
1848. március 15. egyik legnagyobb nem-
zeti ünnepe a magyarságnak, melynek tör-
ténete érdekes fordulatokat vett az elmúlt 
másfél évszázad során. Az esemény forra-
dalmi jellegéből kifolyólag egyes rendsze-
rek támogatták annak megünneplését, míg 
mások nemkívánatos elemmé minősítették. 
A szabadságharc bukását követően az ön-
kényuralom betiltotta a forradalomról szóló 
megemlékezést, így arra csak legfeljebb ti-
tokban keríthettek sort a hazafiak. Elsőként 
1860-ban került sor nyilvános megemlékezés 
kísérletére, ez ellen azonban a rezsim fegy-
verrel lépett fel. Ennek ellenére a hatvanas 
évektől - főként a korabeli ifjúság – rendsze-
ressé váló összejöveteleken idézte fel 1848 
emlékét.

Az 1867-es kiegyezés után a Habsburgok 
nem tiltották már a március 15-i megemléke-
zéseket, de a hivatalos Magyarország vissza-
fogott maradt, nem kívánta megsérteni a sza-
badságharc leverésében részt vett uralkodó 
érzékenységét. 1898-ban, a forradalom 50. 
évfordulóján azonban már a teljes magyar 
politikai elit hivatalosan is ünnepelt, persze az 
osztrákokkal való megbékélést hirdetve.

Március 15. igazi nemzeti ünneppé az I. vi-
lágháborút követő forradalomban vált, 1919-
ben a diadalmas forradalom örököseként ün-
nepelték e jeles napot. A forradalmakat köve-
tő Horthy-rendszer törvénybe iktatott nemzeti 
ünneppé nyilvánította e dátumot. Az 1930-as 
évek második felétől azonban már nemcsak 
a hivatalos ünnepi szónoklatok jelezték már-
cius 15-e üzenetét, hanem a népi írók, balol-
dali ifjak, antifasiszta értelmiségiek számára 
is jelképpé vált: a változások és a német- és 

háborúellenesség vállalásának jelképévé. A 
II. világháború után hatalomra kerülő kommu-
nista rendszer ugyan felvállalta a centenáriu-
mi megemlékezéséket, hangsúlyozva a száz 
évvel korábbi események „világforradalmi” és 
plebejus jellegét, de ambivalens hozzáállását 
jelzi, hogy 1951-től e napot munkanappá nyil-
vánította. Különösen az 1956-os levert forra-
dalom után vált nemkívánatos kötelességgé 
a rendszer számára az 1848-as események-
ről való megemlékezés. A ’60-as évek végén 
kitalálták a tavasszal tartott Forradalmi Ifjú-
sági Napokat, amely keretében igyekeztek 
összemosni március 15-ét a március 21-i 
Tanácsköztársaságról és az április 4-i fa-
siszta megszállás alóli felszabadulásról való 
megemlékezéssel. Ennek ellenére a ’70-es 

évektől március 15-e a rendszerrel szemben-
álló demokratikus gondolkodású ellenzéki 
fiatalok ünnepe is volt: Budapesten főként a 
’80-as évektől a Petőfi- és a Bem-szobornál, 
illetve a Batthyány-örökmécsesnél rendsze-
ressé váltak e napon az atrocitások. Az „olva-
dás” jeleként 1987-ben ismét nemzeti ünnep-
pé nyilvánították, s az 1989-es március idusa 
pedig függetlenséget és demokráciát követe-
lő tömegrendezvényeivel méltán vonult be a 
demokratikus Magyarország megszületését 
jelző események sorába. Az új, demokratiku-
san választott Országgyűlés 1991-ben hiva-
talos nemzeti ünneppé nyilvánította.

Március 15. nemzeti ünnep története
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2. OLDAL MÁRCIUSÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató
A testület döntésének megfelelően, már 

2012. december 20-án benyújtottam, a 2013. 
évi költségvetési tervezetet. A költségvetés 
tervezésének eme korai időpontjára azért 
tettem javaslatot, hogy már az átmeneti idő-
szakban is pontos képet kapjunk arról, hogy 
milyen lehetősége van az önkormányzatnak 
a jövőjében. Ez a költségvetés egy tervezett 
keretet szab meg, mely első olvasatban min-
den olyan igényt tartalmaz, amely a testületi 
ülésen, valamint a pénzügyi bizottsági javas-
latokban elhangzottak. Mi az, ami más, mint 
az előző években volt. 
• más a költségvetés formátuma
• elválasztódik egymástól a polgármesteri hi-
vatal és az önkormányzat
• a kiadási oldal tervezhető és módosítható
• a bevételi oldal változhat, mert a benyújtás 
napjáig, a magyar közlönyben még az elfo-
gadott központi költségvetés nem jelent meg
• az önkormányzati konyhát és éttermet önál-
ló intézményként kezeli
• a GAMESZ-t, mint önálló intézményt meg-
szünteti, feladatait az önkormányzat feladatai 
közé sorolja
• tartalmazza az iskola fenntartásához hozzá-
járulást, melyet a falu fizet az államnak, hogy 
működjön az iskola (13,8 Millió Ft)
• alacsonyabb létszámú polgármesteri hiva-
tallal számol, ezért csökken a finanszírozás 
(13,5 Millió Ft-tal)
• alacsonyabb adó bevétellel számolunk
• tartalmazza a Strand beruházást, tervezési 
költséget, műszaki ellenőri és közbeszerzési 
költséget
• tartalmazza a Strand várható üzemeltetési 
költségeit
• tartalmazza a civil szervezetek támogatását
• tartalmazza a pénzmaradványt
• tartalmazza a közhasznú foglalkoztatást
• tartalmazza a családsegítő társulás várható 
jövő évi hozzájárulását
• tartalmazza a szennyvízleürítő és a 
rekultivált szilárd hulladék lerakó felülvizsgá-
lati költségét
• tartalmaz 3 millió Ft működési tartalékot
• nem tartalmaz létszámcsökkentést
• nem tartalmaz települési szórakoztató ren-
dezvényeket (május 1, falunap)
• nem tartalmazza a még nem számolható 
vízmű üzemeltetés bérleti díját és a kiadási 
oldalon tervezendő felújítási költséget
• tartalmazza Turák István néhai főjegyző 
emléktáblájának és emlék ünnepségének 
költségét (200.000.- Ft.)
• tartalmaz minden olyan elemet, mely a költ-
ségvetési koncepció elfogadása tartalmaz

A költségvetésünk egyensúlya egy parla-
menti módosító indítvány, illetve a nem ter-
vezett iskolai fenntartási hozzájárulás miatt 
jelen pillanatban -34 millió Ft hiányt mutat. 
Ez a hiány csak drasztikus intézkedésekkel 
csökkenthető. A tervezett estleges megvoná-
sok mindegyikével nem értek egyet, azonban 
cselekvési lehetőségünk korlátozott. Lehe-
tőség számunkra még, hogy az év utolsó 
napjaiban beérkező befizetések és az állami 

normatíva összegét csökkentve az év végé-
ig még kifizetendő számlákkal a megmaradó 
forrás terhére a fenti egyenleg még javítható. 

A képviselő-testület 2012. november 25-
én 155/2012 (XI.19.) számú határozatban a 
GAMESZ megszüntetéséről és a 154/2012 
(XI.19.) számú határozatban a konyha önálló 
intézménnyé alakításáról döntött, ezen okok 
szükségessé teszik a GAMESZ megszünte-
tő okiratának és a konyha alapító okiratának 
elkészítését. Ennek következtében a Polgár-
mesteri Hivatal alapító okiratát is módosítani 
szükséges.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
képviseletében Gergely Tibor képviselő, bi-
zottsági elnök tájékoztatta a Képviselő-tes-
tületet a bizottság szerteágazó munkájáról. A 
bizottság havi rendszerességgel tartja ülését, 
melyről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. A 
bizottság hatáskörébe tartozik az átmeneti 
segély, kamatmentes kölcsön, szociális ott-
honi beutalás iránti kérelem eldöntése. A bi-
zottsági ülés állandó meghívottjai a Bizottság 
tagjain kívül a polgármester, alpolgármester, 
jegyző, Családsegítő szolgálat munkatársai. 
A meghívottak segítségével a bizottság még 
több információhoz jut a településsel kapcso-
latban és a rászorultak körét illetően. A bizott-
ság célja a tényleges rászorultság alapján 
támogatás megítélése, melynek eredménye-
ként a kamatmentes kölcsön iránti kérelmek 
jelentősen lecsökkentek. Rossz gyakorlat 
volt a településen, hogy kamatmentes köl-
csönre adtak be lakosok kérelmet, ha lakást 
szerettek volna felújítani, vagy háztartási cik-
ket szerettek volna vásárolni. A kamatmen-
tes kölcsönök visszafizetése nagyon kevés 
esetben zökkenőmentes, jelentős kintlévősé-
ge van az Önkormányzatnak kamatmentes 
kölcsönökből a korábbi évekre visszamenő-
leg. A bizottság szorítkozott a helyi szociális 
rendelet paragrafusaiban meghatározott jo-
gosultsági feltételek betartására. Törekedett 
arra, hogy a segítség inkább élelmiszercso-
mag formájában kerüljön kiutalásra, ami a 
család létfenntartását ténylegesen biztosítot-
ta. A benyújtott kérelmek megoszlása 2012. 
október 31. napjáig:
• Átmeneti segély kérelmek száma 102 db, 
melyből elutasításra került: 50 db kérelem.
• Kamatmentes kölcsön kérelmek száma 47 
db, melyből elutasításra került 45 db kérelem.
• Lakásfenntartási támogatás jegyzői hatás-
körbe került.
• Temetési segély iránt 5 kérelem került be-
nyújtásra, ebből 2 került elutasításra, mert a 
jövedelmi feltételek nem teljesültek.

A Tápiógyörgye Község Önkéntes Tűzol-
tóság benyújtotta a beszámolóját az idei évi 
tevékenységéről. Tápiógyörgye Község Ön-
kéntes Tűzoltóság beszámolóját a képviselő 
testület vita nélkül elfogadta, és a 2012. évi 
mértéknek megfelelően támogatja 2013-ban 
is.

A Magyarország 2012. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 78. § (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a Belügyminiszter rendele-

tet alkotott a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészí-
tő támogatásról.

A rendelet alapján Tápiógyörgye köz-
ség 470 m3 erdei tűzifa megvásárlásához 
kért támogatást és 76 m3 fát kapott meg 
1.351.280,-Ft támogatással, a költségvetési 
számlára 2012. december 3-án meg is ér-
kezett. A támogatást 2013. február 15-ig kell 
felhasználni és 2013. március 31-ig az Állam-
kincstár felé elszámolni.

A támogatás feltétele, hogy az önkormány-
zat Képviselő-testülete rendeletben határoz-
za meg a szociális rászorultság szabályait és 
az igénylés részletes feltételeit (megállapí-
tás, kifizetés, folyósítás, valamint ellenőrzés) 
szabályait a rendelet iránymutatásai szerint. 
A jogosultsági feltételek megállapításának 
kedvező jogi környezetet nyújt a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény.

A közel 246 lakásfenntartási támogatásra 
jogosult család egy része lesz jogosult erre 
a támogatásra is. Tekintettel arra, hogy a 
támogatásra fordítható keretösszeg véges, 
megbecsülni a jogosultak számát nehezen 
lehet. Ezért javasoltunk a lakásfenntartási 
támogatás jogosultsági feltételeihez képest 
szigorúbb feltételeket meghatározni (a lakás-
fenntartási támogatásra jogosultság jövedel-
mi határa 71.250,-Ft/fogyasztási egység).

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pont-
jában az állami köznevelési közfeladat ellá-
tásában fenntartóként részt vevő szervként, 
ennek keretében az állami fenntartású köz-
nevelési intézmények fenntartói jogai és kö-
telezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei 
hatállyal Átvevőt jelölte ki. A nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ 
(1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől 
az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési 
feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos 
fenntartói, működtetői (opcionális, ha a KLIK 
a működtető), valamint egyes irányító jogokat 
és kötelezettségeket Átvevő veszi át. 

A megállapodás célja a köznevelési intéz-
mények fenntartói joga átadás-átvételéhez 
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szük-
séges keretek meghatározása, az átvételre 
kerülő intézmények köznevelési feladatai el-
látásának biztosítása érdekében, a korábban 
e feladatok ellátását szolgáló vagyonelemek, 
tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő in-
gyenes használatába / vagyonkezelésébe 
adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám 
átadás-átvételéhez, a jogok és kötelezett-
ségek meghatározásához, megosztásához 
szükséges keretek biztosítása.

A megállapodást a jogszabályokban meg-
határozottban 2012. december 13-ig alá kel-
lett írni. A megállapodás tervezetét az önkor-
mányzatunk részére megküldték.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt) 13. 
§-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) 

Tisztelt tápiógyörgyei lakosok!



bekezdésének c) pontja alapján az állami va-
gyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára 
- törvényben törvény felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban foglalt feladatai előse-
gítése érdekében - ingyenesen átruházható. 
A tulajdonjog átruházásának részletes sza-
bályait az állami vagyonnal való gazdálko-
dásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) elő-
írt feladatának eleget téve Képviselő-testü-
letünk a 2012. november 19-i ülésén első 
fordulóban már megtárgyalta az önkormány-
zatunk 2013. évre vonatkozó költségvetési 
elgondolásait. Az előterjesztésben leírtak 
véleményezése után a Képviselő-testület a 
155/2012. (XI.19.) számú képviselő-testületi 
határozatával döntött a költségvetés terve-
zésének irányelveiről és rögzítette a tervező 
munka soron lévő feladatait.

Az önkormányzati intézmények vezetői 
megkapták a 2013. évi költségvetés elkészí-
téséről szóló, a Jegyző és a Polgármester 
által jóváhagyott útmutatót, melynek alapján 
teljes részletességgel kidolgozták elemi szin-
ten a 2013. évi költségvetésüket. Az intéz-
ményi költségvetéseket a 2013. január 28-án 
megtartott költségvetési egyeztető tárgyalá-
sok során jegyzőkönyvileg véglegesítettük. A 
Polgármesteri Hivatal vezetése és az intéz-
ményvezetők tételmélységig egyeztették a 
bevételi és kiadási előirányzatokat. A korrigált 
költségvetések bevételi és kiadási előirány-
zatait önkormányzatunk költségvetésébe be-
építettük. Pontosításra kerültek a számításba 
jöhető források és azok összegei, valamint az 
anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasz-
nálások és azok mértékei. A tervegyezteté-
sek során reális, az intézmények éves szintű 
működését biztosító költségvetések kerültek 
véglegesítésre. A Magyar Köztársaság 2013. 
évi költségvetését (2012. évi CCIV. törvény) 
az Országgyűlés 2012. december 11-i ülésén 
hagyta jóvá és a 2012. december 18-i Ma-
gyar Közlönybe került kihirdetésre. Így a ter-
vezés során ezután már rendelkezésre álltak 
a költségvetési törvényben az önkormányza-
tunkra vonatkozóan megállapított normatív 
állami hozzájárulások jogcímei és összegei, 
a megosztott bevételek mértékei és részará-
nyai, valamint a normatív módon elosztott 
kötött felhasználású támogatások. Ezen kívül 
viszont sok központi statisztikailag számított 
normatíva csak 2013. január 5. után volt elér-
hető Önkormányzatunk részére.

A 2012 novemberében, decemberében 
megtartott képviselő-testületi és 2013 janu-
ár 17-ei és 30-ai pénzügyi bizottsági ülése-
ken elhangzott javaslatokat, észrevételeket 
teljeskörűen figyelembe vettük a javaslat el-
készítésénél. 

A hivatkozott jogszabály alapján a polgár-
mester és a jegyző a feladatait a költségve-
tés készítésével kapcsolatosan maximálisan 
elvégezte.

Előterjesztésünk és rendelet-tervezetünk 
szerkezeti rendjének kialakításánál és tartal-
mi előírásainál az Áht. törvényben, valamint a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdál-
kodásának, beszámolásának rendszeréről 
kiadott Kormányrendeletben leírtak alapján 

jártunk el. A médiákból mindenki számá-

ra ismeretes, hogy a jelenlegi gazdasági kö-
rülmények miatt az Önkormányzatoknál egy 
nagyobb mértékű átszervezés jelentkezett a 
2013. évi költségvetésben. Önkormányza-
tunk 2013. évre vonatkozó pénzügyi tervének 
összeállítása 4 hónapi munka, egyeztetés, 
határozat hozatal, alapján az idáig részlete-
zettek szerint készült. A számos testületi ülés, 
és pénzügyi bizottsági tárgyalás után a terve-
zett majd nem utolsó módosítások után, elfo-
gadás előtt Józsa László képviselő számos 
indítványt terjeszetett elő, mellyel újabban 
kitolódott az elfogadás esetleges dátuma.

Kihirdetésre került az „Egyes törvényeknek 
a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez 
köthető elnevezések tilalmával összefüggő 
módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII. tör-
vény, mely 2013. január 1-jén lépett hatályba. 
A törvény 4.§ alapján a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pont-
jában meghatározott közterület, illetve köz-
intézmény nem viselheti olyan személy ne-
vét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerek megalapozásában, kiépítésében 
vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan ki-
fejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a 
XX. századi önkényuralmi politikai rendszer-
re közvetlenül utal. Képviselő-testület Józsa 
László javaslatára 2013. január 30-án meg-
tartott ülésén döntött az utcanevek megvál-
toztatásáért felelős ad hoc bizottság létreho-
zásáról. A Bizottság tagjainak Bihari Józsefet, 
Józsa Lászlót, Szabó Tündét, Németh Ist-
vánt, Nagy Zoltánt választották. A Bizottság 
2013. február 7-én ülésezett, a választott ta-
gokból hárman jelentek meg (Bihari József, 
Józsa László és Szabó Tünde). Az ülés után 
összegezték a felvetéseket, javaslatokat, ma-
gyarázatokat és megküldték az Önkormány-
zatnak, melyet Önkormányzati Tájékoztató-
ként a lakosságnak eljuttattuk. 2013. február 
18-án lakossági meghallgatást kezdeménye-
zett az Önkormányzat, a névváltozással érin-
tett utcák lakóival. A meghallgatásra a 260 db 
érintett ingatlanból, mintegy 150 lakos jött el. 
A változás 7 utcát érintene, és 1 átnevezést. 

A jelenlévők a helyszínen átadtak 4 lakos-
sági aláírásgyűjtési ívet, majd az utáni napok-
ban még kettőt. (Mónus Illés utca, Sallai Imre 
utca, Koltói Anna utca, Rudas László utca, 
Somogyi Béla utca, Mező Imre utca) A lakók 
nagytöbbsége nem kívánja változtatni az ut-
caneveket. 

A gyűlés az elmúlt 60 év, szinte minden 
politikai megnyilvánulását tükrözte, a bol-
sevizmustól a kommunista időszakon át a 
szocialista évekig, és a mai magyar politikai 
helyzetig mindent. A szociális és gazdasági 
értelemben is túlfűtött érzelmek rendkívüli 
módon nyilvánultak meg ezen a fórumon. Jól 
tükrözte ezt az a momentum, amikor a képvi-
selőket előzetes „színvallásra” kérték, szólí-
tották fel, a fórumon részt vevők. 

Jegyző Úrral közösen érdeklődtünk, a vár-
ható költségekről. Bankoktól változó módon 
kérik a szerződés módosítás közjegyző általi 
dokumentálását. Van bank, pl a Takarékszö-
vetkezet, aki csak adat változás bejelentést 
kér, melyet a helyi fiókokban térítésmentesen 
lehet megtenni. A gazdasági társaságok ese-
tében ügyvéd általi ellenjegyzésekkel ellátott 
módosításokat kell megtenni, illetékfizetéssel 
együtt. Nincs mód, az okmányiroda helyszín-

re telepítésére. Az utazási költségek és a 
szabadnapok önkormányzati megváltására.  

Tápiógyörgye Község Önkormányzata ál-
tal 2010. szeptember 21-én az MVH-tól kapott 
határozat szerint, támogatásban részesítette 
az Önkormányzatot, a meglévő strandfürdő 
vízforgatóval való ellátása tárgyában. 2013. 
február 18-án megkaptuk a módosított támo-
gatási határozatot, mely egy helyrajzi szá-
mon, de három megvalósítási helyen valósít-
ja meg a korszerűsítést. A támogatási összeg 
41.100.853,- Ft +áfa= 52.198.083,- Ft. 

A beruházás tervezett kezdése: 2013. 
április 20., Beruházás tervezett befejezése: 
2013. június 30. Első rész számla befogadá-
sa 2013. május 31., 20.000.000,- Ft +áfa = 
25.400.000,- Ft. (20 millió forint támogatás, 
5.400.000,- Ft önrész.) Végszámla befoga-
dása a beruházás szakhatóságok általi hasz-
nálatbavételi engedély kiadása után 2013. 
július 30. 

A beruházáshoz 20 millió forint éven be-
lüli támogatást megelőző hitel szükséges. 
Az első rész számla támogatási tartalmának 
elszámolása és igénylésének benyújtási ha-
tárideje 2013. június 15. Várhatóan, tapaszta-
latom szerint, 2 hónapon belül az MVH utalja 
a támogatást. Ekkor tudjuk kifizetni a vég-
számlát, melynek összege 26.798.083,- Ft. 
( 21.100.853,- Ft támogatás, 5.697.230,- Ft 
önrész) A második támogatási rész lehívásá-
nak tervezett ideje 2013. augusztus 31. 

Tisztelt Lakosok!
Jegyző úrral közösen, vagy egyenként, 

minden nap tartunk lakossági fogadóórát 
a reggeli órákban, nem csak a rendelet-
ben meghatározott időkben. Kérjük Önöket, 
keresenek fel bennünket bátran, igyekszünk 
segíteni, tanácsokat adni az Önkormányzat 
lehetőségeihez képest.

Az elmúlt hónapokat komolyabb betöré-
sek, bűncselekmények nélkül élte meg a 
falu. Tudjuk, hogy az előző időszak elköve-
tői, most cselekvésük korlátozásában van-
nak. Azonban, kérem figyeljenek, és hívják a 
rendőrséget a legkisebb gyanú felmerülése 
esetén is. Vigyázzanak értékeikre.

Az ebrendésszel újabb szerződést kö-
töttünk. Amennyiben kóbor kutyákat látnak, 
hívják Seres Sándor mezőőrt, vagy a Polgár-
mesteri Hivatalt.

Az elmúlt hetekben az ÉMÁSZ szakem-
bereivel éjszaka végigjártuk a falut, a köz-
világítási problémák felmérése érdekében. 
Az esetleges hibákat azonnal jelentsék be a 
Hivatalban.

Március 1-jétől megkezdődött a közmun-
ka program. A szűkös lehetőségek mellett is 
igyekszünk a települést rendben tartani. Ké-
rem Önöket, jelezzék, ha az utcákban olyan 
jellegű feladat van, melyet az Önkormányzat-
nak kellene elvégezni. Fontos számunkra a 
falu minden utcája, minden portája.

MÁRCIUS 3. OLDALÖnkormányzati hírek

Varró István polgármester

Tápiógyörgye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2013-as költség-
vetésről szóló 2/2013.(III.4.) rendelete a 
Faluújság mellékleteként került megjelen-
tetésre.
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Maradnak Tápiógyörgyén a kommunista utcanevek?
Úgy tűnik, legalábbis egyenlőre, igen. A 

2012. évi CLXVII. törvény 4§ (2) úgy ren-
delkezik, hogy közterület illetve közintéz-
mény nem viselheti olyan személy nevét, 
aki XX. századi önkényuralmi politikai rend-
szerek megalapozásában, kiépítésében 
vagy fenntartásában részvett. A törvény az 
önkormányzatra bízza, hogy a törvény ha-
tálya alá eső utcaneveket határozza meg. 
Ez Tápiógyörgyén is megtörtént. (Mező 
Imre utca, Sallai Imre utca, Ságvári Endre 
út, Rudas László utca, Koltói Anna utca, 
Somogyi Béla utca, Mónus Illés utca) Ezt 
követően egy lakossági tájékoztatóra, illet-
ve az érintett utcák lakóinak gyűlésre hívá-
sára került sor. A gyűlésen (február 18.) pa-
rázs hangulat alakult ki. A jelenlévők nagy 
többsége indokolva vagy a nélkül elutasí-
totta a névváltoztatást. A néhány pragma-
tikusan gondolkodó és hozzászóló hangját 
elnyomta a hangos többség. A legfőbb érv 
az volt, hogy a névváltoztatás sokba kerül-
ne a lakóknak, és sok ügyintézést is jelen-
tene. Röpködtek a 100-200 ezer forintos 
feltételezések, sőt volt, aki közel fél millióra 
becsülte a várható költséget. A gyűlést ve-
zető polgármester nem vitatta az elhang-
zottakat. Mások azt hangoztatták, hogy jó 
nekik a jelenlegi név, nekik azzal semmi 
bajuk, egyébként is megszokták. A Farmos 
TV felvette a gyűlést, vasárnap (február 
24-én) meg lehetett nézni. Polgármester úr 
február 25-re összehívta a testületi ülést. 
Nagyterembe, népes közönség elé. A tes-
tületi ülésen zajló vita a körül forgott, hogy 
joga van e a képviselőnek nem tudomást 
venni egy törvényről, joga van e nem betar-
tani azt, holott erre felesküdött. Egyszerűen 
fogalmazva képviselheti-e az adott utca vélt 
vagy valós érdekeit a törvénnyel szemben. 
A kérdést számomra megdöbbentő módon 
a jegyző azzal kívánta lezárni, hogy ellent-
mondás van a fent hivatkozott törvény és 
az önkormányzati törvény egyes részei 
között, tehát bárhogyan döntünk törvényt 
sértünk. Egyébként jogot végzett ember. 
Miután a jegyző úgymond „szabaddá” tette 
a választást azzal, hogy két törvény közül 
választhatunk melyik a szimpatikusabb a 

többség némi szavazási bonyodalom után 
az utcanevek változtatását (többségi, név-
szerinti szavazással) elvetette. Ezzel a 
döntéssel a törvénnyel szembe mentünk.

Hogyan látom én az események lénye-
gét? Tudomásul kell venni, hogy az embe-
rek nagytöbbsége ragaszkodik a megszo-
kotthoz és irtózik a váratlan, bizonytalannak 
vélt dolgoktól. Egy új utcanevet- az ösz-
szejövetelek tapasztalatai alapján sors-
csapásnak tekint. Sok ember közömbös, 
mondván neki mindegy hogyan hívják az 
utcáját, inkább maradjon a régi név. Van-
nak egészen közömbösek is (igaz kevesen) 
akiket az sem érdekelne, ha mondjuk Rá-
kosi Mátyásról lenne az utcája elnevezve. 
Egyeseknél bizonyára valamilyen szintű 
politikai, ideológiai motivációk is vannak. 
Fontos szempont az is, hogy nagy élmény 
a velem egyetértő közösségben szerepel-
ni, azok szimpátiáját elnyerni, hallani az 
egyetértést, a tapsot. Nem elhanyagolható 
az un. Ugocsa effektus, vagy éppen a ma-
nipuláció lehetősége sem. Tudomásul kell 
venni továbbá, hogy az emberek alapos, 
tárgyhoz szorosan kapcsolódó tájékoztatá-
sa nélkül ne várjunk egyetértést, még csak 
szimpátiát sem. Elfogadhatatlan módon hi-
ányzott annak részletes és felelős leírása, 
közzététele, hogy az utcanevek változása 
milyen teendőket jelent a lakosnak, kerül e 
ez pénzébe. Világosan le kellett volna írni, 
világosan el kellett volna mondani, hogy 
változtatás esetén mely ügyek intézésében 
segít a Hivatal. El kellett volna mondani, le 
kellett volna írni, hogy költsége a lakosnak 
gyakorlatilag nem merül fel, utazgatnia nem 
kell. Ez nem történt meg. Mindezek helyett 
sejtelmes utalásokat halhatott a gyülekezet 
különféle lehetséges, elképzelhető fizetési 
kötelezettségekről. Tudomásul kell venni, 
hogy a képviseleti demokrácia nem egy-
szerű valami, a képviselőnek feladatához, 
választóihoz, a törvényekhez való viszonya 
sok esetben emberileg nehezen összehan-
golható. Mindezeket tudva sem lehet kér-
déses a törvények elfogadása, végrehajtá-
sa, tisztelete.

Mi tehát ma a helyzet? Véleményem 

szerint a Képviselő-testület törvényt sértett. 
Ennek következménye vélhetőleg az lesz, 
hogy Kormányhivatal új eljárásra kötelezi 
a testületet. Több hónapos bizonytalanság 
marad, ezzel együtt a véleménykülönbsé-
gek, jobb esetben a viták, rossz esetben 
a személyeskedések uralhatják a közbe-
szédet. Kinek jó ez? Kinek az érdeke ez? 
Tegyük fel, hogy március 31-ig lehet in-
gyenesen intézni az utcanévváltozással 
kapcsolatos ügyeket. A Képviselő-testület 
ilyen tájékoztatást kapott. Ki viseli annak 
felelősségét, hogy a határidő átlépése miatt 
a lakosoknak kell fizetni?

Végezetül a két rendezvényen engem 
sokan támadtak, de ezt nem vettem, nem 
is vehettem zokon, egyrészt bízom abban, 
hogy ezek a támadások a konkrét ügy ho-
zadékai, másrészt, mint választott tisztség-
viselő ehhez hozzá kellet szoknom. Két do-
log viszont nagyon bántott és elszomorított: 
Február 25-én a testületi ülésen napirend 
előtt megemlékeztünk a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja alkalmából. Rö-
vid beszéd után 1 perces néma felállással 
tisztelegtünk az áldozatok emléke előtt. Né-
hányan nem álltak fel erre az egy percre. 
Bizonyára fájt a lábuk. Volt, aki az 1 perc 
letelte előtt bekiabált: „már két perc is le-
telt”. Hosszú életem során, ahol én voltam, 
ilyen még nem fordult elő. Úgy látszik min-
den megtörténhet. Második napirendként 
döntött a testület (egyhangúlag) a helyi 
vízrendezés és vízkárelhárítás az árvíz és 
belvízelvezetés terveinek megrendelésé-
ről. Gyakorlatilag mindenki elment. Senkit 
nem érdekelt. E két összejövetelnek volt 
számomra pozitív hozadéka is. Voltak né-
hányan (nem sokan), akik a közhangulattal 
nem egyező saját véleményüket mondták 
el. Dacolva azzal, hogy nem kapnak tap-
sot, hogy nyíltan senki nem támogatja őket. 
Ők voltak az esték igazi hősei, hiszen tud-
juk milyen nehéz 100-120 indulatos ember 
előtt mást mondani, mint amit várnak. Any-
nyival tartozom nekik, hogy leírjam: egé-
szen biztos, hogy nekik volt igazuk!

A múlt év végén született döntés alap-
ján, az adósság csapdában vergődő 
önkormányzatokat azzal segítette a kor-
mány, hogy az 5000 lakos alatti telepü-
lések esetében a teljes hitelállományt 
átvállalta. Nem vizsgálták, önhibájukból, 
felelőtlen gazdálkodásuk révén, vagy 
vétlenül adósodtak el. Tápiógyörgye ese-
tében több mint 300 millió forint hiteltarto-
zást vállalt át az állam. Ezzel lehetővé vált, 
hogy kényszerektől mentesen, adósság 
nélkül, működhessen a falu. A Képviselő-
testület feladata és felelőssége, hogy soha 
többé a múlt gyakorlata ne fordulhasson 

elő. Magyarország kormánya kötelezte az 
áram és gázszolgáltatókat, hogy számláik 
végösszegét 10%-al csökkentsék. A nyár 
folyamán további rezsicsökkentések vár-
hatók. Mindez valamennyi györgyei lakos 
érdekében is történik.

Január hóban kormánydöntést követő-
en  1.351.280 forint értékű tűzifát kapott 
az önkormányzat, azzal, hogy, ossza szét 
a rászorultak között. A  Szociális Bizottság 
a Hivatal közreműködésével összeállítot-
ta a rászorultak listáját, és a kiosztást is 
legjobb tudása szerint rendezte. Györgyei 
ügyek ezek? Igen azok! Minden györgyei 

ember érdeke, hogy a falu adósság nélkül 
szervezze a maga életét, minden györgyei 
ember érdeke, hogy alacsonyabb rezsit 
fizessen, és minden rászoruló györgyei 
ember érdekét szolgálta a kiosztott tűzifa!

Végezetül: Orbán Viktor miniszterelnök 
úr tájékoztató levelében azt írja: „A magyar 
kormány senkit sem hagy magára. Folytat-
juk a múlt hibáinak kijavítását, az adósság 
elleni küzdelmet egészen addig, amíg Ma-
gyarország minden szegletét és minden 
becsületes magyar embert ki nem szaba-
dítunk az adósság nyomasztó  terhe alól.”

Magyarország Kormánya senkit nem hagy magára!
Józsa László

Józsa László
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2013. január 1-jétől (ahogyan előző szá-
munkban írtunk róla) megszűnt a szolgálati 
idő elismerési kérelem. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy nyugellátásra jogosító szol-
gálati idő, vagy egyéb kedvezményt bizto-
sító (nők kedvezményes nyugdíjára, kor-
kedvezményre) idő megállapítására nincs 
lehetőség.

A vonatkozó jogszabályváltozással egy-
idejűleg a fővárosi és megyei kormányhi-
vatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai, a 
nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelen-
tett adatok egyeztetése érdekében 2013. 
január 1-jétől kezdődően folyamatosan, 
minden biztosítottra, (volt biztosítottra) vo-
natkozóan hatósági eljárást indítanak. Ezt 
egyeztetési eljárásnak hívják.

Az egyeztetési eljárás célja, hogy a 
nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban 
szereplő személyek a rájuk vonatkozó, biz-
tosítási kötelezettséggel járó jogviszonya-
ikról és kereseteikről/jövedelmeikről tájé-
koztatást kapjanak, illetve a közölt adatok 
jóváhagyása esetén megtörténjen azok tel-
jes körű nyilvántartásba vétele, a nyugdíj-
biztosítási hatósági nyilvántartásba történő 
bejegyzése. Az eljárás célja továbbá, hogy 
– kérésére – az esetlegesen hiányos, téves 
adatok javítására, törlésére, beszerzése is 
megtörténjen. 

Hiszen sokak számára fontos, hogy az 
adatok tisztázása már most – előzetesen –, 
a későbbi nyugdíj alapjául szolgáló adato-
kat még az aktív korban (járulékfizetőként) 
a jogszerzéshez közeli időpontban meg-
ismerje, és – szükség esetén – az esetle-
gesen eltérő adatokról a nyugdíjbiztosítási 
igazgatóságokat tájékoztassa annak ér-
dekében, hogy a tisztázásra ne a majdani 
nyugellátás megállapításakor, évek (évtize-
dek) múlva kerüljön sor. 

Ez az eljárás hivatalból indul, egyenlőre 
nincs tennivalónk, mert a lakhely szerinti 
nyugdíjbiztosítási igazgatóság, kimutatást 

küld a hatósági nyilvántartásában találha-
tó adatokról. Az eljárás határozattal zárul, 
amelynek jogerőre emelkedésével egyide-
jűleg az adatok egy végleges adatbázisba 
kerülnek. Az eljárás lényege, hogy abban 
minden biztosított részt vegyen. Mivel több 
millió eljárás lefolytatására egyidejűleg 
nincs lehetőség, így az ütemezetten fog 
lezajlani. 

Ahogyan írtam az egyeztetési eljárást a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hiva-
talból, illetve elektronikus ügyintézés kere-
tében (ügyfélkapus regisztrációt követően) 
benyújtott kérelemre folytatják le. Hivatalból 
az 1955 és 1959 között született biztosítot-
takkal történő adategyeztetési eljárások 
indulnak. E korcsoport számára az adatok 
tisztázása a 2013. január 1-jétől 2014. dec-
ember 31-ig terjedő időszakban egy előre 
jóváhagyott ütemezés szerint történik.

A nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek 
az 1960. évben vagy azt követően született 
biztosítottak esetében az egyeztetési eljá-
rást 2015. január 1-jétől ötéves korcsopor-
tonként indítják majd meg. Egy-egy ötéves 
korcsoport kiértesítésére a törvény két évet 
rendel el. 

Ugyanakkor az eljárás kérelemre is indít-
ható, amelyet az ügyfélkapu regisztrációval 
rendelkező ügyfelek a www.onyf.hu vagy a 
www.magyarorszag.hu internetes honlapon 
az erre a célra rendszeresített nyomtatvány 
letöltésével nyújthatnak be. 

Az egyeztetési eljárás során a nyugdíj-
biztosítási igazgatóságok a nyilvántartásuk-
ban szereplő adatokról kimutatást készíte-
nek, amely tartalmazza a nyugdíjazáskor 
figyelembe vehető valamennyi jogviszonyt, 
megszerzett szolgálati időt, az 1987. dec-
ember 31-ét követő időszakra vonatkozóan 
a nyugdíjjárulék-köteles kereseteket, illetve 
a levont nyugdíjjárulék összegét, továbbá 
az egyéb szolgálati, jogosultsági időnek 
minősülő időket. A kimutatást az előzetes 

tájékoztatás során kérhető papíron, vagy 
elektronikusan.

A kimutatás kézhezvételét követő 90 
napon belül az abban nem szereplő, vagy 
tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan 
észrevételt lehet tenni a nyugdíj-biztosítási 
szerv felé, a helyes adatokat igazoló, alá-
támasztó dokumentumok megküldésével. 
Ekkor nyílik lehetőség egyéb, szolgálati 
időnek minősülő időszakok elismerését 
kezdeményezni, mint például a korked-
vezményre jogosító munkakörben végzett 
munka időtartamát megállapíttatni. A csatolt 
adatok, dokumentumok alapján, a nyugdíj-
biztosítási igazgatóság bizonyítási eljárást 
folytat le, amelynek keretében megkísérli 
felkutatni a szükséges iratokat, megkeres-
heti a volt foglalkoztatót, az adóhatóságot, 
egyéb szervet. A nyugdíj-biztosítási igazga-
tási szerv, a tényállás tisztázását követően 
határozattal dönt az elismerhető szolgálati 
időről és a nyugdíj megállapításánál figye-
lembe vehető egyéb tényekről, amelyek így 
a továbbiakban egyeztetett adatként kerül-
nek nyilvántartásra. A határozat ellen az ál-
talános szabályok szerint lehet fellebbezni.

Ha az adatok a valóságnak megfelel-
nek, abban módosításra nincs szükség, a 
kimutatásban foglaltakkal egyetértünk, le-
hetőség van a közölt adatok jóváhagyásá-
ra. Amennyiben az előírt határidőn belül a 
nyugdíj-biztosítási igazgatóság felé észre-
vételt nem teszünk, vagy az adatok módosí-
tását, kiegészítését nem kezdeményezzük, 
az illetékes igazgatóság ezt az információt 
jóváhagyásnak tekinti, és a rendelkezésre 
álló adatok alapján határozatot hoz.

Az egyeztetési eljárás során az általá-
nos ügyintézési határidő 60 nap. Ugyan-
akkor tapasztalatból mondhatjuk, hogy az 
eljárás gyakran ennél több időt is igénybe 
vehet. Ami annak fényében, hogy tisztázott, 
egyeztetett adataink lesznek – vélemé-
nyem szerint elfogadható „áldozat”.

A nyugdíj-biztosítási egyeztetési eljárásról

M. Zs.

Az „ÖKOVÍZ” Kft., az alábbi – 2013. I. 
félévre vonatkozó – ütemtervének közzé-
tételével tájékoztatja a Tisztelt Tápiógyör-
gyei Ügyfeleit, a települési szilárd hulla-
dékra vonatkozó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásáról.

A Tápió-menti régió szennyvíz-elveze-
tési és szennyvíztisztítási projekt kivite-
lezési munkálatai 2013. évben, nagyban 
befolyásolják, esetenként akadályozhat-
ják a településen a hulladékgyűjtés és 
szállítási közszolgáltatást. Társaságunk 
a kivitelező cégekkel egyeztetve minden 
erőfeszítést megtesz annak érdekében, 
hogy a hulladék gyűjtés és szállítás a kö-
rülményekhez képest a lehető legkisebb 
zökkenőkkel történjen meg az Ön tele-
pülésén. A csatorna kivitelezési munkák 
miatt előfordulhat az, hogy a kukák üríté-

se nem a megszokott - hanem későbbi 

időpontban történik, ezért kérjük, Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy a hulladék gyűjtések 
napján, az edényzeteiket hagyják ingat-
lanaik előtt az ürítés megtörténtéig. A 
fentiek miatt kérjük szíves türelmüket és 
megértésüket! 

A települési szilárd hulladék rendsze-
res – heti 1 alkalommal történő – gyűjtése 
és elszállítása 2013. évben is változatlan 
munkarend szerint történik! Ez azt jelenti, 
hogy amennyiben a hulladékgyűjtés nap-
ja ünnepnapra esik, abban az esetben is 
helyezze ki gyűjtőedényét, mert a járat a 
szokásos rendnek megfelelően szállítja 
el a hulladékot. 

Tavaszi lomtalanítás időpontja:
március 19. (kedd)

A lomokat reggel 7 óráig szíveskedje-
nek kihelyezni az ingatlanok elé.

Nem szállítják el: 
- Veszélyes hulladékok (festékes, vegy-
szeres olajos csomagolóanyagok, hasz-

nált sütőzsiradék, olaj, izzók, fénycsövek, 
szárazelem, akkumlátor, állati tetem), 
fertőző és undort keltő anyagok, építési-
bontási törmelék, elektronikai hulladékok, 
autó- és gépalkatrészek pl. gumiabroncs, 
gáztűzhely, kályha és egyéb nagyméretű 
fémtárgy, zöldhulladék.

Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos 
tájékoztatás:
Hibabejelentés: 06 30/665-9043
Általános hibabejelentés: 06 80/209-200

Lomtalanítással kapcsolatosan érdek-
lődni ügyfélszolgálatunkon (53/500-152, 
53/500-153) és diszpécserközpontunk-
ban (53/311-215, 53/505-567) lehet.

Egyéb információkkal kapcsolatban ke-
resse honlapunkat: www.okoviz.hu

„ÖKOVÍZ” Kft.

A zöldhulladék-szállítási napokat a 
következő Faluújságban fogjuk közöl-
ni. Szíves megértésüket köszönjük!

ÖKOVÍZ hírlevél



Kun Tamásné tanárnő a Györgyei Ka-
lendárium 1996-os számában rendkívül 
tárgyilagosan, pontosan megírta Édesap-
jának művelődéstörténetileg rendkívül fon-
tos munkáját, a falu iránti elkötelezettségét, 
anyagi áldozatvállalását. Hiszen a mozizás, 
filmvetítés, a múzeumi és könyvtári munka 
soha nem volt jövedelmező, ez mindenkor 
vagy állami támogatással vagy egyéni áldo-
zat vállalással, mecénások megnyerésével 
tudott hosszú távon működni. Györgyén 
ez Konrád Gyula bácsi filmvetítéseivel, a 
film iránti rajongásával tudott a „boldog 
békeidők„-ben is, a második világháború 
előtti, utáni időkben fontos kultúrahordo-
zóként, a magyar kultúrkincs egy jelentős 
szegmenseként jelen lenni egy falu közös-
ségének életében, szórakoztatásában,– 
hiszem, hogy szellemi gyarapodásában 
is. Ezért csak őszinte nagyrabecsüléssel, 
hálával gondolhatunk a Konrád Család 
ilyeténképpeni tevékenységére. Annak is 
hogy ennek a mozinak rövid története leíró-
dott, megörökítődik a község művelődés-
történetében. Magam mindig igyekeztem 
időben biztosítani a helyet, ezért Konrád 
Néninél délelőttönként jegyelővásárlásként, 
válogathattam a meglévő készletből. Emlé-
kezetem szerint az utolsó sor előtti máso-
dik, harmadik sorban szerettem, középen 
ülni. Így jött el számomra az egyik legna-
gyobb élmény, emlék, 1941. január vége, 
február elején, amikor is Gyula Bácsinak 
protekciósan sikerült egy kópiát szereznie a 
„Dankó Pista „ című, akkor készült magyar 
filmből Jávor Pál, Lukács Margit főszereplé-
sével, felejthetetlen játékukkal. Óriási sikere 
volt, hétvégén megállás nélkül lehetett vol-
na vetíteni, persze ezt csak a szerződés-
ben rögzített számban volt szabad műsorra 
tűzni. Kalmár László kitűnő rendezése az 
igényes, gyönyörű környezet, a ruhák és a 

szegedi cigányprímás felejthetetlen nótái, 
a „Most van a nap lemenőben” dallama és 
szövege, drámai fordulatok, a jó szöveg-
könyvpergő események nagy sikert hoztak. 
Én akkor háromszor-négyszer megnéztem, 
ott a vadonatúj moziban. Szegedi egye-
temi éveim alatt többször időztem Dankó 
Pista szobránál, – megidéződött gyermek-
kori élményként, – emlékként és sajnáltam 
szegény Dankó Pista szobrát, mert mindig 
kiverték kezéből a vonót, egyszer meg he-
gedűjének nyakát, pedig a szegedieknek 
tudnia kellett, hogy Margó Ede szobrász-
művész ingyen, tiszteletből készítette el a 
szobrot, csak a márványtömb árát fogadta 
el 1912-ben, amikor is gyűjtést indítottak 
emlékének megörökítésére. Ady Endre ver-
set írt hozzá. „Magyar Dankó Pista, áldjon 
meg az Isten, / Akinek a lelke elvágyódik 
innen, / Akit kerget, hajszol sóvár, beteg vá-
gya, / Akinek a lelke magyar földön árva, / 
Megmenti,  megtartja a te magyar lelked, / 
A te nagy bánatos, a te nagy szerelmed, / A 
te duhajságod, a te kacagásod… / Vissza-
adtál nekem egy vesztett világot…”. Gár-
donyi meg így álmodja meg a megvalósuló 
szobrot: „Szegény, szerencsétlen cigányfiú, 
szinte látlak, amint sápadtan, szomorúan 
ott kószálsz a Tisza partján… Látlak, Dankó 
Pista, te cigány Petőfi, amint ott állsz érc-
be öntve a Tisza parton. …Szemedben ott 
a mély tűz, és homlokodon ott a borongó 
gondolat. …A Tiszát megérintette az éjfél 
fekete posztójával, s a víznek ölében resz-
kető csillagok behintik sugárral a másvilág 
országútját.”

A júliusi nagy forróságban, a besötétített 
szobámban végig olvastam a hat Györgyei 
Kalendárium legfontosabb dolgozatait és 
a „Volt egyszer egy mozi Györgyén„ című 
írás kapcsán jutott eszembe, hogy  archí-
vumomban  megvan az a levél, amelyet 
Hóman Bálint kultuszminiszter  1941. január 
10-én írt a Nagyméltóságú gróf Teleki Pál 
úrnak, m.kir. titkos tanácsos, m. kir. minisz-
terelnöknek Budapestre. A levél szószerinti 
másolatban így szól: „Kedves Barátom! A 
Royal Apolló mozgószínházban f. évi január 
hó 16-án este háromnegyed tíz órakor tart-
ják a Hunnia Filmgyárban készült „Dankó 
Pista” című magyar film díszbemutatóját. Ez 
a díszbemutató egybeesik azzal, hogy a két 
magyar filmgyárban, a Hunniában és a Ma-
gyar Filmirodában a lefolyt tíz év alatt, amió-
ta Magyarországon hangos játékfilm készül, 
200 hangos játékfilm hagyta el a műterme-
ket. A 200 magyar hangos filmből száznál 
több az utolsó három évben – 1938 és 1940 
között - készült, abban az időben, amikor a 
keresztény magyar filmgyártók foglalták el a 
magyar filmgyártás vezető helyeit. Az újabb 
magyar filmek nemcsak belföldön vívták ki 
a közönség elismerését, hanem éppen az 
a legutolsó, az 1940-es évben külföldön is 
olyan hatalmas, eddig nem tapasztalt mér-

tékben szereztek népszerűséget és elisme-
rést, hogy forgalmukkal Európában a har-
madik helyre kerültek. – Skandináviában és 
a Balkánon keresett és megbecsült cikk a 
magyar film, sőt az elmúlt évben Olaszor-
szágban is nem várt mértékben előretört 
a magyar film népszerűsége, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint az, hogy a korábban 
a magyar film számára zárt területen 14 
magyar filmet vettek műsorukra az olasz 
filmszínházak. A magyar filmek külföldi érté-
kesítése kulturális eredményein felül pedig 
közel kétmillió pengő értékű valutát is szer-
zett az országnak. A „Dankó Pista” című ma-
gyaros, rendkívüli gonddal készült játékfilm 
vezet mind a belföldi, mind a külföldi sikerek 
vonalán. Ezt a filmet akarják felhasználni a 
magyar filmélet tényezői, hogy a 200. ma-
gyar film elkészültét ünnepélyesebb formá-
ban jelentsék be a magyar közönségnek. 
Azt a kulturális munkát, amelyet különösen 
a jobb magyar filmek számos mozgószín-
ház üzeme felélesztésének és megnyi-
tásának lehetővé tételével, a közönség 
érdeklődésének fokozásával és a külföldi 
filmekkel szemben elért fokozatos térhódí-
tásával végeztek, a magam részéről, mint 
a filmügyek nemzeti kultúrpolitikájának irá-
nyításával megbízott miniszter – különösen 
a mai időkben – rendkívül méltánylandónak 
tartom. – Ezért arra kérlek, hogy a magyar 
film ünnepén személyes megjelenéseddel 
méltóztassál dokumentálni a keresztény 
magyar filmgyártás munkásai felé, hogy a 
végzett munkát figyelemmel kíséred és azt 
elismerésre méltónak tartod. Szíves üd-
vözlettel igaz híved: Hóman.” Így lehettünk 
részesei Györgyén „Dankó Pista” sikerének 
Konrád Gyula és a Konrád Család  önzet-
lensége, tiszta szándékú  jósága eredmé-
nyeként. Azóta Dankó Pista önálló csator-
nát kapott a magyar televízióban a magyar 
nóta operett kedvelők örömére, ezzel elis-
merve évszázadokat átívelő népszerűségét 
és utánozhatatlan életérzést sugárzó dal-
lamait szövegeit, – így azt a nótát, amely 
talán időtlenségével ma is a legismertebb-
nek, legnépszerűbbnek tűnik legalább is 
szerintem: „Írom a levelem Balog Máriának, 
Csongrád vármegye legszebb virágának. / 
Ki vagyon fizetve billogja, pecsétje, Adják 
tisztelettel a saját kezébe, A saját kezébe. / 
Hej kedves kis angyalom mit is tudnék írni? 
Mikor rád gondolok, jobb szeretnék sírni. / 
Magas a kaszárnya, száz szoba van benne, 
/ De az én bánatom mégse fér el benne, 
Mégse fér el benne. / „Száztíz esztendeje, 
1903. március 29-én hunyt el Budán, az 
írófejedelem Herczeg Ferenc búcsúztatta, 
majd Szegeden  Pósa Lajos és Tömörkény 
István vett tőle végtisztességet, ötszáz ci-
gányprímás kíséretében, akik az „Eltörött 
a hegedűm” nótáját játszották a múzeumi 
palotától a belvárosi temető díszsírhelyéig. 
Centenáriumi ünnepségén Juhász Gyula 
hozzá írott költeményének egy versszakát 
vésték márványba: „Húzd rá, cigány, te 
örök, te áldott, Virulj mindig dicső nótafa, 
Halhatatlan híred ragyogását Be ne födje 
feledés hava.”

6. OLDAL MÁRCIUSHelytörténet

Farkas László emlékére...
Dankó Pista Tápiógyörgyén

Bihari József



Tápiógyörgye központjában ma már nem 
látható épületek egyikét a falusi lakosság 
„Trafik” néven őrizte meg emlékezetében. 
Az apró üzlethelyiség az artézi kút mögött 
helyezkedett el, annak az épülettömbnek ré-
szeként, amely körbehatárolta a mai Szent 
István tér zöld felületének nagy részét. A 
most bemutatott felvétel az artézi kút és a 
gyógyszertár közötti útfelület közepéről ké-
szült, a községháza irányába tekintve. A 
kicsiny, cseréptetővel rendelkező építmény 
szemközti részén két bejárat is látható, mely 
belül egyetlen szűkebb helyiséggel rendel-
kezett. Egykori tulajdonosát nem ismerjük, a 
bérlőinek nevét viszont megőrizte az emlé-
kezet. Így a hosszú évtizedek alatt Vágány 
Illés trafikot, Petró István cipészműhelyt, 
Kiss Károly édességboltot üzemeltetett ben-
ne. Nagy Andor 1954 májusában nyitotta 
meg borbélyüzemét, mely 1956. októberéig 
működött helyben: „Október 23. után egy 
teherautó állt meg az artézi kút előtt, tele 
forradalmárokkal. Két fiatalember lépett be 

hozzám, azt az utasítást adva, hogy zár-

jam be az üzletemet, hiszen az egész or-
szágban sztrájk van!”  A bezárt borbélyüzem 
a forradalom leverése után máshol folytatta 
működését, helyén Csieklinszki Miklósné, a 
Földműves Szövetkezet vezetőjének fele-
sége nyitott boltot. A bérlők mindig kétfelé 
kellett, hogy fizessék a szerződést, az épü-
let és az ingatlan tulajdonosa ugyanis nem 
egyezett. A telek Kácsor István tulajdonában 
volt, akinek a hosszan elnyúló, nádtetős la-
kóházát a Trafik mögött láthatjuk. Mögötte 
a községháza halvány tetőzetét fedezhet-
jük fel. A szegény család méhészettel fog-
lalkozott, az idős szülőknek két gyermekük 

volt, a lány ma már nem él, a fiúról pedig 
nem tudunk információt. A Trafiktól balra egy 
hosszú deszkakerítés húzódott, egészen a 
László Jenő-féle kereskedésig, mely később 
a Hangya, majd a Földműves Szövetke-
zet boltjának adott otthont. A kép datálását 
megkönnyíti az utcán gyülekezők ruházata. 
A fiatalok majd mindegyikén felismerhető a 
levente sapka, mely a harmincas-negyve-
nes évekre enged következtetni. A képen 
egészben látható épületek közül ma már 
egyik sem létezik, a hatvanas évek máso-
dik felében lerombolták őket, helyükön park 
található.
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Változó 
faluközpont

A Trafik üzlet

Németh Csaba

Nem tudom, a Kedves Olvasó tud-e 
arról, hogy közel hatodik éve működik 
tapiokultura.hu néven egy olyan világhálós 
újság, amelyik a Tápió-vidék kulturális-, ka-
ritatív-, közösségi-, sport eseményeit közve-
títi a települések érdeklődő polgárai között? 
Amikor annak idején, saját örömömre, saját 
költségemen útnak indultam, nem is gondol-
tam volna, hogy mára 1. 300. 000 (naponta 
1000!) kattintás bizonyítja azt számomra, 

hogy a botrány, a bulvár, a szenzáció, a 
politika mellett (vagy helyett!) ezrek kí-

váncsiak errefelé a jó hírekre is.  
Bár a madarászok tápiógyörgyei gólya-

akcióját, a nagyszerű fúvószenekart, vagy 
a település szépen parkosított, virágos köz-
pontjának szépségét régebben is dicsértük, 
de az utóbbi hónapokban már rendszere-
sen jelentetjük meg a kiválóan szerkesztett 
tápiógyörgyei újság aktuális kulturális híreit. 
Ennek oka, hogy a lapot szerkesztő Né-
meth Csaba tanár úr tagja annak a sülysápi 
központtal működő szellemi közösségnek, 
amely Tápió-vidék helytörténészeit, népraj-
zosait, muzeológusait, amatőr- és hivatásos 
kulturális munkásait fogja össze. 

Ennek a szellemi közösségeknek az ere-
jében bizakodtunk akkor, amikor tavaly ok-
tóberben kiadtuk a kistérség évtizedek óta 
első helytörténeti-kulturális magazinját, a 
Thapeu-t. A negyedéves megjelenésekre 
törekvő folyóirat tiszteletbeli fővédnöke a 
sülysápi származású dr. Gecsényi Lajos 
professzor úr, a Magyar Országos Levéltár 
nyugalmazott főigazgatója. Személye is ga-
rancia arra, hogy a 20 színes oldalon, Katus 
Norbert szerkesztőtársam elegáns tördelé-
sében megjelenő periodika tartalmában és 
küllemében is színvonalasan fog hírt adni a 
Tápió-vidék – benne Tápiógyörgye – kiemel-
kedő kulturális eseményeiről, folyamatairól, 
professzionálisan lejegyzett történelméről, 
néprajzáról. Ezért továbbra is várjuk azon 
tápiógyörgyeiek írásait, akik településük ér-
tékeit igényes formában kívánják a kistérsé-
günk egészén is népszerűsíteni!

A Thapeu egy civil ötlet megvalósítása, 
amelyet jelenlegi munkahelyem, a sülysápi 

Wass Albert Művelődési Központ és Könyv-
tár, a sülysápi Önkormányzat és a település 
Oktatási Bizottsága fontos kezdeményezés-
nek fogad el. A lap a rendszeres megjelené-
séhez szükséges anyagi támogatást – ter-
mészetesen a szerkesztők és a publikálók 
is ingyen végzik munkájukat – szponzori 
támogatásokból és a periodika eladásaiból 
igyekszik majd előteremteni.

A Thapeu második számának megje-
lenésére március 2-án, Katus Norbert és 
Kucza Péter „Ahogyan nagyszüleink látták” 
c. könyvének bemutató ünnepségén, a süly-
sápi Wass Albert Művelődési Központban 
került sor.

Ahhoz, hogy a Tápió folyó első írásos le-
jegyzéséről nevét kölcsönző Thapeu folyó-
irat tovább éljen, az is kell, hogy minél több 
tápiógyörgyei polgár is megvásárolja majd 
ezt a második számot. Szponzorainknak 
köszönhetően, a 20 színes, képes oldalon 
megjelentett lap ára 400 Ft. Az újsághoz a 
településeken élő barátaink segítségével a 
múzeumokban, tájházakban, művelődési 
házakban vagy együttműködő barátainknál 
lehet majd hozzájutni!

Kérem, kötelezettséget nem jelentő elő-
jegyzési szándékaikat a tarnavolgyi.l@
gmail.com, a 06 30 407 39 74-es telefonszá-
mon, vagy akár szóban, a cikkben felsorolt 
barátaink bármelyikénél jelezzék! Ajánlom 
magunkat – a tapiokultura.hu-t és a Thapeu-t 
–, a kultúratámogató tápiógyörgyeiek  meg-
tisztelő figyelmébe!

Tápiógyörgye, Tápió-vidék, tapiokultura, Thapeu

Taranavölgyi László
a tapiokultura.hu és Thapeu 

szerkesztője, népművelő



Györgyey Lajosné Schlichter Annie, 1933-
ban került Tápiógyörgyére, miután feleségül 
ment a Györgyey család fiatal tagjához, La-
joshoz, és házas életüket boldogan kezdték 
a nászajándékba kapott kiskastélyban és 
a 250 holdas szőlő, gyümölcsös birtoku-
kon, Kláratelepen. A Fucks és Schlichter 
Zománcárúgyáros lányának a budai villai 
élet után nagy élményt jelentett a falusi élet 
minden mozzanata, történése, egy földbirto-
kos feleség eddig ismeretlen napi teendői, 
emberi kapcsolatai, mindaz, ami egy ilyen 
helyzetben teljesen újat jelent egy főváros-
ban nevelkedett fiatal hölgy számára. Ezt 
igyekezett megörökíteni úgy, hogy volt egy 
német gyártmányú szuper felvevőgépe és 
hozzá a kor legjobb minőségű Kodak Safety 
filmtekercsei, amelyek alkalmasak voltak 
arra, hogy három, négy perces mozzanato-
kat rögzítsen. Lényegében mozgófilm feke-
te-fehér néma film etűdöket tudott a család 
tagjai örömére készíteni, minden bizony-
nyal az akkori vetítési lehetőséggel. Vissza 
nézni a kedves eseményeket, a gyerekek 
játékát, a családtagok, vendégek fogadá-
sát, falusi ünnepségeket, de legfőképpen 
a gazdálkodáshoz tartozó „újdonságok”-at. 
Így örökítődik meg Kláratelep mozgalmas 
élete, a nagy táblákon folyó szőlőtermelési 
munkálatok fázisai, a nyüzsgő falusi élet, 
legfőképpen a szüret, a nagy betontartályok, 
hordók, kézierővel történő szőlődarálás, és 
a szüret örömének ünneplése, vendégek 
fogadása, szüreti vigadalom a szomszéd 
földbirtokosainak meghívásával, úri teríté-
kek a nagykastély, kiskastély teraszán. Itt 
tűnik fel Kohner báró, a györgyei főjegyző 
Turák István, Balázsovich Boldizsár, akinek 
húga, Balázsovich Emma volt a főkönyvelő 
és Rónaszéki Lajos, az uradalom intézője. 
Fekete-fehérben látjuk a többségében jegesi 
férfiak, asszonyok lendületes kaszálását, a 
marokszedést, kévekötést, kötélterítést, a 
nélkülözhetetlen vízhordást. Megjelennek 
a Vankó Kálmán-féle szolgálati, cselédla-
kások környékén a pulykák, libák, tyúkok, 
kiscsibék egy nagyon kedves jelenettel, ahol 
a ház asszonya a paraszti mozdulatokat 
utánozva eteti a ház körüli jószágokat. És 
természetesen sok-sok helyen a szebbnél 
szebb lovak, amelyek nélkülözhetetlenek 
voltak a munkában, közlekedésben és a 
kedvelt lovaglásban. Látunk disznóvágást 
olyan igazi falusi módra és látjuk Vasas Pis-
ta bácsit a hintó bakján, ahogyan díszes, 
ünnepi öltözékében fordítja a hintót, miután 
a vendégek megérkeztek a tápiógyörgyei 
vasútállomásra. Itt látjuk a vasútállomást, az 
eredeti felírásos táblával és egy gőzfelhőben 
elrobogó mozdonyt. A vasútállomás mellett 
Györgyey Lajos borkimérése jelenik meg, 
ahol a felirat „uradalmi fajborokat” kínál. 
Sokszor rögzítődik a nagykastély, kiskas-
tély, abban a formában, ahogyan 1892-ben 
illetve 1933-ban megépültek. Van családi 
összejövetel, vadászati megvendégelés és 
különböző családi esemény gyerekekkel, a 
család tagjaival, meghívottakkal. Sok helyen 

természetesen Györgyey Lajos feleségé-
vel, barátnőkkel, barátokkal, de ott vannak 
a fehér, tarka fejkendős györgyei paraszt 
menyecskék, asszonyok. Nagy erénye 
Schlichter Anninak, hogy Györgyey Illésné 
Deutsh Ida nagymamát nagyon sokat fény-
képezte, aki következetesen mindig feketé-
ben jelent meg, többségében ernyővel, eső 
vagy nap ellen. A darabokban megmaradt 
filmtekercsek néma, de hiteles dokumentu-
mai, mozzanatai mindannak, amit eddig er-
ről a családról dokumentumokban, fotókon, 
visszaemlékezés formájában tudtunk, ami-
ről írtunk és amely biztosíték arra, hogy mai 

leszármazottaival szívélyes, meghitt baráti 
kapcsolatot tudunk tartani. A györgyei nép 
hálájának, megbecsülésének legnagyobb 
történelmi tette, hogy a front elvonulása után 
az épületeket nem bántották, mint ahogyan 
megtörtént Nagykátán, Tápióságon az Ybl 
Miklós tervezte Keglevich-Szirmay kastély 
esetében. A belső berendezés legértéke-
sebb darabjait itt Györgyén már a német, 
orosz, román katonák tönkretették a falu-
siaknak már csak szőnyegek, étkészletek, 
apró berendezési tárgyak maradtak. A hall-
ban, a kandalló feletti Weber: ”Mátyás király 
Bécs kapujában” című értékes festményt a 
németek vágták ki keretéből és vitték el. A 
szalonban álló hatalmas zongorán fiatal né-
met katonák játszották kedvenc dalaikat, a 
középen lógó hatalmas velencei csillár üveg-
díszeit az oroszok lövöldözték versenyben. 
Maga a kastély épülete a zsidó ingatlanok 
elvétele, államosítása után minden időben 
jószolgálatot tett, hiszen a budapesti bom-
bázások elől a Damjanich-utcában működő 
német birodalmi iskola ide tette át székhe-
lyét, így került ide Nemeskürthy István és 
kezdő tanárként Halász Előd, a nagy német 
szótár szerkesztője. 1945 után a Fucks és 
Schlichter Zománcárúgyár munkásüdülője 
volt majd Szövosz iskolaként működött 5-6 
évig. Miután az iskola megszűnt az ameri-
kai érdekeltségű Joint működtette, zsidó 
öregek otthonaként. Tagjai megfogyatkoztak 
elhaltak, külföldre mentek és ekkor alakult át 
megyei szociális otthonná, ezt a funkcióját 
tölti be manapság is, pszichiátriai betegek 
ellátásáról gondoskodva. Maga a kastély és 

területe állami, megyei tulajdonból Tápió-
györgye község tulajdonába ment át, Józsa 
László polgármester úr kezdeményezésére. 

A vágatlan fekete-fehér filmtekercsek 
Amerikába kerültek és az unokák, déduno-
kák a családi fotók, emlékek között megőriz-
ték, és 8 - 10 évvel ezelőtt San Franciscóban 
digitalizáltatták, majd lemezre rögzítették. 
Ebből az eredeti, rendezetlen lemezből 
kaptam egy példányt, amelyből most Varró 
István polgármester úr és az önkormány-
zat megértő anyagi támogatásával Buzás 
Dániel és Buzás Kálmán keze nyomán ez 
a hetven évvel ezelőtti kópia életre kelt és 
egy nagyon igényes múltat idéző dokumen-
tumként hirdeti Goethe mondását: „ Amit rád 
hagytak őseid, tedd magadévá, hogy tiéd 
legyen.” 2012 júniusában a helyszínen se-
gítettem a szerkesztőket, egyrészt, hogy a 
régi helyszínekről mai felvételekkel győződ-
jünk meg a tekercsek hitelességéről, más-
részt mutassuk meg a dokumentum múltat 
idéző értékét. A szerkesztők néhány családi 
fotóm közlésével gondolták az eltelt hetven 
esztendő hitelességének etikáját bizonyíta-
ni, azonban megtudták, hogy mindig nagy-
rabecsüléssel szóltam, írtam, nyilatkoztam 
a Györgyey család Tápiógyörgyét minden 
helyzetben gazdagító szándékáról, meg-
valósított tevékenységéről. Így kerültem én 
ebbe a történetbe, illetve a DVD-re. Elmond-
tam, hogy nehéz helyzetben munkát adtak 
a györgyei népnek, segítették a paraszti 
munkát, elévülhetetlen érdemeket szereztek 
a falu polgárosodásának útján és sok-sok 
anyagi segítséget adtak közösségi alkotá-
sok, gondolatok megvalósításához. Ha ma 
az ökonomikus gondolkozásról, tevékeny-
ségről beszélünk, akkor Ők ebben példamu-
tatóak voltak. Ezért ragaszkodtam ahhoz, 
hogy az Alföld egyik legszebb Szenthárom-
ság szoboregyüttese kerüljön a feldolgozás-
ba, mert az 1870-es évek elején az ő pénz-
beli és tégla adományuk nélkül a kápláni 
lelkes gyüjtőmunka ellenére sem tudott vol-
na megvalósulni. A györgyei Domus Historia 
lapjai ékes bizonyítékai jóságos gondolkozá-
suknak, készségüknek. Amikor számítógé-
pemen többször lejátszottam az elrendezett, 
összevágott, hangosított DVD-t mindig meg-
állítottam a jól olvasható, aranyozott míves, 
vallásos szövegen: „Isten országából senki 
sints kizárva, Ajtaja mindenki előtt ki van 
tárva, Ki jámbor életével azt megérdemelte, 
Vagy bűnbánatával vétkét eltörülte.” A zenei 
aláfestéshez, hangosításhoz a szerkesztők 
felhasználták a Sebő-együttes dalát, Mozart, 
Beethoven, Chopin, Bartók, Kodály, Kalmár 
Pál, Gerhard Gruber, Orient Fall zenéjét és 
mottóként Kosztolányi Dezső sorait válasz-
tották: „Mert minden, ami elmúlott, egész és 
minden, ami itt van: csonka, tört s az elmú-
lásnak halvány áldozattja, amelyre bátran 
azt mondjuk mi, nincs, a végtelenség finom 
művű szobra, min egy kicsinyke karc se lát-
ható…” A borító dobozon a szerkesztők így 
összegezik munkájuk ars poetikáját: A Tá-
piógyörgyei Önkormányzat támogatásával 
valósult meg ez a vizuális emlék, mert az 
emberek nem élhetnek emlékek nélkül, úgy 
ahogy az emlékezők sem élhetnek egyedül 
az emlékeikkel.

8. OLDAL MÁRCIUSHelytörténet

Györgyei emlékképek
1930 – 2012

Bihari József
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Tápiógyörgye történetének sokáig 
elfeledett epizódjai közé tartozott Gróf 
Apponyi Albert politikus díszpolgári ki-
tüntetése. Országosan a tizenkilence-
dik század első felében, a reformkori 
ébredés időszakában vált jellemzővé, 
hogy a községek és városok erkölcsi 
elismeréssel fejezték ki tiszteletüket a 
kitüntetett személynek. A múltban nem 
csak a település, de az ország életében 
is kimagasló kulturális, gazdasági vagy 
politikai tevékenységgel jellemezhető 
egyéneknek adományozták rendszerint 
a kitüntetett címet. Így lett számos törté-
nelmi nagyságunk olyan településeknek 
is díszpolgára, amelyek magán- vagy 
közéleti tevékenységében nem tartottak 
vele közvetlen kapcsolatot. 

Gróf Apponyi Albert 1846-ban született 
Bécsben, Magyarország egyik legtekin-
télyesebb nagybirtokos családjában. A 
fiatal gróf már gyermekkorától tökélete-
sen beszélte anyanyelvét, ékesszólása 
egész pályafutása során legendás volt. 
A bécsi és pesti egyetemen végzett jo-
got. Politikai pályafutását 1872-ben a 
Deák-párt képviselőjeként kezdte, majd 
a konzervatív jobboldali ellenzékhez állt. 
1878-tól az Egyesült Ellenzék megha-
tározó alakja, majd vezére lett, 1881-től 
haláláig a jászberényi kerületet képvi-
selte. Az ellenzéki összefogás 1905-ös 
választási győzelme után 1910-ig kul-
tuszminiszter volt. Ezek az évek alkot-
ják pályafutásának talán legvitatottabb 
időszakát. Az 1907-es, nevéhez köthető 
törvény a nemzetiségi iskolákban is kö-
telezővé tette a magyar nyelv tanítását. 
Apponyi a Tisza István vezette Nemzeti 
Munkapárt 1910-es választási győzelme 
után ellenzékbe vonult, ám a világhábo-

rú kitörésekor egyik leglelkesebb és 

legőszintébb hirdetője volt a különböző 
politikai irányzatok összefogásának, sőt 
ennek jegyében 1917–18-ban kormány-
zati pozíciót is vállalt. Az 1918. őszi ösz-
szeomlást követően az első pillanattól 
kezdve tisztában lévén a Károlyi-féle 
felelőtlen kormányzat veszélyességével, 
visszavonult a közélettől. A Tanácsköz-
társaság idején Ausztriában talált me-
nedéket, majd annak bukása után ismét 
bekapcsolódott a politikai életbe. 

A versailles-i béketárgyalások magyar 
delegációjának vezetésére őt kérték fel 
— már csak azért is, mert az agg politi-
kuson kívül más aligha vállalkozott volna 
a kevés sikert, ám annál több kudarcot 
és megaláztatást ígérő feladatra. Há-
rom nyelven elmondott, szónoki teljesít-
ményként kiemelkedő 1920. január 16-i 
beszéde történeti-jogi érvekkel s a bolse-
vizmus elleni harcra hivatkozva próbálta 
Magyarország integritását megvédeni. A 
győztesek szemére vetette a wilsoni ön-
rendelkezési elv mellőzését, a magyarok 
számára a béketerv bevezetése esetére 
garanciákat követelt. „Az ítéletet nem le-
het kimondani oly nemzet felett, amely 
abban a pillanatban, amidőn a háború 
kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és 
legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott 
az Osztrák-Magyar Monarchia ügyeire, 
és amely nemzet ezt fel is használta 
arra, hogy helytelenítse azokat a lépé-
seket, amelyeknek a háborút elő kellett 
idézniök.” -hirdette. Mivel azonban a terü-
leti kérdést jóval előbb eldöntötték, még 
azt sem érhette el, hogy az új határok 
mentén élő 3 millió magyar népszavazá-
son dönthessen, akar-e az utódállamok 
polgára lenni. 1920. február 15-én még 
ő vette át Neuilly-ben a békediktátumot, 
ezután az egész küldöttség lemondott. 

A nemzetgyűlésben a pártonkívüli le-
gitimista ellenzék egyik vezetője lett, 
de Bethlen István kormányfő 1921-ben 
ügyes taktikával háttérbe szorította az 
igen népszerű, királypárti Apponyit, aki 
ezután főleg külpolitikával foglalkozott. 
1922-ben a nemzetgyűlés korelnöke volt, 
1923-tól Magyarország fődelegátusa lett 
a Népszövetségben, revíziót és népsza-
vazást követelt a vegyes lakosságú te-
rületeken. 1898-tól az MTA tiszteleti tag-
ja, 1890-től a Kisfaludy Társaság tagja, 
1920-tól a Szent István Akadémia elnöke 
volt. 1921-ben az aranygyapjas rend lo-
vagja lett. 1933. február 7-én Genfben 
halt meg.

Tápiógyörgye község elöljárósága 
abban a történelmi korban döntött Appo-
nyi Albert díszpolgársága mellett, ami-
kor a trianoni békeszerződés frissen és 
közvetlenül éreztette hatását az ország 
elcsatolt és megmaradt lakosságában 

egyaránt. A mély fájdalom és igazság-
talanság érzete szülte a község veze-
tésében is azt a reakciót, hogy a gróf 
nevének kitüntetésével fejezzék ki éles 
tiltakozásukat a nemzet feletti ítélkezés-
ben. A Pest Megyei Levéltár megőrzé-
sében, a község Képviselő-testületének 
jegyzőkönyveiben található az a bejegy-
zés, amely hiteles bizonyítéka díszpolgá-
ri kitüntetésének.

„A jegyzőkönyv felvétetett Tápiógyör-
gyén 1921. május 21. évi május hó 22-ik 
napján a községi képviselőtestülete által 
megtartott rendkívüli közgyűlése alkal-
mával. Jelen voltak: Tóth János bíró, 
mint elnök, Kende Ernő, Pócz János, 
Sallay József, Borsitzky Károly, Megyes 
István, Petró Mihály, Tóth András, Fehér 
Mihály, Fehér László, Sinka András, Oláh 
Mihály, Menkó Gáspár, Tóth András, Pet-
ró István községi képviselők, Borsitzky 
Béla és Holovicz József községi jegyzők. 
Elnöklő bíró üdvözli a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a gyűlés szabály-
szerűen hívatott egybe, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Menkó Gáspár és Oláh Jó-
zsef képviselő tagokat kéri fel. A magyar 
hiszekegy elmondása után a gyűlés e 
tárgysorozatra tér át. Előadó jegyző közli 
a képviselőtestülettel, hogy a mai gyűlés 
első tárgya Gróf Apponyi Albert közéleti 
szereplésének méltatása. Ezek után is-
merteti hazánk e nagy férfiának Gróf Ap-
ponyi Albert úrnak életét és közéleti tevé-
kenységét s indítványt terjeszt a gyűlés 
elé Gróf Apponyi Albert úr díszpolgári 
leendő megválasztása iránt. A közgyű-
lés az előadó ismertetését és indítványát 
zajos tetszéssel fogadja,- szűnni nem 
akaró éljenzéssel ünnepli Gróf Apponyi 
Albert urat születésének 75-ik és közéleti 
szereplésének 5o-ik évfordulója alkalmá-
ból, s az egész nemzettel irányában ér-
zett hálája és szeretete jeléül őt egyhan-
gú lelkesedéssel Tápiógyörgye község 
díszpolgárává kiáltja ki.”

A fent leírtak után, a múlt emlékének 
maradandó megőrzését szolgálja a kép-
viselő-testület 167/2012. (XI.27.) számú 
határozata Gróf Apponyi Albert közsé-
günk díszpolgára emlékének idézéséről: 
„Tápiógyörgye Község Képviselőtestüle-
te a mai napon úgy határozott, hogy Gróf 
Apponyi Albert, községünk DÍSZPOLGÁ-
RÁNAK neve kerüljön a 7/2001. (V.10.) 
rendeletben előírt kitüntetések nyilván-
tartásába, továbbá az önkormányzati 
honlapon neve 1921. évi kitüntetettként 
jelenjen meg. Amennyiben fellelhető, 
több ilyen kitüntettet is akkor, azok is 
kerüljenek nyilvántartásba és az önkor-
mányzat honlapjára. Továbbá az akkori 
képviselő-testületi döntés és indoklás ke-
rüljön a nevek mellé.”

Gróf Apponyi Albert Tápiógyörgye elfeledett díszpolgára

Németh Csaba
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Már a decemberi számban is foglal-
koztunk azzal a kérdéssel, pontosan mit 
is jelent az, hogy az állam átveszi az is-
kolák nagy részét az önkormányzatoktól. 
Mostanra több mint két hónap eltelt, s a 
kezdeti bizonytalanság után talán lehet 
valamit látni az új rendszer gyakorlati fel-
építéséből. Ezzel az új helyzettel kapcso-
latosan tettem fel a kérdéseimet Ilonka 
Zoltán iskolaigazgatónak.

A tápiógyörgyei iskola 2013. janu-
ár 1-jétől az államhoz került sok más 
intézménnyel együtt. Pontosan mi az, 
ami az államhoz került? Milyen tulaj-
doni viszonya maradt meg az Önkor-
mányzatnak (ha van ilyen)? Milyen 
szakmai lehetőségeket biztosít az 
állam a helyi vezetőség részére? Ho-
gyan szólhat bele az Önkormányzat az 
iskola életébe?

Azt kell mondani, hogy a szakmai 
munka irányítása konkrétabbá vált, és 
igazából az iskola működtetése, finanszí-
rozása került át az államhoz. Ilyenformán 
az Önkormányzattal kötött megállapodás 
szerint működünk tovább. Az iskola to-
vábbra is a településé, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ finanszírozza, 
működteti és vállal felelősséget az iskola 
eszközeiért. Rengeteg feladat van, amit 
meg kell oldani. Természetesen akadnak 
kisebb csúszások, problémák az átadás-
átvétellel kapcsolatban, de ezek, úgy 
gondolom, természetesek. Biztos vagyok 
benne, hogy a következő tanév kezdeté-
re minden olajozottan fog működni.

Az Önkormányzattal jó a kapcsolatunk. 
Mi úgy gondoljuk, hogy a falu lakossága 
semmit nem vesz észre ezen változások-
ból. Mi ugyanúgy, mint eddig a falu isko-
lája vagyunk, és részt veszünk a telepü-
lés életében.

Az iskola most is társulás formájá-

ban működik, azonban Jászalsószent-
györgy ebből kivált. Hogyan működik 
most a társulás? Kik a tagjai? Ki az 
irányító? Milyen szakmai vonzata van 
ennek? (áttanítás, zeneoktatás stb.)

Igaz, hogy még a társulás megmaradt, 
és a Jászboldogházi iskolával együtt egy 
intézményegységként vagyunk a Jász-
apáti Tankerületben. Most készül az új 
alapító okirat. Először úgy volt, hogy Tá-
piógyörgyén lesz a központ, de változtat-
tak rajta és Jászboldogházán lesz. A vál-
toztatást az indokolja, hogy sok TÁMOP, 
TIOP pályázat jön ki hamarosan. S ha 
itt van a központ, lehet hogy ezeken a 
pályázatokon nem tudnánk részt venni, 
mert a Közép Magyarországi Régió a 
legtöbből ki van zárva. Így viszont elkép-
zelhető, hogy jut nekünk is ezekből a pá-
lyázatokból. A vezető személyéről nincs 
még döntés. Az intézményegységként 
történő működés szakmai szempontból 
jó, mert áttanítással biztosítható a szakos 
ellátottság.

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola, 
mint említette, a Jászapáti Tankerület-
hez tartozik. Miért alakult ez így? Med-
dig tart ez az állapot? A pályázatok 
szempontjából is előnyösebb tehát ez 
a régió. A jövőre nézve lényeges-e ez 
a szempont?

Iskolánk valóban a Jászapáti Tanker-
ülethez tartozik. Ez azért van így, mert 
minket még a Lippay Lajos Alsó-jászsági 
Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolai és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Tagintézményként ért az 
államosítás. Igaz az eddigi gesztor intéz-
mény Jászalsószentgyörgyön egyházi 
fenntartásba került, de mindenképpen 
módosítani kellett a fenntartó részéről az 
alapító okiratot. Hiszen az államosítás 
csakis az iskolákról szól. Az óvodák, me-
lyek részei voltak a társulásnak leváltak 
és továbbra is társulásként működnek, 
de őket az Önkormányzatok működtetik. 
Még nem lehet tudni, hogy ez így ma-
rad-e vagy szeptembertől változik. Úgy 
tudom, hogy a jelenlegi törvények szerint 
elvileg maradhatunk így. Ha mégsem, 
akkor abban az esetben Tápiógyörgye a 
Nagykátai Tankerülethez, Jászboldoghá-
za a Jászberényi Tankerülethez csatla-
kozna. Nekünk – most én úgy látom – így 
több esélyünk van eszközbeszerzésre a 
pályázatok révén, hiszen az Észak Alföldi 
Régió kiemelten pályázhat uniós pénzek-
re.

Milyen a napi kapcsolattartás a tan-
kerülettel és a KLIK-kel? Mit látnak, 
éreznek a változásokból a pedagógu-
sok / gyerekek / szülők? Milyen gya-
korlati változások vehetők észre az 

elmúlt két hónap alapján?
A Jászapáti Tankerülettel és Orosz 

István igazgató úrral napi kapcsolatban 
vagyunk. Főleg elektronikus úton és te-
lefonon, de személyesen is sokat talál-
kozunk. Gyakran jár Jászberénybe, és 
olyankor mindig sort kerítünk megbeszé-
lésekre, amikor is az aktuális feladatokat 
vesszük sorra. Már járt itt az iskolánkban, 
találkozott a tantestülettel, és még jön is.

A kollégák és a gyermekek napi mun-
kájában nincs változás, én magam sem 
tapasztaltam semmit, ami az okatató-
nevelő munkát érinti. Legfeljebb az én 
feladataim nőttek meg, de azért vagyunk, 
hogy ezeket megoldjuk. Azt még hozzá 
kell tenni, hogy nagyon előre nem látunk 
és tervezünk, mert a feladatok napról 
napra jelennek meg.

A zeneiskola is az általános iskolá-
hoz tartozik, így annak működtetése 
is az államhoz került. Milyen hatások 
/ változások léphetnek majd életbe a 
zenei oktatás területén? Mi várható a 
nyugdíjas zenepedagógusok foglal-
koztatásával kapcsolatban?

Itt sem tudok mást mondani, minthogy 
a zeneiskolában is zavartalanul folyik a 
munka. Sem a tanárok, sem a gyerme-
kek nem érzik a változást az oktató-ne-
velő munkában. A zenei oktatás jövőjét 
illetően még semmilyen változást nem 
jelentettek be. Amit tudunk, hogy a zenei 
képzés, a zenetanárok száma nem túl 
magas és igen sok nyugdíjas dolgozik 
szerte az országban. Ha nekik menniük 
kell, nemcsak itt Tápiógyörgyén, hanem 
országosan is bizonytalanná válik a ze-
neiskolák sorsa. Nem tisztázott még jo-
gilag, hogy óraadóként tudjuk-e majd al-
kalmazni Őket. Csupán az biztos, hogy 
közalkalmazottként csak akkor foglalkoz-
tathatók, ha lemondanak a nyugdíjukról. 
Óraadókként megbízási szerződéssel 
alkalmaznánk őket úgy, hogy a kötelező 
órájuk kevesebb mint 10 óra hetente. Ha 
erre a jogszabályok lehetőséget adnak 
akkor látjuk a jövőt, ha nem, akkor bizony 
kemény időszak vár ránk, ami a zeneok-
tatást illeti.

Társulás – Tankerület – KLIK

Kérem támogassák adójuk 1%-ával isko-
lánkat.
Az elmúlt évben beérkezett összegből pó-
toltuk az informatika terem elhasználódott 
eszközeinek egy részét, és az óvodába is 
tudtunk venni egy korszerű számítógépet.
Kérem, most se feledkezzenek meg isko-
lánkról.
Felajánlásaikat a következő adószámra 
tehetik meg:

18669110-1-13
Előre is köszönjük támogatásukat!

Kedves Szülők!
Füle Zsuzsanna

Ilonka Zoltán



Több mint 1 millió Ft támogatást nyert a 
Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvo-
dai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény Kazinczy Ferenc Általános Iskolai 
és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 
a Határtalanul program keretében. Ez az ösz-
szeg lehetőséget biztosít 20 jászboldogházi 
és 20 tápiógyörgyei 7. osztályos diáknak, 
hogy részt vegyen 2013. március 22-28. kö-
zött egy egyhetes körúton Erdélyben. Az út 
során találkoznak majd az ottani diákokkal, 
emberekkel, rengeteg programon vesznek 
részt. Ízelítőül: ellátogatnak Nagyváradra, 
Kolozsvárra, Csucsára, Székelykeresztúrra, 
eljutnak a Sóvidékre (Korond, Parajd, 
Szováta), a Békás-szorost és a Gyilkos-ta-
vat is megnézik. Petőfi nyomán Segesvár 
és Fehéregyháza is érdekes látnivalókat kí-
nál, majd ellátogatnak Csíksomlyóra, onnan 
pedig az 1000 éves határhoz Gyimesbükk-
re. Útban hazafelé Marosvásárhely lesz az 
egyik állomás, majd Torda. Az utolsó éjsza-
kát testvértelepülésünkön töltik Torockón, 
ott találkoznak a helyi iskolásokkal, majd az 
Aranyos folyó völgyén indulnak haza.

Biztos vagyok benne, hogy a résztvevők 
egy életre szóló élményt fognak kapni az út 
során. A programnak van egy előkészítő és 
egy záró szakasza is. Az előkészítés során 
március elején a résztvevőkkel megtekintjük 
a Trianon című filmet, majd megbeszéljük 
azt. A záró szakaszban a hazatérést követő-
en előadásokat, élménybeszámolókat tarta-
nak a résztvevők diáktársaiknak.

Ígérhetem, hogy a hazaérkezést követő-
en tájékoztatják a falu lakosságát az újságon 
keresztül élményeikről.
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Határtalanul

Ilonka Zoltán

Tájékoztatjuk  a Kedves Szülőket, 
hogy a 2013-2014-es tanévre az 
elsősök beíratása a következő idő-

pontokban lesz:

április 8-án 8-18-ig
április 9-én 8-18-ig

Kérem, hogy a beíratkozásra hoz-
zák magukkal a gyerek nevére ki-
állított személyi azonosítót, ami a 
lakcímkártya hátoldalán található, 
valamint az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettség elérését tanusító 
igazolást.

A leendő tanítónénik:
Szarvas Józsefné
Vargáné Nagy Éva

Elképzelhető, hogy még változtat-
nunk kell, ehhez megértésüket ké-
rem.

Ilonka Zoltán

Iskolai beíratás

Kirándulás a Művészetek Palotájába

Február 10-én, Budapestre, a Művészetek 
Palotájába látogattunk el. A felső tagozatosok 
egy komolyzenei koncerten vehettek részt. 
A most kezdődő matinékoncertek első része 
számomra kellemes csalódást okozott. Azt 
hittem a 4 vonó, 8 kéz és a 16 húr ránk zúdít-
ja a komolyzenei darabokat, de a közönség 
szórakoztatásában egy műsorvezető is köz-
reműködött.

 Haydn: C-dúr („Kaiser”) vonósnégyesét és 
Schönberg: II. (fisz-moll) vonósnégyesének 
dallamait hallgathattuk. Haydn vonósnégye-
sét a második tétel megkapóan szép variá-
ciósorozatában megjelenő császári himnusz 
dallama tette ismertté és különösen népsze-
rűvé, mely dallamot maga Haydn komponált 
népzenei motívumok felhasználásával. Som-
fai László zenetörténész mutatott rá, hogy ha 
az eredeti himnusz-szövege első szavainak 
(Gott erhalte Franz, den Caiser – Isten tartsa 
meg Ferenc császárt) kezdőbetűit zenei han-

gokként értelmezzük, az első tétel főtémájá-
nak kezdő motívumát kapjuk (G-E-F-D-C). 

Schönberg II. kvartettjének legszembetű-
nőbb különlegessége, hogy szerzője a mű 
harmadik és negyedik tételében – a zenetör-
ténetben első ízben – énekhangot is alkal-
maz. A fisz-moll vonósnégyesben Schönberg 
Stefan Georg két versét, a Litániát és az Eltá-
volodást fogalmazza zenére.

A zenei élmények után a Millenáris Parkba 
mentünk. Az ázsiai népek ilyenkor ünneplik 
az újévet. A Holdújév Fesztiválon e népek 
kultúráival ismerkedtünk meg. Harcművésze-
ti bemutatókat láttunk, teáztunk és Ázsiában 
őshonos növényeket kóstoltunk. Egy hölgy 
kínai betűkkel lefestette a nevünket és a vál-
lalkozó szelleműek népviseleti ruhába is be-
öltözhettek. 

Új élményekkel gazdagodva tértünk haza. 
Köszönjük Varró Gáborné Babi néninek ezt a 
csodás napot! Lesták Fanni

nyolcadikos diák

2013. február 9-én a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola 4. osztályosai télűző bált 
rendeztek. Köszönjük a közel 100 támo-
gatónk segítségét, hogy ez a rendezvény 
sikeres lehetett. Először az 1., 2., és 3. osz-
tályosok vonultak végig jelmezben. Utána 
jött a 4.-esek tánca. Ez olyan jól sikerült, 
hogy még egyszer el kellett táncolnunk. A 
bál ideje alatt a büfében gyorsan elfogytak 
a farsangi finomságok. Több, mint 200 érté-
kes csomag talált gazdára. A tombolahúzás 
után jött a takarítás, ami még egy jó buli 
volt! Mivel sokan voltak, így kívánságunk 
teljesülhet és el tudunk menni év végén 3 
napra a Balatonra.

Alsós farsang

A 4. a osztály tanulói

4. éve támogatja a Reál Élelmiszeripari 
Zrt. az általános iskolás osztályokat. Tá-
mogatásuk célja, hogy minél több gyerek 
jusson el osztálykirándulásra. A forgalma-
zói címkék szorgos gyűjtésével iskolánk 
szinte minden osztálya pályázott ebben 
az évben is. Idén is 25.000.000 Ft-ot osz-
tottak szét a 2500 jelentkező osztály kö-
zött. Iskolánk tanulói (szülői segítséggel) 
45.000 db feliratot gyűjtöttek össze, és 
nyereményünk összesen 519.250 Ft. Az 
alsó tagozatosok 320.281 Ft-ot nyertek, a 
felső tagozat tanulói 198.969 Ft-ot. A pá-
lyázó iskolák közül ezzel az eredménnyel 
a legelső helyen végeztünk. Dicséret illeti 
a 8. osztályt, akik 143.000 Ft-ot nyertek, 
és ezzel a 2. helyen végeztek (ismét) a 
nem hivatalos versenyben! A részletes 
eredményeket bárki megtekintheti a www.
real.hu oldalon. Köszönjük minden szülő-
nek és segítőnek, hogy gyűjtésével hoz-
zájárult akciónk sikeréhez. A pályázatot 
újra kiírják szeptemberben is, tehát arra 
kérünk mindenkit, folytassa szorgalmasan 
gyűjtést!

Sikeres Reál-akció

Menkóné Kácsor Ilona
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Nemzeti értékeink, hagyományaink
őrzése óvodánkban

Január 22-én a szülők kis csoportja a 
gyermekeknek, meglepetés műsorral ké-
szült, melyben bemutatták a magyar kultú-
rához tartozó különböző művészeti ágakat. 
Egy család: apa, anya, gyermek, képzelet-
beli múzeumlátogatásra kalauzolta el az 
óvodásokat. Az első állomás a Himnusz 
bemutatása volt. Itt a szülők elmesélték 
gyermeküknek, ki írta, hogyan keletkezett, 
ki zenésítette meg, majd közösen meghall-
gattuk az immáron 190 éves Himnuszt. Ez 
az alkalom lehetőséget adott arra is, hogy 
a Himnusz hallatán helyes viselkedést, fe-
gyelmezett magatartást is gyakorolják. Má-
sodik állomásunkon a képzőművészettel 
ismerkedhettek, megcsodálhatták Rékasi-
né Iványi Judit és Gábri Albert festőművész 
munkáit, valamint láthattak népi szőtteseket 
és díszített cserépedényeket. A harmadik 
állomásnál Benedek Elek – A sündisznó c. 
mesét játszották el, a jelmezbe öltözött szü-
lők. A mese után, Molnár Lotti magyar nép-
dalokat zongorázott a gyerekeknek, majd 
ezt követően Juhász Attila előadta gyerme-
két ölbe véve, Petőfi Sándor – Arany La-
cinak c. versét. A szülők kis kórusa pedig 
népdalokat énekelt, melyeket Szabó Tünde 

klarinéton kísért. Negyedik állomásnál a 
gyerekek megismerkedhettek a Szózattal. 
A délelőttöt egy közös táncházzal zártuk.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani: Bodnár-Szabó Gabriellának, Farkas-
né Halász Mónikának, Juhász Attilának, 
Megyesné Szabó Erikának, Molnár Ferenc-
nének, Szabó Tündének, Togyeláné Szabó 
Erikának, Varró Zsoltnénak, Vidra Zsuzsan-
nának, hogy az óvodás gyermekeknek örö-
met szereztek, mert fontos anyanyelvünk 
és nemzeti hagyományaink ápolása, nem-
zeti tudatunk megőrzése. 

Az elmúlt napokban, egy falusi disznótor-
ban vettek részt óvodásaink, Varró József 
udvarán. Bemutattuk a kicsiknek és na-
gyoknak a tápiógyörgyei hagyományokból 
merített kántálást. Volt disznófarok húzás, 
köröm keresés a kövek között, körjáték, 
komatál, és frissen sült hurka kóstolás is. 
Köszönjük Józsefnek és barátainak a se-
gítséget.

Óvodánkban hasonló néphagyományok 
felidézésével szeretnénk a jövőben is meg-
őrizni településünk még feledésbe nem me-
rült kultúrális értékeit.

Csáki Veronika és Mohácsi Sára
óvodapedagógusok

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy óvo-
dánkban óvodai beíratás lesz.

Sok szeretettel várjuk, azokat az óvodás-
korú gyermekeket, akik 

- a 3. életévüket betöltötték.
Felvételt hirdetünk továbbá a tanköteles 

korú gyermekeknek, aki a 2013/2014-es 
nevelési évben az 5. életévüket betöltik és 
a Közoktatási Törvény szerint tankötelessé 
válnak. 

Amennyiben a szülő nem tesz eleget a 
tanköteles korú gyermeke beíratásának, 
abban az esetben az óvoda vezetőjének 
bejelentést kell tennie a lakóhely szerin-
ti illetékes jegyzőhöz, aki eljárást indít az 
ügyben. 

Óvodai beíratás
Időpontja: 2013. május 6-tól május 10-ig. 
Naponta: 8:00 órától – 15:00 óráig
Helye: Cifrapalota Óvodai, Bölcsődei Intéz-
mény Kastélykert Óvodai Tagintézménye,
2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u.5.
Tel/FAX.: 06-53-383-099

Beíratkozáshoz szükséges dokumentu-
mok: 

- a gyermek születési idejének igazolá-
sára, a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata, 

- a gyermek nevére kiállított lakcímet iga-
zoló hatósági bizonyítvány,

- a szülő személyi igazolványa, 
- a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági bizonyítvány,
- a gyermek TAJ száma, 
- a gyermek oltási kiskönyve, 
- más településről ideköltözött gyerme-

kek egészségügyi törzslapját és  a gyer-
mekvédelmi támogatásról szóló határo-
zatát is hozza magával a Kedves Szülő a 
beíratkozás alkalmával. 

Sok szeretettel várjuk leendő óvodása-
inkat, a tápiógyörgyei Kastélykert Tagóvo-
dába!

Óvodai beíratás

Tóthné Erős Zinaida 
tagintézmény-vezető 

A Magyar Kultúra Napja a tápiógyörgyei könyvtárban

Január 22-én Jancsovicsné Bakosi 
Mária KASTÁR Alkotói Díjas tápiószelei 
festőművész kiállítását nyitottuk meg a 
Községi Könyvtárban.

Bakosi Mária festészet iránti érdek-

lődése a 90-es évek elején kezdődött. 
Az utazásai során megragadott tájakat, 
épületeket, természeti jelenségeket örö-
kíti meg olajjal, vászonra illetve farostle-
mezre. Több, mint száz egyéni és társas 
kiállítása volt az ország különböző tele-
pülésein. „Szép magyar és hangulatos 
tájak” című kiállításával folyamatosan 
járja az országot, megosztva utazási 
élményeit az érdeklődőkkel. Több mű-
vészeti közösség tagja. Budapesten a 
Független Magyar Szalon Képzőmű-
vészeti Egyesületnek, a Zichy Galéria 
Alkotó Közösségnek, a Kassák Alkotó 
Művészeti Egyesületnek. Kapcsolatban 

áll budapesti és vidéki galériákkal is.
A megnyitón Bihari József, a Pest Me-

gyei Múzeumok nyugalmazott Igazgató-
ja, a Független Magyar Szalon Képző-
művészeti Egyesület elnöke méltatta a 
festőművésznő munkásságát.

Az ünnepséget két nyolcadik osztályos 
diák előadása színesítette. Kamuti Har-
mat Lombardy Lia: A festészet szerelme-
se c. verset adta elő, Lesták Fanni egy 
Verdi darabot játszott el trombitán az ér-
deklődő közönségnek. A közel 50 képből 
álló színvonalas kiállítást 2 hétig tekint-
hették meg a látogatók.

Szabó Erika
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Kötelességemnek tartom, hogy nyil-
vánosan is megköszönjem a tavalyi 
író-olvasó találkozó szervezőinek, sze-
replőinek és résztvevőinek a közremű-
ködést és megjelenést. Megható volt 
számomra: Tápiógyörgye művelt és 
igényes közönsége mennyire érdeklő-
dik a község múltja és kultúrája iránt.  

Asztalon várt monográfiám kézirata. 
Ismerik néhányan, dolgozatírás közben 
forrásként használják. Örülök, hogy 
hasznát veszik. Munkaszövegnek tar-
tom. Alapja lehet egy megírandó nagy 
monográfiának. Asztalon várt néhány 
példány a regényemből. Vásároltak 
belőle, dedikáltatták néhányan.  Bizo-
nyára olvasták és olvassák. A róla szó-
ló cikk keltette fel az érdeklődésüket. 
Maga a rendezvény a nagy napokról 
szólt, azon belül a nádszállakról, no 
meg rólam. 

Szívből köszönöm. Aznap délután is-
mét otthon éreztem magam Tápiógyör-
gyén. Enyéim között lehettem.: baráta-
im között. Pedig hát huszonöt év telt el 
azóta… Sok víz lefolyhatott a Dunán, 
de még a Tápión is. 

Legutolsó osztályom elballagtatása 
után azt kérdezte az egyik mama itt 
Pesten: melyik garnitúrámat szerettem 
igazán? Azt válaszoltam: az elsőt, az 
utolsót meg a többit, amelyik közte volt. 

2012. december 22-én tartotta az ifjúsá-
gi fúvószenekar hagyományos karácsonyi 
hangversenyét. Több szempontból is külön-
leges volt ez az este. Először is ez volt az 
első komoly koncertje a zenekarnak Tatai 
József karmester vezetésével. Szorgalma-
san és izgatottan készültünk. Valahol leg-
belül mindenki bizonyítani akarta azt, hogy 
nincs megállás. A zene és a csapat szere-
tete győz. Nem volt könnyű megszokni a 
változásokat, de szerencsére nemcsak mi, 
hanem a pálcás ember is sokat tett azért, 
hogy az új felállásban is elvarázsoljuk a 
közönséget. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
minthogy a karácsonyi dalcsokrunk utolsó 
énekénél Tatai József kísért minket zon-
gorán. Ráadásul lelkesedésünket látva, 
olykor jó tanácsokkal is ellátott bennünket 
az énekpróbák előtt. Tehát így, már egy 
kezdetleges egységként álltunk / ültünk a 
színpadon.

A decemberi Faluújságból értesültünk 
arról, hogy a Képviselő-testület emlék-
lapokat, emlékérmet fog adományozni a 
zenekar idősebb tagjai és az egyesület 
számára. Ráadásul arról is, hogy az előző 
főnök, Toperczer Tibor díszpolgári címben 
fog részesülni. Örömmel vártuk azt, hogy 
egyenként kihívjanak és megtapsoljanak 
bennünket, és természetesen a találkozást 
is korábbi karnagyunkkal. Főleg mivel Tanár 
úr szeptember óta péntekenként nem tart 
órákat a zeneiskolában, így ritkán fordult 
elő, hogy válthattunk néhány szót egymás-
sal. Jóleső érzés volt az is, hogy Ladányi 
Ádám beült sorainkba, és így egy szám – a 
Just a gigolo – erejéig nosztalgiázhattunk 
egy kicsit, melyben ő szólózott és Toperczer 

tanár úr vezényelt.
Úgy gondolom, hogy emléklapjainkat 

– melyet az Önkormányzat azért adomá-
nyozott, amiért az Ifjúsági Fúvószenekar 
sikereiben jelentős szerepet játszottunk –, 
mind a 12-en (Bezzeg Zoltán, Boda József, 
Bodnár-Szabó Gabriella, György Sára, 
Kollár Pál, Kovács László, Ladányi Ádám, 
Ladányi Tamás, Miskolczi László, ifj. Sinka 
Gábor, Szinok Richárd és Füle Zsuzsan-
na) büszkén tartottuk a kezünkben. Bízom 
abban, hogy ez az esemény nem marad 
egyedülálló, hanem példa lesz a következő 
nemzedék számára. Kitartást ad nekik. Hi-
szen még ha dolgoznak is, vagy főiskolára, 
egyetemre járnak, családos emberré vál-
nak, netalán el is költöznek Tápiógyörgyé-
ről, az nem jelenti mindenképpen azt, hogy 
zenekarunkkal szakítaniuk kell.

A tavalyi évben is sokan támogatták a 
Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesületet 

adójuk 1%-ával, amelynek köszönhetően 
egyesületünk mintegy 130 ezer forintot ka-
pott. Ezúton is köszönjük mindnyájuknak a 
segítséget, és kérjük gondoljanak a zené-
szekre ebben az évben is!

Adószámunk: 18690572-1-13

Zenekari hírek

Füle Zsuzsanna

Köszönet Köszönet

Kállai Vilmos

A Torockó Baráti Társaság köszönet-
tel tartozik mindazon személyek szá-
mára, akik 2012-ben az adójuk 1%-val 
támogatták munkáját. Az egyesület a 
határon átívelő magyar-magyar kap-
csolatok ápolásával foglalkozik, kultu-
rális és hagyományőrző programok, 
kirándulások rendezésével igyekszik 
értékteremtő programokat alkotni, ado-
mányok gyűjtésével támogatja a hatá-
ron túli magyarságot. Tevékenységével 
hozzájárul Tápiógyörgye helytörténeti 
értékeinek megőrzéséhez is. Az adó 1 
%-nak felajánlásával Ön is támogatni 
tudja az egyesület munkáját, fent meg-
nevezett céljait. 

A Torockó Baráti Társaság 
adószáma: 18678053-1-13

Németh Csaba
A Torockó Baráti Társaság elnöke

Ezúton kérünk elnézést, de 
nyomdahiba miatt Miskolczi 
Lászlónak sajnos nem tudtuk 
átadni a hangversenyen em-
léklapját, de ezt a március 15-
ei ünnepségen pótolni fogjuk.

Varró István polgármester
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Tápiógyörgye és Újszász között, az 
Újszász-Hatvan vasútvonal határáig va-
lamikor négy híd szolgálta a közúti és 
gyalogos átkelést a Tápió-patak fölött. A 
község lakosai többnyire „Gulyahíd”-ként 
ismerték az átkelő helyeket, melyek az 
egykor népes tanyavilág számára biz-
tosították a szárazföldi összeköttetést. 

Sajnos az elmúlt évtizedekben több híd 
is elpusztult, mára mindössze kettő se-
gíti a mezőgazdasági gépek számára az 
átkelést. Bár az egyik híd Tápiógyörgye, 
míg a másik Jászboldogháza közigazga-
tási területén található, mindkét létesít-
mény környezete kedvelt kirándulóhelye 
falunk kikapcsolódni vágyó lakosainak, 

valamit a horgász sport szerelmeseinek. 
Sajnos az utóbbi, a szomszéd település 
határában található híd az elmúlt évben 
leszakadt, ezért is örvendetes hír annak 
az elmúlt év végén történt helyreállítása. 
Az alábbi sorok Jászboldogháza Közsé-
gi Önkormányzat honlapján Szűcs Lajos 
polgármester tollából olvashatók, gaz-
dag fénykép összeállítással illusztrálva. 
„2012. október 8-án került sor a Tápió-
híd (régi nevén Bábosik-híd) avatására. 
A mai napon éppen 4 éve annak, hogy 
a Tápió-híd szerkezete meghajlott a rajta 
közlekedő kombájn súlya alatt. Hosszas 
szervezőmunka, lakosok, vállalkozók és 
az Önkormányzat összefogásával idén 
nyáron megépült az új híd. A híd szen-
telésére Csergő Ervin plébánosunk jóvol-
tából épp a 4. évfordulón került sor. Ezt 
követően, pedig a földtulajdonosok fel-
ajánlásaiból rendezett vacsorára vártuk 
mindazokat, akik a híd megvalósításá-
ban valahogyan részt vettek. Köszönjük 
Mindnyájuk segítségét! Használják soká-
ig, egészséggel!”

Biztosan sokan emlékeznek a 2010-es 
évre, amikor a csapadékos időjárás kö-
vetkeztében a tápiógyörgyei határban is 
nagy területeket öntött el belvíz.  Különö-
sen terjedelmes és tartós vízborítás jel-
lemezte a községtől keletre, a Tápió két 
partján elterülő Gulya-gyepet, mely hó-
napokra valóságos tóvá változott. A gaz-
dák a legtöbb helyen mindent megtettek 
a vizek gyors elvezetése érdekében, sok-
szor nem csak a szántóföldeket, de még 
a gazdálkodásra alig alkalmas szikeseket 
is frissen ásott árkokkal igyekeztek kiszá-
rítani. A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi 
Körzet részeként védett Gulya-gyepen 
persze más volt a helyzet, hiszen itt nem 
a vízelvezetés, hanem épp fordítva, a vi-
zek visszatartása a cél. A területen zajló 
természetvédelmi kezelés alapelve, hogy 
itt a gazdálkodásnak (kaszálás, magyar 
szürkemarhával történő legeltetés) kell 
alkalmazkodnia a környezeti adottságok-
hoz - jelen esetben a hosszan tartó víz-
borításhoz - és nem fordítva.

De mik is ezek a különleges környezeti 
adottságok? Kevesek előtt ismert, hogy 
a Gulya-gyep környéke a Tápió-vidék 
utolsó nyílt ártere. Itt a vízfolyást hosszú 
szakaszon csak a baloldalon kíséri töltés, 
így árvizek idején a medréből kilépő folyó 
közel 300 hektáron el tudja önteni a jobb 
parti, vasútig húzódó hatalmas gyepterü-
letet. Ez főleg olyan hidrológiai helyzet-
ben következik be, amikor a Tiszán nagy 
árhullám vonul le, ez visszaduzzasztja a 
Zagyvát, az pedig a belé torkolló Tápiót. 
Egyes esetekben akár 4-5 hónapig is el-
tarthat ez az állapot, mely sokak számá-
ra talán ijesztő látvány, természetvédel-

mi szempontból azonban egyértelműen 
kedvező. Ilyenkor a Tápió a régmúlt koro-
kat idézve vadvízzé változtatja a környé-
ket. Sajnos a kisvízfolyások szinte teljes 
körű szabályozása miatt vidékünkön már 
alig-alig találkozhatunk ehhez hasonló 
természeti látnivalóval.

Sokan nem tudják, hogy ezek az ide-
iglenes vízállások milyen fontos szere-
pet töltenek be egy-egy táj egészséges 
működésében. Bár megjelenésük a gaz-
dák számára sok bosszúságot okozhat, 
fenntartásuk lényegesen több haszonnal 
jár, mint gondolnánk. Kitüntetett szere-
pük van többek között a talajvízháztartás 
stabilizálásában, vagy éppen a levegő 
páratartalmának szinten tartásában, me-
lyekre főleg a vízbő időszakok után rend-
re bekövetkező aszályos időszakokban 
van nagy szükség. Sajnos környékünkön 
is számos olyan beszántott, árkokkal le-
csapolt egykori folyómedret, szikes tavat 
láthatunk, melyek ma már bajosan lát-
ják ezt az összetett ökológiai feladatot. 
Mindezeken túl az intenzíven művelt, 
nagytáblás mezőgazdasági környezet-
ben ezek a kisebb-nagyobb vízfelületek, 
illetve a leszáradásuk után visszamaradt 
gyepfoltok jelentik az élővilág fennmara-
dásának utolsó esélyét.  

Ha így március táján kisétálunk a Gu-
lya-gyepre, akkor szerencsés esetben 
kisebb-nagyobb vízfoltokat láthatunk. 
Ez a helyzet ebben az évben is, hiszen 
a 2012-es extrémen aszályos esztendő 
után év elején máris levonult egy kisebb 
áradás a Tápión. A víz sok helyen kilépett 
a medréből, de még a bal oldali, töltés-
sel védett részeken is fél-egy hektáros 

tavacskák díszlenek a sok csapadék-
nak köszönhetően. Amennyiben a Tisza 
hegyvidéki vízgyűjtőjén felhalmozódott 
hó idén hirtelen fog elolvadni, úgy a le-
vonuló árhullám visszaduzzasztó hatá-
saként a Tápió ezen a tavaszon is kilép-
het árterületére, újra gazdag élővilággal 
rendelkező vízi világot varázsolva falunk 
határában. Végignézhetjük a bíbicek, 
piroslábú cankók, nagy godák nászre-
pülését, szurkolhatunk a kanalas és böjti 
réce szülők mögött úszkáló kiskacsák-
nak, elámulhatunk a magasan köröző 
réti sas szárnyainak hatalmas fesztávol-
ságán. Nem is beszélve a megszámlál-
hatatlan egyéb gerinctelen és gerinces 
állatfajról, vagy a víz hatására újjáéledő 
gyepek színpompás virágairól. Izgalmas 
tavasz elé nézünk……

A Gulya-gyep – a Tápió-vidék utolsó nyílt ártere

Új híd épült a Tápión

Fotó: Bíbic, készítette: Gódor Miklós

Vidra Tamás

Németh Csaba
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A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány 2012-es munkájáról

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Ala-
pítvány 2011. év szeptember hónap 1. 
napjától kezdte meg működését, mint 
közhasznú alapítvány. Az alapítványunk 
közhasznú céljai keretében kulturális 
tevékenységet, nevelő és oktató, ké-
pességfejlesztő, ismeretterjesztő tevé-
kenységet, környezetvédelmi, ár- és 
belvízvédelem ellátásához kapcsolódó 
tevékenységeket végez és kíván végez-
ni, valamint ezen felül többek között 
pénzbeli és természetbeli adományokat 
gyűjt. Alapítványunk tartós közérdekű 
célja a Tápió menti településeknek és az 
ottani lakosoknak, elsődlegesen azon-
ban a Tápiógyörgye településnek és az 
állandó tápiógyörgyei lakóhellyel rendel-
kező lakosoknak a támogatása.

Az alapítványunk a fenti tevékenysé-
gein belül célként tűzte ki, az általános 
iskola és óvoda oktató, nevelő munkájá-
nak, szabadidős tevékenységének támo-
gatását, tehetség gondozás ápolását, és 
a kiemelkedő tanulmányi eredményt el-
érő tanulók támogatását. Valamint a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű családoknak, 
a tartósan beteg gyermeket nevelő csa-
ládoknak és lakosoknak a támogatását.

Bízunk benne, hogy minél több célun-
kat meg tudjuk majd valósítani, ezzel is 
segíteni és támogatni a tápiógyörgyei la-
kosokat.

Alapítványunk 2012 év elején az ALE-
XANDRA könyvkiadótól kapott 24 db 
óvodás gyerekek részére szóló könyvet, 
amelyet a Tápiógyörgyei Községi Óvoda 
részére adományoztunk.

Ezt követően a falunap egyik program-
részeként megrendeztük az első Tápió-

györgyei Falunapi futóversenyt, ame-

lyen 50 fő fölötti induló, számos segítő, 
támogató (akik a helyezettek részére az 
ajándékokat biztosították) és szurkoló 
vett részt, nem csak Tápiógyörgyéről, 
hanem a környező tápiómenti települé-
sekről is. A verseny díjait és rajt csomag-
jait részben az alapítványunk, nagyobb 
részben pedig a község vállalkozói, cé-
gei, valamint országos szintű vállalatok, 
adományként biztosították az indulók 
részére. A verseny jó hangulatban zajlott 
és döntően györgyei győzelmeknek örül-
hettünk. Ezt az eseményt a 2013. évben 
is megrendezzük a falunap programré-
szeként.

A Torockó Baráti Társaság felkérésére 
Alapítványunk, a II. világháború éveiben 
Tápiógyörgye községben elszállásolt 
menekült lengyel katonák tiszteletére el-
helyezett emléktábla elkészítéséhez (az 
alapítvány jelenlegi anyagi körülményei-
re tekintettel) szerény adománnyal járult 
hozzá.

A katolikus temetőből ellopott harang 
pótlásának érdekében szervezett gyűj-
tés okán, a Karácsonyi Ünnepségre jó-
tékonysági műsorkén meghívtuk a NO-
MEN együttest.

Alapítványunk elnöke Molnár Zoltán 
kezdeményezésére 2013. január elejétől, 
a nevelés, oktatás és képességfejlesztés 
céljából „FUTÓ KLUB” -ot indított, a fa-
lunapi futóverseny által felkeltett érdeklő-
désre tekintettel. Az alapítvány a téli időjá-
rás miatt jelenleg  erőnléti edzéseket tart 
az iskolás és felnőtt korosztály számára, 
az általános iskola tornatermében. A fog-
lalkozások ingyenesen látogathatóak. 
Az elmúlt 2 hónap tapasztalatai alapján 
elmondható, hogy az edzések nagy nép-

szerűségnek örvendenek. Alkamanként 
átlagosan 15 fő vesz rajtuk részt. De volt 
nap, hogy 20 fő fölötti létszámmal „üze-
meltünk”. Ez már éppen megközelítette a 
terem befogadó kapacitásának maximu-
mát. Az edzéseket Bodnár Károly és Mol-
nár Zsolt vezetik, életkor szerinti csoport 
megosztással. Bodnár Károly foglalkozá-
sa alapján komoly tapasztalattal rendel-
kezik a testformáló és egészségmegőrző 
gyakorlatok oktatásában, Molnár Zsolt 
pedig a Budapest Sportirodától (BSI) 
„Futónagyköveti” megbízatást kapott, így 
a foglalkozások a BSI szakmai és erköl-
csi támogatását is élvezik. Ezáltal a BSI, 
a szervezésében megrendezett országos 
sporteseményekre a Futó Klub tagjainak 
nevezési kedvezményeket nyújt. Bodnár 
Károly és Molnár Zsolt tevékenységüket 
társadalmi munkában végzik, de nagy 
segítség számunkra, hogy az Általános 
Iskola a tornatermet a foglalkozások ide-
jére rendelkezésünkre bocsájtotta.

Ahogy a téli időszak elmúlik, úgy a 
foglalkozásokat a szabadban tartjuk, így 
itt már lehetőség nyílik a hosszabb távú 
futásokra, valamint a részvevők létszá-
mának bővítésére. Itt szeretnénk meg-
ragadni az alkalmat, hogy buzdítsunk 
minden mozgást szerető embert 7 és 99 
év között, hogy jöjjön el és vegyen részt 
a Futó klub edzésein. A foglalkozások 
időpontjai: minden csütörtökön 16.15-től 
17.15-ig, illetve vasárnaponként 14-től - 
15 óráig tart.

Ezúton is szeretnénk kérni Önöket, 
hogy amennyiben lehetőségük van rá, és 
az alapítványunk tevékenysége és céljai 
szimpatikusak az Önök részére, úgy le-
gyenek szívesek adójuk 1%-át alapítvá-
nyunk részére felajánlani. Adószámunk: 
18222810-1-13

Továbbra is várjuk adományaikat az 
ellopott temető harang pótlására indított 
gyűjtés támogatására.

Hiszünk abban, hogy közös akarattal 
és összefogással sikeresen tudjuk célja-
inkat megvalósítani!

Segítségüket előre is köszönjük!
Molnár Zoltán elnök

Takarítást, ablaktisztí-
tást, vasalást vállalok.
Heti rendszerességgel 
vagy alkalomszerűen.

Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-53-383-592

06-20-29-21-737
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Elmúltak a tél napjai, ami azt jelenti, 
hogy a sportpályákon is megélénkül az 
élet. Úgy gondolom ennek a ténynek 
mindenki örül, különös tekintettel a futball 
szerelmesei. Szerencsére Tápiógyörgye 
ezen a téren nem fehér folt, így sok szur-
koló várja csapatunk tavaszi szereplé-
sét. A 2012-es ősz során igazán magas-
ra került a mérce, (veretlenül vezetjük a 
bajnokságot) így joggal reménykedünk, 
hogy a tavasz is hasonlóan eredményes 
lesz.  A csapat vezetése a tél során azon 
fáradozott, hogy csapatunk ne gyengül-
jön, sőt amennyiben lehetséges még 
erősebb játékoskeret álljon Viola Kálmán 
rendelkezésére. A játékos mozgását te-
kintve megállapíthatjuk, hogy terveinket 
sikerült megvalósítani. A tél során fel-
nőtt csapatunkat ismét elhagyta Sipos 
Zsolt, visszatért Újszászra. Zsolttal kap-
csolatban a továbbiakban  el kell azon 
gondolkodnunk, hogy a félévenkénti 
jövök-megyek meddig tartható, meddig 

tolerálható! Távozott még Ágoston Kris-
tóf, Hájas Levente, Czímer László és 
Bódi Péter. További pályafutásukhoz sok 
sikert kívánunk az előzőekben  felsorolt 
játékosoknak.

Szerencsére voltak érkező játékosok 
is, akikkel bizonyosan erősödött csa-
patunk. László Bence, Lengyel Ferenc, 
Nagy László, Petrik Zsolt és Kecskeméti 
József igazolt hozzánk, remélhetőleg va-
lamennyien megtalálják számításukat és 
sok örömet szereznek szurkolóinknak.

A csapat vezetése már a tél folyamán 
foglalkozott a hogyan továbbal, ameny-
nyiben a bajnokság végén sikerülne a 
2013 őszétől rendkívüli módon megerő-
södő megye I-be feljutni. Természetesen 
ez egy új dimenziót (több utánpótlás csa-
pat versenyeztetését, minőségibb már-
már az NB III-as színvonalat elérő mér-
kőzéseket) jelentene labdarúgásunknak, 
ami nyilvánvalóan több pénzügyi forrás 
bevonását is szükségessé tenné. Tisztá-
ban vagyunk vele, hogy  ezt a jelenlegi 
forrásokból nem tudjuk megoldani, ezért 
új támogató bevonása feltétlenül szüksé-
gessé válik, ha ezt nem tudjuk biztosíta-
ni, továbbra is maradunk a megye II-ben. 

Hála a TAO-s forrásoknak  több mint 
1,2 millió Ft-ból egy 25x20 m-es palánk-
kal és hálóval körbe vett pályát építünk, 
a pályához tartozó készségfejlesztő esz-
közökkel,  amelyen a legkisebb játékosa-
ink  technikai alapkészsége is fejlesztővé 
válik. Ezzel a beruházással, amennyiben 
a pályánk kerítése is elkészül községün-
ket  értékesebbé tevő sport bázis alakul 
ki, amely a sportolni vágyóknak fog több 
örömet szerezni. 

Gondolataim végén ismételten ké-
rem azokat a gazdasági vállalkozáso-
kat, magánszemélyeket, akiknek anya-
gi lehetősége megengedi támogassák 
a tápiógyörgyei sportot (labdarúgás, 
asztalitenisz) fenntartását, fejlesztését. 
Tudom, hogy nehéz gazdasági éveket 
élünk, de sportra fordított pénz nem kút-
ba dobott pénz. Törzsszurkolóink éve-
ken keresztül lehetőségeikhez mérten 
támogatnak, ami tényleges kézzel fog-
ható forintokat jelent. Tehát van működő 
példa, hogy ne csak szavakkal, hanem a 
valóságban is elmondhassam, ezekben 
a nehéz napokban is  tettem valamit a 
tápiógyörgyei sportért. 

Kedves
szurkolóink

Tisztelettel: Hajnal József

2012 decemberében került megrende-
zésre kilencedik alkalommal a nagysikerű 
Éjszakai Asztalitenisz Versenyünk. Nagy 
csaták, végletekig kiélezett küzdelmek, és 
családias hangulat jellemezték a rendez-
vényt. Immár elértük, hogy a versenyünk 
országos hírnévre tett szert, és olyan távoli 
helyekről is jöttek hozzánk, mint Szeged, 
vagy éppen Héviz. A verseny színvonalát 
jól mutatja, hogy eddigi legnagyobb szám-
ban tették tiszteletüket a Nemzeti Bajnok-
ság első osztályának játékosai.  Nagyon 
sok szép megoldásnak és káprázatos lab-
dameneteknek lehettünk szemtanúi a Tá-
piógyörgyei Tornateremben. 

Hat kategóriában zajlottak a küzdelmek, 
melyek győzteseinek és helyezettjeinek 
gratulálunk! 

Helyezettek: 
- Amatőr ifjúsági: 1. Sas Ferenc 2. 

Megyes Péter 3. Csontos Viktor és Kökény 
Norbert 

- Amatőr Felnőtt Kategória: 1. Tóth Attila 

(Szolnok), 2. Tóth Péter (Szolnok) 3. Nagy 
Zoltán (Tápiógyörgye) és Varró Barbara 
(Farmos) 

- Női Egyéni Kategória: 1. Varró Barbara 
(Farmos) 2. Domokos Fanni (Kecskemét) 
3. Mohácsi Sára (Tápiógyörgye) és Lukács 
Tímea (Tápiógyörgye) 

- Férfi Egyéni Kategória: 1. Szelei Sza-
bolcs (Mezőtúr), 2. Katona Gergely (Mező-
túr), 3. Győr Róbert (Jánoshida) és Csonka 
Zoltán (Hévíz) 

- Férfi Páros Kategória: 1. Németh Mik-
lós (Jánoshida) - Győr Róbert (Jánoshida)  
2. Imrei Ferenc (Szolnok) – Gazdag Zsolt 
(Jánoshida) 3. Dr. Sági László (Szolnok) - 
Csonka Zoltán (Hévíz) és 3. Baliczky And-
rás (Tápiógyörgye) – Varga István (Tápió-
györgye) 

- Férfi DC Kategória: 1. Némedi Zalán 
(Tápiógyörgye) – Szelei Szabolcs (Mező-
túr), 2. Imrei Ferenc (Szolnok) - Németh 
Miklós (Jánoshida), 3. Pósfai László (Bu-
dapest) - Németh Dávid (Budapest) és 
Csonka Zoltán (Hévíz) – Dr. Sági László 
(Szolnok) 

A csapataink is küzdenek a bajnokságok 
keretein belül.

A TASK I. csapat immár az NB II-es baj-
nokságban játssza a meccseit, és az ed-
digi mérkőzések alapján biztosnak tűnik a 
bennmaradás, ami igen nagy bravúr és ha-
talmas munka eredménye. A TASK II csa-
pata továbbra is a Pest Megyei I. osztály 
bajnokságában küzd, és próbálja elérni a 
bennmaradást, amire minden esélye meg 
is van. 

Továbbra is folynak az általános isko-
lás gyerekedzések, mostanra szép számú 

résztvevővel, télen meghívást kaptunk egy 
jászberényi versenyre, ahol kis pingpon-
gosaink öregbíteni tudták Tápiógyörgye 
hírnevét. Példát mutattak csapatszellem-
ből, és nem mellékesen jó játékkal is bi-
zonyították, hogy érdemes ezzel a szép 
sporttal foglalkozni. A versenyen kategóri-
ában második helyet ért el Kökény Norbert 
és Megyes Martin, harmadik helyet pedig 
Megyes Péter, de jól szerepelt még Cson-
tos Viktor, Varró Bence, Halmai László.

A meccseinkről részletes beszámolók ol-
vashatók a www.task.tuti.hu honlapon.

2011. évi adó 1%-ból befolyt bevételünk 
174.200 Ft. Ezt az összeget versenyrende-
zésre, nevezési díjakra és eszközvásárlás-
ra fordítjuk. Köszönjük minden kedves fel-
ajánlónak, hogy támogatta egyesületünket. 
Várjuk továbbiakban is felajánlásaikat. 

Név: TASK 
Adószám: 18677375-1-13

TASK hírek

Mohácsi Bence
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Tisztelt Lakosság!

Veszettség oltás miatt 
2013. március 14-től március 30-ig meghosszabbított nyitva 

tartással 
(hétfő-péntek 10-12-ig és 14-19-ig, szombat 9-15-ig)

állunk rendelkezésükre.

 A rendelő 2013. március 15-től 17-ig, és március 23-án ZÁRVA tart.

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

Az ebek veszettség elleni védőoltása – az 1995.évi XCI. törvény és 
a 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet alapján – kötelező minden három 
hónaposnál idősebb eb esetében, az alábbiak szerint:
                -a három hónapos kort elérteknél 30 napon belül,
                -az első oltást követően 6 hónap elteltével,
                -ezt követően évenként.

A 164/2008. (XII.20) FVM rendelet szerint 2010. január 1-től csak 
az új típusú sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv illetve az 
Európai Uniós útlevél használható.
Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet alapján szabálysértési eljárás 
megindítását, valamint az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. 
tv. alapján az eb kártalanítás nélküli kiirtását vonja maga után.

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

Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos

EBOLTÁS!
VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ

EBOLTÁS
Ára ebenként

3500.- Ft.
Féreghajtó tabletta: 200.- Ft./db.

Mikro chip beültetés rendelőben 3500.- Ft./eb
Háznál: 4000.- Ft./eb

A fenti ár a mikro chip beszerzési árával és a regisztráci-
ós díj változásával később módosulhat!

Helye: Dr. Sztankovics Gyula
RENDELŐJE

Tápiógyörgye, Táncsics M. u. 9.

Elveszett oltási könyv pótlása,
új könyv kiállítás: 600.- Ft.

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

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete az alapszabályban megfogal-
mazott tevékenységet végzi; a falu kö-
zösségének tűzvédelmét látja el, illetve 
szükség esetén a szomszédtelepüléseken 
történő vészhelyzet esetén nyújt segítsé-
get, valamint katasztrófaelhárítási felada-
tok ellátásának tesz eleget. Az egyesü-
letnek az elmúlt év folyamán 35 riasztása 
volt káresethez.

Toborzás
Egyesületünk tagfelvételt hirdet meg!  

Jelentkezését várjuk mindazoknak, akik-
nek szívügye családjuk, barátaik, ismerő-
seik és mások biztonsága egyaránt.

Ha szeretne részt venni Tápiógyörgye 
tűzvédelmében, – tagja lenni egy nagy-
szerű társaságnak, – részese lenni a világ 
legszebb hivatásának: JELENTKEZZEN!  
Ha büntetlen előéletű, 18. életévet betöl-
tött, magyar állampolgárságú és biztos 
abban, hogy tagja kíván lenni csapatunk-
nak akkor a tgyote@freemail.hu e-mail 
címen jelentkezhet. Egy belépési nyilat-
kozat kitöltése még nem jelenti azt, hogy 
rögtön vonulós önkéntes tűzoltó is lesz. 
Amennyiben az aktív (vonulós) szerepvál-

lalást választja, jó sok gyakorlás és leg-
alább egy 40 órás tűzoltó alaptanfolyam 
választja még el a vonulásoktól.

Az ÖTE civilszerveződés. Az egyesü-
let tagjai önként, díjazás nélkül, szabad-
idejükben vállalják és végzik a tűzoltási 
és műszaki mentési feladatokat. Az ÖTE 
nem munkahely! 

Milyen feladatok vannak még a vonulá-
son kívül az egyesületben?: Szertártakarí-
tás (építés), szerkarbantartás, tűzoltójelle-
gű munkák, versenyek, csapatépítés.

Miből működik az egyesület?: Az önkor-
mányzat támogatásából, pályázati pén-
zekből, magánszemélyek és szervezetek 
adományaiból, tagdíjból.

Milyen feltételei vannak annak, hogy 
valaki egyesületünk keretein belül vonul-
hasson?: Az a 18. életévét betöltött bün-
tetlen előéletű magyar állampolgár, aki si-
keresen elvégezte a 40 órás tanfolyamot, 
orvosi alkalmassági, valamint tagja az 
egyesületnek. Műszaki mentés esetében 
rendelkezzen a gépek kezeléséhez szük-
séges jogosítványokkal. 

Hogyan lehetek tag?
Az egyesület tagja lehet az, aki az egye-

sület célkitűzéseit magáévá teszi, aláveti 

magát az egyesület alapszabályának, 
és tevékenyen  részt vesz annak mun-
kájában. A tagfelvétel kérelem alapján 
történik. A felvételét kérő akkor válik az 
egyesület tagjává, ha a vezetőség tagjai 
közé felvette. 

Az egyesületet pártoló tagja lehet az, 
aki az egyesület célkitűzéseit és alapsza-
bályát elfogadja, és pártoló tagsági díjat 
fizet.

Az egyesület a felajánlott személyi 
jövedelemadó 1 százalékából  221 ezer 
forintot kapott 2012. évben, amit ez-
úton is szeretnék megköszönni minden 
kedves Támogatónknak!

Kérem, hogy 2013. évben is támoga-
tásukkal segítsék munkánkat, hiszen az 
egyesületnek a tűzvédelmi és katasztró-
favédelmi feladatokban egyaránt helyt kell 
állnia, és eszközeink a bevetések során 
erősen használódnak, rongálódnak, a fo-
lyamatos pótlásuk szükséges. A megfele-
lő eszközök biztosításának a tűzvédelem 
területén komoly jelentősége van, hiszen 
sok esetben, számokban nem mérhető 
anyagi javak megmentését szolgálhatja. 

Az egyesület adószáma:
18675737–1–13

ÖTE vezetőség

Tűzoltó egyesületi hírek
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1   Krizsán Istvánné Füleki Veronika 2011. december 31.    
2   Varga Sándor Ferenc  2012. január 7.    
3   Szabó Adolfné
     Kovács Julianna Katalin  2012. január 4.    
4   Kónya Jánosné Bálint Ágnes 2012. január 12.
5   Trangusz Ferencné
     Eszes Piroska   2012. január 18.    
6   Pál Sándor   2012. január 27.
7   Megyes János Miklósné
     Dömötör Mária      2012. január 30.
8   Varga Lászlóné Máté Margit 2012. február 5.
9  Kispál László   2012. február 6.
10  Magyari Dezső   2012. február 7.
11  Miskolczi Józsefné Darázs Margit 2012. március 2.    
12  Magyar Gyula József  2012. március 19.    
13  Miskolczi Józsefné
      Darázs Margit   2012. március 2.    
14  Nagy Edéné Rodé Erzsébet 2012. március 8. 
15 Kiss János   2012. március 8.
16 Bene Istvánné Gyebnár Mária 2012. március 21.    
17 Marton Mária   2012. március 23.    
18 Juhász Béla   2012. március 26.    
19 Nagy Ferencné
     Barta- Mátyás Mária  2012. március 23.    
20 Flórek János István  2012. április 8.
21 Bakó László   2012. április 12.    
22 Dömők Istvánné Józsa Margit 2012. április 14.    
23 Nagy Jánosné Józsa Edit  2012. április 30.    
24 Árvai Mihály Károlyné
     Gyökér Klára   2012. április 20.
25 Oláh József   2012. április 26.
26 Nagy Jánosné Józsa Edit  2012. április 30.    
27 Marton Ferenc   2012. május 3.    
28 Tóvári László   2012. május 3.    
29 Ungvári Józsefné Zagyi Erzsébet 2012. május 13.    
30 Oláh Márta Margit   2012. június 1.
31 Józsa Józsefné Fehér Ágnes  2012. június 12.
32 Gulyás Ilona   2012. június 24.    
33 Balla László   2012. június 20.    
34 Dömők Lászlóné Zámbó Ilona 2012. június 29.    
35 Szűcs Mihályné Palásti Rózsa 2012. június 15.    
36 Nagy Ambrus   2012. június 30.    
37 Guttyán Rozália   2012. június 23.    
38 Farkas Izidor   2012. július 12. 
39 Tari József   2012. július 13.    
40 Kovács László   2012. július 24. 
41 Kis Józsefné Szabó Mária  2012. augusztus 6.    
42 Polónyi Imre   2012. augusztus 13. 
43 Dömők Istvánné Molnár Ilona 2012. augusztus 17.    
44 Csávás Imre   2012. szeptember 1. 
45 Boda János Lászlóné
     Peregi-Tóth Mária   2012. szeptember 5. 
46 Petró János   2012. szeptember 7.
47 Seres Sándorné Bende Mária Ildikó 2012. szeptember18.    
48 Fejős László   2012. szeptember20.    
49 Bezzeg Béláné
     Simonváros Mária   2012. szeptember 20. 
50 Sas Árpád Józsefné
     Nagy Mária Ilona      2012. október 9.
51 Komlós Miklós   2012. október 13.    
52 Huzsvár Pálné Mészáros Margit 2012. október 23. 
53 Horváth Gyuláné Tóth Ilona  2012. október 23.    
54 Horinka Istvánné
     Csernovszki Mária  2012. november 16.    
55 Balázs Levente   2012. október 19.    
56 Varró Andrásné Varga Anna  2012. november 11.  
57 Barthó Judit Katalin  2012. november 18.  
58 Kis József   2012. december 4. 
 
A fenti adatok azoknak a személyeknek az adatai, akiknek vala-
milyen anyakönyvi eseménye Tápiógyörgyén történt.A más tele-
pülésen történt elhalálazásokat nyilvántartásunk nem tartalmaz-
za. Az esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket kér-
jük. 

2011. december 31. - 2012. december 4.
Községünkben elhunytak

 

Köszönetnyilvánítás!
A közelmúltban egyik gazdasági épületemben tűz keletkezett. A jelentős 
kár mellet is szerencse volt, hogy a tüzet időben sikerült eloltani. Ezért há-
lás köszönettel tartozom a helyi Önkéntes, a Nagykátai és Ceglédi hivatá-
sos tűzoltóknak. Riasztást követően gyorsan kiérkeztek, és nagy hozzá-
értéssel végezték munkájukat. Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, 
akik segítő, együttérző szándéktól vezérelve a helyszínre siettek.
Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, kik a kárelhárításhoz, helyreál-
lításhoz segítségüket felajánlották.

Józsa László
Tápiógyörgye Kodály Zoltán út 17.

 
A Vöröskereszt Tápiógyörgyei Szervezete nevében köszönetet mondunk 
minden régi és új Önkéntesünknek, akik önzetlenül, szabadidejüket áldozva 
segítették tevékenységünket.
Köszönjük mindenkinek, civileknek, vállalkozóknak, akik anyagilag, esz-
közökkel, vagy adományokkal támogatták munkánkat az elmúlt évben és 
bízunk benne, hogy továbbra is számíthatunk önzetlen segítségükre.
Mindenkit, aki szívesen végezne önkéntes tevékenységet, szeretettel 
várunk!
Továbbra is várjuk adományaikat, felajánlásaikat szerdánként 16-17-ig a 
Polgármesteri Hivatal udvarán található irodánkban.

Tisztelt Olvasók!
Okleveles gyógypedikűrös és 

talpmasszőr vagyok.
Szeretettel várok, reális áron minden 

kedves régi és új vendéget.
Diabeteses betegeket is.

Bejelentkezés: 06 30/367-0046 
06 53/380-654

                                                              Julika
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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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Február 16-án rendeztük meg az általános iskolában 
a felső tagozat hagyományos farsangi bálját. Heteken át 
tartó készülődés előzte meg a nagy napot. Az osztályok 
sok szabad percet és órát töltöttek próbával, gyakorol-
ták táncukat. Mindenki ki akart tenni magáért. A műsort 
látva, azt mondhatjuk, hogy ismét sikerült. Az idén is vál-
tozatos volt a kép, a modern táncok számtalan variáci-
óját mutatták be a csoportok. A legnagyobb várakozás 
természetesen idén is a 8. osztályosok táncát előzte 
meg. Rendhagyó módon nem (csak) a műsor zárása-
ként táncoltak, hanem egy igazi Palotással nyitották meg 

a bált, a közel 500 néző és vendég nagy örömére. Záró 
számként (meglepetésként) pedig egy fergeteges cha-
cha-chával teremtettek megfelelő hangulatot a bulihoz.  
A gyerekekkel és a szülőkkel nagyon sokat dolgoztunk a 
rendezvény sikeréért, és csak remélni tudjuk, hogy min-
denki jól érezte magát! 

 Itt szeretnénk megköszönni minden támogatónk aján-
dékát és segítségét! Jó érzés tudni, hogy a jó ügy – a 
gyerekek – érdekében összefognak ismerősök és isme-
retlenek. Nélkülük mindez nem sikerülhetett volna!

A rendező 8. osztály minden tanulója és szülői közös-
sége nevében:

Menkóné Kácsor Ilona of.

Felsős farsang

MEGHÍVÓ
Tápiógyörgye Községi 

Önkormányzat
Képviselő-testülete 

2013. március 25-én (hétfőn)
17 órai kezdettel
a FALUHÁZBAN

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel hívja a lakosságot.

Varró István polgármester

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves 

ismerősét
április 19-én, pénteken 17 órára

a Községi Könyvtárba
dr. Dusek László
Tesztek könyve 2.

című könyvének bemutatójára.
A könyvet és a szerző eddig megjelent 

köteteit bemutatja:
Tűri László, a Kossuth Lajos Gimnázi-

um (Cegléd) tanára
A kötetek a helyszínen megvásárolha-

tók és dedikáltathatók.


