeist-
rángba” című humoros műve 1940-ben, az 
itt közölt költeménye 1941-ben látott napvilá-
got. A költemény indítékát, forrását Reményik 
Sándor gondolatában érzem: „S aki egyedül, 
magára marad, /És alkot elhagyottan, egye-
dül:/ Idők vásznán, örök jel gyanánt/ A lelké-
ből a nemzet kivetül.”

Üzenet a határon túlra 

Ne ess kétségbe, hogy sokat szenvedénk,
S megcsonkult  haza romja int felénk.
„ Az őrjöngő népek”  vad diadala
Ne keserítsen el testvérünk soha!

Ne  ess kétségbe, hisz a föld még magyar,
Ha meghalsz ős hazád szent földje takar,
Ne zokogj, ha érzed  a nyomort, a kárt,
A magyar jövőben keress fénysugárt…

Ne ess kétségbe, hogy fájdalom dúl itt,
Töröld le szemednek véres  könnyeit.
Tekints fel  az égre, Isten, aki lát,
Hallja a magyarok minden sóhaját.

Ne ess kétségbe, ha szived elszorul,
Visszatartott könnyed szemedbe tolul.
Lesz még föltámadás, jönnek víg napok,
Ne zokogjatok, ti árva magyarok!

Megtalálta és leírta: Bihari József

Rektor János tanító Tápiógyörgyén

Sakkélet Tápiógyörgyén

Kissné Cselei Mária

Nagy Julianna,Cselei Mária, Miló Marianna.
Középen Miskolczi István,  a felkészítő 

tanárunk, Kalocsai Ferenc, Boda István és 
Visnyei Tamás



A kiegyezést közvetlenül megelőző 
időkben volt egy Haas – Deutsch konzor-
cium, amely olyan gazdag volt, hogy so-
kan azt mondták: „egész Magyarország„. 
Gyárai, földjei, erdei, Máramarosszigeten 
fafeldolgozó üzeme volt, éttermeket, ká-
véházakat, szállodákat üzemeltettek, a 
belvárosban több házat birtokolt, például 
a Király és Kertész utca sarkán az úgy-
nevezett „Lajos udvar”-t. Házasság révén 
ez a holding megszűnt, a birtokrészek 
szétestek és az 1860-1870-es években 
a Tafler-Györgyey Család egyre nagyobb 
vagyonra tett szert, így a Prónayaktól 
egyre nagyobb területeket vettek meg Tá-
piógyörgye, Tápiószele, Farmos határá-
ban. Sokan még a györgyei értelmiségiek 
közül úgy tudták, hogy Tafler Adolf vasút-
mérnökként tett szert a vagyonra, úgy, 
hogy tervezője volt  kassa-oderbergi vas-
útvonalnak és ebből gazdagodott meg, 
- pedig csak pénzét, vagyonát fektette a 
vállalkozásba, ami akkor sem volt kocká-
zat mentes, hiszen a bankok akkor sem 
jótékony célú intézmények voltak.

l866. junius 26-án egy belga vasútépítő 
társaság, a Riche Testvérek és brüsszeli 
érdektársaik, valamint a velük egyesült 
Forgách Antal gróf a legfelsőbb helyről 
engedélyt nyertek a Kassa-Oderberg 
között létesítendő fővonalra és az ebből 
kiágazó és Eperjesig vezetendő szárny-
vonal kiépítésére. Ezenkívül előjogot  kap-
tak egyszersmind a császári, királyi bécs-
Újszőnyi vasúthoz, Eperjes - Premysl 
vasútvonalak megépítésére. Pénzük eh-
hez a nagymértékű vállalkozáshoz, épí-
téshez kevés volt s így kormány kedvez-
ményeket kértek és kaptak, - 1866. június 
22-én, 30-án. Ezzel a kedvezménnyel 
sem boldogultak. Az lett a vége, hogy a 
vasútengedélyezési jogviszony 1869. 
április 21-én a megkötött szerződés ér-
telmében az Angol-Osztrák Bankra szállt. 
A vasútépítést az érvényben lévő enge-
délyeztetési okmányok és szerződések 

szerint hat éven belül be kellett fejezni. 
A bécsi igazgatóságot feloszlatták és en-
nek helyébe Pesten, a Széchenyi utca 7. 
szám alatt egy vasútépíttető magántársa-
ságot, igazgatóságot állítottak fel. Az épí-
tés vezetésére egy külön épitési igazga-
tóságot szerveztek. 1869-től 1872-ig épült 
ez a vasútvonal nagy ütemben és komoly 
anyagi áldozat vállalással. Az utolsó rész, 
az Abos-Igló közötti vonal 1872. márci-
us 18-án nyílt meg ünnepélyes keretek 
között. Az egész pálya kiterjedése ere-
detileg 367 kilométer volt, melyből 63 ki-
lométer osztrák területre esett. Az egész 
pálya felszereléssel, tartozékokkal együtt 
közel 66 millió forintba került. A megépült 
vasútvonal rendkívülien fontos volt, hisz a 
sziléziai bánya- és iparvidéket kötötte ösz-
sze Kassával. A pályának hegyi vasút jel-
lege van és ezért több kisebb vonalat, így 
a csorba-tói pályát is hozzá csatolták. A 
trianoni békediktátum után a vasút Cseh-
szlovákiához került és 1921. február else-
jén államosították. Az igazgatóság elnöke 
báró Vay Miklós volt, az egyik nagy részvé-
nyes Tafler-Györgyey Adolf, aki gróf Zichy 
Gyula kalocsai érsek, báró Prónay Dezső 
acsai földbirtokos, Dr. Hanauer Á. István 
váci megyéspüspök, gróf Károlyi László 
újpesti birtokos-háztulajdonos után a leg-
nagyobb összegű adót fizette a magyar 
állam kincstárába. Tehát nem mérnök-
ként gyarapította vagyonát és vásárolta 
meg Tápiógyörgye határának legjelentő-
sebb részét, hanem vállalkozóként. Ez a 
gyarapodás és földvásárlási szándék jól 
nyomon követhető a györgyei 1882-es és 
a századfordulós kateszteri térképeken,- 
ahogyan leíródik Prónay Dezső birtoka, 
úgy egyre nagyobb határrészeken íródik 
Tafler Adolf neve és a kateszteri holdak 
nagysága. Ebből épült Tápiógyörgyén a 
kastély, vásároltak házakat az Andrássy 
úton, a Kertész utcában, földterületeket 

Tápiószelén, Farmoson, gyárat Kőbányán 
és Budán. Kevés időnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy a megvásárolt vagyon hoza-
dékaként már az 1879-es párizsi világki-
állításon, majd az 1885-ös országos ál-
talános kiállításon arany, ezüst érmekkel, 
oklevelekkel bizonyítsák tisztességes, 
szorgalmas munkájukat, hozzáértésüket 
és a györgyei emberek iránt kialakult bi-
zalmukat. Amikor Baross Gábor a vas mi-
niszter javaslatára 1888-ban rutkai Ráth 
Péter közlekedési mérnököt bízták meg 
a kassa-oderbergi vasútigazgatóság ve-
zérigazgatói teendőivel, rendkívül pontos, 
lelkiismeretes vezetés alakult ki. Egyetlen 
vezérigazgatóság volt, amely a nyugdíj-
ba vonuló munkatársairól gondoskodott, 
tisztességes ellátást biztosított. Ráth Pé-
ter országgyűlési képviselő is nagyban 
hozzájárult sikeres tevékenységéhez, a 
vasútigazgatóság munkájának példás 
ellátásához. Minden bizonnyal Tafler-
Györgyey Adolf javaslatára, kérésére a 
tápiógyörgyei illetőségű Ladányi Illés bí-
rót is beválasztották az igazgatóság tagjai 
sorába annak hálájaként, köszöneteként, 
hogy Ő nagy segítségére volt a földbirtok 
átírásban, a birtok viszonyok rendezésé-
ben. Így került grófok, bárók, mágnások, 
gyárosok, akkori közéleti emberek sorába 
a györgyei bíró annak bizonyságául, hogy 
akkor még ilyen helyzetben is gondoltak 
a megbecsülésre, a hála érzete felül írt 
mindent. Csak megható érzéssel lehet 
olvasgatni azt a díszes albumot, amelyet 
1898. január 3-án fogalmaztak meg és ki-
lenc oldalon át írtak alá köszönetül Ráth 
Péternek az igazgatóság tagjai: „Mélyen 
tisztelt Vezérigazgató Úr! Örömmel em-
lékezünk arra, hogy Nagyságod tíz év 
előtt vette át vasutunk igazgatását. E tíz 
éves tevékenységének hatása az intézet 
felvirágzására s ezzel közvetve az álta-
lános gazdasági fejlődésre mindnyájunk 
előtt ismeretes. Ékesen szólnak erről az 
Uralkodó kegye, a kormány bizalma és 
igazgatóságunk elismerése. De e tíz éves 
forduló ránk nézve nem annyira a szemlé-
lődés, mint az érzés napja, amaz érzésé, 
mely mindnyájunkat egyformán hat át: a 
szerető ragaszkodásé, melylyel személye 
iránt viseltetünk. Ez a szeretet a mi erős-
ségünk, ez a mi munkakedvünk élesztője. 
Lelkünk pedig egy érzésre buzdul, hála 
is, fohász is: Áldja meg az Isten, hogy oly 
jó volt hozzánk, adjon bámulatos munka-
kedvéhez tartós erőt, hogy mindig a mi 
szeretett vezérünk maradjon. Kelt, Buda-
pesten, 1898. évi január hó 3-ik napján.” 
Ladányi Illés tápiógyörgyei bíró úr ezzel 
bevonult a magyar közlekedés történet 
századfordulós eseményeinek sodrába, 
trianoni veszteségeink felett érzett igaz-
ságtalanság történéseibe, hiszen a lelkek 
millióinak elvesztésén, természeti kincse-
ink elcsatolásán túl, közlekedési útjaink, 
vasútvonalaink megcsonkítása volt a leg-
nagyobb érvágás a nemzet testén.
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Bihari József

Tafler- Györgyey Család és Ladányi Illés bíró úr – Eltűnt idők nyomában

Ráth Péter közlekedési mérnök,
országgyűlési képviselő



Egy szép nyári szombat délután, szá-
munkra az utolsó általános iskolai évzá-
rón kicsit szomorúan, de gondolatban 
felvértezve a továbbtanulásra énekeltük 
együtt 54-en „Ballag már a vén diák”.
Gyermek éveinknek ez igen fontos állo-
mása volt. A továbblépéshez számtalan 
jó tanácsot kaptunk szüleinktől, tanára-
inktól, akiknek már az előző évekért is 
nagy köszönettel tartozunk. Hasonló, 
biztató szavakkal engedtek utunkra.

„Bármihez, amit megtehetsz, vagy 
megálmodsz, fogj hozzá! A merészség-
ben zsenialítás, erő és varázslat rejlik.” 
(Goethe) 

A mai napon mindannyian ünnepelni, 
emlékezni, hálát adni jöttünk volt isko-
lánkba, pontosabban annak a helyére. 
Nagyon örültünk, hogy körünkben kö-
szönthettük Bihariné Zsóka nénit, volt 
testnevelés tanárunkat, aki az utcai szó-
használattal élve az egészséges élet-
módra igyekezett nevelni minket. Mindig 
szelíd, derűs mosolyával motivált a fel-
adatokra.

Tisztelettel köszöntöttük Dömők Pali 
bácsit, aki mind a nyolc évünk alatt, az 
akkori nagyon szerény körülmények 
között tisztaságot, télen meleget is biz-
tosított számunkra feleségével együtt. 
Emlékeztünk nemcsak az együtt töltött 
évekre, de a szomorú pillanatokra is. Az 
elmúlt évek alatt elhunyt tanárainkra, volt 
iskolatársainkra. Hálás szívvel mondunk 
utólag is köszönetet volt tanárainknak, 

tisztelettel őrizzük emlékeiket. A hála 
és emlékezés virágait elhelyeztük sírja-
ikra és elhunyt volt iskolatársainkéra is. 
Külön tisztelettel emlékeztünk a jóságos 
Molnár László tanár úrra, mint osztály-
főnökre és feleségére, mint magyar-tör-
ténelem tanárra.  Még élő volt tanára-
inknak szeretetben, egészségben teljes 
további életet kívánunk. Végül ismert köl-
tőnk, Márai Sándor versével adtunk hálát 
azért a nem mindennapi együttlétért és a 
további napokért, ami úgy gondolom ne-
mes ajándék mindannyiunknak.

Földesné Oláh Piroska

Márai Sándor: Ajándék

És mégis, ma is, így is, 
örökké mennyit ad az élet! 
Csendesen adja, két kézzel, 
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat, 
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát, 
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 
milyen megajándékozott, micsoda bőség, 
minden napszakban, minden pillanatban! 
Ajándék ez, csodálatos ajándék. 
A földig hajlok, úgy köszönöm meg.
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50 éves osztálytalálkozót tartottunk

A kormány – választási program tel-
jesítése okán – az Országos Nyugdíj-
biztosítási Főigazgatóságon keresztül 
2013. június 1-jétől kezdődően elektro-
nikus ügyintézés keretében a Kormány-
zati Portál Ügyfélkapujához hozzáfé-
réssel rendelkező személyek számára 
lehetőséget biztosít a társadalombizto-
sítási egyéni számlák megtekintésére. 
A szolgáltatás ügyfélkapus regisztráció 
után vehető igénybe.

A magánnyugdíjpénztári visszalépők 
részére tett ígéret alapján a a társada-
lombiztosítási egyéni számlán kerül jó-
váírásra és feltüntetésre a pénztárakból 
visszautalt járulékok összege is.

Ugyanakkor a számlákon a jogsza-
bály szerint csak a 2012. december 
31-ét követő időszakra bevallott nyug-
díjjárulék összegére vonatkozó adatok 
láthatóak. Jelenleg a jogszabály nem 
tartalmaz rendelkezést arról, hogy a 
2013-at megelőző időszak adatai mikor 
és valaha is feltüntetésre kerülnek-e. A 
jelenlegi adatok január 1-jétől esedékes 

összegeket tartalmazzák. A számlán 

látható összegek a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV-APEH) adatszolgálta-
tásából származnak.

Azok, akik ügyfélkapus regisztrációval 
nem rendelkeznek, a társadalombiztosí-
tási egyéni számlájuk tartalmának meg-
ismerését kérhetik levélben a lakóhelye 
szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igaz-
gatóságtól, vagy személyesen - szintén 
a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbizto-
sítási igazgatóság ügyfélszolgálatán. A 
kivonat kiállítása iránti eljárás illeték- és 
költségmentes.

A kivonat tartalmazza az ügyfél egyé-
ni számláján szereplő egyes jogviszo-
nyokat 2013. január 1-jétől kezdődően, 
havonkénti bontásban: biztosítási idő 
kezdetét, biztosítási idő végét, valamint 
a bevallott nyugdíjjárulékokat.

A számla jelenleg a „csecsemő-kor-
szakában” jár, remélhetőleg egyszer 
beteljesíti majd azon szerepét, amely 
igazi segítséget és információt nyújt, a 
majdani nyugdíjuk kiszámíthatóságára 
vágyók számára.

A társadalombiztosítási egyéni 
számláról

M.Zs.

Tűzoltók értesítése

Tűz észlelésekor az alábbi szá-
mokon lehet segítséget kérni:

105 vagy 112 telefonszámon
Telefonáláskor
- A telefonba nyugodtan, érthe-
tően kell beszélni.
- El kell mondani;
• a tűz pontos helyét (utca, ház-
szám, az épület rendeltetését)
• mi ég, mi van veszélyben (épü-
let, berendezés, emberek)
• emberélet van-e veszélyben 
(hányan vannak az épületben)
- Telefonáló nevét, telefonszá-
mát.



Hol szerezte pedagógus végzettségét? 
Mikor és hol kezdett tanárként dolgozni, 
később hol helyezkedett el? 

Jászberényben végeztem a tanítókép-
zőt, Szegeden a tanárképzőt, Budapesten 
a közoktatás vezetői képesítést szereztem. 
Először Tápióságon dolgoztam tanítóként, 
majd Jászberényben a Bercsényi úti általá-
nos iskolában technika tanárként, miközben 
igazgatóhelyettes is lettem. Az utolsó tíz év-
ben, heti tíz órában technikát tanítottam, ez 
mellett a Bercsényi úti sportcsarnoknak vol-
tam a vezetője.

Mi motiválta abban, hogy 2010-ben 
megpályázza a tápiógyörgyei általános is-
kola igazgatói posztját?

A legfontosabb tényező a nyugdíjkorhatár 
felemelése volt, ami arra ösztönzött, hogy 
részemről megpróbálkozzam a frissítéssel. 
Megmondom őszintén, nem bántam meg. 
Úgy kerültem Tápiógyörgyére, hogy közben 
Szentmártonkátára is beadtam a pályázatot. 
Molnár István az igazgatói munkaközösség 
vezetője Nagykátán javasolta, hogy ide jöj-
jek. Végül ezt fogadtam el. 

Három évig dolgozott a tápiógyörgyei 
általános iskola vezetőjeként. Hogyan ér-
tékeli az elmúlt időszakot a maga szem-
pontjából? Mit tart különösebb sikerének, 
mely területen érez hiányosságot?

Úgy gondolom, a múlt idő, hogy dolgozott 
nem helytálló, hiszen ezután is itt fogok dol-
gozni. Nem volt egyszerű beilleszkedni egy 
olyan testületbe, amelyik már harminc éve 
együtt van. Nyilván nekem kellett alkalmaz-
kodnom a helyi szokásokhoz. Örömömre 
több ötletemet elfogadtak és egy kicsit nyitot-

tabbá vált az intézmény. Kapcsolatokat alakí-
tottunk ki a testvértelepülések iskoláival. Vol-
tunk Torockón és Nagymegyerben, de az ő 
gyerekeik is jártak nálunk. Bekapcsolódtunk 
a Barátság Kupába, melyben négy ország, 
Csehország, Szlovákia, Horvátország és Ma-
gyarország egy-egy iskolája vesz részt. Így 
jutottunk el tavaly Érsekújvárra és az idén 
Csáktornyára. Jövőre mi szervezzük ezt a 
kupát. Hiányosságot talán a szülőkkel való 
kapcsolatban látok. Ezt szorosabbá kellene 
tenni a gyerekek érdekében, hiszen a szülők 
nélkül nagyon nehéz a tevékenységünk. 

Három év nagy idő egy ember és egy 
közösség életében is. Mindenképpen ked-
vező a beilleszkedéshez, még akkor is, ha 
olykor nehézségek adódtak. Hogy érzi, 
sikerült az utóbbiakon felülemelkedni? 
Milyen kapcsolatot tudott kiépíteni a kör-
nyezetével, a jelen fenntartó mellett az ön-
kormányzattal, a szülőkkel, egyházakkal, 
civil szervezetekkel?

A kapcsolatot jónak tartom a környezetem-
mel, hiszen akinek tudok, segítek. Sohasem 
vezérelt a rosszindulat. Kértem is a szülőket, 
hogy baj esetén keressenek, és a gondokat 
megpróbáljuk megoldani. A fenntartóval is 
korrekt kapcsolatra törekedtem, akár Tápió-
györgye, akár Jászalsószentgyörgy volt az. 
Minden évben elfogadták a beszámolómat. 
Ennek azért is örülök, mert amikor idejöttem, 
külön a zeneiskolának is volt vezetője és itt az 
iskolában is volt igazgatóhelyettes. Mostanra 
egyedül vagyok mindenre. Az egyházzal is 
jónak tartom a kapcsolatot, hiszen magam 
is vallásos ember vagyok. A civil szerveze-
tekkel is kedvező, hiszen bekapcsolódtunk a 
programjaikba. Ők is segítenek nekünk, így 
nincsen szégyenkezni valónk. 

Milyen szempontok alapján döntött a 
Jászboldogháza-Tápiógyörgye oktatási 
társulás igazgatói tisztségének megpá-
lyázása mellett? Amennyiben nyer, milyen 
kapcsolata marad a helyi intézménnyel?

Mivel a jelenlegi munkahelyemet is érin-
ti, úgy gondoltam, hogy megfelelek a kiírás 
szempontjainak. Hiszen amióta a társulás-
ban együtt vagyunk, én ismerem az intéz-
ményeket a legjobban, különösen január 1. 

óta, amikortól a két intézmény együtt maradt. 
Amennyiben megnyerem, és Tápiógyörgye 
tagintézményként működik tovább, úgy, mint 
az intézmény vezetője heti két alkalommal to-
vábbra is itt leszek, sőt a technika óráim is itt 
lesznek, tehát tanítani is itt fogok. 

Az előbbi pályázat elbírálása alapján 
meglehet, hogy a tápiógyörgyei iskola 
tagintézmény vezető nélkül marad, ezért 
szükséges az újabb kinevezés. Hogyan 
zajlik ennek a menete? Ki tehet javaslatot 
az új vezetőre? Kit illet a döntés?

Az nem lehet, hogy az iskola tagintézmény 
vezető nélkül maradjon. Jelenlegi informá-
cióm szerint két lehetőség van a probléma 
orvoslására. Az egyik, hogy az igazgató ja-
vaslatára a tankerületi igazgató kinevezi a 
tagintézmény vezetőt, úgy hogy előtte kikéri a 
szülők, a diák önkormányzat és a tantestület, 
valamint a helyi önkormányzat véleményét. A 
másik, legújabb változat alapján pályázatot 
kell kiírni a tisztségre. Ez még nem hivatalos 
információ, de hamarosan ez is eldől.

Az elmúlt hónapokban nagyobb vitát 
kavart a tápiógyörgyei iskola tankerületi 
beosztása. A közvélemény egy része úgy 
tudja, hogy Ön Jászapáti mellett döntött, 
mások Nagykátát szerették volna.  

Igen, sok vitát kavart az iskola tankerületi 
beosztása. Itt azonban kategorikusan kije-
lentem, hogy nem én döntöttem Jászapáti 
mellett. Semmi közöm nincsen és nem is volt 
a döntéshez. A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó vezetője a tankerületek vezetőivel ezt 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a korábbi 
felállásban maradunk. Jászboldogháza pedig 
azért lesz a központ, mert az EU-s pályázato-
kon való részvételre így nagyobb esély kínál-
kozik. Illetve a szakos ellátottság biztosítása 
így oldható meg könnyebben. Sajnos Közép-
Magyarország a legtöbb Uniós pályázatból ki 
van zárva, az Észak-Alföldi Régióban pedig 
kedvezőbb esély van a pályázásra. Ezt sze-
retnénk is kihasznáni.

A csökkenő gyermeklétszám sajnos 
nagy gond az oktatásban. Egy pest me-
gyei tervezett négy éven belül tizenkét 
osztállyal lehet számolni a tápiógyörgyei 
iskola esetében. Mások a jászboldogházi 
iskola felső tagozatának megszűnésével 
riogatnak. Ön mennyire tartja a fenti híre-
ket reális veszélynek? 

Ezek a hírek jelenleg nem foglalkoztatnak, 
hiszen a törvény egyértelművé teszi az osz-
tálylétszámokat. Akkor lehet kevesebb az 
osztályok száma, ha a tanulók létszáma any-
nyira lecsökken, hogy évfolyamonként csak 
egy osztályt tudunk indítani. A jelenlegi határ 
27 fő, ettől lehet bontani, vagyis két osztályt 
indítani évfolyamonként. Ehhez hozzá kell 
tenni, hogy a sajátos nevelési igényű gyere-
kek kettő főnek számítanak. Hogy Jászbol-
dogházán megszűnne a felső tagozat, egy-
előre nehezen tudom elképzelni, de ha így is 
lenne, a tápiógyörgyei iskola épülete könnye-
dén be tudná fogadni őket. Mindenkit szeret-
nék azonban megnyugtatni, hogy mindaddig, 
amíg nincsenek konkrét döntések, addig kár 
ezeken a dolgokon rágódni. Elég szembe-
sülni akkor, amikor kész tények elé leszünk 
állítva. 

Köszönöm a válaszokat!
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Ki vezeti tovább a györgyei iskolát?
Interjú Ilonka Zoltán iskolaigazgatóval

Az interjút készítette: Németh Csaba

Ilonka Zoltán 2010-ben öt tanévre nyerte meg a tápiógyörgyei önkormányzat által kiírt 
pályázatot a Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatói tisztségére. Bár az elmúlt három 
tanévben többször is változott a fenntartó személye, az igazgató mindvégig ő maradt. Az 
intézmény a 2011/12-es tanévtől a Jászalsószentgyörgy-Jászboldogháza-Tápiógyörgye ok-
tatási társulásnak lett a tagja, melyben a községek három iskolája mellett a három óvoda is 
képviselte magát. Miután a 2012. tanév kezdetén a jászalsószentgyörgyi iskola egyházi fenn-
tartásba ment át, tőle a mentor szerepét a jászalsószentgyörgyi óvoda vette át. Időközben 
2012. novemberében megalakultak a járási illetékességű tankerületek, melybe kötelező volt 
a besorolás. A mentor személyéből kifolyólag kézenfekvő volt, hogy a társulás a jászapáti tan-
kerülethez legyen beosztva. A törvényi változásoknak köszönhetően azonban, 2013. január 
1-jétől a nem egyházi és alapítványi iskolák állami fenntartásba kerültek, míg az óvodák ön-
kormányzati kezelésben maradhattak. Így az oktatási társulásnak kizárólag a jászboldogházi 
és tápiógyörgyei iskolák lettek a tagjai, a mentor szerepét Jászboldogháza kapta. Mivel az 
utóbbi helyen az igazgató csak egy éves megbízással láthatta el feladatát, így a 2012/13-as 
tanév végén kötelező volt kiírni a pályázatot a társulási igazgató tisztségére. Tudomásunk 
szerint a határidőig az egyetlen pályázó Ilonka Zoltán volt, akinek ezzel jó esélye kínálkozik 
a nyerésre. A fentiekből kifolyólag rövid időn belül jelentős személyi változások érinthetik a 
györgyei iskolát, leginkább ez ügyben tettünk fel kérdéseket Ilonka Zoltánnak. 



Eseménydús heteket hozott számunkra ez 
a hónap, de ez nem újság és nem újdonság. 
Minden június a tanév lezárását jelenti az isko-
lákban, ballagásokkal, tanévzárókkal. 

Idén is elbúcsúzott egy újabb osztály (és 
egyben évfolyam) iskolájától, falujától, hogy jö-
vőre új iskolában, új környezetben álljon helyt, 
és mutathassa meg tudását, felkészültségét. 

Mitől volt ez nekünk mégis különleges? 
Egyrészt azért, mert osztályunk 3 éve ala-

kult, két osztályból vontak össze bennünket. 
Erre nagyon régen nem volt példa a györgyei 
iskola történetében. 

 Mi pedig közös munkával és akarattal Csa-
patot formáltunk ebből a társaságból. Más 
részről pedig: ez a mi búcsúnk volt, az együtt 
töltött éveink lezárását jelentette.

A tanév 2. féléve már a felvételikkel, jelent-
kezési lapok kitöltésével kezdődött, aztán az 
esélylatolgatásokkal és izgatott várakozások-
kal folytatódott. Nehéz időszak volt, de minden 
jól alakult. Nagy örömünkre mindenkit felvettek 
az általa megjelölt iskolák valamelyikébe, senki 
nem kényszerült új felvételi eljárásra. Talán azt 
is fontos megemlíteni, hogy a 27 tanulóból 19-
et az általa 1. helyen megjelölt iskolába vették 
fel. Mit is jelent ez? Reálisak voltak a célok, 
elérhetőek a vágyak. Mi pedig együtt örültünk 
minden újabb értesítésnek, és pár napon be-
lül „elkelt” mindenki. Mire felocsúdtunk, már a 
tanév végi hajrá kezdődött, nyakunkon volt a 
tanév lezárása. Mi pedig szerettük volna felejt-
hetetlenné tenni ezt a néhány hetet. 

Június elején 4 napot töltöttünk Tatán és 
környékén, sok szép élménnyel lettünk gaz-
dagabbak mindannyian. Igen, mindannyian, 

mert osztályunk minden tagja részese volt a 
kirándulás élményének. A minket kísérő szü-
lők rengeteget segítettek nekünk, főztek ránk, 
elláttak minket minden jóval, arra törekedtek, 
hogy mindenki jól érezhesse magát. 

A szülők munkájára nem csak itt és ekkor, 
hanem folyamatosan számíthattam, számít-
hattunk. Nagyon sok segítséget kaptam ettől 
az összetartó szülői közösségtől az évek so-
rán. Ők ezt természetesnek vették, mondván a 
gyerekeikért teszik, de nagyon jól tudjuk, hogy 
a mai világban közel sem természetes az álta-
lános és önzetlen segítség. Köszönöm nekik a 
figyelmet, a törődést, a gesztusokat, amellyel 
elhalmoztak. Nagyon hálás vagyok nekik!  

Mikor haza értünk, már benne jártunk az 
utolsó tanítási hétben, melynek forgatóköny-
ve évtizedes hagyományokra épül a györgyei 
iskolában. A „zöld csütörtök”-nek nevezett bo-
lond ballagáson túlkoros ovisokként sétált vé-
gig a csapat a falu utcáin, és látogatott vissza 
az óvodába, ahol elkezdődött közös életük. 
Másnap pedig már a banketten elevenítettük 

fel egy megható műsor keretében emlékeinket, 
és a szülőkkel együtt búcsúztunk egymástól 
egy jól sikerült bulival.

Június 22-én pedig minden lezárult. Ballagni 
indult 27 diák, hogy még egyszer körbe járja a 
8 év alatt belakott tereket, végigmenjen utoljára 
a megszokott termeken, ahová annyi élmény 
köti. Élmények, jók és rosszak, felejthetetlenek 
és felejthetők. Élmények, melyekből rövid időn 
belül emlékek lesznek. Emlékek, melyek ösz-
szetartanak és összekötnek. Emlékek, melyek 
erőt adnak a folytatáshoz, a távolabbi célok 
eléréséhez. 

Kívánom minden diákomnak, hogy váltsák 
valóra álmaikat, érjenek el mindent, amit sze-
retnének! 

„Az alapokat megkaptátok tudásban, sze-
retetben és törődésben. Szálljatok szabadon, 
mint a lufik, amelyeket együtt engedtünk az ég 
felé az utolsó napon! Kis falutok, az iskola és 
benne én is visszavár benneteket, ha szeret-
nétek feltöltődni a múltatok emlékeiben! Ölel-
lek benneteket!”
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A mi júniusunk...

Menkóné Kácsor Ilona of.

Londonban és Párizsban jártunk

Többnapos lázas készülődés után május 
11-én, szombat délután elindultunk Nagy-Bri-
tanniába. Első megállóhelyünkre, Brüsszelbe 
érkezve megtekintettük: a világhírű „pisilő kis-
fiú” és az esélyegyenlőség jegyében alkotott 
,ugyancsak a „dolgát végző kislány”szobrát. 
Városnéző sétánk közben gyönyörű csipkéket 
láthattunk, néhányan megkóstolták a híres bel-
ga gofrit. Majd megcsodáltuk a gigantikus mé-
retű Atomium-ot. Vasárnap Dunkerque kikötő-
jénél egy tranzit szálláson töltöttük az éjszakát.

Korán reggel a kikötő felé vettük az irányt 
és átkeltünk a La Manche csatornán. Két-

órányi „hányattatott” utazás után a kompról 
végre megpillantottuk a hófehér doveri szik-
lákat. Már Anglia földjén járva ellátogattunk a 
Canterbury katedrálishoz, majd VIII. Henrik 
kedvenc kastélyát, a Leeds kastélyt is beba-
rangoltuk. Ezt a kastélyt egy csodás park teli 
állatokkal, és izgalmas sövénylabirintus veszi 
körül. Ezen az estén érkeztünk meg az állan-
dó szálláshelyünkre, egy mobile home parkba, 
amely a Temze folyó torkolatánál, közvetlen a 
tengerparton állt. Ezt a napot Pötyi néni papri-
kás krumplija tette teljessé.

A második nap London belvárosában meg-
tekintettük a Piccadilly Circus-t, a Buckingham 
Palotát, a Big Ben-t, a Parlamentet, a West-
minster Apátságot. Felszálltunk a London Eye-
ra, ahol fantasztikus városkép tárult elénk. A 
Természettudományi Múzeum épülete, illetve 
kiállításai mindannyiunkat lenyűgözött.

Következő nap a Windsor kastélyba, a kirá-
lyi család rezidenciájába látogattunk el. Itt Ru-
bens, Rembrandt  festményei és Mária királynő 
lélegzetelállító babaháza várt bennünket. Dél-
után a Harry Potter-filmből elhíresült 9 és ¾-ik 
vágányra tolhattuk be a csomagjainkat.

Aztán újra várt bennünket London. Sok kö-
zös fényképet készíthettünk számtalan világ-
sztárral – no, persze csak a viaszfiguráikkal – a 
Madame Tussaud Panoptikumában. A híres 

British Museum-ban az ókori egyiptomi kiállí-
tást néztük meg. Ez a délután a shoppingolás 
jegyében telt az Oxford Street-en. Vásárlás 
közben megcsillogtathattuk angol nyelvtudá-
sunk legjavát is.

Hatodik nap búcsúzva Londontól elutaztunk 
Greenwich-be,a nulladik hosszúsági fokhoz, 
majd a véres történelméről elhíresült Tower-
hez látogattunk el. E nap éjszakáját  már fran-
ciaországi tranzitszálláson töltöttük. 

Párizs nekünk „megért” két napot. Az elsőn a 
legismertebb nevezetességeket, a Diadalívet, 
a Champs Élysées-t, Louvre-t, Notre Dame-ot, 
Eiffel-toronyot kerestük fel, és a Montparnasse-
ról csodálhattuk a szerelem városát madártáv-
latból. Majd egy romantikus hajózás a Szajnán 
zárta ezt a napot. Másnap a földalatti Párizzsal 
is alaposan megismerkedtünk, mivel minden 
látványosságot metróval közelítettünk meg.
Mindnyájan fejet hajthattunk az Invalidusok 
Dómjában Napóleon sírja előtt. 

Hazafelé tartó hosszú úton sokan barátságot 
kötöttünk a budafoki utastársainkkal. Majd el-
csigázottan ugyan, de számtalan felejthetetlen 
élménnyel  20-án délután háromkor érkeztünk 
haza. Pötyi néninek hálával tartozunk, hisz ő 
is utastársunk volt, és sokat segített nekünk. 
Babi néninek pedig szívből köszönjük, hogy 
megszervezte számunkra ezt a felejthetetlen 
élményekkel dús utazást!

Faragó Luca és Laczkó Klaudia 6. b



Március végén, a „Határtalanul” pályázat 
keretében Erdélyben jártunk a tápiógyörgyei 
és jászboldogházi 7. évfolyamos diákokkal. 
Utunk során Torockón is jártunk és az ottani 
felső tagozatos gyerekekkel és tanáraikkal 
megbeszéltük, hogy a tavasz folyamán ők 
is ellátogatnak hozzánk. Erre a látogatásra 
került sor május 23. és 26. között.

Busszal érkeztek csütörtök este nyolc óra 
körül. A 16 gyerekből és 2 kísérőből álló fá-

radt csapat a strand területén lévő táborban 
foglalhatta el szállását. Pénteken a reggeli 
után az iskola vendégszeretetét élvezhették. 
A gyerekek még tanítási órákra is beülhettek, 
ki-ki a maga korosztályának megfelelően. A 
tanárok eközben iskolánkkal ismerkedtek 
meg. Az ebéd és szabad program után dél-
után kettő órakor az iskola konferencia ter-
mében egy kisfilmet néztünk meg a 20 éves 
Tápiógyörgye-Torockó kapcsolatról Németh 

Csaba kísérő előadása mellett. Ezt köve-
tően a lelkes csoport községünk helytörté-
netéből kaphatott ízelítőt, melyet mindenki 
nagyon élvezett. Megnéztük többek között 
a szobrokat, emlékműveket, a Szent Anna 
templomot, a torockói kopjafát. A délutáni 
program „csúcspontja” a lovaskocsikázás 
volt. Erdélyi barátaink nagy csodálattal utaz-
ták végig az útvonalat. Este hét óra körül a 
Falumúzeum udvarán fogyaszthattuk el a fi-
nom pincepörköltet, melyre a Torockó Baráti 
Társaság vendégei voltunk. A vacsorát kö-
vetően györgyei felsős diákok egy csoport-
ja meglátogatta a táborban a vendégeket 
és késő este, sötétedés után mentek csak 
haza, annyira belefeledkeztek a barátkozás-
ba és a beszélgetésbe.

Másnap reggel két busz indult a Duna-
kanyarba. Az egyiken az erdélyi diákok, a 
másikon pedig a tápiógyörgyei gyerekek 
utaztak egy egész napos kirándulásra. Gál 
Lajos szervezésében egy feledhetetlen na-
pot töltöttek hazánk egyik legszebb pontján. 
A fárasztó nap után vendégeink elbúcsúztak 
községünktől és az itteni gyerekektől, mert 
vasárnap kora délelőtt hazaindultak.

Reméljük jól érezték magukat és köszön-
jük mindenkinek, aki részese volt a vendég-
látásnak.
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Torockói felső tagozatosok jártak Tápiógyörgyén

Juhász Attila

A nemzeti összetartozás napja
Megemlékezés a trianoni békeszerződés 93. 

évfordulója alkalmából

Csoportkép a torockói kopjafánál

A nemzeti összetartozás napja az 1920-
as trianoni békeszerződés aláírásának 
évfordulójára emlékező, június 4-ére eső 
nemzeti emléknap Magyarországon, me-
lyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe 
az Országgyűlés. A Parlament a törvény 
elfogadásával kinyilvánította: „a több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság min-
den tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közösségi önazo-
nosságának meghatározó eleme”.

Tápiógyörgyén 2013. június 1-jén a To-
rockó Baráti Társaság szervezett meg-
emlékezést a trianoni békeszerződés 93. 
évfordulója és a nemzeti összetartozás 
napja alkalmából. Az idei program határon 
túli vendégei Nagymegyerből a Csemadok 
Szervezetének küldöttsége, a 23. Arany Já-
nos Cserkészcsapat tagjai, a Vox Megere 
együttes, valamint Szakál László János 
esperes plébános voltak. Az utóbbi sze-
mély meghívásával a két település baráti 
kapcsolatában tovább erősödtek a szállak, 
hiszen a civil szervezetek, intézmények és 

önkormányzatok mellett, az egyházak irá-
nyában is sikerült megtenni az első fontos 
lépést. 

A megemlékezés 20 órakor a Szent Anna 
templomban vette kezdetét, ahol Kovács 
Attila atya és Szakál László János celeb-
rálták közösen a szent misét. A templom 
padsorait a vendégek és a tápiógyörgyei 
hívek töltötték meg jórészt, de örömteli lát-
vány volt, hogy a környező településekről, 
Ceglédről, Farmosról, Jászberényből és 
Jászboldogházáról is érkeztek érdeklődők. 
A szent mise külsőségeit a cserkészek biz-
tosították tisztelgő bevonulásukkal, míg an-
nak különösen emelkedett pillanatait a Vox 
Megere tagjai teremtették meg az Ave Ma-
ria és más alkalomhoz illő énekek előadá-
sával. Az egyházi részt követően a történel-
mi megemlékezés Kovács Attila plébános 
énekével és gitárkíséretével vette kezdetét, 
majd Bittera Zsuzsanna, a Csemadok el-
nöke mondta el megemlékező beszédét. A 
templomi műsort a Vox Megere nagyszerű 
előadása zárta, melyet Zakál Gyula szava-
latával színesített a továbbiakban. 

Hála a kedvező időjárásnak, idén a terve-
zett fáklyás felvonulás is megvalósulhatott, 
a tömeg a templomtól indulva, a kastélykert 
mellett, a kishídon át érkezett a torockói 
kopjafához. Az emlékhely Tápiógyörgye és 
Torockó baráti kapcsolatának tiszteletére 
2010-ben készült el, de mára kifejezi az itt 
élőknek a szélesebb értelemben vett hatá-
ron túli magyarság irányában érzett felelős 
gondolkodását is. A szabadtéri megemlé-
kezés a diákszínjátszókör előadásával és 
az ifjú fúvósok fellépésével zajlott le, vé-
gezetül a Székely Himnusz eléneklésével 
zárult az est. Németh Csaba

Vox Megere együttes fellépése a Szent Anna templomban
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Egy emléktábla felavatása mindig ki-
emelt esemény kell, hogy legyen egy 
közösség életében. A magára valamit 
is adó települések törődő figyelemmel 
ápolják saját múltjukat, őrzik hagyomá-
nyukat, igyekeznek annak minden ap-
rólékos részletét feltárni, az utókor szá-
mára hiteles formában átadni. A papíron 
megjelent könyvtárnyi publikáció, az évi 
rendszerességgel megrendezett törté-
nelmi megemlékezések mellett, a múlt 
kőbe vésett emlékei segítik megőrizni 
mindazt, amit a lassan kihaló generációk 
tagjai magukkal visznek egy számunkra 
ismeretlen másik világba.

2013. május 26-án, vasárnap Turák 
István egykori főjegyző tiszteletére ren-
dezett emléktábla avatással egybekötött 
megemlékezésre került sor Tápiógyör-

gyén. A rendezvény szervezője a köz-
ségi önkormányzat volt, mely a főjegyző 
munkássága előtt tisztelegve a község-
háza főbejárat melletti homlokzatát je-
lölte ki az emléktábla elhelyezésére. A 
programra meghívót kaptak Nagykáta 
város önkormányzatának küldöttsége 
mellett, a nagykátai városi énekkar, va-
lamint a Turák család ma élő tagjai, az 
oldalági leszármazottak, akik örömteli 
módon különösen szép számmal képvi-
seltették magukat. 

A megemlékezés 11 órakor a Himnusz 
eléneklésével vette kezdetét, majd Var-
ró István polgármester köszöntő beszé-
de következett. A műsor irodalmi részét 
Nagy Zoltán nyugalmazott iskolaigazga-
tó szolgáltatta, aki választott versének 
szavalatával, s az alkalomhoz fűződő 

gondolatainak elmondásával emelte 
az ünnepség színvonalát. Turák István 
nagykátai származását a városi ének-
kar fellépése hangsúlyozta igazán, mely 
Heimann Győző vezényletével, nagy-
szerű előadással örvendeztette meg a 
jelenlévő közönséget. A történelmi meg-
emlékező beszédet Bihari József, a Pest 
Megyei Múzeum nyugalmazott igazgató-
ja, Tápiógyörgye helytörténésze tartotta 
meg, saját kutatásának eredményeire 
alapozva. Az emléktábla leleplezésére 
Tarnavölgyiné Dr. Tényi Ágnes, a Nagy-
kátai Járási Hivatal vezetője és Varró 
István polgármester lettek felkérve. A 
fekete márványtábla kőbe vésett felirata 
a következő szöveget tartalmazza: „Tu-
rák István (Nagykáta 1892 - Tállya 1955) 
Tápiógyörgye főjegyzője 1924 - 1941 
között. Kiemelkedő szorgalommal, ered-
ményességgel szolgálta a község ügyeit, 
népének gondjait. A hálás utókor 2013-
ban.” A megemlékezés megható pillana-
ta volt, amikor a Turák család jelenlévő 
tagjai közös koszorújuk elhelyezése után 
személyenként helyezték el virágjukat az 
emléktábla előtt. A család részéről Deák 
Béláné Turák Terézia külön felszóla-
lással méltatta a rendezvényt, s annak 
szervezőit. Végezetül a nagykátai városi 
énekkar előadása, majd a Szózat közös 
eléneklése zárta a programot. A műsort 
követően Varró István polgármester, 
Tápiógyörgye Önkormányzata nevében 
állófogadásos ebédre invitált minden je-
lenlévőt a községi étkezdébe.

Emléktábla avatás Turák István főjegyző tiszteletére

Németh Csaba

Négy ország négy helységét összekötő 
programjához társult iskolánk Ilonka Zoltán 
igazgató úr jóvoltából, aki Jászberényből 
hozta el ezt a több éve működő kapcsola-
tot.

Horvátország - Csáktornya, Szlovákia - 
Érsekújvár, Csehország - Mikulov, Magyar-
ország - Tápiógyörgye

Elmondása szerint egy baráti beszélge-
tésből indult útjára ez a sorozat. Az össze-
kötő kapocs a baráti szálakon túl a sport 
szeretete volt. Minden évben más ország-
ban mérik össze ügyességüket felső tago-
zatos tanulóink. A fiúk fociznak, a lányok 
pedig a kidobót választották.

Természetesen ezek a látogatások nem 
csak a sportról szólnak. A csillogó serlege-
ken túl rengeteg élménnyel is gazdagodnak 
tanulóink. Ősszel Érsekújváron tettünk lá-
togatást. Sok kedves kollégát ismerhettünk 
meg. Rá kellett jönnünk arra, hogy bár má-

sik országban élünk, hasonló gondok fog-
lalkoztatnak bennünket. Jó volt látni, hogy 
gyerekeink hamar leküzdötték a nyelvi aka-
dályokat, és vidám napokat töltöttek együtt 
társaikkal. 

Az idén májusban Csáktornya adott 
otthont a versengésnek. A sok egyéb lát-
nivaló mellett számunkra legfelemelőbb 
volt talán a Zrínyi várban tett látogatá-
sunk, ahol meghatottan hallgattuk idegen-
vezetőnk szavait őseinkről. Elvarázsolt 
bennüket a táj szépsége, az ottani emberek 
kedvessége,vendéglátó kollégáink figyel-
messége és vendégszeretete.

E néhány nap alatt valóban barátokra 
találtunk. Az iskolák képviselői örömmel 
vették igazgató úr meghívását 2014 máju-
sára Tápiógyörgyére, amikor remélhetőleg 
tovább mélyíthetjük barátságunkat.

Mi mindent meg fogunk tenn iazért, hogy 
ez így is legyen!

Május 8-9-én megyei atlétika verse-
nyen jártunk Nagykátán. A fiatalok több 
próbában mérték össze tudásukat. 3-4. 
osztályos lányaink 5-ből 4. helyezést ért 
ek el. 5-6. osztályos fiaink 6-ból 4. helyet 
szerezték meg, és végül a 3-4. osztályos 
fiaink 7-ből szintén 4.-ek lettek. Itt viszont 
egyéniben a 3. a osztályos Megyes Mar-
tin 1. helyezést ért el, és ezzel kivívta az 
egy héttel később Albertirsán  rendezett 
területi versenyen való részvételt, ahol 78 
versenyzőből 11. lett.

3-4. osztályos lányok: Bayer Nikolett, 
Csomai Fanni, Dömök Gréta, Marton Ju-
lianna, Nagy Cintia, Ohnsorge Nóra.

3-4. osztályos fiúk: Farkas Dávid, Kle-
ment Martin, Kiss Dániel, Lakatos László, 
Megyes Martin, Pikács Ábrahám Bence.

5-6. osztályos fiúk: Jablonkay Péter, 
Farkas Tibor, Papp Erik, Pintér Dávid, 

Varró László.

Atlétikai verseny
Nagykátán

Barátság Kupa Csáktornyán
Iskolai kirándulás Horvátországban

Nagy LászlónéLitkei Máté
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A községünkben lévő pszichiátriai 
otthonban 250 fő ápolását-gondozását 
tudjuk biztosítani. Mentálhigiénés gon-
dozásuk szerves részét képezi az olyan 
szabadidős programok megszervezése, 
melyek a betegek szomatikus és pszi-
chés állapotának javulását, személyi-
ségük integrálódását és gazdagodását 
szolgálják, továbbá erősítik a közösség-
hez tartozás élményét.

A „Győzzél Györgyén!”  elnevezésű 
sportnap megszervezésének ötlete, töb-
bek között ezért pattant ki a fejünkből ki-
lenc évvel ezelőtt. Fontos szempont volt 
még, hogy a társintézmények meghívá-
sával a lakókat kísérő dolgozók szakmai 
tapasztalatokat is tudtak cserélni, tehát 
gyakorlatilag két versenyszám között egy 
mini-turbó  „továbbképzést” is tudtunk 
egymásnak tartani.:-)

Idén május 29-re terveztük a nagy 
„derby-t”, melyre a sportterápia keretein 
belül lelkesen készültünk. A verseny nem 
hivatalos „főpróbája” az intézményi ma-
jális, ahol bármelyik lakó versenyezhet 
egyénileg (az egyéni versenyszámok-
ban), illetve csapatokba szerveződve a 
szellemi vetélkedőn, és a sorversenyen. 
A legeredményesebben teljesítők és 
azok, akik rendszeresen részt vesznek a 
sportterápiákon, indulhatnak a „Győzzél 
Györgyén!”-en. A fenti kritériumok alap-
ján idén intézményünket 11 lakó képvi-
selte két csapatot alkotva, melyeket Cso-

da- és Aranycsapatnak neveztek el.
A meteorológia május 29-re záport, 

zivatart jósolt. Reggel már mindenki az 
eget kémlelte, és reménykedett, hogy a 
„Fentiek” kedveznek nekünk, mert bár 
volt „B” tervünk az eső esetére, ez a 
rendezvény mégis csak szabadtérre lett 
megálmodva, továbbá nem szerettük 
volna, ha hiába takarítottuk, gyomláltuk, 
sepertük a parkot, az utakat lakók és dol-
gozók közösen, hogy az méltó helyszíné-
ül szolgáljon a sportnapnak. 

A meghívott társintézmények csapatai 
Újszászról, Füzesabonyból, Törökszent-
miklósról, Budapestről, Domonyból és 
Tatabányáról érkeztek. Kávéval, üdítővel 
és pogácsával vártuk őket, majd miután 
minden csapat megérkezett, a sportpá-
lyán kezdetét vette a megnyitó. Az intéz-
ményfenntartó részéről – Horváth Péter 
– biztató és méltató szavai után, intéz-
ményünk igazgatója – Pogány Kálmán – 
köszöntötte a résztvevőket és buzdította 
őket nemcsak a sikeres és eredményes 
szereplésre, de arra is, hogy érezzék jól 
magukat eredményektől függetlenül. A 
nap programját a mentálhigiénés cso-
portvezető – Nyúzó Andrea – ismertette.  
Következett a zenés bemelegítés (a han-
gosításért köszönet Móricz Józsefnek!), 
majd a sorversenyek. A sorverseny olyan 
feladatokból tevődött össze, mint pl. a 
labdavezetés, pingponglabda egyensú-
lyozása az ütőn futás közben stb. A sor-

versenyek után következtek az egyéni 
versenyszámok – lengőteke, kapura rú-
gás, kosárra dobás, medicinlabda dobás, 
darts és karikadobás sportágakban. A 
különböző helyszínekre, mint annakide-
jén az akadályversenyeken, külön-külön 
érkeznek a csapatok, és a csapattagok 
szurkolnak egymásnak, illetve lelkesen 
kérdezgetik, hogy az általuk dobott-rú-
gott pontszám esetleg elég lesz-e majd 
a dobogós helyezéshez. Mi persze mo-
solyogva titkolózunk egészen addig, míg 
esetleg – egyforma eredmények esetén 
– ismétlésre kell visszahívnunk e ver-
senyzőket, hogy eldöntsük a sorrendet. 
Miközben mi lelkesen sportolunk, Menkó 
Kázmér isteni ebédet főz üstben (a park 
fái alatt, a tűzoltóktól kölcsönkapott sát-
rak mellett), hogy ezzel is erősítsük a 
résztvevőkben azt az érzést, hogy ide 
vissza kell jönniük, mert nagyon jól szó-
rakoznak, és nagyon finomat esznek. A 
pörkölt mellé a konyha dolgozói fantasz-
tikus süteményt sütöttek, így volt teljes a 
gasztronómiai élmény.

Ebéd után következett a szellemi ve-
télkedő, amely 13+1 sporttal kapcsolatos 
kérdésből tevődött össze, majd a ver-
senyzést a kötélhúzás zárta le.

Míg a résztvevők lovas kocsikáztak 
vagy sétáltak, addig mi összesítettük 
az eredményeket, okleveleket írtunk. A 
kupát a legtöbb érmet összegyűjtő csa-
pat viszi el minden évben. Mi utoljára 
2 évvel ezelőtt nyertük meg és nagyon 
reménykedtünk, hogy az idén újra sike-
rül megismételnünk ezt az eredményt. A 
verseny szoros volt, de sajnos egy pont-
tal lemaradtunk Újszász csapata mögött, 
ők vitték el a kupát. Az eredményhirde-
tés után a csapatok elindultak haza, mi 
pedig gyorsan elpakoltunk, mert érkezett 
az eső. Örültünk, hogy kibírta a verseny 
idejére!

A következő ilyen jellegű megméret-
tetésre Domonyban került sor (ők elő-
ször szerveztek ilyen versenyt), ahol 
csapatunk 1. helyezést ért el. Ősszel 
szokták rendezni Újszászon, illetve Fü-
zesabonyban a sportversenyt (ez utóbbi 
helyen különböző általános iskolákból is 
képviseltetik magukat csapatok).  Július-
ra Nagykőrösre kaptunk meghívást (ez 
már nem sport, hanem kulturális rendez-
vény), ide az énekkarral megyünk, majd 
ezt követően az intézmény színjátszó 
köre megy Egerbe színjátszó fesztiválra, 
és a mi következő nagy rendezvényünk 
a Ki mit tud? lesz, melyet októberben a 
Művelődési házban tartunk szintén több 
intézmény meghívásával.

Tehát zajlik az élet az intézményben. 
Sportolunk, énekelünk, színészkedünk. 
Lehet, hogy kicsit másképp telnek a nap-
jaink, mint egy átlagembernek, de min-
denképpen tartalmasan.

IX.” Győzzél Györgyén!”,
avagy egy sportnap története a 

Pszichiátriai Otthonban

A györgyei csapat tagjai

Szabó Tünde
a mentálhigiénés csoport tagja 



2012. október végén Magyarországon is 
elindult a televíziózásban digitális átállás 
folyamata. Tápiógyörgyén 2013. július 31-
én lekapcsolásra kerül az analóg sugárzás. 
Ettől az időponttól a hagyományos szoba- 
vagy tetőantennával és televízióval csak 
akkor lesznek elérhetőek a jelenlegi adások 
előfizetési díj nélkül, ha a lakosok besze-
reznek egy megfelelő jelátalakító készülé-
ket (úgynevezett set-top-boxot), amelyet a 
televízióhoz csatlakoztatnak, vagy ha olyan 
új TV-készüléket vásárolnak, amely ezt a 
megfelelő vevőegységet már beépítve tar-
talmazza.

A digitális földfelszíni sugárzás az eddig 
megszokott három csatorna (M1, RTL Klub, 
TV2) mellett további négy televíziós csator-
na (M2, Duna TV, Duna World, Euronews) 
és többek között három közszolgálati rádió 
vételét teszi lehetővé előfizetési díj nélkül. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) feladata, hogy a televízió segít-
ségével mindenki egyenlő eséllyel jusson 
hozzá az információkhoz. Ennek értelmé-
ben senki nem maradhat televízióadás nél-
kül, még az sem, akinek anyagi lehetőségei 
korlátozottak.

A Digitális Átállás Támogatási Program 

keretében azok, akik a Magyar Államkincs-
tár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigaz-
gatóság, illetőleg a helyi önkormányzat 
adatai alapján rászorulnak, állami segítség-
gel juthatnak hozzá a digitális műsorszórás 
vételéhez szükséges eszközökhöz.

A Digitális Átállás Támogatási Program-
ban az a személy kaphat támogatást, aki 
az alábbi szociális ellátások egyikében ré-
szesül:

- rendszeres szociális segélyt, lakásfenn-
tartási támogatást, ápolási díjat kap;

- időskorúak járadékában, saját jogon 
nevelési ellátásban, fogyatékossági támo-
gatásban, vakok személyi járadékában;

- saját jogon kapott hadigondozotti pénz-
ellátásban, foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásban részesül; illetve

- 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy 
ennél idősebb), és a számára folyósított 
nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, 
egészségbiztosítási ellátás együttes össze-
ge nem haladja meg a mindenkori nyugdíj-
minimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

Ezeken kívül állandó lakóhelyén csak 
hagyományos módon – ingyenesen és elő-
fizetői szerződés nélkül – televíziózik azaz 
kizárólag olyan televíziója van, amelyet 

hagyományos szoba- vagy tetőantennával 
használ, és mindössze az M1, az RTL Klub, 
a TV2 műsorait fogja.

Ha az igénylési címen egy háztartásban 
többen is megfelelnek a fenti igénylési felté-
teleknek, akkor közülük csak egy személy 
igénylése fogadható el. Egy háztartásba 
ugyanis csak egy támogatás adható. Az 
NMHH a rászorulók adatait 2012 novem-
berében kérte meg az adatszolgáltatóktól 
(MÁK, ONYF, helyi önkormányzatok). Ez 
alapján a hatóság felmérői Tápiógyörgyén 
elvileg 2013. június 15-ig felkeresték a rá-
szorultakat. Amennyiben valaki az állami 
támogatás lehetőségéről a felmérők köz-
reműködésével nem szerzett tudomást, 
illetve aki 2012. november 15-e után vált 
rászorulttá, az 2013. április 30. napjától 
önállóan is igényelheti a támogatást. Az 
igénylést a 06-80/38-39-40 INGYENES 
ZÖLDSZÁMON lehet megtenni.

Az állami támogatás a közszolgálati mű-
sorok (m1, m2, Duna, Duna World) vételét 
biztosítja és nem pénzbeli juttatás. Az új, 
digitális adások vételét lehetővé tevő esz-
közök (antenna, kábel, dekóder) telepítésé-
nek támogatását jelenti.

Lényeges szabály, hogy a támogatás 
igénylésére, a rászoruló állandó lakóhelye 
szerinti lekapcsolási időpontot követő 30. 
napig van módja beküldeni az NMHH szá-
mára. Ez Tápiógyörgyén 2013. augusztus 
30.
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Digitális átállás és az ehhez tá-
mogatásra jogosultak köre

M. Zs.

Az Alapítvány égisze alatt működő „Futó-
klub”, 2013 tavaszán birtokba vette a községi 
foci pályát, a szabadtéri edzések lebonyolítá-
sára. Az edzések jó hangulatban és a Sport-
körnek köszönhetően tökéletes körülmények 
között folynak. Bár a csapadékos időjárás né-
hanap keresztülhúzta az edzési szándékain-
kat, azért a kedv és a lendület töretlen. Ahogy 
a Faluújság előző számában már hírt adtunk 
róla, áprilisban a Futóklub népes csapattal 
vett részt a Szolnokon megrendezett Város-
védő futáson. Ezt követően képviseltettük 
magunkat, a tápiószecsői Tápiómenti Tömeg-
sport Alapítvány által szervezett „Tápiómenti-
maratonon”. Ahol a 42 kilómétert párosban le-
futó különítményünk a 3. helyet szerezte meg. 
A rendezvényen örömmel találkoztunk számos 
tápiógyörgyei, vagy innen származó futótárs-
sal, akiket szeretettel és minimum elvárással 
várunk a saját rendezésű II. Falunapi futóver-
senyre is. Részvételükre méltán számítunk, 
hiszen ez a rendezvény Tápiógyörgyén kerül 
megrendezésre!

A maratont követően felfutottunk hazánk 
legmagasabb pontjára. A Kékes-csúcsfutáson 
is 2 fő vett részt. Időközben 1 aktív tagunk 
kerékpárra pattant és előbb a Velencei tavat 
kerekezte körbe, majd a Tápió-25 rendőrségi 
szervezésű versenyen ért el dobogós helye-
zést. Időközben a Spuri futómagazinban port-
ré jelent meg a tápiógyörgyei Futóklub egyik 
szervezőjéről (Molnár Zsoltról), aki a Budapest 
Sportiroda futónagyköveteként segít a klub te-
vékenységében.

De a versenyek nem érnek véget, mivel 

legközelebb a „futóklubosok” a Hortobágyra in-
dulnak, hogy nyári forróságban 7-14-21 km-en 
is megméretessék magukat. De ez csak a kez-
det. Hiszen a Futóklub és a Tápió völgye Köz-
hasznú Alapítvány életében is a legfontosabb 
esemény az immár másodjára megrendezésre 
kerülő Falunapi Futóverseny! 

A verseny rajtjai 2013. július 27-én 9.30-kor 
kezdődnek. 3 pálya közül lehet kiválasztani 
mindenkinek a számára megfelelő és kényel-
mes távot. Az óvodások és a 7-11 évesek a 
1,4 km-es Kocogó körön, a 12-14 évesek a 2 
km hosszú Korosztályos távon, míg a 14-99 
év közöttiek a 7 km-es Gát-futáson kerülnek 
díjazásra. De minden távon indulhat bárki, aki 
testileg, lelkileg és egészségileg kellően felké-
szültnek érzi magát, hiszen a cél főként nem a 
győzelem, hanem a részvétel és a Falunap jó 
hangulatban történő indítása.

Idén újdonságként osztályoknak is külön 
versenyt szervezünk. A verseny azon Tápió 
menti általános iskolai osztályok részére kerül 
megrendezésre, akik a korosztályuknak meg-
felelő versenykörön a legnagyobb létszám-
mal indulnak és – létszámazonosság esetén 
– a legeredményesebben teljesítik a távot. A 
verseny feltétele, az előnevezés (2013.07.22-
ig e-mailen), illetve a legalább 10 fős indulói 
létszám, valamint érvényes diákigazolvány 
bemutatása a rendezvény napján. A győztes 
osztály részére az Alapítvány egy 1 napos in-
gyenes kirándulást ajánl fel.

A rendezvény 8 órától kezdődik a regiszt-
rációval és a helyszíni nevezéssel. A verseny-
központ és a rajt a Falumúzeum udvarán kerül 

felállításra. 9.15-kor kezdődik a közös beme-
legítés, majd 9.30-kor elrajtol az Kocogó-kör. 
Ezt követi 10-20 percen belül a 7 km majd a 
2 km rajtja.

Érdemes benevezni, hiszen az első 100 ne-
vező rajtcsomagban részesül, míg az egyes 
távok 1-3 helyezettjei nemenként értékes dí-
jakban részesülnek. Reményeink szerint min-
den indulót a verseny után megvendégelnénk  
egy kis kalóriapótlásként. A verseny díjazását 
számos támogató pénzbeli és tárgyi felaján-
lásai teszik lehetővé. Itt köszönjük meg előre 
mindazoknak a vállalkozásoknak, magán sze-
mélyeknek a támogatást, akik eddig eljuttatták 
Alapítványunkhoz adományaikat. Természete-
sen továbbra is jó szívvel fogadjuk mindazok 
támogatását, akik szeretnének hozzájárulni a 
rendezvény minél színvonalasabb lebonyo-
lításához. Várjuk azok jelentkezését is, akik 
segítőként szeretnének a rendező csapatban 
részt venni.

Alapítványunk célja, hogy a mozgás közsé-
günkben is minél népszerűbb tevékenység le-
gyen. Ennek kézenfekvő és egyszerű formája 
a futás. Remélhetőleg a verseny öregbíti falunk 
hírnevét, hiszen nemcsak a falunkból, hanem 
a környező településekről és az ország szá-
mos pontjáról érkeznek indulók. Bízunk ben-
ne, hogy minél többen éreznek kedvet ahhoz, 
hogy a falunapot testmozgással kezdjék. Sze-
retettel várunk minden érdeklődőt és nevezőt. 
Viszontlátásra a rajnál, addig is jó felkészülést 
mindenkinek. Hajrá!

A Tápió völgye Közhasznú Alapítvány tevékenységéről

Kuratórium



A megyei II. osztályban bajnoki címet szer-
zett tápiógyörgyei focicsapat számos egyéni-
sége közül korelnöki tisztségével emelkedik 
ki Ábrók József, aki lelkes sportemberként, a 
mozgás iránti szeretetével hívja fel magára 
az edzések és a mérkőzések során nap mint 
nap a figyelmet. Az idén 48. életévét betöltő 
futballista másfél éve kezdte újra a játékot, s 
mindenki meglepetésére szemfüles gólokkal 
érdemelte ki a szurkolók elismerését. A kiváló 
fizikai erőállapot érthető módon irigylést kelt a 
középgenerációk tagjaiban, míg a fiatalok szá-
mára példaként lebeghet azzal kapcsolatban, 
hogyan lehet a rendszeres sportolás segítsé-
gével egészségüket hosszú távon megőrizni. A 
játékost sport iránti elkötelezettségéről a Falu-
újság hasábjain keresztül kérdeztük.

Mikor kezdtél rendszeresen focizni? Hogy 
alakult ki benned a sport iránti szeretet és 
elkötelezettség? Volt esetleg pédaképed? 
1975-ben kezdtem el futballozni Farmoson. 
Sport iránti szeretetem az általános iskolában 
alakult ki. Abban az időben korlátozottak voltak 
a lehetőségeink. Nem volt példaképem mert a  
játékosokat még nem sztárolták úgy, mint nap-
jainkban.

Milyen felnőtt csapatokban játszottál? Mit 
tartasz sportolói pályád csúcsának, legne-
vezetesebb mérkőzésednek? Farmoson, Tá-
piószelén és Tápiógyörgyén játszottam felnőtt 
csapatban. Az Én időmben a félévente történő 
ide-oda igazolások nem voltak divatban, álta-
lában barátok fociztak együtt teljesen amatőr 
szinten több évig, ezért sem távolodtam el a 

szülőfalum környékéről. Pályám csúcsának azt 
tekintem mikor a Nagykátai Járási Körzet vá-
logatottjának oszlopos tagjaként Országos 3. 
helyezést értem el. Talán többet is tudnék mon-
dani de a számomra legfontosabb az volt, ami-
kor a Farmosi SE-vel megye másod osztályú 
csapatként az akkori bajnok MB1-es Vác ellen 
futballozni tudtunk a Magyar Kupában a 93-94-
es szezonban. 

Miben vártál többet magadtól? Vágytál-e 
valaha magasabb osztályba? Lett-e volna 
lehetőséged feljebb is játszani? Persze sze-
rettem volna magasabb osztályban játszani de 
nem azáltal, hogy átigazolok más csapatba ha-
nem az aktuális csapatommal szerettem volna 
a bajnokság megnyerése által magasabb osz-
tályba kerülni. Igen, lett volna lehetőségem, de 
anyagiakkal nem tudtak motiválni, így inkább 
a kisebb, családias légkörű csapatban marad-
tam.

Mi motivált abban, hogy Tápiógyörgyén 
újrakezd a játékot? Milyen poszton játszot-
tál korábban, és milyen szerep jut neked a 
mostani csapatban? Milyennek érzed a je-
lenlegi terhelhetőségedet? A foci iránti szere-
tetem motivált. Minden poszton játszottam, de 
a legtöbbet középpályásként, irányító szerep-
körben. Koromhoz képest szerintem megfelelő 
kondícióval rendelkezem.

Milyen viszonyt ápolsz csapattársaiddal, 
az edzővel és a szurkolókkal? Hogyan tu-
dod áthidalni a játékos generációk közötti 
különbséget?  Én úgy érzem, hogy nagyon jó 
viszonyt sikerült kialakítanom a csapattársaim-
mal az edzővel, és a szurkolókkal is. Szeretem 
a fiatalokat, szívesen beszélgetek velük, próbá-
lok segíteni a problémáik megoldásában. 

Vannak esetleg távolabbi, a játékon túli 
terveid a sport területén? Amíg a fizikai 
erőnlétem engedi addig folytatom a játékot, 
későbbiekben is a sport közelében szeretnék 
maradni.

Mit üzensz a saját és a fiatalabb generá-
ciók tagjainak az egészséges életvitel és 
a rendszeres sportolással kapcsolatban? 
Sportoljanak sokat  az egészségük megőrzésé-
nek érdekében, a sport nemcsak az egészségü-
ket, hanem a jellemüket is formálja. Ha nem is a 
futballt helyezik előtérbe mint én, még rengeteg 
sportág van, amelyek közül tudnak választani. 

Köszönöm a válaszokat!

16. OLDAL JÚLIUSSport, közélet

A csapat korelnöke
Interjú Ábrók József labdarúgóval

Az interjút készítette: Németh Csaba

Országos polgárőr 
találkozó

2013. június 29-én, szombaton rendezte 
meg az Országos Polgárőr Szövetség és a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövet-
ség a Polgárőr Napot. A programnak az ezer-
éves Pannonhalma adott otthont. Az országos 
rendezvényen a tápiógyörgyei polgárőr egye-
sület Tóth Árpád vezetésével, tizennégy fővel 
képviselte magát. Az indulás reggel hat órakor 
történt. Az utazás az önkormányzati busszal 
valósult meg. A megérkezés, majd az eligazí-
tás után, tíz órakor a sportpályán indult a ren-
dezvény. Az ünnepélyes megnyitó a Himnusz 
eléneklésével vette kezdetét, majd Pannonhal-
ma polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. 
Az Országos Polgárőr Szövetség elnökének 
beszéde után sor került az ünnepélyes foga-
dalomtételre, melyet az új polgárőrök tettek, 
nagyjából 150-200 fő részvételével. Az eskü 
után a kitüntetések, majd a vándorzászló át-
adása következett, ezután szabad programok 
várták a jelenlévőket. Az ebéd elfogyasztása 
mellett mazsorettek fellépése, lovas huszárok 
felvonulása, rendőrségi fegyverek és eszközök 
kiállítása, katasztrófa védelmi és honvédségi 
bemutató, polgárőr vetélkedő, kirakodó vásár 
és híres-neves előadók fellépései színesítették 
a napot. Természetesen a pannonhalmi apát-
ság megtekintése sem maradhatott ki a prog-
ramból. Végül a kellemesen elfáradt társaság 
16 órakor búcsúzott a helyszíntől. Bár az út 
oda és vissza is hosszúnak tűnt, a kirándu-
lók mégis nagyon jól érezték magukat. Külön 
köszönet Seres Sándor gépkocsivezetőnek a 
nagyfokú türelemért, az utasokkal való törődé-
sért. Az örömteli élmények után reméljük, hogy 
jövőre ismét összejön a jó csapat.

Velkei Ferenc

ELADÓ!
1,3 hektár szőlő-szántó 
eladó. A Szőlő út folyta-

tásában található.

Érdeklődni: 
Minden nap napközben

+36 70 935-4652



Labdarúgó együtteseink számára a 
2012/13-as Pest-megyei labdarúgó bajnokság 
küzdelmei befejeződtek. 

Felnőtt labdarúgó csapatuknak a megye II-
es bajnokságot imponáló magabiztonsággal 
sikerült megnyerni, így csapatunk a bajnokság 
egészében sok örömet szerzett szurkolóink-
nak, hiszen a 30 mérkőzésből (24gy. 5d. 1v. 
mellett) 77 pontot gyűjtött, és 129-34 gólkü-
lönbséget ért el. Ellenfeleink is egyhangúlag 
ismerték el, hogy ebben a bajnokságban csa-
patunk teljesen megérdemelten jutott az első 
helyre, így jogot szerezve arra, hogy Csomád 
csapatával osztályzót játszunk a megye I-be 
kerülésért.

Ezen kettő mérkőzésre jún. 8-án és 15-én 
került sor. Amint az már ismertté vált az első 
mérkőzésen 2-0-ás vereséget szenvedtünk, 
míg a hazai visszavágón 2-0-ra győztünk (a 
84. és a 89. percben szerzett találatokkal). 
Majd egy sokáig emlékezetes hosszabbítás-
ban 4-2-re vesztettünk. Csomád csapatának 
a kispadja sokkal „hosszabb” volt, ami egy 
ilyen fárasztó mérkőzésen a végeredményben 
is tükröződött.  Az osztályzót becsülettel leját-
szottuk, ismételten bizonyítottuk, hogy a csa-
patunk jó játékot produkálva, kitartó küzdeni 
tudást felvonultatva egyenrangú partnere volt 
Csomádnak. A végeredményt tekintve szívből 
gratuláltunk a Csomádiaknak és sok sikert kí-
vántunk a megye I-es szerepléshez.

U19-es csapatunk a bajnokság végén a 9. 
helyen végzett 43 pontot szerezve úgy, hogy a 
tavasz során jelentősen megfiatalított  csapat 
vette fel a küzdelmet. Így a tavaszi szereplés-

hez már a kezdetekkor sem fűztünk vérmes 
reményeket, ezért ezt a félévet csapatunknak 
a  tapasztalat és erő szerzésére szántuk.

A Bozsik-programban szereplő versenyző-
ink a tavasz során rendszeresen edzettek és 
részt vettek a kiírt mérkőzéseken, remélve azt, 
hogy a későbbiek során is ilyen szép számmal 
és lelkesedéssel versenyeznek tovább.

Kedves Szurkolóinkkal szeretnék néhány 
gondolatot a jövőről is megosztani. Amint 
az sokunk előtt ismert a magyar labdarúgás 
2013/14-től jelentős szervezeti változásokon 
megy keresztül, ami a tápiógyörgyei futballt is 
érinti.

A legfontosabb, hogy a jelenlegi ismerete-
ink szerint (2013.07.01.) a megye II-es bajnok-
ságba fogunk benevezni. Ebbe a bajnokságba 
a szövetség egy plusz utánpótlás csapat sze-
repeltetését írta elő kötelezően valamennyi 
indulni kívánó egyesület számára. Mondanom 
sem kell, hogy ennek a többlet csapatnak a 
szerepeltetése  milyen nagy problémát jelent 
szervezés és anyagi oldalról is, hiszen a je-
lenlegi kötelezően szerepeltetendő utánpótlás 
csapatokat (U19 és a Bozsik-program) is csak  
nagy-nagy nehézség árán tudtuk biztosíta-
ni. Hogy honnan tudunk további kb. 10-12 fő  
megfelelő korú utánpótlás játékost egyesüle-
tünkhöz igazolni,  jelenleg 100%-os biztonság-
gal még nem tudjuk.                  

Ami azért is probléma, mert ha a három 
utánpótlás csapatot nem tudjuk kiállítani, 
nem nevezhetünk be a megye II-es bajnok-
ságba, csak a megye III-ba.  Ami maga len-
ne a „tragédia”!!!

Nehezíti a dolgunkat, hogy a következő baj-
nokságra 2013.07.05-ig kell nevezni, de még 
2013.07.01-jén a versenykiírást a szövetség 

nem tette közzé... Mindenesetre a me-
gye II-be benevezünk, és mindent elkö-
vetünk, hogy a kiírás valamennyi pontjának 
meg tudjunk felelni, és ősszel is színvonalas 
mérkőzéseket láthassunk Tápiógyörgyén. Az 
egyre szépülő sportpályánkon.

Az évek óta húzódó „kerítés témakörben” 
2013 augusztusától jelentős változás áll be. 
Ugyan, még jelenleg sem kaptuk meg a teljes 
összeget a villanyvilágítás elszámolásaként, 
de úgy döntöttünk, hogy a rendelkezésre álló 
forrásból, elkezdjük a kerítés kivitelezését. 
Nem tehetünk mást, reméljük a 100%-ban 
történő elszámolás mielőbb meglesz, és nem 
csak papíron közölt végzésben adnak egyesü-
letünknek igazat, hanem igazunknak kézzel-
fogható, pénzben ténylegesen megszámolha-
tó eredménye is lesz. A kerítés kivitelezésével 
együtt, az öltöző felőli kapu mögött elkészítünk 
egy 20x25 m-es palánkkal és hálóval  körbe 
vett készségfejlesztő pályát a hozzátartozó 
készség fejlesztő eszközökkel  együtt,  a leg-
kisebb játékosaink számára. Ezzel is javítva 
számukra (és valamennyi sportolónk számá-
ra) a felkészülés lehetőségeit.

Kedves Szurkolóink! Ezúton ismételten sze-
retném megköszönni név szerint a következő 
törzsszurkolóknak a pénzügyi segítséget, akik 
csapatunk eredményes szereplését ez úton 
is támogatták: Tóth István, Füzi Zoltán, Józsa  
László, Pócz Péter, Magda Sándor, Hegedűs 
István, Simon István, Miskolczi László.

Még egyszer köszönjük a támogatást és 
ismételten kérem,  aki teheti (tudom, hogy ne-
héz gazdasági helyzetet él minden család, vál-
lalkozás), lehetőségéhez mérten támogassa a 
györgyei sportot!
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Kedves Szurkolóink

Tisztelettel: Hajnal József

Zsiráf Autójavító
Műszakira felkészítünk, vizsgáztatunk,

személy és teherautót, autóbuszt 35 főig. 
Fékszervíz, kipufogó, karosszéria  javítás, 

alvázvédelem eseti fényező munkák.
Olaj+szűrő, és a munkadíj együtt 9500 ft-

tól.
Utánfutók, és billenő platók készítése 15t-

ás teherautóig.          
AUTÓMENTÉS, szállítás traileren akár 

külföldre is.
  

Műhelyünk nyitva:
Hétfő-Péntekig, 8-16 óráig 

Táncsics Mihály út 60/A 
( Szelei úti temető parkoló )

Telefonos bejelentkezés: 06-20-613 2093

II. Falunapi futóverseny
A verseny időpontja:

2013. július 27. (szombat) 9:30
Rendező:

TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány
Információ: tapiovolgye.mindenkilapja.hu
              tapiovolgye.alapitvany@gmail.com

Versenyközpont, nevezés, rajt, befutó:
Tápiógyörgye - Falumúzeum

2767 Tápiógyörgye, Béke u. 2.
Versenyszámok:

Kocogó-kör - 1,4 km.
Korosztályos versenykör - 2 km.
“Gát-futás” A Tápió gárján - 7 km.

Időrend:
8:00 - 9:15 Helyszíni nevezés (Falumúzeum)
9:15 - Bemelegítés
9:30 - Rajt (Kocogó-kör)
10:00 - Rajt (Gát-futás)
10:15 - Rajt (Korosztályos versenykör)
11:00 - Eredményhirdetés
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Tisztelt Tápiógyörgyei Polgárok!

Szíves engedelmükkel pár szóban be-
mutatkoznék. Temetkezési szolgáltatá-
sunkat 1990-ben alapítottuk Cegléden és 
az eltelt 23 évben végzett kegyeletteljes 
munkavégzés, a családoknak nyújtott 
emberi hozzállás, segítségnyújtás tette 
lehetővé, hogy napjainkban is működhes-
sünk. Cégünk erejét jelzi az a sajnálatos 
esemény, hogy tőlünk nőtte ki magát Tá-
piógyörgyén üzemelő másik temetkezés 
és mindezek ellenére talpon tudtunk ma-
radni.. 

Cégünk az eltelt időszak során folya-
matos fejlődésen ment keresztül, mun-
katársaim igényes, segítõkész sokéves 
tapasztalattal rendelkező emberek, akik 
segítségére a legnehezebb pillanatban 
is számíthatnak megrendelőink a gyász 
ideje alatt. Ügyfeleinket színvonalasan 
berendezett irodánkban fogadjuk, mél-
tó kegyeleti körülményeket biztosítva 
a zavartalan temetés felvételezésre. A 
kegyeleti bemutatóteremben személye-
sen is megtekinthetőek a temetés során 
felhasználásra kerülő kegyeleti kellékek. 
Munkánk során folyamatosan arra törek-
szünk, hogy a hozzátartozókat átsegítsük 
a gyász kezdeti, nehéz percein, hiszen 
egy szeretett ember elvesztése mindenki-
nek mély megrázkódtatást okoz. 

Cégvezetői filozófiám, hogy a gyászoló 
család nyugalmát a szeretett elhunytuk 
elvesztés esetén etikátlan megzavarni, 
sok más szolgáltató ezt figyelmen kívül 
hagyva a „gyász első percében tiszteletét 
teszi a családnál.” A gazdasági válsághoz 
igazítottuk szolgáltatásunk árait, melyről 
bárki személyesen a temetési ügyinté-
zés megrendelése előtt meggyőződhet 
és összehasonlíthatja más cégek áraival.  
A legfontosabb szolgáltatásunk során, 
hogy az elhunytak utolsó útja méltóság-
gal történjék. Azt a hitvallást képviseljük, 
miszerint szeretteink végső nyugalmához 
elengedhetetlen a méltó, szép temetésük.

Mihuczáné H. F. Őszirózsa temetkezés szolgáltató Kft.

“Tudjuk, hogy az utolsó útra való felkészítés a 
szeretõ család legnehezebb és a legtöbb oda-
adást kívánó feladata.”
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Tápiógyörgye Község  Önkormányzata szeretettel vár minden érdeklődőt a 

2013. július 27-én (szombaton) tartandó

Falunapi rendezvényre
Program:
9,30 órától: - II. Falunapi futóverseny
  - 8 órától lehet regisztrációra jelentkezni Molnár Zsolt szervezőnél
  - 9 órától bemelegítés,
  - 9,30 órakor rajtol a verseny, három távon lehet részt venni:  1,4 km, 2 km és 7 km
    Nevezési díj korcsoportonként, illetve távonként: 150 Ft – 500 Ft/fő    
14 órától: - Kézműves foglalkozások a Falumúzeum udvarán - Szervező: Szabó Szilvia pedagógus

15 órától: - Bihari Zsóka színvonalas foltvarró-céh mester  munkáinak kiállítása
   A kiállítást megnyitja: Ercsényi Judit tanár-foltvarró
18 órától: - Don Bosco Oratórium tánc és ének előadása - szervező: Lovas Anna
  - Ritmus Dance tánccsoport műsora, vezető: Polgár Edina
  - Kazinczy Ferenc Ált. Isk. tanulóinak táncműsora - vezető: Molnár József táncpedagógus 
19 órától: - Varró István polgármester köszöntője
  - „Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért” verseny díjátadó
  - Farmosi szimfonikus zenekar műsora - vezényel: Lestákné Czerócki Judit
20 órakor: - Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar műsora - vezényel: Tatai József zenepedagógus

21,30 órakor: - Irigy Hónaljmirigy műsora

22,30 órakor: - Dupla KáVé zenekar fellépése

23 órakor: - Tűzijáték
23,30 órától: - Utcabál - zenél:  Megyes László

Vacsorajegyek ára: 1.500  Ft
Vacsora menü:        sertésborda hentes módra, csirke mellfilé Teri módra, rizs, burgonya
Jegyek kaphatóak: Polgármesteri  Hivatalban Batu Andreánál         

Falunap 2013.

Augusztus 20.
Tisztelettel meghívjuk 

2013. augusztus 20-án tartandó
Szent István Napi ünnepségre.

Program:
8,30 órakor ünnepi szentmise
9,30 órakor ünnepi megemlékezés a millenniumi em-
lékműnél
Meghívott: 
Czerván György országgyűlési képviselő, államtitkár úr

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Augusztus 20-án I. István szentté avatásá-
nak napjára (1083. augusztus 20.) emlékezünk, 
amely 1991-től államalapító Szent István napja-
ként ismét hivatalos állami és egyházi ünnep lett.

Augusztus 20. egy ősi magyar ünnep, amikor 
első királyunkról, Szent Istvánról emlékezünk 
meg. Ez a nap a keresztény magyar államalapí-
tás, a magyar állam fennállásának emléknapja. A 
magyarság és a keresztény hit összefonódását 
az első magyar királyhoz, az államalapító Szent 
Istvánhoz köthetjük, akiben a legnagyobb ma-
gyar államférfit tiszteljük, aki olyan alapra helyez-
te a nemzet életét, amelyen nem fogtak a törté-
nelmi viharok.


