
2013. március 14-én Tápiógyörgye is csat-
lakozott ahhoz a szolidaritási mozgalomhoz, 
mely a Romániában élő székely-magyar kö-
zösség jelképeinek és szimbólumaink sza-
bad használatáért született meg. A székely 
zászló ügy ez év elején robbant ki, amikor 
a romániai állami hatóságok megtiltották, 
hogy a magyar települések középületeinek 
homlokzatára a román állami lobogó mellé a 
székely zászlót is kitűzzék. Mivel a ez utóbbi 
nem Magyarország állami szimbóluma, ha-
nem csupán egy a szomszédos országban 
élő nemzeti kisebbség sajátja, ezért a helyi 
székely közösség továbbra is ragaszkodik 
annak törvény által biztosított szabad hasz-
nálatához. A itthoni és erdélyi magyar poli-
tikusok véleménye szerint az Európai Unió 
tagállamaiban élő regionális kisebbségek 
jelképeinek és szimbólumainak használata 
mindenhol megengedett kell hogy legyen, 
így ott is, ahol jelenleg nem engedik. Ma-
gyarországon elsőként Budafok önkormány-
zata tűzte ki a székely zászlót, szolidaritási 
mozgalomra szólítva fel az anyaországi te-
lepülések polgármesteri hivatalait. A felhívás 
eredményeként az elmúlt hónapokban szá-
mos testület állt az ügy mellé, de a zászló 
felkerült az Országház épületére is. 

A székely zászló a Székely Nemzeti Ta-
nács (SZNT) hivatalos zászlója és lobogója, 
mely az egyetlen székely családból szár-
mazó erdélyi fejedelem, Székely Mózes 
1601-ből ismert névjeles zászlaja alapján 
készült, égszínkék mezőben arany csíkkal 
és a székely szimbólumokkal, a Nap és Hold 
ábrázolásával díszítve. A nyolcágú Nap-csil-

lag a jelenlegi nyolc székely szék (Maros-
szék, Udvarhelyszék, Gyergyószék, Csík-
szék, Miklósvár-Bardócszék, Sepsiszék, 
Kézdiszék, Orbaiszék) egységének a jelké-
pe, a telőben levő Hold pedig a székelyek 
hitének és reményének, bizakodásának 
szimbóluma.

Tápiógyörgye Község önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013. február 25-én tár-
gyalta Farkas Gyula részéről tett lakossági 
kezdeményezést, mely a székely zászló ki-
tűzését kéri a Községházára. A testület tag-
jai egyhangú döntéssel, hét igen szavazattal 

24/2013. (II.25.) szám alatt az alábbi határo-
zatot hozták: „Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete, szolidaritás-
ból, a székely zászló kitűzését elrendelte a 
Polgármesteri Hivatal épületére, a lakossági 
és országos kezdeményezések idejére.”

A zászlót 2013. március 14-én, az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc év-
fordulójának alkalmából rendezett községi 
megemlékezés során Varró István polgár-
mester helyezte föl a Községháza homlok-
zatára.

Székely zászló a Községháza homlokzatán

Fa luújság
T á p i ó g y ö r g y e
XXII. évfolyam 2. szám A község közéleti lapja 2013. május

Németh Csaba

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE 

május 26-án, vasárnap 9:30 órára a Templomkertbe,
majd azt követően 10 órakor a Községháza előtt tartandó, Turák István,

községünk volt főjegyzője tiszteletére állított emléktábla avatására.

A székely zászló égszínkék mezőben arany csíkkal, a Nap és a Hold ábrázolásával



Az önkormányzatunk 2012. június 
11–én 93/2012. (VI.11.) számú határo-
zatában döntött arról, hogy a jogszabályi 
előírássokkal összhangban az ÖKOVÍZ 
Kft.-vel bérleti szerződést köt. A Szolnoki 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaságtól (szék-
hely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) egy 
megkeresés érkezett az önkormányzatunk 
felé, és egy bérleti szerződés tervezetet 
is küldtek. Hajdú Gábor vezérigazgató 
személyesen jött el az ülésre. A Képvise-
lő-testület a következő ülésén dönt erről a 
kedvező lehetőségről, mely jelentős anya-
gi haszonnal jár a településnek.

Tóth Attila kérelemmel fordult a Képvise-
lő-testülethez melyet mellékelek az előter-
jesztésemhez. A kérelmet a Képviselő-tes-
tület a 2013. év március 4-én megtárgyalta. 
A testület arra kérte a polgármestert, hogy 
a legközelebbi képviselő-testületi ülésre a 
kérelmező kapjon meghívást és ott részle-
tesen ismertesse szándékait a csere terü-
lettel kapcsolatosan.

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Tóth Attila kérelmére 
a 045/6. hrsz. számú 6,5 Ha nagyságú, 
66,63 AK értékű, szántó művelési ágú 
külterületi ingatlan elcseréli / nem cseréli 
el, a 0109/7 hrsz. területre, mely 3,8061 
ha nagyságú és 84,26 AK értékű, szántó, 
gyep és kivett művelési ágú terület. A Kép-
viselő testület a Település-rendezési terv 
átgondolása után dönt a kérelemről.

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
kérelemmel fordultak a Képviselő-testü-
lethez, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, 
emeljék meg a támogatásukat, hogy fel-
szereltségük éves kötelező vizsgáztatását 
el tudják végezni. A Képviselő-testület tá-
mogatta a kérelmet.

A Tápió-Völgye Alapítvány kérelemmel 
fordult a Képviselő-testülethez, hogy a ta-
valyi évhez hasonlóan megrendezhessék 
a futóversenyt a Falunapon. 50 ezer Ft-tal 
a Képviselő-testület támogatja a rendez-
vényt. A kérelem másik felében a katolikus 
temetőből eltűnt harang pótlásához is kért 
az alapítványtámogatást, hasonlóan 50 
ezer Ft-ot. A Képviselő-testület a féléves 
költségvetés tárgyalása után nagyobb ösz-
szeggel szeretné a harang visszaállítását 
támogatni.

Az ÖKO-VÍZ Kft. vételi ajánlatot adott 
a vízműtől átvett eszközökre, melyet a 
Képviselő-testület elfogadott, 1.991.761.- 
Ft+ÁFA értékben.

A Kastély Kert óvoda azzal a kéréssel 
fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 
Művészeti Fesztivált 750 ezer Ft-tal tá-
mogassa. A képviselő testület sokallta 
az összeget és csökkentésre kérte fel az 
óvoda vezetőjét. A módosított kérelmet 
a Képviselő-testület nem tudta tárgyalni, 
mert a pénzügyi bizottság határozatképte-
len volt. Ezen a képviselő testületi ülésen 
egyébként az előterjesztett 17 napirendi 
pontból 6 pontot vissza kellett vonnom, 
mert a pénzügyi bizottság javaslata nem 
szerepelt az előterjesztésben, határozat-
képtelensége miatt. Így nem sikerült ápri-
lis 30.-ig dönteni az állami vízműhöz való 
csatlakozásról, nem sikerült elfogadni a 
2012. évi pénzügyi beszámolót, a könyv-
vizsgálói jelentést, a 2014. évi költségve-
tési koncepciót stb.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy 
az óvoda kerüljön vissza az önkormány-
zathoz 2013. szeptember 1-jétől.  Szán-
déknyilatkozatot adtunk arról, hogy az 
iskola kerüljön át a Tápió-vidéki tanker-
ülethez.

A Képviselő-testület meghallgatta és 
elfogadta Lajmer György alezredes úr be-

számolóját Tápiógyörgye közbiztonságá-
ról, mely az utóbbi évben megnyugtatóan 
rendeződött.

Beszámoltak munkájukról a házi or-
vosok és a védőnő. Ezen az ülésen Dr. 
Altsach Rita gyerekorvos kezdeményezte 
a február elsejétől érvényes feladat ellátási 
szerződés egyoldalú módosítását. Indok-
lásul azt hozta fel, hogy az Önkormányzat 
nem tett meg mindent a feltételek megte-
remtéséért. Elmondtam az ülésen, hogy az 
ÁNTSZ hozzájárulása után a gyerekorvosi 
rendelő akadálymentesítése 2013. május 
30-ig valósul meg.

Tájékozattam a Képviselő-testületet, 
és a Falugyűlésen résztvevőket, hogy 
az ÁLLVÁNY Kft. által indított pótmunka 
megtérítést a másodfokú törvényszék is 
jóváhagyta, 32 millió Ft illetve kamatainak 
megtérítésére kötelezte az Önkormányza-
tot. A megbízott ügyvédi iroda munkatársai 
a következő testületi ülések egyikén tájé-
koztatják a képviselőket az ügyről.

Az ALU-RAD Kft. vételi ajánlatot tett egy 
naperőmű építésére a település Dózsa 
György út – Petőfi út kereszteződésében 
található „Kánya” területre. A vételi ajánlat 
alapján a cég 14,5 millió Ft-ot adna a te-
rületért.

A csatornázással kapcsolatban tájékoz-
tatom a lakosságot, hogy a Tápió-vidék 
több településén már 20 %-os készültség-
ben vannak a kivitelezők. Tápiógyörgyén a 
munkálatokat a térségben található egyéb 
jogi problémák miatt még nem tudják el-
kezdeni. 70 hónapos részletfizetési lehe-
tőség már csak a május 31-ig megkötött 
szerződésekre van. Ezután 50 hónapos 
részletfizetés lehetséges november 30-ig. 
Aki ezután akar szerződni, már csak egy 
összegű befizetésre számíthat, megnövelt 
munkaszervezeti működési költségtérítés 
mellett.

Április 2-án a lehullott nagy mennyiségű 
hó és eső miatt II. fokú belvízvédelmi ké-
szültséget rendeltem el. Ezek alapján ápri-
lis 19-ig árkoltunk és szivattyúztunk a falu 
több pontján. Önkormányzatunk előlegben 
4,6 millió Ft támogatást kapott az elvégzett 
feladatokra a Belügyminisztériumtól. 
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Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

Tisztelt tápiógyörgyei lakosok!

Köszönet
Ezúton köszönjük meg Bot-

ka Sándor, nagykátai kertész 
vállalkozónak, hogy 1000 db 
árvácska palántát adomá-
nyozott Tápiógyörgye Önkor-
mányzatának.

Dolgoznak a munkagépek a Mikszáth Kálmán utcában

Varró István polgármester
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A kommunizmussal történő leszámo-
lás nem egyenlő azzal, ha utcaneveket, 
közintézményeket kormányzati nyomásra 
átnevezünk. A múltat nem lehet kitörölni, 
kiradírozni: azzal szembe kell nézni, meg-
ismerni, kutatni és a következtetéseket 
levonni. Ez az ország, vagy inkább a ve-
zetése azonban ezt nem akarja. A törvény, 
melynek alapján elindult a nagy átnevezé-
si láz képmutató, álszent és csak azt se-
gíti, hogy ismét legyen a tömegeknek min 
rágódni, ismét adjon egy remek lehetősé-
get arra, hogy egy városban, községben 
élő, esetenként egy utcában lakó emberek 
kommunistázhassanak, megfeledkezve a 
valódi, figyelmet érdemlő problémákról.

Ameddig a parlamenti többség - a két-
harmad - egy lendülettel egyszerűen le-
söpri, még csak tárgysorozatba venni sem 
hajlandó bármilyen képviselői kezdemé-
nyezést, törvényjavaslatot, amely azt szor-
galmazná, hogy egyszer és mindenkorra 
legyen nyilvános az egykori ügynökök, a 
besúgó hálózat mműködtetőinek kiléte, az 
ilyen erőből történő kényszerítések semmi 
másra nem jók, csak a probléma elken-
dőzésére. A megfigyelteknek vagy azok 
utódainak legyen joga megismerni, kik és 
hogyan törték derékba karrierjüket, tették 
tönkre az ő vagy hozzátartozóik életét, 
küldték szüleiket munkatáborokba, stb. De 
továbbmegyek: ez nem csak az ő érdekük, 
ez mindannyiunk érdeke, hogy utána a 
politikai közélet, az „elit” megtisztuljon. Or-
szágos és helyi szinten egyaránt.

Mert az mégsem járja, hogy Pozsgay 

Imrék és Lezsák Sándorok döntsék el, ki 
kommunista és ki hazafi. Az nem múltfel-
adás, vagy a múlttal történő leszámolás, 
ha a szocializmusból ilyen vagy olyan mó-
don hasznot húzó egyének most a leghan-
gosabban állnak ki a szóban forgó törvény 
mellett, mi több, meg kivánják határozni, 
mely utcákat, közintézményeket kívánatos 
átnevezni.

Érdemes lenne szemezgetni a mostani 
kormánytöbbség tagjainak listáját is, kö-
zülük hányan voltak MSZMP-tagok... De 
ugyanez helyi, közösségi szinten sem mű-
ködik másképp. Sokszor az a leghango-
sabb, akinek egykori pártkönyve ott lapul 
valahol a fehérneműs szekrény mélyén.

A lakosság passzivitása nem a kom-
munista rezsim iránti nosztalgiából, még 
csak nem is az „ugocsa non coronat”-
jelenségből fakad - amely a többség 
markáns, egybehangzó véleményének 
lefitymálásaként is értelmezhető (konok, 
de politikailag súlytalan ellenállás). Egész 
egyszerűen az embereknek napi szinten 
vannak sokkal égetőbb problémái, nincs 
szükségük újabb, a pénztárcéájukat érin-
tő terhekre (ugyan a törvényben szerepel 
az átnevezés miatt szükségessé váló ha-
tósági igazolványok cseréjére vonatkozó 
illetékmentesség, több településen ezeket 
részben vagy egészben az önkormányza-
tok átvállalták, az anyagi lehetőségekhez 
mérten).

Mert ezt egyértelműen teherként fogják 
fel, és nem ideológiai harcként. De egy-
fajta megnyilvánulás is cinizmussal, az 

életükbe egyre fojtogatóbb módon történő 
beavatkozás ellen. Ezt el kell fogadni, meg 
kell érteni és amennyire lehet, figyelembe 
venni.

Erre egy sértődött, lekicsinylő hang-
nemben megírt cikkben válaszolni nem túl 
szimpatikus csupán azért, mert a lakók az 
őket közvetlenül érintő változtatás ötletére 
másképpen reagálnak mi több, aláírás-
gyűjtéssel is alátámasztják véleményüket. 
A demokrácia talán valami ilyesmiről szól-
na.

A cikk tárgyaként szolgáló törvény rész-
letes indoklásába Tápiógyörgye neve 
egyedül a Ságvári Endre kapcsán van 
megemlítve, egyébként az önkormány-
zatra bízza mely utcákat kíván átnevezni. 
Hiba volt tehát a többi, javasolt utcanevek-
kel kapcsolatban ott lakók véleményét fi-
gyelmen kívül hagyni.

Mert „a történelem egyetlen nagy szőt-
tes. Senki sem láthat át belőle többet egy 
arasznyinál... Sokat beszélnek arról, hogy 
a szőttes mit ábrázol. Némelyek váltig 
bizonygatják, hogy látják a nagy rajzot. 
Némelyek csak azt látják, amit elmondtak 
nekik. Némelyek emlékeznek rá, hogy va-
lamikor látták, de elvesztették. Némelyek 
abból merítenek erőt, hogy a kizsákmá-
nyoltak és elnyomottak fokozatos felsza-
badulását látják a mintában. Némelyeknek 
meg éppen az a meggyőződés ad erőt, 
hogy nincs látnivaló, a szőttes nem ábrá-
zol semmit.”

Válasz Józsa László: Maradnak Tápiógyörgyén 
a kommunista utcanevek? c. cikkére

Petró Ferencné

A tavaszi belvízi problémák enyhülé-
sével jelentős intenzitással folynak a „Tá-
pió menti régió szennyvíz elvezetése és 
szennyvíz tisztítása” elnevezésű projekt 
kivitelezési munkái. 

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosí-
tó számú nagyprojekt keretében 20 tele-
pülésen (Bénye, Farmos, Jászfelsőszent-
györgy, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, 
Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szent-
mártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, 
Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tá-
piószentmárton, Tóalmás, Újszilvás, Úri) 
több mint 27.000 háztartásban, közel 
80.000 embert érintő beruházás során 
kiépül a csatornahálózat. Ezen kívül 4 
szennyvíztisztító telep létesül (Szentlő-
rinckáta, Sülysáp, Tápiószentmárton, Tá-
piószele) a Nagykátai szennyvíztisztító 
telep kapacitása pedig bővítésre kerül, 
illetve épül még egy központi komposztáló 
telep Nagykátán.

Az érintett települések lakosságának 
minél körültekintőbb tájékoztatását szol-
gálja a szennyvízprojekt INFORMÁCIÓS 
IRODÁJA, amely Nagykátán, a Dózsa 

György út 2. szám alatt, a földszinten ta-
lálható.

Az iroda felkereshető személyesen, de 
telefonon és e-mail üzenetben is kérhető 
felvilágosítás a projekt megvalósításával 
kapcsolatban.

Az iroda nyitva tartása: Hétfőtől szer-
dáig 8.00 – 16.00 óráig, csütörtökön 8.00-
18.00 óráig és pénteken 8.00-14.00 óráig. 
Telefonálni – munkaidőben - a következő 
számokon lehet:
Telefon: 29-641-115
Zöldszám: 06-80-980-081
E-mail üzenet: info.szennyviz@gmail.com
További információ: www.szennyviz.
tapiovidek.hu

!!! Az Információs Irodában a Víziközmű 
Társulattal, illetve a lakossági hozzájárulá-
sokkal, befizetésékkel kapcsolatban nem 
tudnak felvilágosítást adni, azt továbbra 
is a Víziközmű Társulatnál lehet intézni: 
Nagykáta, Egreskátai út. 27. (ügyfélfoga-
dás hétfőtől-csütörtökig 9.00-14.00 óráig, 
illetve a 29-641-190 telefonszámon, vagy 
tapiotarsulat@gmail.com email címen)

Működik a szennyvízprojekt információs irodája

Tápió PR

Pályázatok
Tápiógyörgye Község Ön-

kormányzata pályzatot hirdet 
az alábbi munkakörök betöl-
tésére:

- Anyakönyv-vezető és tit-
kárságvezetői munkakör

- Védőnői állás
- Élelmezés vezető (Önálló 
konyha intézmény vezető)

A pályázatok megtekinthe-
tők a www.tapiogyorgye.hu 

webcímen. 
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Képviselői 
szemmel

Újságunk új rovatot indít. Minden lap-
számban egy-egy önkormányzati képvise-
lőt kérdezünk arról, hogyan is dolgozik az 
Önkormányzatnál értünk, a falu lakosainak 
érdekeit képviselve. Napról napra érdekes 
és fontos kérdésekről tárgyalnak, döntenek. 
Gyakran találkozunk velük az utcán, a bolt-
ban, a vonaton, de ilyenkor általában nem 
merül bele mélyebben az ember egy-egy 
bonyolult témába. A rovat azért jött létre, 
hogy a jövő évi választásokhoz közeledve 
pontos képet kapjunk arról, mi a személyes 
véleményük egyes dolgokról, hogyan gon-
dolkodnak velünk és községünkkel kapcso-
latban. Ha szóba kerül egy beszélgetésben 
valamelyik képviselő vagy a Képviselő-tes-
tület, az emberek legtöbbször rögtön „ol-
dalakról” kezdenek beszélni. Azt mondják: 
„jobb oldali” képviselők vagy „független” 
képviselők. Az újság ezen oldalán sohasem 
az lesz a lényeg elsősorban, hogy ki milyen 
politikai beállítottságú – bár természetesen 
az is hozzátartozik az ő személyiségéhez –, 
hanem a községért nyújtott tettei, képvise-
lői hozzáállása felé terelődik a figyelmünk. 
Éppen ezért ábécé sorrendben az előkelő 
első helyen álló Bálint Attila képviselőnek 
szerettem volna feltenni kérdéseimet. Saj-
nos ő nem kívánt válaszolni a kérdéseimre. 
Ezek után úgy döntöttem, nem a sorrendet 
követem, hanem Jana Zoltán képviselő urat 
kerestem meg, mert úgy véltem kérdéseim 
többsége hozzá áll a legközelebb.

Ugyan az előző választások idején 
volt brosúra, melyen kérte, hogy a sza-
vazók Ön mellett tegyék le a voksot, az 
már nagyon régen volt. Így első kérdés-
ként az fogalmazódott meg bennem, 
hogy mi motiválta arra, hogy képviselő 
legyen? Milyen célokat fogalmazott meg 
magának? Hogyan képzelte az Önre 
váró négy éves munkát?

Nekem az egész életem arról szólt, hogy 
kihívásokat állítottam magam elé. Mindig  
magasra emeltem a lécet. Először nem 
akarták, hogy szakközépiskolába menjek, 
mégis megtettem, majd jelentkeztem az 
orvosira, és bár az egyetem nem sikerült, 
nem adtam fel, így egészségügyi főiskolát 
végeztem, és gyógytornász lett belőlem. 
Ugyanez az erő motivált arra, hogy annak 
ellenére, hogy nem a szülőfalumról van 
szó, mégis indultam képviselőnek. Nagy 
meglepetésemre nem hiába.

Elsősorban az egészségügy és a szo-
ciális ügyek segítését jelöltem ki célomul, 
illetve valamennyire a kulturális élet fellen-
dítésében kívántam tevékenykedni.

Mivel a szociális bizottság külsős tagja 
voltam 2008-tól, így már volt előttem egy 
kép magáról a képviselői munkáról. Az ak-
kori munka folyamán sok mindennel nem 
értettem egyet, ezért is szerettem volna 
képviselő lenni.

Mit sikerült a kitűzött célok közül meg-

valósítania? Ön elnökhelyettese a Szo-
ciális és Egészségügyi bizottságnak. 
Melyek azok, amelyeket részben vagy 
egészben személyes eredményeként 
könyvel el?

Nem értettem például egyet azzal, hogy 
olyan lakosok is megkapták a kamatmentes 
kölcsönt az Önkormányzattól, akikről tudni 
lehetett, hogy azt sosem tudják majd visz-
szafizetni. A megfelelő és szintén rászoru-
ló embereknek pedig nem ítélték azt oda. 
Igyekeztem ezen a téren motiválni képvi-
selő társaimat is. Szerencsére volt hatása 
ennek a próbálkozásnak. De persze egy 
fecske nem csinál nyarat. Nehéz nem hely-
béliként érvényesülni. Azért apróbb pozití-
vumok is vannak, melyeknek szintén örül-
ni kell. Ilyen például a nyugdíjasok napja. 
Korábban ez egy péntek délután volt, csak 
egy kis összejövetel, és nagyon egyszerű 
kínálat. Kezdeményezésem után ez mára 
egy egész napot jelent. Vannak virágok, 
ebéd, fellépők, odafigyelés az idős korosz-
tályra.

Mivel egészségügyi végzettsége van, 
logikus a kérdés, hogy miért nem Ön a 
bizottság vezetője?

Hivatásomból kifolyólag mindenben se-
gítem a bizottságot, de abszolút jó döntés 
volt, hogy nem én lettem az elnöke. Ger-
gely Tibor képviselőtársam születésétől 
fogva györgyei lakos. Ismerik az emberek, 
bizalommal fordulnak hozzá. Én nem élek 
olyan régen itt, hogy ugyanilyen lehessen 
a kapcsolatom a lakosokkal. Az emberek 
számára nagyon fontos a bizalom.

Milyen tervei vannak az előttünk álló 
másfél évet tekintve? Hogyan gondolko-
dik az ezt követő ciklusról?

Közreműködni a település egészségügyi 
és szociális helyzetének javításában, va-
lamint színház és múzeumi látogatásokat 
szervezni az azt igénylők részére.

A képviselőség egy nagyon jó kihívás, fe-
lelősségteljes feladat. Azonban teljesen az 
ember szabad idejének kárára megy. Most 
már 2 gyermekes családos ember vagyok, 
az indulásomkor azonban nem voltam az. 
Tőlük veszem el az időt. Az nagyon rossz, 
hogy a testületi ülések rendszertelenek. 
Általában még tart a munkaidőm, amikor 
elkezdődnek. Így egyelőre a jelenre kon-
centrálok.

Az előző lapszám már foglalkozott 
az utcanevek megváltoztatásának kér-
désével. A lakosság leszavazta a kez-
deményezést, amelyet végül a testület 
is támogatott. De az ügy ezzel még ko-
rántsem ért véget. A 2012. évi CLXVII. 
Törvény 4. §-a alapján közterületek és 
közintézmények elnevezésében a XX. 
századi önkényuralmi rendszerekhez fű-
ződő nevek és kifejezések nem szerepel-
hetnek. A törvénynek pedig előbb vagy 
utóbb eleget kell tenni. Ezt a legtöbb ön-
kormányzat meg is tette. Most kimond-
ja a törvény, hogy a lakosság számára 
minden átvezetés díjtalan (számára 
csak esetleges utazási költségek merül-
hetnek fel), illetve csak azon emberek 
számára merülnek fel fizetnivalók, akik 

valamilyen gazdasági társaságot mű-
ködtetnek az átkeresztelendő utcában.

Mit gondol, ha nem tettek eleget a tör-
vénynek, abból később nem lehetnek 
problémák? Hiszen számos olyan utca-
név van Tápiógyörgyén, amelyeket más 
községekben, városokban már lecserél-
tek.

Sok település már a tavalyi évben fog-
lalkozott a kérdéssel, mi csak januárban 
kezdtünk hozzá. Van, aki azt mondja, hogy 
a település, a lakosok véleményét kell kép-
viselnünk. Tehát, ha ők nem akarnak ut-
canevet változtatni, akkor ne tegyük meg. 
Egyrészt nem az volt a kérdés a lakosok 
felé, hogy akarnak-e változtatni, hanem az, 
hogy milyen névre kívánják változtatni. Te-
hát már rögtön az elején félreértés történt. 
Másrészt nemcsak abból a 8 utcából áll a 
község. Ha tényleg az emberek véleménye 
alapján döntünk, akkor mindenkit meg kell 
kérdezni. Ez hatvan egynéhány utca.

Azt akartuk demokratikusan megkér-
dezni tőlük, hogy mi legyen az utcák neve, 
hogy ne Képviselő-testület döntsön arról, 
mindenki mást kizárva. Negatívumnak 
számít, hogy rövid és hiányos volt az elő-
terjesztés, kevés információt közöltek. Sze-
rintem mindenkitől (közigazgatási szervek, 
bankok) nyilatkozatokat kellett volna kérni 
az anyagi vonzatok miatt. Csak ezek után 
kellett volna a lakosság elé terjeszteni az 
ügyet. Ehelyett egy személy egyéni véle-
ményének testálták az egészet.

Benne van a pakliban az, hogy később 
fentről eldöntik az egészet. Kötelezik a la-
kosságot, esetleg nem biztosítják az anya-
gi segítséget, és lehetőséget sem adnak a 
saját döntésre, választásra. Megmondják, 
hogy mit kell tenni, és kész.

A Képviselő-testület március 4-i ülé-
sén hosszasan vitázott arról, hogy sok 
vagy elegendő a Jánosik György doktor 
úrnak kifizetett – havi 150 000 Ft – utazá-
si támogatás. Nem jutottak döntésre, a 
kérdést elnapolták. A március 26-i ülés 
jegyzőkönyvében 2. napirendi pontként 
szerepel ez a téma, azonban mégsem ír-
nak róla egy betűt sem. Sőt, a 2. napiren-
di pontban a 3.-at tárgyalják, 3. napirendi 
pont pedig nincs is.

Mi az oka annak, hogy míg korábban 
egyhangúlag elfogadták ezt az össze-
get, idén mégis vita tárgyát képezte? Mi 
változott? Végül milyen döntést hozott 
a testület ebben az ügyben? Ugyanis az 
orvosi ellátás költségvetésénél nem lát-
tam a táblázatban ezt az összeget feltün-
tetve. Így még következtetni sem lehet.

14 éve dolgozom az egészségügyben. 
Azóta folyamatosan tapasztalom az egész-
ségügyi dolgozók, szakemberek hiányát 
minden területen. Most 5-6 éve lehet érezni 
azt, hogy az alapellátás szakterületein (há-
ziorvos, fogorvos, védőnő, gyermekorvos) 
van a legnagyobb hiány. Ha csak 2005-től 
nézzük, amióta én itt élek, már azóta fo-
lyamatos orvoshiánnyal küzd a település. 
Volt, aki jött, volt, aki ment, sajnos volt, aki 
elhalálozott időközben. Jánosik doktor úr 
2009-ben került Jászboldogházára, kicsit 



messzebről, hiszen a település vonzás-
körzetében nem volt olyan háziorvos, aki 
jelentkezett volna. 2010 végétől pedig he-
lyettesként dolgozott györgyén is.

Többször meg volt hirdetve közben a 
györgyei orvosi praxis. De Jánosik dokto-
ron kívül senki nem jelentkezett, hiszen, 
mint mondtam nagy hiány van ezen a terü-
leten az országban. Így a testület mellette 
döntött. A kormányok ígérték folyamatosan 
a háziorvosi hozzájárulások emelését, de 
érdemi változás nem történt. Így a doktor 
úr 2012-ben kérvényt nyújtott be a testü-
lethez utazási költségeinek megtérítésére, 
amelyet meg is szavaztunk neki a fent meg-
nevezett összegben. A mai világban, ha 
szeretnénk, hogy egy jó háziorvos a telepü-
lésen maradjon, akkor az Önkormányzat-
nak azt igenis támogatnia kell. Tudok olyan 
településekről, ahol sokkal több mindennel 
segítik az orvost. Éppen azért, hogy sem-
miképpen ne hagyja el a települést. Hiszen 
az embereknek is szükségük van nemcsak 
az orvosra, hanem az állandóságra, a meg-
bízhatóságra is. 

Abszolút jogos a doktor úr igénye. Hi-
szen ha belegondolunk, akkor látszik, hogy 
szükség van rá. Az emberek többsége hoz-
zá szeretne tartozni, nem a másik orvos-
hoz. Hiszen ő itt tölti az egész munkaidejét 
és még többet is. Sok esetben jár házhoz 
a betegekhez. Ha még itt van – bár a mun-
kaideje már lejárt –, nem küldi az ügyeletre 
a betegeit, hanem munkaidőn túl is ellátja. 
A település lakosságáért dolgozik. Ráadá-
sul két györgyei embert foglalkoztat, vala-

mint szabadsága idejére helyettes orvost 
biztosít mindkét településen a napi 8 órás 
készenlét idejére, melynek anyagi vonzata 
van. Itt egy egyértelmű kérdésben vitázunk. 
Olyankor, amikor az országban orvoshiány 
van, és a doktor úrnak a lakóhelyéhez kö-
zelebbi ajánlatai is vannak. Ha akarna, el-
mehetne. De nem szeretne, hisz ez alatt a 
pár év alatt már kiépült egyfajta kapcsolat 
közte és a lakosság között. Végül a költség-
vetésbe beleépítettük az általa kért össze-
get, de tudomásom szerint ez a mai napig 
nem lett a részére kifizetve. Tehát 2013-ban 
még nem kapott utazási támogatást.

Az egészségügynek másik két kardi-
nális kérdése a védőnő és a gyermekor-
vos ügye. Mit lehet ezekről tudni?

Már lassan egy éve nincs védőnője a fa-
lunak. Németh Anna már az év elején beje-
lentette, amikor a nyugdíjasok foglalkozta-
tására vonatkozó törvények megváltoztak, 
hogy június 1-jétől nem kíván védőnőként 
dolgozni. Érthető és el kell fogadni, hisz 
nyugdíjas, bőven megdolgozott azért, hogy 
most már a családjának, unokáinak éljen, 
és átadja a helyét a fiataloknak. Így végre 
hirdetjük hivatalosan az állást. Többször 
kértem, és most sikerült is a kiírásba bele-
építeni, hogy a védőnői állással szolgálati 
lakás járjon, melyért nem kell bérleti díjat 
fizetni, csak a rezsiköltséget. Muszáj ilyen 
lehetőségeket biztosítani, s ezzel idecsalo-
gatni a szakképzett munkaerőt, mert szük-
ségünk van rá.

Novemberben jelentkezett egy fiatal 
gyermekorvos, azzal a szándékkal, hogy 

Újszilvás és Tápiógyörgye községeken kör-
zetet kíván létrehozni. A Képviselő-testület 
egyhangúlag megszavazta, hogy szeretné 
ezt, és biztosítani fogja a gyermekorvos 
által megnevezett feltételeket. Egy rende-
lőhelységet kért festéssel. Ez csak húzó-
dott-halasztódott folyamatosan. Az ügyről 
többször kérdeztük a polgármestert (ez a 
jegyzőkönyvekben nem is mindig szerepel), 
ő az ÁNTSZ-re hivatkozott, mely szerint 
akadálymenetesített rendelő kell, és miat-
tuk nem halad megfelelően az ügy. A tele-
pülés rendkívüli tartalékai terhére kívántuk 
elszámolni ezeket a költségeket. Később 
a doktornő beszélt arról, hogy nem érzi a 
település támogatását. Végül az április 29-i 
ülésen bejelentette, hogy visszalép, nem 
kíván Györgyén körzetet létesíteni. Mind-
ezt azért, mert nem látta az Önkormányzat 
akaratát. Fél év alatt nem sikerült megol-
dani az akadálymentesítést. Végzettségét 
tekintve maradhatott volna valamelyik nagy 
kórházban, mégis elhivatottságot érez arra, 
hogy ilyen kis településeken tegyen va-
lamit a gyermekekért. S nekünk nem kell. 
Szegénységi bizonyítványa ez a Györgyei 
Önkormányzatnak. Most úgy néz ki, hogy 
Újszilváson és Tápiószőlősön alakítja ki a 
gyermekorvosi körzetét.

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

MÁJUS 5. OLDAL

Füle Zsuzsanna

Senkinek nem lehet panasza, mármint 
a képviselőkre gondolok, hiszen izgalma-
san indult ez az év. Itt van mindjárt a helyi 
adók ügye. Sorozatban kaptak a györgyei 
emberek olyan értesítéseket, határozato-
kat, hogy adójukat, illetve annak 50 %-át 
(kommunális adó, gépjárműadó) márci-
us 15-ig (19-ig?) fizessék be. Ez rendjén 
volna. Csakhogy ezeket az irományokat 
zömmel március 15. után, sokan április 
elején kapták meg.  Fizessenek március 
15-ig. Igaz egy cetli volt a határozatok-
hoz tűzve, hogy ami a határozatban van, 
az nem érvényes, egészen máshogy 
kell eljárni. Nagyon izgalmas, hiszen a 
határozatot felülírja a cetli. Azt is megle-
het említeni, hogy a hetven éven felüliek 
kommunális adóját a Képviselő-testület 
sok-sok évvel ezelőtt eltörölte, most mégis 
fizetniük kellene, igaz csak 1500 Ft-ot. Ha 
ezekhez még hozzátesszük, hogy a kom-
munális adó kivetésénél a hivatkozott ren-
delet 2013. január 2-án hatályát vesztette, 
nem is tudom, mit mondhatunk. Illetve 
igen. Négyen írtunk a Polgármester Úrnak 
egy levelet, hogy a jegyző adjon számot 
a helyi adók kivetésének során tapasztalt 
hibákról, mulasztásokról, felelősségekről. 
Hát kaptunk 8 oldalt. Nincsen felelős, min-
denki sokat dolgozott, senki nem hibázott. 

Programhibára vezethető vissza minden. 
És a programhibáért ki a felelős? Ki a fe-
lelős azért, hogy teljesíthetetlen határoza-
tokat (érvénytelen rendeletre hivatkozva) 
kaptak az emberek. És aztán hogyan lesz 
a késedelmi pótlék? Határozat szerint? 
Cetli szerint? Ki tudja. A jegyző úr beszá-
molója 3 igen és 3 nem szavazattal nem 
lett elfogadva. Folytatás következik. A 
honlapon a jegyzői beszámoló hozzáfér-
hető, mindenki elolvashatja, remélhető-
leg rövidesen a jegyzőkönyv is elkészül 
(2013.04.29-ei ülésről van szó). Érdekes 
olvasmány, tipikusan nesze-semmi, fogd 
meg jól. (Nem mindenki fogja meg.)

Kísért a múlt. Március 26-ai testületi ülé-
sen tudták meg a képviselők, hogy az ön-
kormányzat az Állvány Kft-vel kapcsolatos 
perét elvesztette. Következmény 49 mFt 
fizetési kötelezettség. (Miből?) Ebből 31,5 
mFt az óvoda beruházás kivitelezői köve-
telése. Mi ez a 31,5 mFt? Senki nem tudja. 
A Bíróság megítélte, tehát valaminek csak 
lennie kell. Többlet munkát végeztek? Ezt 
az önkormányzat lényegében nem ismer-
te el. Akkor mi ez? A március 26-ai testületi 
ülésen javasoltuk, hogy induljon egy átfo-
gó ellenőrzés, vizsgálat. Erre határozat is 
született. Apropó határozat; jobban oda 
kell figyelni a képviselőknek a határozat 

elfogadott és véglegesített szövegének 
egyezőségére. Ez idáig semmiféle doku-
mentumot a testület nem kapott meg. Re-
mélem senki sem felejti el, hogy 49 mFt-
ról van szó. Ez pedig nem kevés.

Sokan kérdezték, mikor kezd dolgozni 
az új gyermekorvos. Válasz helyett olvas-
sák el az április 29-ei ülés jegyzőkönyvét. 
(A honlapon előbb-utóbb biztosan fenn 
lesz.) Az ülésen szomorú voltam. Három 
gyermeket neveltünk fel, tudom, hogy mi-
lyen fontos a gyermekorvos. Felmerülő 
kérdés, mindenkinek fontos? Miért van az, 
hogy a Képviselő-testület egységes aka-
rata ellenére valami nem jön össze? Mint 
például a gyermekorvosi szolgálat Tápió-
györgyén. A fiatal, tettre kész, szimpatikus 
doktornő elmondta, szívesen fogadták 
Újszilváson, kész a rendelője, munkáját 
elkezdhette. Ebben bízott Tápiógyörgye 
esetében is. Hát itt csalódnia kellett. Mi-
ért? Egységes Képviselő-testületi akarat 
volt, hogy legyen községünkben gyer-
mekorvosi rendelés. Akkor miért nem 
lett? Mindent megszavaztunk, amit kellett. 
Egyébként tudomásom szerint a Dok-
tornő Tápiószőlősön folytatja munkáját, 
meg persze Újszilváson. Szerencsések a 
szilvási, szőlősi gyerekek, meg persze a 
szüleik. 

Akár hiszik, akár nem, a fenti sorokat 
nem szívesen írtam.

Önkormányzati dilemmák

Józsa László képviselő

Ahogy a képviselők látják



1941 késő őszén a plébánia udvarán, 
a hősök szobra körül játszottak a kör-
nyékbeli gyerekek, amikor felállványoz-
ták a hősök szobra kastélykerti oldalát és 
rózsaszínű márványtáblát helyeztek el, 
egyetlen névvel: Szarvas Sándor. Később 
rákerült a második név: Páldi Gábor. Ők 
voltak a második világháború első hősi 
halottai Györgyén. Az elöljáróság részéről 
Miskolczi András főbíró intézte a háborús 
levelezést, a hozzátartozók hívatalos ira-
tait, a hadiözvegyi ellátásokat, az árvák 
segélyezését és a Hősök Napi ünnepsé-
geket, megemlékezéseket is. Ő mindenkit 
ismert Györgyén, Őt meg mindenki tisztel-
te a faluban. A gyászos hír hallatán Törő-
csik József esperes-plébános és Tóth Pé-
ter káplán gyászmisét celebráltak a Szent 
Anna templomban, az első györgyei hősi 
halott lelki üdvéért és ettől az időtől kezd-
ve mindig gyászmise vezette be a hősök 
napi gyertya, mécses gyújtást, ünnepsé-
get. Ez hagyománnyá vált  egészen az 
ötvenes évekig, majd a rendszerváltás 
idején, a 9o-es esztendők táján Füles La-
jos plébános úr újra bevezette ezt a szép 
szokást, hagyományt.
 1942. május utolsó vasárnapján meg-
tartott ünnepség volt az avató megem-
lékezése ennek a második világháborús 
márvány táblának. Ezen Miskolczi István 
tanító mondott emlékező beszédet, aki 
osztálytársa volt Szarvas Sándornak. 
Szólt a világháborús megpróbáltatások-
ról, az áldozatokról, a magyar katona 
hősi helytállásáról és a falu lakosainak 
kegyeletes megemlékezéséről. Elbúcsú-
zott Tőle mint osztálytárstól, kedves, volt 
baráttól, a falu becsületes, fiatal polgárá-
tól, a két árvát itt hagyó édesapától. Szé-
kely Ferenc tanító énekkara színesítette 
a gyászos hangulatú emlékidézést, majd 
egy tanuló Gyóni Géza verset szavalt. A 
két árván maradt Istvánnal és Sándorral 

magam is többször játszottam a torna-
kertben is meg a templom körüli, akkor 
még kerítetlen füves templomkertben is. 
Egyetemi éveim alatt, meg később is, ha 
a második világháborúról esett szó, min-
dig ez a gyermekkori emlék idéződött fel 
bennem. Sokszor elmondtam: büszke va-
gyok a szülőfalumra, mert ez a márvány-
tábla mindig fenn volt a hősök szobrán, 
a legvadabb időkben sem gondolt senki 
arra, hogy ezt levegye, megsemmisítse, 
ahogyan több helyen ez sajnos, megtör-
tént. A névsor a harci cselekmények előre 
haladtával, - gazdagodott, de ezt a falu 
vezetése precízen gondozta, nyilvántar-
totta és védte, ezért csak a legnagyobb 
hálával tudok gondolni azon vezetőkre, 
akik közéleti kurázsival ezt felvállalták. A 
második világháború első györgyei hősi 
halottjának kálváriája mindig foglalkozta-
tott, ezért 2002 októberében már röviden 
írtam a györgyei újságban róla és azóta 
is gyűjtöttem azokat a dokumentumokat, 
amelyek ékes bizonyítékai hősi halálá-
nak, a haza iránti áldozatának. Néhány, 
akkor rendelkezésemre bocsátott tábori 
levelező-lapról fotót készíttettem, kiállítot-
tam. Most a Don-kanyari tragédia hetve-
nedik évfordulóján élettörténetének István 
fia által megírt mozzanatai, történései és 
a hiteles dokumentum másolatok végle-
gesen elhelyezik Őt a györgyei Hősi Ha-
lottak Panteonjában.
 Ezen márványtábla itt ezen a helyen 
megidézte mindenkoron azt a rendkívül 
tragikus és történelmileg nagyon kuszált 
időket amikor az ország belekeveredett 
a második világháborúba. Teleki Pál gróf 
tragikus öngyilkossága, Jugoszlávia igaz-
ságtalan lerohanása, Görögország elfog-
lalása után a németek minden erejüket és 
befolyásukat arra használták, hogy villám-
háborúban a Szovjetuniót megsemmisít-
sék. A nagy trianoni veszteség után, a bé-

csi döntés részeredményeit féltve és azt a 
látszatot keltve, hogy a tengely hatalma-
kat támogatva, a történelmi Magyarország 
teljes területét visszakaphatjuk, - sikerült 
a kormányzót, a kormányt és a parlamen-
tet rávenni a csatlakozásra. Ebben nagy 
része volt Werth Henriknek a vezérkar 
főnökének és Bárdossy László minisz-
terelnöknek, akik mindenféle nemtelen 
diplomáciai húzásokat megtettek annak 
érdekében, hogy az óvatos és időhúzásra 
játszó kormányzót rávegyék a rossz dön-
tésre. Sikerült, mert 1941. június 26-án 
légitámadás érte Kassát és Rahó környé-
kén a Budapestre tartó gyorsvonatot és 
ez az esemény döntő volt háborúba való 
keveredésünknek. Hadat üzentünk Ang-
liának, az Amerikai Egyesült Államoknak 
és csapataink 1941. július 1-jén átlépték a 
határt. Szombathelyi Ferenc altábornagy 
parancsnoksága alatt a Kárpát- csoport-
nak nevezett gyorshadtest 40.000 fős 
alakulatai októberre már a Donyec folyóig 
nyomultak szovjet földön. Ennek a gyors-
hadtestnek volt honvédje Szarvas Sándor 
is, ami azzal járt, hogy állandóan katonás-
kodnia kellett. 1941. szeptember 1-jén a 
Dnyeper folyón egy csónakban felderítő 
útra indult néhány bajtársával és a folyó 
partjáról a szovjetek géppuska tüzet zú-
dítottak rájuk. A folyó elsodorta, így még 
arra sem adódott lehetőség, hogy idegen 
földön eltemessék, ami külön nagy fájdal-
mat jelentett családja tagjainak. Abban 
az időben még a harci események törté-
néseit pontosan rögzítették, így hősünk 
halálhírét közölték a parancsnoksággal 
és minden irat, fotó, igazolvány, tábori 
levelező-lap, térkép megvan ahhoz, hogy 
hitelesen tisztelegjünk emléke előtt. 2013. 
január 12-e a doni katasztrófa hetvenedik 
évfordulója volt. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum épületére 200 méter hosszú 1 
méter széles molinót feszítettek ki, amely-
re az áldozatok névsorát nyomtatták. 150 
négyzetméteres felületen 62.000 név sze-
repelt, annak emlékére, hogy hetven éve 
1943. január 12-én kezdődött a második 

6. OLDAL MÁJUSHelytörténet

A második világháború első 
tápiógyörgyei hősi halottja

Györgyei leventék a 30-as évek első felében, középen Pál László oktatóval.
Szarvas Sándor az ülő sor első, Varga Péter az álló sor utolsó leventéje.
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világháborúban a szovjet Vörös Hadse-
reg ellentámadása a Don-kanyarban. Na-
pok alatt szinte teljesen megsemmisült a 
200 ezer fős  második magyar hadsereg. 
Négyszer annyi ember veszett el, mint a 
mohácsi csatában. A doni katasztrófa a 
magyar hadtörténet legnagyobb veresé-
ge, idegen földön, idegen érdekekért. Ma-
gyar katonaság a keresztes háborúk óta 
nem harcolt ilyen messze hazájától. Szar-
vas Sándor sírjára senki nem tud virágot 
tenni, mert ki tudja, hogy a Dnyeper folyó 
merre, meddig sodorta, de életútja itt van, 
megvan s ezáltal emléke is. „Édesapám 
1912. július 28-án született Tápiógyör-
gyén, kisbirtokos család fiaként. Iskoláit, 
a 6 elemit és 3 ismétlő osztályt szülőfa-
lujában végezte el. Már 17 éves korában 
munkás igazolvánnyal dolgozott,-1929. 
április 1-től november 30-ig kertészeti 
munkát végzett a Györgyey Uradalmi ker-
tészetben. Fizetése: 75 kg búza, 75 kg 
rozs, 2 kg szalonna és havi 2 pengő 50 
fillér. 1931. március 15-től 1931. október 
31-ig szerződéssel dolgozott Györgyey 
Lajos Kláratelepi szőlő gazdaságában. 
Közben Levente szolgálatot teljesített, 
ahol Pál László tanító és Faragó Béla ta-
nító volt a kiképző- parancsnok. Bevonult 
tényleges katonai szolgálatra, ahonnan 
egy lapot küldött szüleinek 1935. má-
jus 11-i  keltezéssel. Azon reménykedett 
írásban, hogy ősszel talán leszerelnek. 
Közben udvarolt,- a Paskomra járt, mert a 
lánynak ott volt a tanyájuk. 1936. decem-
ber 1-jétől 1937. február 28-ig téli gazda-
sági tanfolyamot végzett eredményesen. 
1937. október 19-én házasságot kötött, 
feleségül vette menyasszonyát. 1938-ban 
megkezdődött tartalékos katonai szolgá-
lata. Katonaként szolgált Nyíregyházán, 
1938. szeptember 25-én Galántáról írt fe-
leségének,- közben  fia - 1938. augusztus 
24-én megszületett. 1939-ben ismét kato-
na volt Máramarosszigeten. 1940. május 
9-én felvették a Magyar Királyi Államvas-
utakhoz, - Szolnokra.  1940. május 31-
én ismét katona, a Bereg megyei Nagy-
lucska községből írt a családnak. 1940. 
augusztus 14-én megszületett második 
kisfia. 1941. április 7-én felvételi kérelmet 
nyújtott be a Veszprémi Fegyvergyárba, 
amely nem sikerült, mert 1941. április 
elejétől 1941. szeptember 1-jéig ismét 
katona volt, - itt lelte halálát a Dnyeper 
folyón 1941. szeptember 1-jén. 1940 szil-
veszterén 1.200 pengőért, hitelre házat 
vásárolt, amelyet feleségének kellett kifi-
zetnie segélyekből és az Édesanyja se-
gítségével. 1945-re sikerült az adósságot 
rendezniök.” Az életrajzi dátumokból vilá-
gosan kirajzolódik, hogy az Ő csapatteste 
volt a bevonuló, felszabadító egység a 
reviziós területek visszacsatolásánál. A 
Felvidék, Erdély, Kárpátalja egy részének 
visszadásánál, a magyar hadsereg bevo-
nuló egységeiként a Gyorshadtest kato-
náit ünnepelték a virágdíszbe öltözött ma-
gyar városok és őket köszöntötték a zúgó 
harangok, magyar népviseletbe öltözött 
leányok, asszonyok és ők biztosították a 
fehér lovon megérkező Kormányzó urat. 

Parancsnokuk, Szombathelyi Ferenc 

altábornagy, később vezérezredes, a 
Honvéd vezérkar főnökének sorsa is erre 
bizonyíték, mert az újvidéki események 
miatt 1946-ban a Népbíróság életfogytig-
lani börtönbüntetésre itélte és Jugoszlávi-
ának ennek ellenére kiadták, ahol előbb 
súlyosan megkínozták majd a péterváradi 
erőd falánál agyonlőtték. 1994-ben a Leg-
felsőbb bíróság bűncselekmény hiányá-
ban felmentette, rehabilitálták. Titó ezt a 
sorsot szánta Horthy Miklósnak is de az 
amerikaiak nem adták ki. Csak tanúként 
hallgatták meg Nürnbergben. Ettől akar-
ták az amerikaiak megmenteni vitéz Jány 
Gusztáv vezérezredest a 2. magyar had-
sereg főparancsnokát is, de Ő becsületes 
jó magyarként felelősséget vállalt tetteiért 
a „függetlennek hitt„ magyar hadbíróság 
előtt. A per és végkifejlete ismert. 

Szarvas Sándor hősi halálának helye 
és ideje az ide mellékelt térképen jól nyo-
mon követhető, hisz a  magyar gyorshad-
test előretörését mutatja 1941. július 10-e  
és október 30-a  között. A halálát okozó 
közvetlen harci cselekmény helye és idő-
pontja 1941. augusztus 31-e és szeptem-



ber 6-a között zajlott le. Most, 2013. július 
28-án 101 éve, hogy született és 72 éve 
halott. Nem lehet megindultság nélkül né-
zegetni régi fotóit, igazolványait és a szü-
lői szeretettől, családi gondoskodásról, 
apai rajongástól áradó tábori levelező-
lapjait. Ott messze az orosz földön gon-
dolatai az Ebeczki dűlön jártak, néhány 
hold földjének gyarapításán gondolkodott 
és Édesanyja megnyugtatta a rózsaszínű 
tábori levelező-lapon, hogy Édesapja a 
sarnyút összegyüjtötte, minden rendben 
van, csak a jó Istenhez fohászkodjon, 
az megsegíti. Kedves, közvetlen egyéni-
sége, értelemtől, jóságtól sugárzó fiatal 
arca, gondosan ápolt ruházata, fénylő 
csizmája a régi paraszti világnak, életnek, 
magatartásnak a múltba vesző jegyeit, 
motívumait üzenik hét évtized távlatából 
is. Az osztrák császár, utolsó magyar ki-
rály IV. Károly trónörökösének, Dr. Habs-
burg Ottónak, a Páneurópai Unió elnöké-

nek 1992. május 4-i emlékező virágai ott 
a szobor gesztenyefái  alatt, a Dnyeper 
folyón bekövetkezett tragédiát is meg-
idézték. Szarvas Sándor hősi halála előtt 
is tisztelgett Kéri Kálmán vezérezredes, 
a 2. magyar hadsereg egyik tábornoka 
1993. május 30-án, amikor a györgyei  
hősök emlékműve előtt többek között 
ezeket mondotta: „…Valami értelme kell, 
hogy legyen annak, hogy behívnak. Hát 
volt. Először azért, mert úgy véltük, hogy 
a trianoni békeszerződésben a több mil-
liónyi magyar elszakítva. Úgy véltük, 
igazságos az a küzdelem, amit akartunk 
azért folytatni, hogy keblünkre öleljük 
őket és ismét magyar fennhatóság alatt 
élhessék magyar életüket. Nem hódítani 
akartunk mi, nem akartuk mi bekebelez-
ni sem a határainkon túl élő szlovákokat, 
románokat, horvátokat, magyarokat. Hát 
kérdem,- igazságtalan volt-e azért ismét 
felvenni az egyenruhát és erőt adni ama 
kívánságunknak, hogy magyar és ma-
gyar együtt élhessen…Nem az volt a cél, 
hogy elpusztuljatok, hanem, hogy védjé-
tek azt, ami a miénk volt. Védjétek ennek 
a földnek minden talpalatnyi földjét, mert 
úgy véltétek, hogy ez kötelesség!„ Vitéz 
nagybányai Horthy Istvánné a világhábo-
rúban hősi halált halt kormányzó-helyet-
tes özvegye 2000-ben tisztelgett a hősök 
emléke előtt Tápiógyörgyén, most meg a 
hetvenedik évfordulón Natalija Nyikityina 
orosz regény írónő: „Egy magyar pilóta, 
aki legyőzte a háborút” című regényéhez 
írt egy előszót, amely úgy gondolom záró 
gondolata lehet a Szarvas Sándor emlé-
ke előtti tisztelgésnek, annál inkább, mert 
a regény minden szovjet és magyar kato-
nának, tisztnek és tábornoknak szól, akik 
a második világháború harcmezein lelték 
halálukat. „Szeretném kifejezni, mennyi-
re meghat ennek a könyvnek a létezése, 
ami egymagában kimutatja az együtt-
érzést oroszok és a magyarok között. 
Férjem repülőgépével egy alig ismert kis 
orosz falu mellett zuhant le és vesztette 
életét. Katonaként, kötelességét teljesít-
ve, egy olyan háborúban maradt ott örök-
re, amelyben ugyanolyan fiatalok harcol-
tak a másik oldalon is, akik férjek, apák 
lehettek volna, meghódíthatták volna  a 
végtelen eget, ha nem egymást gyilkolni 
küldik őket. Adja a Mindenható, hogy ez 
a könyv hozzájáruljon nemzeteink ösz-
szefogásához és egy igazságos jövő ki-
alakulásához. Nem lehetünk ezért elég 
hálásak. özv. Horthy Istvánné.” Nekem 
történelmi, irodalmi tanulmányaim során 
Várna, Mohács, Rákos, Isonzó, Doberdó, 
Voronyezs, Alekszejevka, Nyikolajevka 
Babits Mihály: „Húsvét előtt”-jét intonál-
ta mindig, ezért tisztelgő dolgozatomat 
ezzel fejezem be, mintegy az emlékezés 
koszorúját elhelyezve: „…Ó béke! béke! 
legyen béke már! Aki halott, megbocsát, 
ragyog az ég sátra. Testvérek, ha túl le-
szünk, sose nézünk hátra! Ki a bűnös, ne 
kérdjük, ültessünk virágot, szeressük és 
megértsük az egész világot: egyik rész a 
munkára, másik temetésre: adjon isten 
bort, búzát, bort a feledésre!”

8. OLDAL MÁJUSHelytörténet

Bihari József
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1944. február 21-én, ezekben a tra-
gikusan nehéz időkben özv. Horthy 
Istvánné, gróf  Edelsheim Gyulai  Ilo-
na  Pest vármegye főápolónője vizs-
gáztatta a györgyei fiatal asszonyokat, 
lányokat a mozi helyiségében, miután 
Zöldkeresztes tanfolyamot végeztek. 
Horthyné ebben az időben humanitári-
us szolgálatként  dolgozott a vári szikla 
kórházban, sebesült katonákat szállító 
vonatokon és járta az országot Vörös-
keresztes, Zöldkeresztes tanfolyamok 
ügyében. Szakmai hozzáértésével, 
megértő kedvességével, szerénysé-
gével mindenütt a legmelegebben 
fogadták, üdvözölték, ünnepelték. A 
munkába, jószolgálatba meneküléssel 
próbálta feledtetni azt a családi tragé-

diát, amit akkor élt át, amikor férje a 
kormányzó-helyettes 1942. augusztus 
20-án gépével egy alig ismert orosz 
falu határában lezuhant gépével. A 
gyász, a tragédia az árván maradt 
egyetlen fiának szeretete és a Horthy 
család tagjai felett gyülekező egyre ko-
morabb felhők vitték a felelősségteljes 
szolgálat fáradságos teendőinek ellá-
tásába, vállalásába. Ennek epizódja 
volt a tápiógyörgyei program, ahová 
egyébként vitéz Endre László Pest 
vármegye alispánja is elkisérte. A vizs-
ga után a községháza nagy tanácster-
mében megtartott  ebéd után, amely-
nek háziasszonya Dr. Németh Jenőné 
volt, Horthyné megköszönve a szives 
vendéglátást,- beült megkülöböztetett 
jelzésű kis autójába és maga vezette 
kocsijával elhajtatott. Leírhatatlan ele-
ganciája, kedvessége, érdeklődése, 
őszintesége mindenki szívébe belopta 
magát, grófnő volt a szó nemes értel-
mében, feledhetetlen egyéniségével, 
fiatalos szépségével. Így őrizte Őt 
mindenki a nemzeti tragédia idején, a 
gyászos időkben, akkor is, amikor né-
metországi, portugáliai több évtizedes 
száműzetésben, emigrációban élt és 
csak gondolatban lehetett a találkozás 
emlékeit megidézni. A háború okozta 
gyászos események, az egyéni meg-
próbáltatások idején ez az esemény 
kellemes emlékként maradt meg Tá-
piógyörgye legendáriumában, ezért a 
rendszerváltás után elhatároztam, - a 
község vezetőivel egyeztetve, - tudósí-
tom a falu ragaszkodásáról, köszöne-

téről, volt györgyei tanítványai hűségé-
ről, becsüléséről. 

Többszöri levélváltás után, a millen-
niumi ünnepségek táján, 2000 május 
utolsó vasárnapjának délelőttjén az 
1944-es fogadás kontinuitását biz-
tosítandó Németh doktor úr lányát, 
Dr. Büky Gyulánét kértem fel a há-
ziasszonyi teendők ellátására, aki 
szivesen eleget tett ezen kérésemnek 
és vele hoztuk le a Gellért szállóból 
Petényi Csaba autóján, az Ő vezeté-
sével özv. Horthy Istvánnét. Itt a Hő-
sök Kertjében nagy szeretettel, sokan 
kiváncsiskodóan, nagy virágcsokorral 
fogadták és az ünnepség keretében 
Józsa László polgármester úr az újra 
vésett márványtáblák előtt adta át a 
falu kitűntetését, a „Tápiógyörgyéért” 
emlékérmet és a vele járó díszokle-
velet. Horthynét meghatotta, hogy 
a falu ötvenhat év távlatából is ilyen 
nagy szeretettel gondol azokra a drá-
mai időkre, történésekre. Sokan pedig 
meghatóan nézték a nyolcvankét éve-
sen is elegáns, vonzó grófnőt. Ezek az 
ünnepi percek egyben a falu önbecsü-
lését meg az eltelt ötvenhat esztendő 
iránti tiszteletet, a történelem igazság-
tételét, a történelem felülnézetből való 
megitélését jelentették. Ezért voltak 
felemelőek azok számára, akik nem 
kíváncsiságból, hanem egy hiteles 
történelmi tanú iránti tiszteletből jöttek 
oda a hősök szobra előtti gesztenye 
fák alá. A hősök ünnepén sem meg a 
könyvtárban sem mondott beszédet. 
Egyre csak az mondogatta: „ köszö-
nöm, hogy itt lehetek köztetek ! ” Kó-
rusban a válasz: „ Köszönjük, hogy el 
tetszett jönni !” „ Hogy  vagytok? Mesél-
jetek, mi történt veletek ? Hány unoká-
tok van ? Nekem kilenc dédunokám.”  
A könyvtári találkozón körbejár egy 
régi fotó felnagyított másolata, amely 
1944-ben készült és felirata szerint: 
„vitéz nagybányai Horthy Istvánné, 
Edelsheim Gyulai Ilona grófnő, a kor-
mányzó-helyettes özvegye elhagyja a 
györgyei mozihelyiséget.” A beszélge-
tés után a tápióbicskei „ Vadász ” étte-
remben fejeződött be a napi program, 
ahol a polgármester unicummal a  ke-
zében egy rövid pohárköszöntőt mon-
dott s Horthyné egy kedves mosoly 
kiséretében egy elegáns kristályvizes 
pohár emeléssel válaszolt. Most, hogy 
a világlapok, televízió, rádió közölte 
halálhírét, Tápiógyörgye történelmet 
ismerő, becsülő népe őszinte tisztelet-
tel, hálával, részvéttel gondol özv. Hor-
thy Istvánnéra, és azt kívánja, hogy ott 
a kenderesi Horthy család sírboltjában 
örök álma felett a csillagok vigyázzák a 
békét, nyugodalmat.

Hálával, szomorú  szívvel búcsúzunk
Horthy Istvánnétól

Horthy Istvánné 1944. február 21-én Tápiógyörgyén a leventék sorfala között 
elhagyja a Mozi épületét

Közélet, kultúra
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Tápióbicske és Nagykáta minden évben 
színes, egész napos, közös rendezvénnyel, 
élő csatabemutatóval emlékezik meg az 
1849. április 4-én lezajlott, a magyar hon-
védsereg hosszú, küzdelmes, de végül győ-
zelemmel végződő ütközetéről.

Az idei április negyedike délutánján is-
kolánkból egy felsős és egy alsós diákcso-
porttal indultunk a „tápióbicskei csatába”. 
Érkezésünk után terepszemlét tartottunk. 
A kedvezőtlen időjárás ellenére népes kö-
zönség látogatott ki a dicső csata egykori 
helyszínére. Árusok sokasága kínálta népi 
motívumokkal díszített portékáit, használati 
tárgyait, ruháit, harapnivalóit és innivalóit. 
Körsétánk után letáboroztunk egy jó kilátást 
ígérő helyre, és nagyon vártuk a rendez-
vény fénypontját jelentő „élő történelemóra” 
kezdetét a Tápió partján. A megnyitó vers, 
ünnepi beszéd, zene és koszorúzás után 
elfoglalták helyüket az ütközetet korhű jel-
mezben újrajátszó magyar és császári lo-
vasok, gyalogosok. A cél, a csata központi 
eleme: a híd birtoklása volt.

Az osztrák és a magyar csapatok meg-
iramodtak egymás felé. Ágyúk félelmetes, 
mély durrogása, fegyverek pufogása, ösz-
szeütött kardok csengése hitette el velünk, 

hogy a csata részesei vagyunk mi magunk 
is. Számomra egyelőre megfejthetetlen, 
hogy a lovak miért nem bokrosodtak meg 
a robbantások hanghatásaitól, a füsttől és 
a szétrepülő sárdaraboktól. A katonák a fo-
lyón többször átgázoltak, majd összecsap-
tak, hogy célba vegyék, vagy éppen védjék 
a jelképes Tápióbicske területét. Minden 
perc izgalmakat, meglepetéseket tartoga-
tott. Csak azok bánhatták, akik nem voltak 
ott. A mozgalmas jeleneteket és a történel-
mi hátteret egy hadtörténész magyarázta el 
csata közben, természetesen kihangosítva 
a több ezer néző számára.

Többet tudhattunk meg Sebő, Klap-

ka, Damjanich, Görgei, Kiss, Leiningen, 
Földváry és mások e helyhez fűződő tette-
iről. Különösen érdekes, hogy Jókai Mór a 
tápióbicskei történések két mozzanatát is 
átültette „A kőszívű ember fiai” című regé-
nyébe.

A tápióbicskei hagyományőrzők nagy-
szerű rendezvénye gazdag kulturális, tör-
ténelmi élménnyel szolgált valamennyiünk 
számára. Köszönet Lajos tanár úrnak, kísé-
rő pedagógusunknak, és mindenki másnak, 
aki részt vett utazásunk szervezésben. Ta-
lálkozzunk jövőre ugyanitt!

Tápióbicskei
csata

A tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolában felkértek, hogy társaimmal 
tartsunk elsősegély bemutatót minden 
évfolyamban. Egyrészt, hogy a tanulók 
elsajátíthassák az elsősegélynyújtás és új-
raélesztés legfontosabb lépéseit, másrészt 
pedig bíztunk abban, hogy pár diák kedvet 
kap a versenyzéshez is. Reményeink va-
lóra váltak. Gálné Dömők Gyöngyi tanár-

nő felkeresett, hogy jelentkezett 5 diák. A 
Csapat. Tagjai: Laczkó Klaudia, Molnár 
Milán, Gabella Zsuzsanna, Vágány Dáni-
el, Miskolczi Alexandra. A felkészüléseket 
csütörtök délután és szombat délelőtt tar-
tottuk. Nagyon hamar összehangolódtak, 
és elsajátították a szükséges tudást.

Öröm volt látni őket, hogy milyen nagy 
lelkesedéssel járnak az edzésekre, és mi-
lyen szeretettel fordulnak felém.

A városi versenyt március 29-én ren-
dezték Cegléden. Életem egyik legszebb 
pillanata volt, mikor meghallottam, hogy 
az „Elsősegélynyújtók” csapata elnyerte 
az első helyezést. Gőzerővel készülhet-
tünk volna a megyei versenyre, ami május 
11-én Biatorbágyon lesz. Sajnos csapa-
tunk megbomlott, egyéb iskolát képviselő 
elfoglaltságok miatt. De nem hátráltunk 
meg! Új csapatot kovácsoltunk. A „régiek-
ből” megmaradt Molnár Milán és Miskolczi 
Alexandra. Az új, de legalább olyan ügyes 
tagok: Kamuti Harmat, Bozóki Anna és Pál 
Alexandra.

Nagy bizalommal fordulok feléjük is, 
mert tudom, hogy nem fognak csalódást 
okozni.

Ezúton szeretném megköszönni Gyön-
gyi néni munkáját és támogatását, aki időt 
és energiát nem kímélve végig velünk van. 
Természetesen Lajos tanár urat sem hagy-
hatom ki, aki mindig nagy szeretettel és jó 
kedvvel ugrott be, ha segítség kellett.

Hajrá Elsősegélynyújtók!

Életmentés 
alapfokon

Kamuti Harmat

Füleki Nikolett

GRATULÁLUNK !
 

Csikszentmihályi Róbert Munkácsi 
díjas, Érdemes Művész, a szobrászat 
minden műfajában maradandót alkotó 
művészi pályája elismeréseként, 2013 
március 15-én Kossuth díjat vehetett át 
a köztársasági elnöktől.

Tápiógyörgye helyi kitüntetéseként 
adományozható emlékérmet 1992-ben 
Csíkszentmihályi Róbert alkotta.

Büszkék lehetünk arra, hogy egy Kos-
suth díjas művész alkotását adhatjuk 
mindazoknak kik sokat tettek, tesznek 
jófalunkért Tápiógyörgyéért.

A Művésznek ezúton gratulálunk, jó 
egézséget, töretlen munkakedvet, az 
alkotás újabb és újabb örömeit kivánjuk. 

Józsa László
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Tanulmányi versenyek 
az alsó tagozatban

Alsós matematika verseny: II. évfolyam: 
I. hely - Molnár Márk 2.b., II. hely - Nagy 
Márton 2.b., III. hely - Árvai Ágoston 2.a., 
III. évfolyam: I. hely - Dömők Gréta 3.a., II. 
hely - Ohnsorge Nóra 3.a., III. hely - Somogyi 
Kinga 3.b., Kiss Dániel 3.a., IV. évfolyam: I. 
hely - Takács Csaba 4.b., II. hely - Jordanov 
Bence 4.a., III. hely - Farkas Dávid 4.a., An-
gyal Sándor 4.a.

Helyesírás: II. évfolyam: I. hely - Molnár 
Márk 2.b., II. hely - Lakatos Olívia 2.a., Lovas 
Bence 2.a., Nagy Márton 2.b., III. évfolyam: 
I. hely - Ohnsorge Nóra 3.a., II. hely - Dömők 
Gréta 3.a., III. hely - Somogyi Kinga 3.b., IV. 
évfolyam: I. hely - Gere Henriett 4.a., II. hely 
- Gazsi Zoltán 4.a., III. hely - Jordanov Bence 
4.a.

Szépolvasási verseny: I. évfolyam: I. hely 
- Bagyinszki Nikolett 1.a., II. hely - Juhász 
Dávid 1.a, III. hely - Pikács Bianka 1.b., II. év-
folyam: I. hely - Molnár Sarolta 2.a., II. hely - 
Nagy Márton 2.b., III. hely - Juhász Máté 2.a., 
III. évfolyam: I. hely - Ohnsorge Nóra 3.a., 
Varró Ivett 3.a., II. hely - Bugyi Patrícia 3.b., 
III. hely - Somogyi Kinga 3.b., IV. évfolyam: 
I. hely - Marton Julianna 4.b., II. hely - Gere 
Henriett 4.a., III. hely - Jordanov Bence 4.a.

Szépírás: I. évfolyam: I. hely - Bagyinszki 
Nikolett 1.a., II. hely - Kovács Zsolt 1.b., III. 
hely - Rédei Renáta 1.a., II. évfolyam: I. hely - 
Csordás Anna 2.a., II. hely - Benedek Balázs 
2.a., III. hely - Kiss Szilvia 2.a., III. évfolyam: 
I. hely - Somogyi Kinga 3.b., II. hely - Dömők 
Gréta 3.a., III. hely - Varró Ivett 3.a., IV. évfo-
lyam: I. hely - Kisignácz Tamara 4.a., II. hely 
- Klement Martin 4.b., III. hely - Gazsi Zoltán 
4.a.

Rajz: I-II. évfolyam: I. hely - Csordás Anna 
2.a., II. hely -  Szűcs Klaudia 1.a., III. hely - 
Kovács Levente 1.b., III-IV. évfolyam: I. hely - 
Marton Julianna 4.b., II. hely - Somogyi Kinga 
3.b., III. hely - Megyes Martin 3.a.

Testnevelés fiúk: I. évfolyam: I. hely - Siroki 
László Krisztián 1.b., II. hely - Kiss Máté 1.a., 
III. hely - Árvai Benjámin 1.b., II. évfolyam: I. 
hely - Beleki Attila 2.b., II. hely - Molnár Márk 
2.b., III. hely - Juhász Máté 2.a., III. évfolyam: 
I. hely - Kiss Dániel 3.a., II. hely - Megyes 
Martin 3.a., III. hely - Vaprezsán Márk 3.b., 
IV. évfolyam: I. hely - Pikács Bence 4.a., II. 
hely - Végh Krisztián 4.a., III. hely - Lakatos 
László 4.a.

Testnevelés lányok: I. évfolyam: I. hely - 
Pikács Bianka Renáta 1.b., II. hely - Sándor 
Izabella 1.a., III. hely - Vámos Csenge 1.b., 
II. évfolyam: I. hely - Szász Réka 2.a., II. 
hely - Czifra Ramóna 2.b., III. hely - Vágány 
Bernadett 2.a., III. évfolyam: I. hely - Dömők 
Gréta 3.a., II. hely - Bayer Nikolett 3.a., III. 
hely - Kovács Kira 3.a., IV. évfolyam: I. hely - 
Marton Julianna 4.b., II. hely - Csomay Fanni 
4.a., III. hely - Hugyik Réka 4.b.

A Szivárvány újság egész éves levelező 
versenyén ORSZÁGOS DÖNTŐBE jutott ta-
nulóink: kis nyelvész: Juhász Dávid 1.a. osz-
tályos tanuló, aki 7. helyezést ért el, Szabó 
Boglárka 2.b., matematika: Bagyinszki Niko-
lett 1.a., Szász Réka 2.a., a versenyek még 
folyamatban vannak.

Alsó tagozatos munkaközösség

2013. márciusában 7. évfolyamos di-
ákként egy pályázat keretén belül „határ-
talanul” Erdélyben jártunk a boldogházi 
diákokkal együtt. Március 22-28-ig felejt-
hetetlen élményben volt részünk. A  rossz 
időjárás ellenére mindenki jól érezte ma-
gát. A szállásunk Székelykeresztúron 
volt, egy gimnáziumi kollégiumban. 
Ezen a héten megismerkedhettünk Er-
dély történelmével. Rengeteg csodálatos 
helyet járhattunk be: Petőfi Sándor nyo-
mában Székelykeresztúrt, a gyönyörű 
Marosvásárhelyet, Dracula gróf szülő-
házát Segesváron. Megtekintettük a régi 
nagy Magyarország határát az ezeréves 
határt, valamint a tordai és a parajdi só-
bányát. Szovátán a magas sótartalmú 
Medve-tavat és Farkaslakán a Gyilkos-
tavat. Bejárhattuk a híres Csíki-meden-
cét és Csíksomlyó környékét. Sajnos az 

idő viszontagságai miatt a Tordai hasa-
dék bejárása kimaradt. A csoport renge-
teg varázslatos helyen járt még, köztük 
Berethalmon, Fehéregyházán, Békás-
szorosban, Székelyudvarhelyen, Király-
hágón és a híres Korondon. Az utolsó két  
napot Tápiógyörgye testvértelepülésén 
Torockón töltöttük. Az utolsó napon Ko-
lozsvárra mentünk, ahol is az igazságos 
Mátyás királyunk szülőhelyét tekinthettük 
meg. Sajnos eljött a hazaút ideje, min-
denki szép emlékekkel indult haza. Az 
utazás hosszú és fáradalmas volt hazá-
ig. Boldogházán könnyes búcsút vettünk 
újdonsült barátainktól. Remek barátságok 
születtek és azóta is tartanak. Kísérő ta-
náraink voltak Ilonka Zoltán igazgató úr, 
Inges Szilvia tanárnő és Juhász Attila ta-
nár úr. Köszönjük segítő munkájukat.

Lengyel Viktória 7.a

Erdélyben jártunk

A nyugdíjról szóló törvény alapján az 
öregségi nyugdíj folyósítását – a mun-
kavégzési jogviszony kezdő hónapját 
követő hónap első napjától a jogviszony 
megszűnése hónapjának utolsó napjáig 
– szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas köz-
alkalmazotti jogviszonyban, kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, állami vezetői 
szolgálati jogviszonyban, közszolgálati 
jogviszonyban, bírói szolgálati viszony-
ban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati 
viszonyban, ügyészségi szolgálati vi-
szonyban, fegyveres szervvel hivatásos 
szolgálati viszonyban, vagy a Magyar 
Honvédséggel szerződéses vagy hivatá-
sos szolgálati viszonyban áll. A 2013. ja-
nuár 1-jén a felsorolt jogviszonyban álló, 
öregségi nyugdíjban részesülő személy 
foglalkoztatásának tényét köteles volt 
2013. április 30-ig bejelenteni a Nyug-
díjfolyósító Igazgatóságnak. Ha a jogvi-
szony továbbra is fennáll, úgy a nyugdíját 
2013. július 1-jétől kezdődően szünetel-
tetni fogják. Itt jegyezném meg, hogy a 
szüneteltetés nem megszűnést jelent. 
Tehát nem veszíti el a nyugdíjjogosultsá-

got. Csak amíg dolgozik, addig a nyugdí-
jat nem folyósítják! Vagyis szüneteltetik!

De az öregségi nyugdíj szünetelésé-
nek időtartama alatt az érintett nyugdí-
jasnak minősül.

Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérel-
mére újra folyósítható, ha igazolásra ke-
rül, hogy a munkavégzés megszűnt.

A hivatkozott rendelkezést a korhatár 
előtti ellátásban (nyugdíjas, de még nem 
töltötte be a 62. életévét) részesülőkre és 
a fegyveres szervek hivatásos állomá-
nyú tagjainak szolgálati járandóságára 
ugyanúgy alkalmazni kell.

Ugyanakkor a fent említett szünetelte-
tés csak a felsorolt jogviszonyok esetén 
áll fenn. Ha valaki mondjuk közalkalma-
zott ápolónő, akkor a nyugdíjat szüne-
teltetik, de ha kilép mint közalkalmazott 
és visszaveszik megbízási szerződés-
sel, vagy munkaviszonyosként, akkor a 
nyugdíj továbbra is jár a fizetéssel együtt. 
A kikerülő megoldás mindig a törvény 
szavaiban kerül elrejtésre, így érdemes 
azt szószerint áttanulmányozni!

Nyugdíjban részesülők közszférában való foglalkoztatása

M. Zs.



Idén is, mint minden évben, ma-
jális napján hajnali ébresztővel 
köszönttöttük a település lakóit. Fél 
ötkor már gyülekeztünk a zeneiskolá-
nál. Még félhomály volt, amikor az első 
dallamok elhangzottak a nagy- és kis-
zenekarosoknak köszönhetően. A korai 
indulásnak hála, mi voltunk az elsők, 
akik láthattuk a falu szép lányainak há-
zainál felállított és feldíszített májfákat. 
Jóleső érzés volt látni a még fáradt, de 

mosolygós arcokat a kapukban, amint 
hallgatták a nekik szóló muzsikát. Idén 
a kiszenekarosok végeztek később, 
hiszen ők Tápiószelére is átutaztak 
eme korai órákban. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a fuvarosoknak – a Kis-
Malom Kft.-nek és a tápiószelei Ka-
zinczi Istvánnak és feleségének, Már-
tinak – a segítséget abban, hogy 2013. 
május 1-jén se mindennapi módon éb-
redtek Tápiógyörgye lakosai.

A Független Magyar Szalon Képző-
művészeti Egyesület vezetősége, tag-
sága, a Tápió-vidék művészetet szere-
tő, támogató közönsége őszinte szívvel, 
szeretettel, nagyrabecsüléssel köszönti 
az alkotót és örömmel veszi kézbe ezt a 
színes, igényes kis katalógust, mintegy 
ősszegzéséül annak a sok szép kiállítás 
sorozatnak, amelyet már maga mögött 
tudhat a festőművész. A szűkebb pát-
riában, a Tápió mentén és sok más vá-
rosban, faluban megrendezett kiállítás 
elismerése, sikere, alkotásra serkentő 
véleménye összegződik ebben a színes 
füzetecskében, jövőbeli maradandóságot 
biztosít azáltal, hogy az ország legjelen-
tősebb közgyűjteményeinek polcára ke-
rül. Örömet jelent azoknak, akik a jövőbe-
li kiállításokon kézbe vehetik, magukkal 
vihetik a látottak színes reprodukcióit, a 
verniszázs élményét, emlékét.

Tápiószele, a fiatal város kulturális éle-
tének egy jelentős képzőművészeti vonu-
lata, amely a nagybányai festők társasá-
gához tartozó Börtsök Samu munkássága 
révén került az ország képzőművészeti 
vérkeringésébe egy újabb színfolttal, do-
kumentummal gazdagodik, terebélyese-
dik. Ez a mai egyre zordabbá váló időben 
jelentős dolog, művészettörténeti ese-
mény, mert a katalógus műnyomó színes 
kartonja összefoglalóan magába zárja a 
művész Tápió vidéki elkötelezettségét, 
kitartó alkotói következetességét, konok 
bátorságát, fáradhatatlan alkotói energi-
áját, emberi szerénységét. Benne érez-
zük a művészeti alkotások iránti alázatát, 
kapcsolatteremtő készségét, képzőmű-
vészeti iskolák legjobb hagyományainak 
tiszteletét, a tanulság levonásának kész-
ségét, felhasználását.

 Összegződik ebben több évtizedes 
alkotó munkájának hűsége, kitartása az 
egyre tudatosabbá váló komponáló kész-
sége, ecsetkezelése, az a honismereti 
tisztelet, tudatosság, ahogyan például 

a Tápió-vidékének tájait, jeles házait, 
a táj, az évszak változásait ecsetével, 
színkeverésével faroston, vásznon a női 
lélek ihletettségével megkomponálja. Ez 
az alkotói készség, tudatosság, mester-
ségbeli jártassága hozza magával azt 
az önbizalmat, alkotói kedvet, mester-
ségbeli fogások kiteljesedését, amivel 
alkotásainak festményeinek őszintesége, 
változatossága, színessége arra a József 
Attila-i gondolatra rímel, amely szerint a 
mű nem annyira a művész, mint inkább 
azok által él, akik szeretik a művészetet 
és azért szeretik, mert keresik benne 
az emberséget. Itt pedig ezt érezzük és 
ezért alakul munkája, művészete köré 
baráti társaság, elismertség, érdeklődő 
figyelem.  Ezek hozzák magukkal a meg-
hívásokat, kiállításainak igényességét és 
a sok-sok elismerő köszönetet, biztatást, 
nemzetközi érdeklődést, vásárlási ked-
vet, a néző lelkében, ízlésében azt  az ér-
zést, – az alkotó számára a legnagyobb 
elismerést jelentő véleményt, – hogy 
„ezt a képet szívesen látnám otthonom 
falán„. Ez az érzés, vélemény azáltal 
alakul a nézőben, ahogyan ráérez az al-
kotó őszinteségére és igényességére. A 
katalógus sorjázó színes reprodukciói, a 
művészeti alkotások a szó legnemesebb 
értelmében az alkotó művészi tehetsé-
géről, rajzkészségéről, művészi módon 
művelt ecsetkezeléséről, a színek iránti 
érzékenységéről, komponálási adott-
ságairól, olyan művészi talentumokról 
tanúskodnak, amelyet szeretni, megbe-
csülni, támogatni érdemes.

 Megtanult nyitott szemmel járni a vi-
lágban és képzőművészeti tevékeny-
ségében a maga útját járja a realizmus 
vezérlő csillagán. Meg tudja mutatni fes-
tészetén keresztül, kiállítás sorozatain, 
hogy mi a szép, érték, maradandó a mi 
kis világunkban, legfőképpen pedig a ter-
mészetben, az épített környezetben, a zi-
vataros magyar történelem évszázadokat 

átívelő tanúiban, váraiban, kastélyaiban, 
néprajzi rekvizítumaiban. Opuszaiban 
benne érződik a nagybányai, szolnoki, 
hódmezővásárhelyi iskola legjobb ha-
gyományainak, eszközeinek, fogásainak, 
motívumainak tisztelete, továbbélésé-
nek akarása és megvalósítása. Ha egy 
mondatban akarom megfogalmazni e kis 
katalógus művészettörténeti konzekven-
ciáját, akkor azt mondom: egy realista 
ábrázolással, az alföldi tájképfestészet 
legnemesebb hagyományait követő, sa-
játos képi látásmóddal megáldott művész 
tisztelgése a magyar nemzet történelme 
előtt, gazdag képzőművészeti értékei 
gazdagításának szándékával. Illyés Gyu-
lával szólva: „Haza a magasban”, Aba 
Novák Vilmos művészi jelmondatával: 
„Ars longa, vita brevis”. „Az élet rövid, a 
művészet örök”.

Bihari József, a Független Magyar Sza-
lon Képzőművészeti Egyesület elnöke  

Egy györgyei kiállítás utóélete 
2o13. január 22-én, a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából a györgyei könyvtár és 
faluház vezetői, munkatársai képzőmű-
vészeti kiállítással tisztelegtek Kölcsey: 
Himnuszának születése és a magyar tör-
ténelmet mindenkor megidézni tudó zse-
nialitása előtt. Jancsovicsné Bakosi Má-
ria tápiószelei festőművészt hívták meg 
és válogatott festményeiből egy nagyon 
igényes kiállítást rendeztek a könyvtár-
ban. A vendégfalakon sorjázó képzőmű-
vészeti alkotások tovább erősítették a 
faluban évtizedekkel ezelőtt megindult 
kezdeményezést, amely a képzőművé-
szeti életet, vizuális kultúrát hívatott gaz-
dagítani. A kiállítás kezdeményezése. 
megrendezése. a szép számú közönség 
elismerő véleménye, a fogadás meghitt-
sége, szeretete hozta azt a döntést az 
alkotóban, hogy egy jól szerkesztett, 24 
színes repródukciókból  álló kis kataló-
gust készíttet 200 példányban, amelyhez 
szívesen írtam az itt közzé tett ajánlást, 
mert gondolata ott született a györgyei 
könyvtárban azon a havas, zuzmarás téli 
nap délutánján.

Közélet, kultúra12. OLDAL MÁJUS

Jancsovicsné Bakosi Mária „Szép 
magyar tájak„ című katalógusa elé

Ha május 1-je van, akkor hajnali az ébredés

Füle Zsuzsanna

B.J.

Hirdessen Ön is a 
Faluújságban

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

Hirdetési árak:

1/1 oldal: 10.000 Ft
1/2 oldal: 7000 Ft
1/4 oldal: 4000 Ft
1/8 oldal: 2500 Ft
1/16 oldal: 1500 Ft
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2013. április 13-án az Országház Fő-
rendiház termében szerepelhettek azok a 
torockói vendégek, akik a „Hungarikumok 
és nemzeti értékek a parlamentben” című 
konferenciára kaptak hivatalos meghívót. 
A rendezvény szervezője az Országgyű-
lés alelnöki titkársága, valamint a 2012-
ben alakult Hungarikum Bizottság volt, 
melynek törvény szerinti feladata a nem-
zeti értékek azonosítása, rendszerezé-
se és védelme, a Magyar Értéktár és a 
Hungarikumok Gyűjteményének összeál-
lítása révén. Az ülést Lezsák Sándor az 

Országgyűlés alelnöke vezette. A meghí-
vott előadók, művészek, intézményveze-
tők és politikusok az értékőrzés egy-egy 
meghatározó elemét ismertették a részt-
vevőkkel.

Az eseményen bemutatkoztak az 
UNESCO szellemi kulturális örökségei 
között szereplő magyar vonatkozású ele-
mek: a mohácsi busójárás, matyó népmű-
vészet, solymászat, valamint a táncház 
módszer, mint a szellemi kulturális örök-
ség átörökítésének magyar modellje. De 
megismerkedhettek az érdeklődők az 

UNESCO Világörökség részét képező 
tájakkal is: Budapest Duna-partok, Budai 
Várnegyed és az Andrássy út, Hollókő 
ófalu és környezete, az Aggteleki-karszt 
és a Szlovák Karszt barlangjai, az Ezer-
éves Pannonhalmi Bencés Főapátság és 
természeti környezete, Hortobágyi Nem-
zeti Park, Pécs (Sopianae) ókeresztény 
temetője, Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj, 
a Tokaji történelmi borvidék. Beszámolót 
hallhattak továbbá a herendi porcelánról 
és a pálinkáról.

A határon túli értékeink közül Torockó 
történelméről, népi hagyományairól Ki-
rály Melinda, a Közép-Erdély Fejleszté-
séért Turisztikai Egyesület elnöke tartott 
előadást. Mondandójában apró magyar 
szigetnek, erdélyi hungarikumnak nevez-
te a Székelykő tövében található egykori 
bányászvárost, melynek építészete, lakói-
nak népviselete, bútorfestő műhelye ma is 
élő történelemként őrizte meg a múlt örök-
ségét. Az előadás sikerét tovább növelte a 
11 fős torockói küldöttség, mely látványos 
népviselet-bemutatóval és a helyi étel 
különlegeségnek számító somodi kalács 
kínálatával örvendeztette meg a jelenlévő 
közönséget. 

A vendégeket a Torockó Baráti Társa-
ság nevében néhány fős tápiógyörgyei 
küldöttség köszöntötte a parlament épü-
letében. A különleges helyszínen tett ta-
lálkozás mindkét félnek jóleső érzést oko-
zott. Mi györgyeiek együtt gratuláltunk az 
előadásnak, sok sikert és kitartó folytatást 
kívántunk az értékmegőrző munkához. 

Torockói vendégek az Országházban

Németh Csaba

Meghívó
A Torockó Baráti Társaság 

tisztelettel meghívja a község lakossá-
gát a Trianoni békeszerződés 

93. évfordulójának alkalmából rende-
zett megemlékezésre

2013. június 1-jén (szombaton)
a Szent Anna templomba.

Program:
19.30. Szent mise

20.30. Zenés, irodalmi megemlékezés
21.00 Fáklyás felvonulás

A szervezők nevében kérünk mindenkit, 
hogy fáklyát/gyertyát hozzon magával!

A Torockó Baráti Társaság autóbuszos 
kirándulást szervez a Délvidékre 2013. au-
gusztus 8-11. (csütörtök-vasárnap) között. 
Az utazás célja a történelmi Magyarország 
déli tartományának természeti szépségei 
mellett bemutatni a napjainkban Szerbi-
ában élő magyar közösség történelmét, 
kultúráját, jelen helyzetét. A tervezett prog-
ramban szerepelnek: Péterváradi erőd, 
Nándorfehérvár, Galambóc vára, Vaska-
pu-szoros, Székelykeve, Hertelendyfalva. 
Az egyesület örömmel veszi a régebbi 
kirándulók jelentkezését, valamint szeret-
ne megszólítani olyan egyéneket, csalá-
dokat és baráti társaságokat, akiknek ez 
idáig nem volt lehetősége hasonló témájú 
kiránduláson részt venni. A programra je-
lentkezni lehet előzetesen a 0630/483-45-
97-es telefonszámon, illetve személyesen 
2013. június 11-én, kedden 18 órakor, a 
Faluházban tartandó megbeszélés alkal-
mával. A helyszínen az érdeklődők szá-
mára útvonaltervet, valamint az utazás 
minden részletéről ismertetést nyújtunk. 

Délvidéki kirándulás

Németh Csaba

Tápiógyörgyei polgárként szeret-
ném megköszönni az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület és a Torockó Baráti Társaság 
tagjainak, hogy nehéz napjaimban is 
gondoltak rám, nem hagytak magamra, 
tartották bennem a lelket. Sajnos 2012. 
szeptember 3-án szívinfarktust kaptam, 
emiatt pedig kórházba kerültem. A kór-
házi ágyban feküdve, túl az életveszé-
lyen, nagyon jól esett a barátaim telefon 
hívása, hogy érdeklődtek felőlem, mind-
annyian gyógyulást kívántak. A fenti két 
egyesületnek én is tagja vagyok, szinte 
családomnak tekintem őket, sok közös 
programban veszünk részt. Biztosan tu-
dom, hogy megkeresésük nagyon sokat 
segített a gyógyulásomban. Ma már újra 
egészséges vagyok, itthon lehetek, las-
san dolgozni is mehetek. Soha nem fo-
gom elfelejteni a két egyesület segíteni 
akarását, ezért is szeretném itt az újság 
hasábjain keresztül megköszönni nekik, 
hogy gondoltak rám.

Köszönőlevél!

Maradok tisztelettel : Velkei Ferenc
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Tápiógyörgye történelmében kimagasló 
építészeti tudásával, tevékenységével alko-
tott maradandó értékeket Fehér József épí-
tészmérnök. A község hetvenes, nyolcvanas 
években történt arculatváltásában nagy sze-
repet játszott, számos közintézmény épülete 
mellett, családi házak sokaságát tervezte 
meg a helyben lakók számára. 1992-ben Tá-
piógyörgyéért Emlékérem, 2000-ben a Mil-
lenniumi év alkalmából Ybl Miklós arcképét 
ábrázoló emlékplakett kitüntetésben része-
sült. Neve nem csak szülőfalujában ismert, 
a Tápió-vidék települései mellett, a főváros-
ban és annak környezetében alkotott igazán 
sokat. Életének és szakmai pályafutásának 
fordulatokban gazdag történéseiről interjú 
keretében kérdeztük meg őt.

Hol és mikor született? Mit tudhatunk 
szüleiről, családjáról?

Tápiógyörgyén, dédnagyapám házában 
születtem 1922. október 11-én. Édesanyám 
Tóth Mária, édesapám Fehér József volt. 
Mindketten gazdálkodó családból szár-
maztak, a földből és állatokból éltek. Anyai 
dédnagyapám Tóth István az Illike part-
ján birtokolt 250 hold földet, ez öröklődött 
és osztódott a családon belül az évtizedek 
során. Fehér István, apai dédnagybátyám 
az 1840-es években a Monarchia hadsere-
gében szolgált, mint zászlótartó huszár őr-
mester. Harcias természetű volt. 1848-ban, 
amikor Kossuth forradalma erősödött, az 
osztrák parancsnokát lelőtte. A szabadság-
harca alatt hadnagyként harcolt Kossuth 
mellett, majd 1849-ben vele menekült Török-
országba. Külföldön, emigrációban élt, csak 
1868-ban térhetett haza. Ekkor kapta birto-
kát Tápiógyörgyén az Urbáriumban. Az ado-
mányozásról kelt latin-magyar nyelvű írást, 
az ún. amnesztia levelet még én is olvastam. 
Sajnos ezek a papírok 1956-ban a község-
házánál történt égetésnél megsemmisültek. 

Hogyan telt gyermekkora, hol kezdte 
iskolai tanulmányait, miben jeleskedett?

Tápiógyörgyén kezdtem az elemit. Boró-
kai Kálmán volt a tanítóm három évig. Na-
gyon kedvelt engem. Laci nevű gyermeke 
velem egy idős volt. Mivel elég szépen írtam, 
a többi diáknak rendszerint az én füzetemet 
vagy táblai írásomat mutatta meg példaként. 
Akkoriban már rajzolni is kellett az iskolában, 
amiben én jó voltam. Rendszeresen elvittek 
versenyekre. Aztán a negyedik és ötödik 
osztályban Újhelyi József lett a tanítóm. Ő 
szintén elvitt versenyezni. Épületeket kellett 
rajzolni, az iskolát, takaréktárt, templomot, 
stb. Amikor nyertem, apró díjazásban része-
sültem, ez általában tíz-húsz fillér volt. A pol-
gáriba Nagykátán jártam. Itt már igazi szak-
mai rajzórák voltak, ahol sokat festettünk, 
grafikákat rajzoltunk. A magyar történelem 
eseményeiből kellett illusztrációkat készíte-
nünk. Matolcsy Lajos volt a rajztanárom. A 
polgári után Kecskemétre, a kereskedelmi 
fiúiskolába kerültem. Ott internátusban lak-
tam, a cifra palotához közel. Mellettem más 
györgyeiek is voltak ott, Bezzeg Istvánra, 
Nagy Ferencre emlékszem. 

Hol folytatta felsőfokú tanulmányait? 
1939 nyarán a Földművelésügyi Miniszté-

rium Vízrajzi Osztálya megbízta a Közép-Du-
na Völgyi Vízügyi Igazgatóságot a Tápió-vi-
dék vízrendezési munkálataival. A felmérést, 
majd a kivitelezést magánmérnökök vállal-
ták, így a Tápió-Hajta vízgyűjtő munkálatait 
Liszkai Károly, aki a nyári szünetben rajzolni 
és számolni jól tudó diákokat keresett maga 
mellé. Így vett fel engem. Két nyáron dol-
goztam mellette. Hetven pengő havi fizetést 
ajánlott, végül százat fizetett, ez is mutatja, 
hogy meg volt velem elégedve. Ő ajánlotta 
nekem a Kassán megnyílt vízmesteri isko-
lát, azzal is motiválva, hogy onnan könnyen 
mehetek tovább. A vízügyi területen nagyon 
sok szakemberre volt szükség. Miló Tóth Já-
nos országgyűlési képviselő apámnak barát-
ja volt, de anyai ágon rokon is. Ő segítette 
akkori sorsomat intézni a Földművelésügyi 
Minisztérium Vízügyi Főosztályának akkori 
igazgatójánál, Túri Istvánnál. Így kerültem 
ösztöndíjasként a Kassai Állami Vízmesteri 
Iskolába, amit végül 1943-ban fejeztem be. 

Mikor kezdett dolgozni? Hol volt első 
munkahelye?

Már kassai éveim alatt beosztottak a 
Szatmárnémeti Folyammérnöki Hivatalhoz, 
ide jártam nyári szünetekben gyakorlatra. 
A Tisza, Szamos, Kraszna, Latorca, Túr fo-
lyókat mértük fel. Megadott hosszúságban 
keresztszelvényeket kellett rajzolnunk a 
folyómedrekről. Többnyire ármentesítő, fo-
lyószabályozási munkálatokat végeztünk, 
padbiztosításokat, kanyarulat átvágásokat 
terveztünk

Milyen emlékei maradtak a háborúból?
1941 nyarán Kassán voltam, amikor a vá-

rost bombázták. Mindössze a posta épület 
sarki részének burkolata sérült meg, amit én 
is láttam. A katonai szolgálat alól a nem ki-
magasló fizikumom miatt felmentést kaptam, 
így nem kellett harcolnom a háborúban. Ez-
után Szatmárnémetibe költöztem, ahol elő-
ször Vermes Ferencéknél laktam, aki szintén 
Tápiógyörgyéről került oda, mint állomásfő-
nök kapott ott állást. Később a Virág utcában 

egy idős kereskedőnél voltam egy kollégám-
mal albérletben. Két szörnyű emlékem is van 
az ott tartózkodásom ideje alatt. Az egyik, 
amikor 1943-ban a várost szőnyegbombá-
zás érte. Éppen vonattal tartottam hazafelé, 
amikor az ellenséges gépek közeledtek. A 
szerelvényt megállították, az utasok a sínek 
melletti árokba és a kukoricásba rejtőztek. 
Ez után láttam, amikor a városban a halot-
takat összeszedték. A másik eset 1944-ben 
történt, amikor szemtanúja voltam a zsidó 
lakosság elhurcolásának. A főtéren keresz-
tül hajtották őket, ahol az én munkahelyem 
is volt. A várost végül szeptemberben el kel-
lett hagynom a hivatallal együtt, mindössze 
egy bőröndnyi holmit tudtam az értékeimből 
megmenteni, a többi mind ott maradt. A front 
érkezését Tápiógyörgyén éltem meg, itt ta-
lálkoztam először szovjet katonákkal. 

Hogyan folytatódott életútja a háborút 
követően?

Mivel ösztöndíjas voltam, a szerződés 
alapján tíz évet kellett volna ledolgoznom 
korábbi munkahelyemen.  Így ott maradtam 
egy darabig. 1945-ben a hortobágyi víz-
rendezés lett a Közép-Duna Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság munkaterülete. Ekkoriban vet-
ték tervbe a keleti főcsatorna megépítését is. 
Ez idővel átkerült a Debreceni Kultúrmérnöki 
Hivatalhoz. A munkám során sok érdekes 
emberrel találkoztam. Itt ismerkedtem meg 
Veres Péter íróval, aki az Állami Erdészeti 
Hivatal főigazgatója volt. Munkakapcsolat 
létezett közöttünk, amíg mi a keleti csatorna 
terveit és kivitelezését készítettük, addig ő a 
csatorna melletti fásításokat rendezte. 

Hogyan került végül az építész szak-
mába?

A vízügyi hivatalban építészmérnökök 
is dolgoztak mellettünk, akiknek a szakmai 
tevékenysége és munkaköre megtetszett. 
Ezért felbontottam a szerződésemet és 
1948-ban jelentkeztem a József Nádor Mű-
szaki és Gazdaságtudományi egyetem épí-
tész szakára, ahol 1953-ban végeztem, mint 
okleveles építészmérnök. Csak érdekes-
ségként említeném, hogy abban az évben 

Interjú Fehér József építészmérnökkel

Fehér József balról, fiával és annak családjával



112-en fejezték be tanulmányukat, s közülük 
14-en egyetemi tanárok lettek. 1953-tól a 
Fővárosi Vízműveknél, a tervezési osztályon 
dolgoztam. Gépházakat és lakóépületeket 
egyaránt terveztem. Aztán 1960-ban a have-
rok hazacsábítottak Nagykátára, ahol a Já-
rási Községfejlesztési Hivatalhoz kerültem. 
Főmérnöki beosztást kaptam. A községfej-
lesztési beruházásokat és építkezéseket 
kellett ellenőriznem. Két évet voltam itt. Majd 
1963-ban megalakult a Tápió-Hajta Vízgaz-
dálkodási Társulat, melynek a főmérnöke 
lettem. Akkoriban épült meg a farmosi nádas 
víztározója. Tulajdonképpen az elvadult, el-
hanyagolt vízhálózat felújítása, a Tápió és a 
Hajta vízgyűjtő területének rendezése volt a 
feladatunk. 1970-ben azonban visszamen-
tem a fővárosi vízművekhez, ahol ismét a 
tervezési osztályon dolgoztam. A magas és 
mélyépítészeti tervező osztály vezetője vol-
tam, de hozzánk tartozott a vízügyi osztály 
is. Többnyire gépházakat terveztünk. Ilyen 
volt a békásmegyeri létesítmény, melyre a 
pályafutásom alatt leginkább büszke va-
gyok. Mellette a vízügyi dolgozók részére 
szolgálati lakásokat és a szigetszentmiklósi 
lakótelep tervezését is végeztük. Budapest 
vízfogyasztása ekkoriban 700 ezer m3 volt, 
ezt 1972-től fel kellett emelni 1 millió 400 
ezer m3  mennyiségre. Ezért épültek meg 
a Duna mentén csápos kutak és a felszíni 
vízkiemelő művek. Innen 1983-ban nyugdíj-
ba mentem. 

Hozzávetőlegesen mennyi épületet ter-
vezetett az életében, s ebből mennyit a 
Tápió-vidéken? 

Amikor Budapesten dolgoztam, voltak 
évek, hogy a vízművek 2500 dolgozójának 
évente 100-120 lakóházat is megterveztem. 
Majdnem minden három napra jutott egy la-

kóház, természetesen munkaidőn kívül. Ez 
volt a csúcsidőszak a hetvenes években. 
A főváros környékén terveztem, többnyire 
Érd, Rákoskeresztúr, Solymár, Budakeszi, 
Nagykovácsi, Soroksár, Szigetszentmiklós, 
Vecsés, Maglód, Ecser, Kisoroszi térségé-
ben. Mellette a Tápió-vidéken is több száz 
épület fűződik hozzám. Tápiógyörgyén a 2. 
világháborúban megsérült templomtorony 
új tetőszerkezetét, valamint az új plébániát 
is én terveztem Szolnoky János apát úr ide-
jén, majd a hetvenes-nyolcvanas években 
az iskolát, Faluházat, napközi otthont és a 
vízmedencét. Tápióbicskén és Tápiószent-
mártonban templomfelújítást végeztem, illet-
ve az utóbbi községben és Nagykátán az új 
plébánia is az én munkám gyümölcse. Ezen 
kívül Farmoson, Tápiószelén, Tápiószőlő-
sön, Újszilváson, de Cegléden is rengeteg 
vállalásom volt. 

Mit tudhatunk családi állapotáról?
1953-ban feleségül vettem Fejős Ilonát. 

Budapesten a Hűvösvölgyi út és a Kuruc 
utca sarkán építettünk házat magunknak. 
Feleségem tanítónő, majd tanárnő volt. 
Előbb Budapesten a Köztársaság téri le-
ányiskolában, majd miután hazajöttünk Tá-
piógyörgyén tanított. Egy élő gyermekem 
Fehér Gábor szintén építészmérnök, aho-
gyan a felesége is. Mellettem ő is részt vett 
Tápiógyörgye középületeinek tervezésében. 
Az ezredforduló körül a községi étkezde, az 
iskola felújítása, a régi óvoda átépítése és 
az új szárny elkészítése, a Kastély Panzió 
tervezése is hozzá köthető. A fiam után há-
rom unokám van.

Mivel foglalkozott nyugdíjazása után, 
hogyan telnek napjai?

Nyugdíjas éveimet is mindig tervezéssel 
töltöttem, magán építtetők megbízásával 

foglalkoztam. A fiammal közös Kft-ben 
dolgoztam. 

A fiatalabb generációkból sokan a 
Volkswagen bogár típusú személygépko-
csijáról ismerik Önt. A gyönyörűen kar-
bantartott jármű után ma is sokan meg-
fordulnak a faluban. 

Az autót örököltem. A sógornőm férjének 
húga Amerikában vendéglős volt. A sógor-
nőm férje 1973-ban két hónapra kiment a 
testvéréhez, ahol a vendéglőben dolgozott. 
Ennyi idő alatt annyi pénzt keresett, hogy 
hazafelé jövet Németországban megvette 
a sárga cserebogarat. Igaz, a vámot meg 
kellett érte fizetni. Miután ők meghaltak, az 
autó rám maradt, azóta én használtam. Ma 
is működőképes állapotban van. A fiam és 
családja imádnak vele utazni. 

Végezetül, mit üzen a jövő generáció-
jának, milyen útmutatást ad az elkövet-
kezendő évek polgármestereinek Tápió-
györgyén?

Régebben az építési szabályrendeletek 
igen szigorúan kötötték az ún. szocpol stílus 
kialakítását. Ennek lényege az volt, hogy az 
előszobából a helységek közvetlenül meg-
közelíthetőek legyenek. Ez alakult át aztán 
a ma ismert amerikai stílusra: nagy előtér 
kisebb férőhelyekkel és mellékhelységek-
kel. Tápiógyörgyén mindig fontos dolog kell, 
hogy legyen a közművek és utak rendezése. 
Ez mellett a falunak legyen egy majdnem 
termálvízre helyezett fürdőegysége, aho-
gyan Nagykátának, Jászboldogházának is 
van. Fontos a régi épületek felújítása, kar-
bantartása is. 

Köszönöm a válaszokat.

Közélet, kultúraMÁJUS 15. OLDAL

Németh Csaba

2013. március 29-30-án megdöbbentő 
dolog történt az Újszilvásra vezető úton 
található Illike-híd korlátjával. Az arra járók 
azt vehették észre, hogy valakik a közve-
széllyel mit sem törődve elkezdték bontani 
a híd korlátját. A tett még első gondolatra 
úgy is tűnhetett, hogy a közútkezelő végez 
itt munkálatokat, de megállva és jobban 
szemügyre véve brutális és kontár módon 
történő eltávolításnak lehettünk tanúi. A 
korlát vasszerkezete fűrésszel, minden jó-
zanságot mellőző módon került levágásra.

Az ember értetlenül áll az ilyen dolgok 
előtt. A barbárul megcsonkított korlát, igazi 
masszív, de míves darab volt. A rácsszer-
kezete ugyan géppel, de egyedileg szege-
cselt. Az illesztések hajlítottak, a lehető leg-
kevesebb hegesztéssel készültek. A maga 
nemében, nem egy kommersz tömegáru. 
Ráadásul életmentő szerepe és közleke-
désbiztonságban betöltött feladata okán 
elengedhetetlen műtárgy. Kinek és hogyan 
juthat eszébe, hogy ezt eltávolítsa és pár 
ezer forintért ócskavasként értékesítse? 
Átgondolta-e tettét, aki durván vasfűrész-
szel nekiesett és lemetélte. Gondolt-e arra, 
hogy 20-30 cm-es hóban a korlát jelzi a híd 

padkáját, hogy a korlát éjszaka támpon-

tot ad, az arra közlekedőknek arról, hogy 
ott árok és vízfolyás található? És gondolt-e 
arra, hogy ha levágják, akár súlyos balese-
tet is okozhat? Hogy az akkor éppen ára-
dó Illikébe, korlát nélkül bele is eshet egy 
kisgyerek? Vagy ennyire szükség volt arra 
a pár ezer forintra, amit a MÉH-ben kaphat-
tak volna érte? Ezekre a kérdésekre mosta-
nában (hallva a rengeteg fémlopást) sokan 
keressük a választ. És azt hiszem szinte 
mindannyiunkban felforr vér. Mégis keve-
sen vesszük észre, még akkor is, ha éppen 
a szemünk előtt történik a cselekmény. Pe-
dig érdemes ilyenkor tenni valamit…. 

Ugyanis állampolgári bejelentésnek kö-
szönhetően a jobb oldali korlát 4/5-e épen 
maradt, de a bal oldali ¾-ét eltávolították. 
Mivel a fémtolvajok a tettüket rejtve végez-
ték, így az észlelés épp a második visz-
szatérésük előtt történt. A bejelentő jelezte 
Varró István polgármesternek a korlát hiá-
nyosságát, aki értesítette községünk kör-
zeti megbízottját, aki haladéktalanul jelezte 
a tápiószelei Rendőrörs járőrének a bűn-
cselekményt. A körzeti megbízott és a járőr 
gyors és azonnali reagálásának köszönhe-
tően az elkövetőket még aznap tetten érték. 
Épp akkor sikerült őket meglepni, amikor az 

előzőleg levágott és a híd közelében elrej-
tett korlátdarabokat el akarták szállítani. A 
járőrök hosszan üldözték a gyanúsítottakat, 
majd sikerült őket elfogni. Az üldözés so-
rán még a felduzzadt Illikében is gázoltak 
a rend őrei.

A tettesekről annyit lehet tudni, hogy hár-
man voltak és nem helyi lakosok. A korlát 
darabjai megvannak, jelenleg még újszil-
váson találhatóak, a közútkezelő társaság 
fogja azokat az eredeti helyükre visszahe-
lyezni. Az elkövetők megkapják megérde-
melt büntetésüket. Köszönet a rendőröknek 
a gyors és eredményes közreműködéséért.

Fémlopás az Illike hídján

M. Zs.



16. OLDAL MÁJUS

A Tápió-vidéken szerencsére még nem 
számít ritkaságnak a villanyoszlopokra épített 
gólyafészkek látványa. Ezek többsége a tele-
pülések belterületén látható, hiszen a magyar 
nép kedvenc madara napjainkra már jórészt 
beköltözött a falvak, városok sűrűn lakott 
részeire. Tápiógyörgye ráadásul kitüntetett 
helyzetben van, hiszen 9 lakott fehér gólya 
fészkével vezeti a Tápió-vidéki települések 
nem hivatalos rangsorát. De mi is lehet az 
oka annak, hogy az elmúlt évtizedben ilyen 
szépen gyarapodott községünk gólyaállomá-
nya?

Ebben nyilván szerepet játszott az a gólya-
védelmi program, amelynek részeként a hiva-
talos és civil természetvédelem, összefogva 
az áramszolgáltatóval szinte az összes ismert 

gólyafészek alá ún. gólyakosarat helyezett el, 
megelőzve ezzel a korábban a vezetékeken 
ülő fészkekben könnyen áramütést szenve-
dő öreg és fiatal madarak pusztulását. Ezen 
kívül Tápiógyörgye határa bővelkedik olyan 
élőhelyekben, melyek nagyon fontosak a gó-
lyák táplálkozása szempontjából. Gondoljunk 
csak az Egyesült-Tápiót kísérő vizenyős ré-
tekre, a tavasszal víz alá kerülő szikes tavak-
ra, vagy a szántóföldek egyhangúságát meg-
törő kisebb-nagyobb legelő- és rétterületekre. 
Ráadásul a belterületen is számos olyan he-
lyet ismerünk, ahol a gólyák a fiókanevelés 
időszakában is bőséges zsákmányt szerez-
hetnek. Ilyenek a Dózsa György út melletti 
egykori vályogvető gödrök, vagy a Hold utcát 
hosszasan kísérő Székes laposa.

Persze néha előfordul, hogy a házak, kerí-
tések felett fészkelő gólyák ürülékükkel, vagy 
a fészekből kidobott táplálékmaradványokkal 
kellemetlenséget okoznak az ott lakóknak. A 
legtöbb esetben ezt becsülettel tűrik a lako-
sok, a gólyák közelsége olyan élményt jelent 
mindeninek, ami gyorsan feledteti a madarak 
okozta galibákat. Bár vannak olyanok is, akik 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
a közelükben fészkelő madarakat elüldözzék. 
Idén tavasszal az egyik híres magyar dráma-
íróról elnevezett györgyei utcában lévő gólya-

fészekből zavarták el a szomszédos házban 
lakók a gólyákat, mindenféle mulatságosnak, 
de inkább szánalmasnak tűnő módszerrel. 
A házigazda az erkélyre kiállva bömböltet-
te az elektromos kéziszerszámait, éjszaká-
ra villogó fényeket helyezett ki, majd végső 
kétségbe esésébe hosszú rudakkal lökte le 
a gólyafészek egy részét a földre. A gólyák 
persze nem bírták a nihilt, urasan távoztak és 
remélhetően máshol, értelmesebb közegben 
építettek maguknak fészket, ahol nyugalom-
ban költhetik ki és nevelhetik fel fiókáikat.

Akik érdeklődnek a gólyák nyilvánosnak 
tűnő, de mégis csak titokzatos élete iránt, 
azoknak figyelmébe ajánljuk a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület, vala-
mint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
által immár hagyományosan megrendezésre 
kerülő „gólya road show”-ját, amelynek kere-
tében június közepén a madárgyűrűző szak-
emberek ismét végigjárják községünk gólya-
fészkeit. Ekkor az érdeklődők a szervezők 
által biztosított darus kocsi kosarába beszáll-
va közelről is megtekinthetik a gólyák fészkét 
és az ott lapuló fiókákat, illetve sok érdekes-
séget hallhatnak e gyönyörű madarakról (bő-
vebb információ: mme-koka.hu).

szöveg: Vidra Tamás, fotó: Németh András

Közélet, kultúra

Ahhoz, hogy környezettudatos fogyasztók-
ká váljunk, sok dologra kell odafigyelnünk. 
Ezek közül az egyik legfontosabbak azok a 
tudatos döntések, amit a vásárláskor, főzés-
kor és étkezéskor hozunk. A környezettudatos 
vagy fenntartható fogyasztás olyan fogyasz-
tói, és vásárlói magatartás mely elsődleges 
szempontjának tartja a környezet terhelé-
sének csökkentését úgy, hogy alapvető igé-
nyeinket kielégítsük, de olyan termékekkel, 
amelyek teljes életútjuk során minimalizálják 
a természeti erőforrások, mérgező anyagok 
használatát és a hulladékok és szennyező-
anyagok kibocsátását, hogy ne veszélyeztes-
sük a jövő nemzedékek szükségleteinek kielé-
gítését. Sajnos a nem fenntartható fogyasztás 
jelei napjainkban egyre inkább tetten érhetők 
pl. a hulladék rohamosan növekvő mennyisé-
ge, a fogyasztás káros egészségügyi (pl. az 
egészségtelen termékek reklámozása gyere-
keknek) és környezet-egészségügyi (pl. a lég-
szennyezés egészségügyi következményei) 
hatása, a környezet pusztulása.

A fogyasztási szokások megváltoztatásával 
már egy háztartás is sokat tehet a környezet-
védelemért. A tudatos vásárlók kódexe:

1. A pénzeddel szavazol! A vásárlás a te 
döntésed. Eldöntheted, mit támogatsz, és mit 
nem. Nem kell támogatnod a környezetszeny-
nyezést, a vegyszerezést, a gyermekmunkát, 
a buta, káros és felesleges dolgok tömeges 
gyártását.

2. A szemét a legdrágább. A szemét ér-
telmetlen pénzkidobás neked és terhelés a 
környezetnek: mindig gondold végig, mennyit 
dobsz majd ki abból, amit megveszel!

3. Cetli, készítsünk bevásárló listát: csak a 
feljegyzett, előzetesen kigondolt termékeket 
vásároljuk meg. Vásárlás előtt írd össze, mire 
van szükséged.  A nagy üzletek profi módsze-
rekkel csábítanak felesleges pénzköltésre. Ne 
hagyatkozz a „polctrükkökre”!

4. Helyben-helyit! A nagy bevásárlóközpon-
tok helyett vásárolj piacon, vagy helyi boltban. 
Kutasd fel a jó helyeket! Vásároljunk helyben 
készült termékeket és a szezonra jellemző 
zöldségeket, gyümölcsöket a sok ezer kilomé-
tert utaztatott, mesterségesen érlelt és tartó-
sított áruk helyett! A szállítóeszközök energiát 
használnak, és temérdek szennyező anyagot 
bocsátanak ki a levegőbe. Minél közelebb-
ről érkezik valami az asztalunkra, az annál 
jobb egészségünknek és a környezetnek is. 
Keresd a lakóhelyed közelében készülő dol-
gokat! Így a helyi környezetedet támogatod, 
valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással 
járó környezetterheléshez.

5. Frisset! Friss, hazai idényzöldséget és 
gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer 
kilométert utaztatott, mesterségesen érlelt, 
agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett!  
Ha friss élelmiszerek mellett döntünk, akkor 
takarékoskodunk, hiszen a fagyasztott ter-
mékek előállítása és tárolása ugyanis tízszer 
több energiát emészt fel mint a frissé.

6. Mennyi műanyagot viszel haza? Vigyél 
magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacs-
kót mindenhol! Válaszd az egyszerűen cso-
magolt árukat! Keresd a visszaváltható, illetve 
újrahasznosított csomagolást!  Kerüljük az 
„agyoncsomagolt” termékeket (pl. bonbonok), 
amiből lehet, kimért formában vásároljunk.

7. Keresd az eredetit! Ne dőlj be a szép 
külsőnek és a vicces dumának: kerüld a nem 
természetes alapanyagból, vegyszerek segít-
ségével, gyárilag előállított ételeket! Része-

sítsük előnyben a bioélelmiszereket. Ezek 
ugyanis nem tartalmaznak mesterséges tartó-
sítószereket, vegyszermentes talajon nőnek 
és több vitamint tartalmaznak, mint a hagyo-
mányos, nem bio élelmiszerek.

8. Olvasd el a címkéket! Az élelmiszerek és 
kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) 
anyagot tartalmazhatnak. Ne kezeld magad 
vegyszerrel, se kívülről, se belülről, ha vegy-
szer nélkülit is kaphatsz!

9. Erőszakmentes szépség. Válassz olyan 
kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül 
tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati ere-
detű anyagokat!

10. Tartós használat. Kerüld az eldobható, 
egyszer használatos dolgokat, ezek tömeges 
előállítása és kidobása energiapazarlással és 
környezetszennyezéssel jár!

11. Nem mindegy! Ha nincs is tökéletes ter-
mék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tuda-
tos: járj utána, hogy ki állítja elő, mit tartalmaz, 
mibe csomagolják, hová kerül! Mindeközben 
elterelődik a figyelem arról, hogy a fogyasztói 
boldogságérzetet fenntartó termékek előállí-
tása többnyire hosszú távon fenntarthatatlan 
mértékben veszi igénybe környezetünket. A 
„cuccipar”” nyersanyag- és energiaigénye, a 
csomagolt termékek fogyasztásával keletke-
ző szemét mennyisége és a szállításukkal 
kibocsátott különböző szennyezések mára az 
ökológiai katasztrófa súlyosbodásának első 
számú okaivá nőtték ki magukat.

„A földi élet történetében kizárólag az em-
beriség rendelkezik azzal a különleges ké-
pességgel, hogy újjá tudja építeni saját világát 
- ugyanakkor el is tudja pusztítani azt.” Alok 
Jha-tól idézve: Ne pusztítsunk tovább épít-
sünk együtt egy új, szebb világot!

Tápiógyörgye, a Tápió-vidék „gólya fővárosa”

Fogyassz
ökotudatosan

Balassa Eszter 5.a, és Kiss Vivien 8.b
újszilvási tanulók
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Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány Futóklub hírek

Ahogyan előző számunkban is hírt ad-
tunk, a Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
Futóklubja januárban megkezdte szervezett 
edzéseit. Heti két alakalommal tartottunk in-
gyenes edzéseket és alakformáló tornát az 
általános iskola tornatermében. A foglalko-
zásokra alkalomról, alkalomra egyre többen 
jöttek el. Voltak, akik egy-egy edzésen mo-
zogtak csak velünk, de egy „kemény mag”, 
10-15 fő úgy érezte, hogy „jó dolog ez” és az-
óta is rendszeres résztvevője a foglalkozá-
soknak. Március végén már látható volt, hogy 
állóképesség, edzettség terén, az oszlopos 
tagok mérhető fejlődést mutatnak. Mivel - lel-
kesedésből és bátorságból nem szenvedünk 

hiányt - ezért úgy gondoltuk, hogy kihasznál-
va Molnár Zsolt alapítványi alelnök Budapest 
Sportirodától kapott Futónagyköveti címét és 
az azzal járó (motivációs) kedvezményeket, 
ellátogatunk egy kisebb csapattal a BSI által 
szervezett tavaszi futórendezvényekre.

Az első nagy lépés az volt, hogy két Fu-
tóklub tag április 21-én elindult a budapesti 
Vivicittá 21 km-es félmaratoni távján.  Majd 
április 28-án Szolnokon, már tízen futot-
tuk a 3,1 km-es városvédő futáson. Ez egy 
remek délután volt. Mindenki megtalálta a 
maga tempóját és élvezte a városban, több 
mint 1500 futó társaságában való kellemes 
kocogást. Igazi csapatépítő kiruccanás 

volt. Látva az eddig elvégzett munka ered-
ményét, remélhetően mind többen kapnak 
kedvet, az Alapítvány egyik fő céljaként 
nevesített nevelő, oktató és képességfej-
lesztő tevékenységet megvalósító edzése-
inken, rendezvényeinken. Az külön öröm a 
számunkra, hogy a felnőtt mozogni vágyók 
mellett sok gyermek is alapító tagja a Futó-
klubunknak. Sőt egyre többen azért jönnek 
a foglalkozásainkra, mert „meg szeretnék 
nyerni” a következő falunapi futóversenyt!  

Itt szeretnénk „közhírré tenni”, hogy Ala-
pítványunk kérelemmel fordult Tápiógyörgye 
Képviselőtestületéhez, hogy az Önkormány-
zat erkölcsi és anyagi támogatását kérje a 
falunapi rendezvényre. A képviselők támo-
gatásukról biztosítottak bennünket, így mél-
tó körülmények között tudjuk megrendezni 
2013. július 27-én a II. Falunapi futóversenyt! 

Addig is szeretettel várunk minden mo-
zogni vágyót a továbbra is egyenletes lendü-
lettel folyó edzéseinkre, amelyeket májustól 
már nem a tornateremben, hanem a községi 
focipályán tartunk. Az időpontokról Alapítvá-
nyunk facebook oldalán, a Tápiógyörgye-
Futónagyköveti FB oldalon, honlapunkon és 
a kihelyezett plakátokon lehet tájékozódni. 
De ajánlom mindenki figyelmébe a június 
elején megjelenő országos lefedettségű 
Spuri futómagazint, ahol szintén lehet olvas-
ni a tápiógyörgyei Futóklubról.

Végezetül csatoljuk a szolnoki futáson 
résztvevők fotóját.

Kuratórium

Számviteli beszámoló a 2012. évről 
készített mérleg és eredmény levezetés 
adatai alapján:
Bevételek 1.489.589 Ft
Kiadások 1.279.210 Ft
eredmény 210.379 Ft
Közhasznú tevékenység érdekében fel-
használt vagyon kimutatása: -
Cél szerinti juttatások kimutatása: -
Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutta-
tás: -
Közhasznú jogállás megállapításához 
szükséges mutatók:
- Pénz forgóeszközök mérleg főösszeg 
686.883 Ft
- Éves összes bevétel 1.489.589 Ft
ebből:
Közhasznú célú működésre kapott támo-
gatás: -
Központi költségvetési szervtől kapott 
támogatás: -
Helyi önkormányzattól: 1.180.000 Ft
A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg (szja 1 %)        
221.334 Ft

összesen: 1.401.334 Ft
Egyéb bevétel: 88.255 Ft  
Összes ráfordítás (kiadás) 1.279.210 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 
1.279.210 Ft
A szervezet munkájában közreműkö-
dő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű 
önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően): 25 fő

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és 
közhasznú tevékenységek bemutatása

Az egyesület az alapszabályban meg-
fogalmazott tevékenységet végzi; a falu 
közösségének tűzvédelmét látja el, illet-
ve szükség esetén a szomszédtelepü-
léseken történő bajba jutás esetén nyújt 
segítséget, valamint katasztrófa elhárí-
tási feladatok ellátásának tesz eleget.  
Évente szükséges az egyesületnek a 
katasztrófavédelem területén is feladatot 
vállalni az időjárás változás következté-
ben előforduló viharkárok elhárítása, fel-
számolása érdekében.  

Közhasznú tevékenység, közfeladat 

megnevezése: 1997. évi CLVI. 26. §. c.) 
pontjában foglaltakra hivatkozással -  ön-
kéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-el-
hárítás.

Közhasznú tevékenységek bemutatá-
sa:
2012. évben 35 esetben vonultunk tűz- 
és műszaki mentéshez.   
- 28 esetben volt tűzeset (mezőgazdasá-
gi és erdőtüzek, két esetben lakástűz)
- 7 esetben volt műszaki mentés (fakidő-
lés, közlekedési balesetek) 

A tevékenységünk maradéktalan ellá-
tásához szükséges, hogy megfelelő, jó 
állapotban lévő  eszközökkel tudjunk se-
gítséget nyújtani. Az egyesület a megala-
kulásától számított 112 éve alatt mindig 
különleges figyelmet fordított a megfele-
lő eszközökkel való gazdálkodásra, azok 
beszerzésének folyamatosságára.  Ezt 
a hagyományt folytatjuk, ennek megfe-
lelően nagyobb értékű, a feladatellátás-
hoz szükséges eszközökkel gyarapítjuk 
vagyonunkat, ill. igyekszünk megőrizni 
azok állagát, működőképességét.

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesületének
közhasznúsági jelentése a 2012. évről

Kremniczky Gyula 
elnök
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Köszönetnyilvánítás!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Varga Ferenc
1933-2013

temetésén részt vettek, sírjára virágot 
helyeztek.

Köszönettel a Varga Család

FELHÍVÁS!

Tisztelt Tápiógyörgye-i lakosok. Ezúton szeretnénk tájékoztat-
ni és felhívni a figyelmüket, hogy Cégünk – Mihucza és Társa Ke-
gyeleti Szolgálatra – NEM ZÁRT BE, és továbbra is Tóth Árpád a 
Tápiógyörgye-i Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Téglagyár 
úti temetőnek a gondnoka. Cégünk továbbra is Tápiógyörgye, Rudas 
L. u., 23 szám alatt található és Tóth Árpád a temetési ügyintéző il-
letve az egyházi temető sírhelyeinek értékesítésével, újraváltásával 
fogalakozó az egyház által megbízott személy. Cégünk szolgáltatásai 
Tápiógyörgyén csak és kizárólag Tóth Árpádnál rendelhető meg és 
semmilyen más céggel nem állunk kapcsolatban. Cégünk továbbra 
is a lakosság több éves megelégedésével folytatja temetkezési tevé-
kenységét.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy Tápiógyörgyén működő en-
gedéllyel rendelkező Andrea Virágüzlettel és Szilvi Virágüzlettel, 
cégünk korrekt együttműködéssel dolgozik a temetési szertartások 
lebonyolításában. 

Cégünk éjjel-nappal INGYENESEN HÍVHATÓ központi telefonszáma: 
06-80/620-621 

Temetkezési Iroda;
Római Katolikus Egyházi Temetőgondnokság:
Tóth Árpád - Tápiógyörgye, Rudas L. u. 23.
Telefon: 06-20/375-90-23, 06-20/779-59-60
Andrea Virágüzlet - Szentháromság tér, 06-30/246-00-96
SzilVirág üzlet - Ady Endre út 80., 06-30/968-28-80

Tisztelettel: Mihucza Zoltán, Gömöri Júlia, Tóth Árpád, Perjésiné
Dudás Andrea, Szabó Szilvia

 

Mammográfia!
2013. június 3-án hétfőn, 5-én szerdán, és 
6-án csütörtökön buszos utat szervezünk 
Kistarcsára, a kórházba mellrákszűrésre.
Jelentkezni lehet Németh Anna védőnől.

Védőnői Szolgálat
Tápiógyörgye Béke u. 4.
Telefon: 06 53 383 133,
06 70 338 1402

Azok jelentkezésér várjuk, akik levelet kap-
tak a kórháztól mellrákszűrésre.

 
Meggy, cseresznye, szilva kapható!

Várhatóan június 10-től, frissen szedett:
- meggy (érdi debreceni)
- cseresznye (germersdorfi)
- szilva (rana, lepotica)
megrendelhető: 06-70-312-3475, és a 
06-53-383-375 telefonszámokon. Szemé-
lyesen: Kodály Z. 17. szám alatt az esti 
órákban. 5 kg.-tól házhoz szállítjuk!

Józsa László

20+1 személyes Mercedes 
busz bérelhető a tápiógyörgyei 

Polgármesteri Hivatalban.
Telefonszám: +36 53 383 001
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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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Kiadó: Községi Önkormányzat. Felelős szerkesztő: Németh Csaba. Tervezte: Móricz József, Németh Csaba
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Formációs táncok seregszemléjére kaptunk meghí-
vást március 23-án. Jászfényszarun 20 csapat vett részt 
a versenyen. Mi a farsangon bemutatott cha-cha-cha ko-
reográfiával indultunk, egyedüli amatőrként a mezőny-
ben. Nagy örömünkre a zsűri és a közönség tetszését is 
elnyertük, és produkciónkat 2. helyezéssel, ezüstérem-

mel díjazták. 
Köszönjük a szülőknek, hogy velünk töltötték ezt a 

napot, szállítottak bennünket és szurkoltak nekünk. Kü-
lön köszönet volt osztályom lányainak, akik a gyönyörű 
táncruhákkal segítettek ki minket!

Menkóné Kácsor Ilona of.

Sikerünk a táncversenyen

Ünnepélyes keretek között, 2013. 
március 21-én letették a „Tápió menti ré-
gió szennyvíz elvezetése és szennyvíz 
tisztítása” elnevezésű projekt “alapcsö-
vét” Tápiószentmártonban. A csatorna-
hálózat építési munkáinak szimbolikus 
megkezdését jelentő ünnepségen részt 
vett Dr. Lázár János, Miniszterelnök-
séget vezető államtitkár, a Tápió-vidék 
településeinek polgármesterei, képvise-
lői, a térség országgyűlési képviselői, a 
víziközmű társulat küldöttei, a csatorna-
hálózat építést végző cégek vezetői és 

képviselői. A meghívottak létszáma 

elérte a 320 főt.
Az Európai Bizottság 2011. április 

14-i ülésén döntött a „Tápió menti ré-
gió szennyvíz elvezetése és szenny-
víz tisztítása” elnevezésű KEOP-
1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosító számú 
nagyprojekt jóváhagyásáról, melynek 
eredményeképpen 20 településen (Bé-
nye, Farmos, Jászfelsőszentgyörgy, 
Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, 
Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmár-
tonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, 
Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, 
Tápiószentmárton, Tóalmás, Újszilvás, 
Úri) kiépül a csatornahálózat. Ezen kívül 
4 szennyvíztisztító telep létesül (Szent-
lőrinckáta, Sülysáp, Tápiószentmárton, 
Tápiószele) a nagykátai szennyvíztisztí-
tó telep kapacitása bővítésre kerül, illet-
ve épül még egy központi komposztáló 
telep Nagykátán. 

A Tápiómenti Területfejlesztési Társu-
lás beruházása esetén a 31 milliárd forin-
tot meghaladó összköltségéből 24,3 mil-
liárd forint az Európai Unió és a Magyar 
Állam támogatása. 

Kocsi János a Társulás elnöke, Nagy-
káta város polgármestere szimbolikusan 
átadta a munkaterületet a kivitelezőknek. 
Lázár János államtitkár beszédében 
kiemelte, hogy a Tápió-vidéken zaj-
lik jelenleg Magyarország legnagyobb 

szennyvízprojektje. A Kormány részé-
ről kiemelt beruházásként kezelik a fej-
lesztést. Czerván György államtitkár, a 
térség országgyűlési képviselője örö-
mét fejezte ki, hogy végre elindult ez a 
várva-várt beruházás. Kovács Norbert 
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 
projektigazgatója tájékoztatta az egybe-
gyűlteket az előkészítő és a kiviteli mun-
kákról. A kivitelezők a tavasz folyamán 
minden területen el kívánják kezdeni a 
csatornaépítést. A kivitelezés idejére tü-
relmet és megértést kérnek minden érin-
tettől.

Az építkezés egésze előre láthatólag 
24 hónapot vesz igénybe, a projekt teljes 
befejezése 2015 nyarán várható.

Tápió PR

Lezajlott a szennyvízberu-
házás nyitórendezvénye


