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1956. október 23-án a buda-
pesti eseményekkel kezdődött a 
magyar nép diktatúra elleni for-
radalma és a szovjet megszál-
lás elleni fegyveres felkelése. 
1956. október második felében 
a kommunista diktatúra ellen or-
szágszerte meginduló tiltakozá-
sok október 23-án Budapesten 
váltak forradalmi tömegmozga-
lommá. A Bem-szobornál tartott 
szimpátiatüntetés hamarosan 
rendszerellenes tömegdemonst-
rációvá vált, ezt kifejezve a tö-
meg átvonult a Parlament elé, 
ahol a közel kétszázezer tilta-
kozó meghallgatta Nagy Imre 
reformokat ígérő beszédét. Köz-

ben a tüntetők ledöntötték a Dó-
zsa György úti Sztálin-szobrot, a 
kommunista diktatúra egyik jel-
képét. A Magyar Rádió épületé-
nél estére ostromállapot alakult 
ki, s a fegyverhez jutott felkelők 
hajnalra elfoglalták azt. A forra-
dalmat végül a szovjet csapatok 
fegyverrel fojtották vérbe, melyet 
a hatalomra emelt Kádár-rezsim 
megtorlása követett. A forrada-
lom leverését követően tilos volt 
október 23-át megünnepelni, 
de még forradalomként emlí-
teni is. Csak az 1980-as évek 
végén, a rendszer gyengülésé-
vel párhuzamosan kezdett ’56 
valódi története nyilvánosságot 

kapni. 1989. június 16-án több 
százezres tömeg előtt temették 
újra a kivégzett miniszterelnököt 
és tártsait, majd ugyanezen év 
október 23-án Szűrös Mátyás 
megbízott államfő a Parlament-
nél összegyűlt százezres tömeg 
előtt kiáltotta ki a III. magyar de-
mokratikus köztársaságot. Az 
1956-ban történt eseményeket 
az új, demokratikusan választott 
Országgyűlés 1991-ben hivata-
los nemzeti ünneppé nyilvání-
totta.

Ízelítő a tartalomból:

- Életmentő Emlékérem 
Nagy-Pál Zoltán részére 
(3. oldal)

- A csatornázási munká-
latok tapasztalatairól (3. 
oldal)

- 30 éves a györgyei Falu-
múzeum (6. oldal)

- Magyar gyerekek 
Svácjban - Svájci gyere-
kek Tápiógyörgyen (13. 
oldal)

- Nemzeti ünnepek és ün-
nepnapok a Faluújságban 
(11. oldal) 

- Sportkocsik, tévések... 
Csodás augusztus 20. 
(18. oldal)

- Zarándoklat Rómába, 
Assisivel (15. oldal)



Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a legutóbbi Faluújság 
megjelenése óta két alkalommal tartott 
ülést. Az üléseken hozott döntések és felve-
tések közül az alábbiakat kívánom kiemelni.

- A községben működő általános iskola 
működtetése a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Jászapáti Tankerületéhez 
tartozik. A jászboldogházi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetői feladatok ellátá-
sára Ilonka Zoltán pályázatát fogadta el a 
Tankerület, így a helyi iskolába, –  mely-
nek neve Jászboldogházi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájára mó-
dosult – tagintézményvezető kinevezése 
vált szükségessé. A tagintézményvezető 
kinevezésére a tankerületi igazgatónak és 
az intézményvezetőnek van jogosultsága, 
a Képviselő-testületnek véleményezési joga 
van. A kinevezett tagintézményvezető 2013. 
szeptember 1. napjától, 5 év időtartamra Ju-
hász Attila, helyettese Szarvas Józsefné.

- A Kastélykert Óvoda működtetését 
2013. szeptember 1-jétől kezdődően az ok-
tatási társulásból kilépve, az önkormányzat 
vállalta, és  ezen időponttól kezdve a koráb-
bi évek gyakorlatához hasonlóan történik az 
oktatási intézmény fenntartása.

Az óvodavezetői munkakör betöltésére 
korábban közzétett felhívásra pályázat nem 
érkezett, így a Képviselő-testület azt ismé-
telten meghirdette. Tóthné Erős Zinaida 
óvodavezetőnek az 5 éves időtartamra szó-
ló megbízatása 2013. augusztus 31. napjá-
val lejárt, és a közalkalmazotti jogviszonyát 
is megszüntette. Az intézmény működésé-
hez szükségessé vált, hogy az óvodave-
zetői kinevezés időtartamáig, ideiglenesen 
legyen egy megbízott vezető. A Képviselő-
testület Lesták Péterné Vajon Ildikót bízta 
meg a vezetői feladatok ellátásával. 

Itt is szeretném megköszönni Tóthné Erős 
Zinaida tevékenységét, melyet az elmúlt 10 
évben végzett a település, és a településen 
élő kisgyermekek érdekében!

- Elfogadásra került az önkormányzat 
2013. évi költségvetésének I. féléves tel-
jesítése, valamint a Jászalsószentgyörgy, 
Jászboldogháza, Tápiógyörgye Közneve-
lési Intézményfenntartó Társulás 2013. I. 
félévi költségvetése. Ez utóbbit indokolta, 
hogy még az első félévben az iskola is és az 
óvoda is az oktatási társulás keretein belül 
működött.

- Az önkormányzati konyha ez év január 
1-jétől önálló intézményként működik, ezért 
szükséges intézményvezető kinevezése. A 
korábban kiírt pályázatra érvényes pályázat 
nem érkezett, ezért a képviselőtestület újra 
közzétett egy felhívást. A pályázatok beér-
kezési határideje: 2013. október 31.

Az intézményvezető kinevezéséig ideig-
lenesen Sáska Lídia élelmezésvezető került 
megbízásra a feladatellátással.

- Felvetődött az ülésen, hogy az egyhá-
zi temetőből ellopott harang pótlásához 

nyújtson segítséget az önkormányzat. Ez 
a segítség oly módon történik, hogy az 
önkormányzat elkülönít 500.000 Ft-ot a 
költségvetésében, és a már korábban ado-
mánygyűjtést kezdeményező Tápió Völgye 
Alapítvánnyal, az egyházzal egyeztetve 
megrendelésre kerül a harang. A harang  
elkészíttetésének várható bekerülési költsé-
ge megközelíti a 700 eFt-ot, ezenfelül még 
egyéb költségek is felmerülhetnek a felállí-
tás során. Szeretnénk, ha a harang a helyé-
re kerülne Halottak Napjáig.

- Már évekkel ezelőtt is felmerült a köz-
ségrendezési terv módosításának vagy ép-
pen átdolgozásának lehetősége. A korábbi 
években az akkori Képviselő-testület már 
állított össze egy bizonyos irányelvet, de a 
tervmódosítás költsége megakasztotta ezt 
az elhatározást. Most a Képviselő-testület 
úgy gondolta, hogy lépni kellene ez ügyben, 
és több fordulóban kíván ezzel foglalkozni, 
és amikor körülrajzolódik az elképzelés, ak-
kor kérünk egy árajánlatot a megvalósításra 
egy erre szakosodott céggel. Bármennyire is 
szeretnénk kevés költségből megvalósítani, 
ez bizony több millió forintra fog rúgni, amit 
a jövő évi költségvetésben kell elkülöníteni.

- A településen a szennyvíz csatornahá-
lózat kiépítése a tervezett ütemnek meg-
felelően halad, az elhangzott vélemények 
alapján a kivitelező cég tisztességesen 
dolgozik, mindent megtesznek annak érde-
kében, hogy ne akadályozzák a lakosságot, 
jól szervezetten dolgoznak. Igazából egy 
lakossági panasz érkezett, melyet a kivitele-
ző cég a lakos megelégedésére orvosolt. A 
csatornakiépítéssel kapcsolatban felvetőd-
tek észrevételek, így pl. az is, hogy mi lesz 
azzal, akinek a telkére, ingatlanára bekötik 
a csatornát úgy, hogy nem fizetett semmit?  
Valószínű, hogy annak az ingatlanára lesz 
terhelve a bekötési költség. Tudni kell azt is, 
hogy ha valaki nem engedi az ingatlanára 
bekötni, akkor annak a lakosnak talajterhe-
lési díjat kell fizetni majdan, ami viszont jóval 
magasabb költséget eredményez majd.

- Nagyon fontos döntéshozatal előtt áll 
az önkormányzat. Több éve húzódik az 
önkormányzat tulajdonát képező, de Pszi-
chiátriai Betegek Otthonaként működő in-
gatlan tulajdonjoga. Először a Pest Megyei 
Önkormányzat próbálta a tulajdonjogot 
megszerezni, de most a tavasz folyamán 
megalakult Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltség 
Vagyongazdálkodási Osztályának képvise-
letében kerestek fel bennünket ez ügyben.  
A megbeszélés tárgya az ingatlan tulajdon-
joga, a tulajdonjog aránya, a felépítmények 
értéke, az ingatlanon elvégzett beruházások 
költségei. Az álláspontunk az, hogy úgy kép-
viseljük az önkormányzatot, hogy annak ér-
dekei, vagyonelemei ne sérüljenek.

- Tóth Attila március hónapban nyújtott 
be kérelmet az önkormányzathoz, mely-
ben az önkormányzat tulajdonát képező 
045/6 hrsz-ú, 6,5 hektár nagyságú, 66,63 
AK nagyságú, a valóságban a tápiószelei 

út mellett lévő területet akarja elcserélni a 
tulajdonában lévő 0109/7 hrsz-ú, 3,6 hek-
tár nagyságú, 84,26 AK értékű ingatlanra. 
A Képviselő-testület hozott olyan döntést, 
melyben a cserét támogatja, de a Kormány-
hivatal törvényességi észrevételként jelez-
te, hogy az értékbecslés az ügylet során 
elkerülhetetlen. A felértékelést követően az 
önkormányzati ingatlant 4.350 eFt-ra, Tóth 
Attila által felajánlott területet pedig 2.000 
eFt-ra értékelték. Az önkormányzat a terü-
letét a községrendezési tervében majdani 
építési telkek kialakítására  jelölte meg, és 
ha ezt nézzük, akkor a terület értéke az in-
gatlanvagyon-értékelésben meghatározott 
összegnél jóval magasabb értéknek tekint-
hető.  A cserének az értéken felül még olyan 
akadálya is van, hogy a Képviselő-testület 
2011. novemberében határozatban döntött 
arról, hogy a terület nem értékesíthető, az 
maradjon meg önkormányzati vagyonként. 
Jelenleg még nem hozott döntést a testület 
ezen ügyben, a pénzügyi bizottság javasla-
ta, hogy a polgármester és a jegyző üljön le 
tárgyalni a kérelmezővel. Az ügy bonyolult-
ságára tekintettel, a kérelmező visszavonta 
a területre vonatkozó szándékát.

- Szóba került még, hogy sok a települé-
sen az elhanyagolt, elhagyott telek, ingat-
lan, ami összeírásra is került; romos, bon-
tandó állapotú, elhanyagolt ingatlan 28 van, 
elhanyagolt, cserjés, de lakott ingatlan 118 
van, elhanyagolt, cserjés és lakatlan ingat-
lan 124 van. Ezzel kapcsolatban a jövő évre 
vonatkozóan már, olyan intézkedést kíván 
az önkormányzat kidolgozni, amivel ezek 
száma csökkenthető lenne. Tudom, hogy 
teljes sikert nem lehet elérni, hiszen ez az 
állapot majdnem minden településen felme-
rül az országban, ilyen-olyan okok miatt az 
emberek nem tesznek környezetükért, vagy 
éppen elhagyják az ingatlant, a gondozásról 
elfeledkeznek. Csak bizakodni lehet abban, 
hogy a lakókörnyezet is az önkormányzat 
segítségére lesz a település környezeti ké-
pének javításában. 

Félreérthető információk keringtek a te-
lepülésen augusztus első napjaiban, hogy 
„végrehajtanak” a Polgármesteri Hivatal-
ban, elviszik a berendezést, stb. A valóság 
az volt, hogy az önkormányzat számlájára 
inkasszót jegyeztetett be az óvoda felújítá-
sát annak idején végző Állvány Kft.,  38 mFt 
összeg erejéig. Mindezt egy elhúzódó peres 
eljárás előzte meg, ami nem igazán önkor-
mányzati érveket figyelembevevő szakértői 
véleményre alapozódott. Az Állvány Kft. a 
törvény által biztosított 45 napon belül, 1,3 
mFt-ot tudott leemelni az önkormányzat 
számlájáról. Egyelőre több lehetősége nincs 
az inkasszó benyújtására a Kft-nek, mivel az 
önkormányzat élt a Fővárosi Törvényszék 
felé fellebbezési jogával. Bízunk benne, 
hogy a következő lépés során a törvény-
hozók figyelembe veszik az önkormányzat 
által felhozott indokokat, érveket. 

2. OLDAL OKTÓBERÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester



OKTÓBER 3. OLDALKözélet

Életmentő Emlékérem adományozása Nagy-Pál Zoltán részére

2013. április 11-én kora délután egy öt-
éves kisfiút mentettek ki Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság munkatársai a Tápió 
patakból. Bár a Tápió ezen a szakaszon 
már apadt, mégis ez idő szerint elsőfokú 
árvízvédelmi készültség volt érvényben. 

A készültségi foknak megfelelően látták el 
figyelő szolgálatukat a segédgátőrök. Ez 
alkalommal éberségük és önfeláldozó segít-
ségnyújtásukkal nem csak a gát állapotára 
ügyeltek, hanem egy gyermek életét is meg-
menthették. A 10.11 árvízvédelmi szakasz 

8-as őrjárásában, mintegy 50 méterre a 
tápiógyörgyei őrháztól Petró Tamás és Nagy 
Pál Zoltán segédőrök egy gyermek fejét és 
kezét pillantották meg, amint sodorta az ár 
a folyó közepén. Zoltán egy pillanatot sem 
várva, azonnal beugrott a folyóba, míg Ta-
más a partról segített kihúzni őket a vízből. 
Rögvest hívták a mentőket, kiérkezésükig 
pedig pokrócokba csavarták az ötéves kisfi-
út. A mentők a ceglédi kórházba szállították 
a gyereket, aki azóta felépült és jól van. A 
fenti személyek lélekjelenlétének, bátorsá-
gának köszönhető, hogy nem történt na-
gyobb tragédia. 

A Kormány az „Életmentő Emlékérem” 
adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) 
Korm. rendelet alapján, életmentés közben 
tanúsított hősies magatartása elismerése-
ként - a belügyminiszter, mint helyi önkor-
mányzatokért felelős miniszter javaslatára - 
Életmentő Emlékérmet adományozott Nagy 
Pál Zoltán részére, melyet a tárca 2013. au-
gusztus 20-a alkalmából rendezett ünnep-
ségén vehetett át. 

In.: Új Néplap, 2013. április 12., ill. 
Belügyminisztérium honlapja

A csatornázási munkálatok tapasztalatairól
2013. augusztus 5-én Tápiógyörgyén 

is megkezdődtek a „Tápió Menti Régió 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztí-
tása” elnevezésű 0021 kódszámú projekt 
keretében megvalósuló szennyvíz csa-
tornázási munkálatok. A kivitelezők első-
ként a Mező Imre, Kodály Zoltán, Katona 
József és a Gagarin utcákban készültek 
el a tervezett beruházással. Mivel a meg-
valósítást nagy érdeklődés övezte a köz-
ségben, szerkesztőségünk részéről meg-
próbáltunk utánajárni a lakosság legfőbb 
kérdéseinek. A csatornaépítés munkála-
tainak mindennapi tapasztalatairól Kollár 
Pál, Katona József utcai lakost kérdeztük 
meg interjúnkban.

Mennyi ideig tartottak a csatornázási 
munkálatok az utcában?

Itt a Katona József utcában nagyjából 
két hétig tartottak a munkálatok. A na-
gyobb lejtési szög és a csővezeték oda-
vissza iránya miatt a Gagarin utcában 
valamivel hosszadalmasabb volt ennek 
az ideje. 

Kaptak-e értesítést a csatornázási 
munkálatokról, a csonk bekötésének 
pontos időpontjáról?

Igen, kaptunk értesítést. Az utca lako-
sai számára volt egy előzetes megbeszé-
lés szervezve a Művelődési Házban. Ott 
tájékoztattak minket a munkálatok folya-
matáról. Számítógépen meg lehetett te-
kinteni a terveket. Amennyiben valakinek 
valamilyen aggálya volt, kérésre módosí-
tották a korábbi elképzeléseket. Elmond-
ták azt is, hogy mindenkivel személyesen 

egyeztetni fognak a csonk bekötésének 
időpontjáról. A megbeszélés után néhány 
nappal becsöngettek hozzánk is. Akkor a 
helyszínen is meg mutatták a csonk be-
kötésének tervezett vonalát.  Érdeklődtek 
a portán található más közművek vonala 
után, nehogy megsértsék azokat.  

Otthon kellett-e lennie a házigazdá-
nak a csonk bekötésénél? Mire kellett 
különösen figyelni?

Nem volt szükséges végig ott lenni 
az ásásánál. Mindössze a bejárati kapu 
nyitvatartását kellett aznapra biztosítani. 
Figyelni kellett a portán található egyéb 
közművekre, a gázra és a vízvezetékre, 
illetve, hogy a csonk a lehető legközelebb 
kerüljön az épület mosdóhelységeinek ki-
folyójához.  

Meddig ér a csonk a kerítésen belül? 
Gépi vagy kézi erővel dolgoztak a mun-
kások? 

Nagyjából egy méter távolságra hozták 
be a kerítéstől. A portán kizárólag kézi 
erővel dolgoztak, de sok helyen az utcai 
bekötő árkok megásása is kézzel történt. 
Pontosan azért, hogy a munkálatok során 
ne sértsenek meg más közműveket. 

Kellett-e járdát, kocsibejárót felbon-
tani?

Néhol ez elkerülhetetlen volt. De az 
árok betúrását követően messzemenően 
igyekeztek helyreállítani a károkat. Ná-
lunk arra is figyeltek, hogy a kocsifelhaj-
tóról leszedett zúzott kövezetet kerüljön 
ismét a felszínre vissza. Máshol, az agya-
gos, esős időben csúszóssá váló gyalo-
gos bejáró helyére kavicsot hoztak és azt 

terítették le a bejárás megkönnyítése ér-
dekében.

Mennyiben akadályozták a munkála-
tok az utcai közlekedést gyalogosan, 
kerékpárral, személygépkocsival?

Minket egyáltalán nem akadályoztak. A 
legtöbb helyen mindössze néhány órára 
kellett a kapubejárókat szabadon hagyni. 
Amint lefektették a csővezetéket, azonnal 
visszaföldelték az árkokat. Az utcába va-
lamelyik irányból mindig lehetséges volt 
a behajtás gépjárművel is. Erre jó pél-
da, hogy a munkálatok ideje alatt éppen 
zöldhulladékot hordtunk traktorral és azt 
is meg tudtuk oldani. A részleges forga-
lomkorlátozásra táblákkal hívták fel a fi-
gyelmet. 

Történt-e olyan eset, hogy a munká-
latok során megsértettek más közmű-
veket?

A mi utcánkban nem tudok ilyenről, a 
másik utcában talán egy alkalommal. De 
minden ilyen kritikus esetben a helyszí-
nen voltak a vízmű emberei, akik néhány 
óra alatt orvosolták a problémát. 

Mennyiben elégedett a munkálato-
kat követő tereprendezéssel, úthely-
reállítással? Felmerült-e valamilyen 
panasz?

Maximálisan elégedett vagyok. A mun-
kálatok vezetői minden alkalommal intelli-
gens, udvarias formában kommunikáltak 
a lakosokkal. Türelmesen meghallgatták 
az egyéni kéréseket. Igyekeztek azokat a 
lehetőségek szerint teljesíteni. 

Köszönöm a válaszokat.
Az interjút készítette: Németh Csaba
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Képviselői szemmel
Immár harmadik alkalommal jelentkezik 

rovatunk. Jelen interjúmban Hajnal József 
Képviselő Urat kérdeztem. Legfőbb kérdése-
im a nyáron zajlott események köré épültek, 
hiszen július óta nem jelent meg Faluújság. 
Természetesen azonban a munkához az em-
ber saját személyisége is hozzátartozik, így 
nem mellékes az sem, hogyan gondolkodik 
a feladatairól, az Önkormányzatnál betöltött 
szerepéről. Együttműködését és válaszait 
ezúton is köszönöm.

Miért lett képviselő? Milyen célokat tű-
zött ki maga elé, amikor indult a válasz-
tásokon?

Gyermekkoromtól Tápiógyörgyén élek, 
így részese lehettem az elmúlt közel 50 év 
során a település mindennapjának, sikere-
inek gondjainak. Az elmúlt évek történéseit 
figyelve természetesen bennem is, mint aho-
gyan sok györgyei polgárban felmerült, hogy 
egy-egy, a település mindennapjait érintő 
kérdéssel kapcsolatban a legjobb döntés 
született-e? Mit lehetett volna másképp, más 
módon csinálni, vagy  egyetértettem a meg-
hozott döntéssel és megállapíthattam, hogy 
adott esetben a legjobb döntés született.

A helyhatósági választások előtt többen 
feltették a kérdést, miért nem indulok a kép-
viselői választáson? A kérdés egyszerre volt 
egyszerű és bonyolult. Igen, megpróbálom, 
ha a választók úgy döntenek, akkor kép-
viselő leszek  azzal a felelősséggel amely 
ezzel jár, de tekintettel arra, hogy munkám 
Budapesthez köt, tudom-e majd a képviselői 
feladatok ellátásához szükséges időt biztosí-
tani? Végül is úgy döntöttem, megpróbálom. 
Legfőbb céljaim között szerepelt, hogy sen-
kinek sem elkötelezve, a falu életét befolyá-
soló kérdésekben elmondhassam vélemé-
nyem, józanul döntsek, és a lehető legjobb 
megoldást próbáljam megtalálni. Összegez-
ve: azon munkálkodjak, hogy falunkat élhe-
tőbbé tegyük.

Az elmúlt három évre visszagondolva 
mit tart nagyon kiemelkedőnek az Ön és a 
Képviselő-testület munkájából? Hogyan, 
milyen tervekkel gondol a jövő évi válasz-
tásokra?

Az elmúlt három év során a legtöbb ener-

giát a Képviselő-testülettől a település mű-
ködőképességének biztosítása jelentette.   
Mivel  településünket több mint 300 millió Ft-
os adósság  terhelte, így az elmúlt 3 év költ-
ségvetésének tervezésekor sokszor késő 
éjszakába nyúlóan próbáltuk a működőké-
pességhez szükséges költségvetési komp-
romisszumot megtalálni. A legfontosabbnak 
azt tartom, hogy községünk működőképes 
maradt, az alkalmazottak megkaphatták a 
havi fizetésüket, az intézmények működé-
se lényegében zavartalan volt. A jövő évi 
választások egy év múlva lesznek. Az el-
múlt három évben sok tapasztalattal lettem 
gazdagabb, másképp látok több mindent 
mint ezt megelőzően, de hogy jelöltetem-e 
magam képviselőnek, – ahogyan mondani 
szokták – még alszom rá néhányat.

Az idei év talán legnagyobb munkájá-
nak a strand átépítését lehet tekinteni. 
Erőltetett menettel érkeztünk el a szept-
ember közepi átadáshoz. Én nem értek 
ezekhez az építési munkálatokhoz, de 
laikus szemmel nézve is azt láttam, hogy 
a medencék falán a fólia több helyen hó-
lyagos. Ennek így kell lennie? Miért nem 
a tervek szerint haladtak a munkálatok?

A strand átépítése valóban elhúzódott, 
kezdve azzal, hogy a korábban elkészített 
terveket teljes egészében át kellett dolgoz-
ni, lényegében a tervezést újra a nulláról 
kellett kezdeni. Az új tervek alapján a strand 
átépítése jelentősen magasabb költséggel 
(majdnem dupla költség) valósult volna meg, 
amelyet nem fogadhattunk el. A következő 
fázisban a terveket készítő céggel kellett 
több alkalommal tárgyalni, hogy hogyan szo-
rítható a kivitelezési költség a rendelkezés-
re álló forrás nagyságára. El kellett dönteni, 
hogy a tervekből milyen rész ne, vagy ne ab-
ban az elképzelt formában valósuljon meg, 
ugyanakkor a pályázatban előírtaknak is fe-
leljünk meg. Amikor végre a műszaki tarta-
lomban megoldás született, akkor kezdődhe-
tett meg a terv készítése, majd a különböző 
szakhatóságoktól a kivitelezés megkezdé-
séhez szükséges engedélyek beszerzése, 
ami nem ment gördülékenyen. Így jutottunk 
el a 2013. évhez amikor is a tényleges ki-
vitelezés megkezdődött. A medencék falán 
látható elváltozás (hólyagosodás) valóban 
nem természetes, nem „üzemszerű” elvál-
tozás, amelynek megszüntetését, kijavítá-
sát, garancia keretében, az Önkormányzat 
kezelni fogja. A nyáron nagyon sok diákot 
foglalkoztatott az Önkormányzat. Hogyan 
volt ez lehetséges? Miből finanszírozták a 
bérüket? Mi a véleménye, milyen munkát 
végeztek a györgyei fiatalok?

A Nemzetgazdasági Minisztérium kezde-
ményezte a „Nyári diákmunka” elnevezésű 
programot. A meghirdetett program célja az 
volt, hogy elősegítse a nyári diákmunkát ke-
reső nappali tagozatos (16-25 év közöttiek), 
tanulói jogviszonyban lévő fiatalok munka-
tapasztalat és jövedelem szerzését. A prog-
ramban résztvevők a minimálbérnek meg-
felelő nagyságú bérezésben részesültek, 
amelyet teljes egészében a Nemzetgazda-

sági Minisztérium biztosított. Községünkben 
július hónapban 27, ill. augusztus hónapban 
29 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. A fia-
talok a rájuk bízott munkát (pl. közterületek 
gondozása, közterületeken elhelyezett esz-
közök festése, tüdőszűrés lebonyolításának 
adminisztrációjában való részvétel stb.) ösz-
szességében megelégedésre elvégezték. Az 
elvégzett értelmes munkával így hasznosan 
töltötték szabadidejüket „hasznot” hajtottak a 
község, saját maguk és családjuk számára 
is. Remélhetőleg a programnak lesz folytatá-
sa a következő évben is.

A Tápióvölgye Közhasznú Alapítvány 
már régóta gyűjt adományokat, hogy 
pótolni lehessen a katolikus temetőből 
ellopott harangot. Tudomásom szerint a 
harang elkészítéséhez végül az Önkor-
mányzat is nagyobb összeggel hozzájá-
rul. Hogyan született ez a döntés, hiszen 
a katolikus temető gondozását az egyház-
nak kell ellátni?

Üdvözlendő módon a Tápióvölgye Köz-
hasznú Alapítvány 2010-ben az ellopott ha-
rang pótlására gyűjtést kezdeményezett. A 
Plébános úr is üdvözölte az elképzelést és 
Ő is kérte a tisztelt híveket, segíteni tudó 
lakosokat a harang mielőbbi megvásárlá-
sához szükséges pénzösszeg összegyűj-
tésére adományok útján. Sajnos be kellett 
látni, hogy 2013 tavaszáig az Alapítványnál 
és a Plébános úrnál összesen kb. 170-180 
ezer Ft gyűlt össze, amely a harang meg-
vásárlásához nem lett volna elegendő (egy 
új harang kb. bruttó 600e Ft-ba kerül). Ezért 
képviselői indítványra tárgyaltuk, hogy a ha-
rang megvásárlásához az Önkormányzat 
milyen mértékben tudna segítséget nyújtani. 
A 2013. 09. 16-án megtartott képviselő-tes-
tületi ülésen – egyhangú szavazattal –  dön-
tés született arról, hogy a működési tartalék 
terhére 500e Ft kerüljön elkülönítésre, amely 
az adományokkal együtt lehetővé teszi a 
harang megvásárlását. (Természetesen az 
500e Ft-ból csak annyi kerül felhasználásra 
amennyi a harang megvásárlásához szüksé-
ges, az adományokkal együtt.) Az igaz, hogy 
az „alsó” temető az egyház gondozásában 
áll, ugyanakkor Önkormányzatuk szótlanul 
és érdektelenül nem mehet el az „alsó” te-
mető problémái, történései mellett. Ha egy 
kicsit mélyebben belegondolunk, a harang 
eltulajdonítása valamennyi györgyei lakost 
érinti, ezért a megvásárlásához az Önkor-
mányzat részéről nyújtott segítség jó célt 
szolgál, ezen összeget nem tartom elherdált 
pénznek.

Iskolánk, bár új igazgatóval, de még 
mindig a jászsági tankerülethez tartozva 
kezdte meg az idei tanévet. Úgy tudom, a 
tankerületi hovatartozással a Képviselő-
testület nem teljesen ért egyet, szeretné, 
ha visszakerülnénk a nagykátai térség-
hez. Miért szeretnék az átlépést? Milyen 
terveik vannak arra, hogy a későbbiekben 
ez a tankerület-váltás megtörténjen? Ha 
megtörténik, annak milyen következmé-
nyei lesznek?

Iskolánk társulásban történő működte-
téséről a 2011. 05. 25-i képviselő-testületi 
ülésen egyhangúlag döntöttünk. Döntésünk 
alapjául az szolgált, hogy  az iskolánk tár-
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sulásban történő működtetéséhez az állam 
magasabb normatívával járul hozzá, amely 
így községünk költségvetését is kedvezőbb 
pozícióba hozza. Az iskolának ezen, szá-
munkra új formában történő működtetése, 
minden érintett szereplő számára újdonság-
ként jelentkezett, de a társulási tárgyalások 
alkalmával  megnyugtatóan tisztázásra ke-
rült, hogy iskolánk szakmai önállósága meg-
marad, a változások lényegében csak pozi-
tív hozadékkal járnak. Időközben az oktatási 
társulás szereplőinél változás állt be, mert a 
jászalsószentgyörgyi (gesztor) iskola 2012. 
08. 31-ével kivált a társulásból és egyházi 
működtetésébe került. A társulás tagjaként 
továbbra is társulásban maradt iskolánk. A 
következő nagy változás a györgyei iskola 
életében 2013. 01. 01-jével történt, ekkor a 
2012. 12. 10-i képviselő-testületi ülésen ho-
zott döntés alapján, az iskola fenntartását a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központra 
bíztuk, ezzel az iskola fenntartása állami 
kézbe került. Iskolánk jelenleg a Jászapáti 
tankerület tagintézménye. Tagintézményi 
iskolaként a jászboldogházi általános iskolá-
hoz tarozik a tápiógyörgyei általános iskola, 
így a tankerület igazgatója tehetett javasla-
tot iskolánk igazgatójának személyére, mint 
tagintézményi igazgatóra. Az iskola tanker-
ületi hovatartozásáról a képviselő-testület 
többször tárgyalt, a tankerület-váltás mellett 
és ellene is szólnak érvek. Ezen érveket kell 
aprólékosan mérlegelni és ezt követően dön-
tést hozni.

A jegyzőkönyvekben olvasottak és a 
hallottak alapján több óvónő papírjaival 
is gondok akadtak, mivel a nyelvvizsgát 
még nem szerezték meg, így a diplomá-

jukat sem vehették még át. Az oktatási 
rendszer változásai miatt a KLIK nagyon 
komolyan veszi az idei évtől, hogy min-
den oktatási intézményben mindenki a 
megfelelő végzettsége szerint dolgozzon. 
Milyen lépéseket tettek annak érdekében, 
hogy segítsék ezeket a pedagógusokat. 
hogy esetlegesen ne veszítsék el az állá-
sukat?

Sajnos visszatérő régi probléma, hogy az 
óvodában az óvónői szakpedagógusok kö-
zött a végzettséget igazoló diplomával nem 
mindenki rendelkezik, mert a diploma átadá-
sához előírt nyelvvizsgát még nem sikerült 
megszerezni. Jelenleg kettő szakpedagó-
gust érint ez a probléma. A szakpedagógus-
ként történő foglalkoztatásukra a jogszabályi 
háttér lehetőséget nyújt. Az érintett szemé-
lyeknek is elemi érdeke lenne, hogy a szük-
séges nyelvvizsgát mielőbb megszerezzék, 
hogy a foglalkoztatásuk szabályszerűsége 
még csak véletlenül se legyen megkérdője-
lezhető. Sajnálom, hogy ez a probléma még 
most is aktuális, még most is foglalkozni kell 
vele. Hogy a vonatkozó törvény mennyire jó, 
vagy életszerű az egy más kérdés. Ismere-
teim szerint, az érintett szakpedagógusok 
tovább foglalkoztatásánál előírásra került, 
hogy a nyelvvizsgát meghatározott időpontig 
meg kell szerezni, amellyel a diploma kéz-
zel foghatóvá válik, a „stabil” munkahellyel 
együtt.

Településünkön már többször hallot-
tuk, hogy a Polgármesteri Hivatal vezeté-
se és az úgymond „fideszes képviselők” 
között nem optimális a kapcsolat, mi több 
sok jó terv csak azért nem valósulhat 
meg, mert azt az érintett képviselők nem 

akarják. Mi erről a véleménye?
Sajnos ezen megállapítást már én is 

hallottam és mondhatom elképedve és ér-
tetlenül álltam egy-egy ilyen megnyilvánulás 
előtt, mert kijelenthetem, hogy ezen állítások 
alaptalanok, amelyek megvilágítására né-
hány számszerű adatot is szeretnék felfed-
ni. Az elmúlt három év során több mint 360 
előterjesztést hozott a Polgármester úr és a 
mindenkori jegyző a testület elé. Az előter-
jesztések több mint 95%-át változatlan for-
mában vagy minimális korrigálással fogadta 
el a testület. A testületi üléseken valóban 
vannak viták, de ezeket a jobbítás szándé-
kával tesszük. Az igazi baj az lenne, ha nem 
lennének viták és az valóban nagy baj lenne. 
Annak külön örültem, amikor a Polgármester 
úr a falu nagy nyilvánossága előtt (pl. falu-
gyűlések) többször is kinyilvánította, hogy a 
jelenlegi képviselőkkel együtt tud dolgozni, 
az adódó vitákat természetesnek tartja. Azt 
pedig végképp érthetetlennek találom, hogy 
több jó dolog, ami a településünk számára 
hasznos lenne, csak azért nem valósult meg, 
mert a képviselők egy része nem akarta. Ek-
kor minden esetben visszakérdeztem, hogy 
konkrétan meg tudja-e mondani, hogy mi volt 
az, ami nem valósulhatott meg? Választ per-
sze nem kaptam!!! Nyugodtan mondhatom a 
képviselő-testületben mindenki településünk 
jobbá tételéért dolgozik, ezért különösen 
rombolónak tartom ezen hangok megjelené-
sét, térnyerését. Csak remélni tudom, hogy 
a ciklusból hátra lévő egy évben a képvise-
lő-testület munkáját nem zavarják alaptalan 
közösséget romboló megnyilvánulások.

A Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete 2013. augusztus 26-án kelt ha-
tározatával adta ki az egészségügyi te-
vékenység végzésére jogosító működési 
engedélyt az ALTSACH Orvosi Szolgálta-
tó Korlátolt Felelősségű Társaság részé-
re, mely szerint a Kft. képviseletében Dr. 
Altsach Rita Tápiógyörgye és Újszilvás 
települések házi gyermekorvosi ellátását 
végzi.

Rendelő orvos: dr. Altsach Rita gyerme-
korvos
Ápoló: Benedek Péter
Rendelési idő: minden héten hétfőn  
8–11 óráig, csütörtökön 8–11 óráig
Rendelés helye: Béke u.4. szám alatti or-
vosi rendelő (dr. Lázár Ferenc háziorvos 
rendelője mellett)

Gyermekorvos 
rendelése 

Tápiógyörgyén

Augusztus hónapban volt a te-
lepülésen a tüdőszűrés. Ez abban 
volt más, mint a korábbi években, 
hogy most csak a 40 éven felüli 
lakosság vehetett részt rajta.  Saj-
nálatos, hogy az 1.946 főből csak 
898 fő jelent meg.

Köszönjük mindazoknak, akik 
segítették a törökbálinti Tüdő-
gyógyintézet minden munkatár-
sának munkáját.

Tüdőszűrés

A nyári szociális gyermekétkez-
tetés azt a cél szolgálja, hogy a rá-
szoruló gyermekek naponta meleg 
ebédet kapjanak. Az étkeztetést 
100%-ban támogatja a Magyar 
Államkincstár. Ebben az évben 67 
gyermek részesült a támogatás 
ezen formájában.

Tápiógyörgye Községi Önkor-
mányzat köszönetét tolmácso-
lom Vágány Antalné pedagógus-
nak, aki felvállalta a gyermekek 
étkeztetésének felügyeletét az ön-
kormányzat konyháján. 

El kell mondani még azt is, hogy 
ezt az időnként nem túl hálás fel-
adatot, ami napi kötöttséggel is jár, 
önként vállalja már több éve. Kö-
szönjük Margó! Margó Néni!

Nyári szociális 
gyermekétkeztetés

Zöldhulladék 
szállítása

2013. november 11. 
(hétfő) - Tápión innen
2013. november 12. 
(kedd) - Tápión túl

Varró István polgármester

Az interjút készítette: Füle Zsuzsanna

Varró István polgármester



„Kedves Vendégeink! Tisztelt Hallgatóim!

Elfogódottan, izgalommal és mégis nagy-
nagy tisztelettel, a megtiszteltetésnek nyo-
masztóan ünnepi érzésével állok itt szülőfa-
lum főterének ezen a portáján, hogy átadjam 
ezt a kis falumúzeumot, helytörténeti gyűj-
teményt mindannyiónknak, akik szeretik ezt 
a települést, népét, történelmét, akik fele-
lősséget éreznek jelen eseményeiért, akik 
jobbító szándékkal fáradozunk jövőjének 
egyengetéséért, akik szülőföldszeretetből, a 
Németh László-i becsvágyból vagy a Veres 
Péter-i népben, nemzetben való gondolko-
dásból, emberi üzenethagyási szándékból 
dolgoznak, fáradoznak a település gazdagí-
tásán, gyarapításán. És ha az utóbbi időben 
Tápiógyörgyéről olvasni, hallani lehetett, ak-
kor ez többségében építéssel, fejlesztéssel, 
létesítmények átadásával, megvalósításával 
kapcsolatos örvendetes hírek formájában 
volt hallható.

Ezt a mait én inkább szellemi értékalko-
tásnak, tisztelgésnek tartom, érzem, ami 
nélkül persze elképzelhetetlen az előbbi. 
Mert ha múltunkat, történelmünket, az itt 
élők, dolgozók emlékeit, történéseiket, aka-
ratukat, szenvedéseiket, meggürcölt hagya-
tékait nem szorítjuk meg, ha elveszni hagy-
juk, akkor a jelent sem tudjuk tárgyilagosan 
megítélni, időtállóan megteremteni a jövőt.

A legnagyobb tiszteletet ezekben a per-
cekben azok iránt érzem, akik ebben a fa-
luban ezt a szellemet, hagyománytiszteletet, 
őrzést megalapozták, akik ezt időtállóan 
bele tudták plántálni az egymást követő 
nemzedékek szívébe, lelkébe. Mindenki 
tudja, hogy Sztronga Imrére, Kiss József-
re, Kovács Józsefre, Székely Ferencre, Pál 
Lászlóra, Molnár Lászlóra gondolok, meg 
mellettük az 1848-at oly kitartó hűséggel őrző 
Filipcsics Józsefre, a nagy emlékű Szolnoky 
Jánosra. A fáradhatatlan szorgalmú Németh 
Jenőre, a tragikus sorsú Kandel Henrikre, 
Perjéssy János bácsira, Balázsovich Bódi 
bácsira, a Kiss Illésekre, Balázs Vendelekre, 
a hangyaszorgalmú Megyesekre, Vargák-
ra, Dömőkökre, Varrókra, akik példát adtak 
a munkában Nagymegyeren, Pokoltanyán, 

helytállást, hazaszeretetet a második vi-
lágháború borzalmaiban a Don-kanyar-
ban. Megidéződik azoknak a béreseknek, 
zselléreknek, summásoknak, arató-cséplő 
munkásoknak, marokszedőknek, napszá-
mosoknak a hosszú sora, akik az uradalmak 
óceánjának apró szigeteire szorítva éltek, 
dolgoztak, tették kötelességüket és akiknek 
ma emlékeiket itt összegyűjtve megszorít-
juk, megfogadva Váci Mihály szép intelmét. 
Ezeket írta: „Minden faluban hagyjatok majd 
néhány kaszát, a marokszedők sarlóit, egy-
egy kapát, a bányászok csákányait, a favá-
gók baltáit, a koraszülést okozó görnyesztő 
mosóteknőket – az eszelős fáradtságok és 
igavonások emberi járomfáit: a szerszámo-
kat, melyekkel betörték, csenevésszé tették 
ezt a szépálmú emberfajt, amelynek arca-
lelke a népművészet motívumain virágzott 
csak ki igazán. Csináljatok majd egyszer 
múzeumot azokból a villanyelekből, amelye-
ket a béresek sebes tenyere csiszolt üveg-
fényesre. Gyűjtsétek össze majd azokat az 
istálló-ajtófélfákat, melyeket a nekitámasz-
kodó kocsislegények homlokai dörzsöltek 
gömbölyűre. Gyűjtsétek majd össze a ka-
tonaládákat, melyek két világháborút jártak 
be és leltározzátok föl a szívszomorítóan 
nyomorult kis kacatokat, egy cselédember 
minden istálló, – otthoni és lövészárokba vitt 
meghitt vagyonát. Gyűjtsétek össze majd a 
kenyérsütő-lapátokat, a rozskenyerek kora 
hajnali dagasztóteknőit, a balták, kapák, ka-
szák nyeleit. Gyűjtsétek össze a régi szer-
számnyeleket ha kezet akartok szorítani 
azokkal, akiknek jogutódjai vagyunk a bol-
dogság igényben.

Gyűjtsétek össze a szerszámnyeleket, a 
mi ereklyéinket, a szerszámnyeleket, me-
lyekről még ma is süt, parázslik, fényesen 
ragyog sok-sok nemzedék erős, szigorú, 
kétségbeesett és biztató kézfogása. Ál-
lítsuk ki ezeket az ereklyéinket – ha csak 
jelképesen is – mindenütt és mindenkinek 
hozzáférhető módon, életünk keresztútjain, 
s időnként szorítsuk meg keményen ezeket 
az ereklyéket. Nagy szükség van rá. ” Bízom 
abban, hogy nem veszik szentimentalizmus-
nak, mondva csinált érzelgősségnek, ha a 

kézszorítást, ereklyeőrzést bizonyítandó, el-
mondom, hogy ezt a házat éppen száz esz-
tendővel ezelőtt építették itt ezen a helyen 
1883-ban. Száz évvel ezelőtt, 1883. dec-
ember 26-án írták kézzel, azt a kőnyomatos 
vörös bársonyba kötött és tűzaranyozott 
veretes szövegű írásos ereklyét, amelyet a 
Györgyey család adott át nekem néhány év-
vel ezelőtt, azzal a szándékkal, hogy ezzel 
is kifejezésre jutassa ennek a népnek tiszte-
letét, munkája verejtékének megbecsülését. 
Száz esztendős ez az írás, mely bizonyság 
lehet arra, hogy a nép haragja miért nem 
hordta szét a kastély tégláit és miért tud ma 
közel kétszáz elhagyott embernek hajlékot, 
otthont biztosítani.

Hirdesse ez a kis falumúzeum Györgye 
népének töretlen szorgalmát, dolgos lakó-
inak szülőföldszeretetét, legyen megtartó 
erő sokaknak és tiszteletet, megbecsülést 
parancsoló hely. Az ember sohasem magá-
ért gyarapszik, visszatérő őseinek, a vér ha-
zatérő emigránsainak kell a tágabb szállás. 
Ábrándjainkkal, csalatásainkkal mindhalálig 
első húsz évünknek adózunk, tisztuló gon-
dolatainkkal a halottak légióinak: „E gondo-
latok jegyében adom át e kis házat nekünk 
meg az utánunk jövőknek.”

Úgy gondolom, hogy harminc év múltán 
is érvényesek ezek a mondatok, amelyek ott 
elhangzottak a múzeum bejárata előtt,- az 
akkori közéleti emberek, érdeklődő györgyei 
polgárok előtt, akiknek nagy része sajnos 
már csak emlékeikben van közöttünk. A mú-
zeum ügyét első pillanattól kezdve lelkesen 
és anyagilag, erkölcsileg támogató Varró 
István (Tápiógyörgye, 1945. július 15 – Tá-
piógyörgye, 1995. október 2.) tanácselnök, 
a falu díszpolgára, aki nem kitűntetésre vár-
va vitte véghez azt a nagyiramú falufejlesztő 
programot, amely nagyban megváltoztatta a 
jobbágyfalu képét, az ott élők mindennapjait, 
a fiatalok előtt megnyílt lehetőségek kitárá-
sát, az öregekről való gondoskodás kötele-
zettségét és megkönnyítését. Szűkös anya-
gi lehetőségek között fejlesztette az iskolát, 
az óvodát, építettette a faluházat, strandot, 
a falumúzeumot, aszfaltoztatta az utcákat, 
utakat, rendben tartatta a középületeket s 
gondolt a falu tereinek gazdagítására, szé-
pítésére s mindezt közös összefogással, az 
egyet akarás szellemi és fizikai energiáival, 
nagy empátiaérzéssel, készséggel. Mindezt 
tette olyan politikai, gazdasági helyzetben, 
ahol csak igen szűkösen csordogáltak a 
közpénzek, a központi vagy megyei erőfor-
rás. De látva ezt a falufejlesztő, gazdagító, 
az emberek és a felnövekvő nemzedék hét-
köznapjait gyarapító emberi, közéleti szán-
dékot, teljesítményt, – a vezetők részéről 
támogatandónak ítéltetett. A tárgyi, intézmé-
nyi, kommunális gyarapodás mellett akarva-
akaratlanul azt a szellemi potenciált is érezni 
lehetett ebben a Jászság közvetlen szom-
szédságában lévő Tápió-vidéki kis faluban, 
amely azáltal vált közismertté és elismertté 
ahogyan a faluban az ösztöndíjak, anyagi-
erkölcsi támogatások eredményeként egy-
re több „nadrágos ember” érzett hálát és 
lekötelezettséget a falu vezetése iránt. 

6. OLDAL OKTÓBERHelytörténet

Harminc éves a györgyei Falumúzeum



Ebben jelentős részt vállalt Gál László köz-
ségi tanácstitkár. Ahogyan egyre több újság-
író, művész-ember kedvelt helyévé vált ez a 
település igényességével, érdeklődésével, 
zenét, képzőművészetet igénylő és támo-
gató kezdeményezéseivel és gyarapodó ha-
gyományaival. Ennek felelős és felelősséget 
vállaló navigátora Varró István tanácselnök 
volt. Lassan húsz esztendeje, hogy itt hagy-
ta családját, faluját de emlékének, produktu-
mainak tiszta fényénél egyre világosabban 
látjuk munkájának ránk maradt hagyatékát,- 
most éppen a falumúzeum három évtizedes 
jószolgálatának számbavételével.

Az őrzésemben lévő első vendégkönyv 
bejegyzései, A Ferenczy Múzeumi és mi-
nisztériumi statisztikai adatok alapján a har-
minc év alatt közel ötezer látogatója volt en-
nek a kis intézménynek változó érdeklődés 
mellett. Hálával gondolhatunk Éri István mu-
zeológusra, aki a hetvenes évek táján kigon-
dolta és miniszteri jóváhagyással elindította 
a „Tájak, korok, múzeumok” mozgalmat pe-
csételéssel és ennek kisérőjét a kiskönyvtár 
sorozatot, amelyet mindig a legautentiku-
sabb helytörténész, történész, tanár, pap 
írt meg. Ez a mozgalom a tápiógyörgyei 
Falumúzeum esetében az évek során közel 
kétezer látogatót vonzott, elsősorban a Tá-
pió mentéről, de sok-sok esetben az ország 
legtávolibb vidékéről is. A mozgalomban ezt 
a kis gyűjteményt 1399 szám alatt regiszt-
rálták, a pecsét ezt a számot viseli. Több-
ször látogattak Sárospatakról, a legutolsó 
bejegyzés szerint a Pannonhami Bencés 
Gimnázium XI/b. diákjai gyarapították tör-
ténelmi, néprajzi, művelődéstörténeti isme-
reteiket. Jelentős szerepe volt a környék 
iskoláiban folyó oktató-, nevelőmunkának 
is, s ezen belül az úttörőőrsöknek, rajok-
nak, különböző szakköri tevékenységek-
nek. A középiskolai helytörténeti tantervhez, 
az egyetemi néprajzi tanulmányokhoz is 
jó terepnek bizonyult ez a kis gyűjtemény 
sokszínűségével, a paraszti világ egy-egy 
momentumának felvillantásával. Néprajzi, 
művelődéstörténeti értékének elismerésére 
Erdély néprajzának összefoglaló monográ-
fiáját megíró Nagy Jenő néprajzos elismerő 
nyilatkozatát, bejegyzését hozom fel, azé 
a tudós tanárét, aki Szabó T. Attila halála 
után a Tájszótár szerkesztését átvette, mi-
után Kós Károly után a legjártasabb volt az 
erdélyi tudományban, néprajzban, nyelvé-
szetben, építészetben, viseletben. Ezt erő-
sítik a felejthetetlen emlékű Béres Ferenc 
ének-művész veretes sorai, Kemény Henrik 
bábművész 1986. június 6-i bejegyzése, s 
végül mindennek pedagógiai értékét elem-
zi Dr. Mészáros István a pedagógia-tudo-
mányok doktorának 1993. december 1-jén 
megfogalmazott öt soros elemző-elismerő 
véleménye. Megható oldalak számomra 
azok a rögtönzött megfogalmazások és 
aláírások, melyeket a hatvan, ötven, negy-
venöt éves találkozójuk alkalmával írtak az 
egykori györgyei tanulók, amikor szívszorító 
tisztelettel, visszahozhatatlan emlékekkel 
idézhették az elmúlt évtizedek történéseit, 
gondolhattak az alsó és felső temetőben 
nyugvó szülőkre, rokonokra, ismerősökre. 
Szocialista brigádok napló bejegyzéseihez 

szükséges pecsételés, aláírások után 

több százra tehető az utazó Nyugdíjas Klu-
bok elismerő sorai és az a sok-sok olvasha-
tó vagy olvashatatlan aláírás. Sorjáznak az 
ifjúsági táborok lakóinak, különböző szak-
körök tagjainak improvizált véleményei után 
a község testvér település vezetőinek sze-
retetteljes, elismerő tisztelgései, örömei és 
jókívánságai több alkalommal és különböző 
időpontokban. 1986. július 25-én Európa ti-
zenegy nemzetének polgárai ismerkedtek a 
falumúzeummal, az ott látható tárgyakkal, 
képekkel egy régi györgyei „tisztaszoba” 
látványával. A vendégkönyvi bejegyzések 
szerint az Európai Únió mai huszonhét 
nemzetének akkori polgárai közül mindenki 
kezet foghatott Tápiógyörgye múltbéli, ösz-
szegyűjtött emlékeivel. A sok-sok elismerő 
és tisztelgő vélemény közül a legmeghatóbb 
1988. május 21-én íródott, amikor is Fodor 
Piroska Lengyelországból hazalátogatóban 
ezeket írta: „Ebben a házban jöttem a világ-
ra és itt éltem 21 éves koromig, szép emlék 
fűz ehhez az öreg házhoz.” A harminc évvel 
ezelőtti györgyei falumúzeum megnyitásá-

nak híre, a látogatók véleménye alakította 
tovább azt a kívánalmat, hogy az ehhez 
hasonló intézményeket a megyében tovább 
kell építeni, támogatni kell minden erre irá-
nyuló szándékot, törekvést. Ezt bizonyítan-
dó látogatta meg az intézményt Dr. Csicsay 
Iván a Pest megyei Tanács VB Elnökhelyet-
tese és közvetlen munkatársai, az MSZMP 
Pest megyei Bizottságának Művelődéspo-
litikai Munkaközössége s ezután gomba 
módra szaporodtak elsősorban a Galga-
mentén majd a Pilisi és Budai járásban a 
györgyeihez hasonló falumúzeumok. Az 
meg a györgyei helytörténetnek egy érdekes 
epizódja, hogy Dr. Habsburg Ottó az erede-
ti programtól eltérve, meglátogatta ezt a kis 
intézményt és beszédében nagy elismerés-
sel szólt az ott látottakról. Ezért gondolom, 
hogy jó úton jártunk, amikor megfogadtuk 
Váci Mihály intelmét, útmutatását. Kozma 
Lászlóné tanítónő a Györgyei Kalendárium 
1997-es számában írt „A falumúzeumról 
– pedagógus szemmel” egy kis értékelést, 
közölt látogatói véleményeket és felhívta a 
figyelmet az öreg épület felújításának fon-
tosságára. Ezen a kerek évfordulón tisztel-
günk Varró István emléke előtt, akinek falut 
gazdagító szándéka nélkül ez az intézmény 

nem jöhetett volna létre. Tisztelgünk Kiss 
Miklós bácsi, Péter Annus néni emléke előtt 
és ide idézem mindazok nevét, akik három 
évtizeddel ezelőtt munkájukkal, adománya-
ikkal segítették ezt a kis értékes intézményt: 
Bollók Marika, Patkós Gábor, Földiné Pintér 
Irén, Nagy Lászlóné, Teréki Katalin, Marton 
Melinda, Zahalka Ildikó, Fehér Gábor, Vis-
nyei Zsuzsa, Gál István (104 néprajzi tárgyat 
adományozott!). Kallós Elek szobrászmű-
vész, aki a Szent Orbán szobrot restaurálta, 
Háfra Józsefné, Fehér Béla, Megyes Gábor 
és a györgyei Gamesz tagjaiból alakult kö-
zösség Gál Istvánné irányításával. Az ifjabb 
Varró István polgármester édesapja emlékét 
idézendő, a falu közösségét gazdagítandó 
teljes felújítással, lőcsös paraszti kocsik vé-
delmére szolgáló szín épitésével, szabadtéri 
kemence létesítésével gyarapította ezt a kis 
ékszer-dobozt, amelynek udvarán végső he-
lyére került az igazságtalanul bántalmazott, 
megcsonkított Szent Orbán is. Tovább kell 
rá vigyáznunk, ápolnunk kell, gondoznunk 
kell, gyarapítanunk, hogy majd a félévszá-

zados megemlékezés alkalmával is, a ma-
ihoz hasonló érzésekkel tekinthessenek 
vissza, az akkori emlékidézők. Megemléke-
ző dolgozatomat lektorálásra, javításra, ki-
egészítésre elküldtem igazgatói utódomnak 
Nagy Zoltánnak, aki a történelmi emlékeket 
radírozó emlékkeresés közben, leírt néhány 
olyan számomra kedves gótikus, itt-ott neo-
barokkos mondatot, amely gondolati igaz-
ságával, stílusával maradjon meg múzeumi 
adattári adalékként az újság egy példányá-
ban, a szép szoba sublótjának egyik fiókjá-
ban: „A nyolcvanas évek elején ezt megcsi-
nálni – valóban egy falu önbecsülésének, 
s a faluban élők és döntéseiket meghozók 
dicsőségének tekinthető. Az időt sikerült be-
zárni ebbe a szerény különös faluközépi lak-
ba, ahonnan a mindig a legtovább pislákolt 
a lámpás fénye, a valahai komor györgyei 
estéken, – éjszakákon. Ezek a berendezett 
régiségszagú terek mindig az őseink életét, 
halvány örömeiket, reményeiket, nyűgeiket, 
szenvedéseiket és az élethez való dacos 
ragaszkodásaikat üzenik majd. Ezekkel te-
remtették meg az élet folytonosságának fel-
tételeit – a mi létezésünk látszat-kényelmét 
és kényes – kóros önbizalmát.” 

OKTÓBER 7. OLDALHelytörténet

Bihari József



Balázs Vendel tápiógyörgyei lakos 1914-
18. között végigharcolta az első világhábo-
rút, előbb a szerb, majd az olasz fronton 
teljesített szolgálatot. A háborús évei alatt 
naplót vezetett harctéri emlékeiről, életé-
nek szenvedésekkel teli fejezetéről. Ennek 
a naplónak a segítségével indultak útnak 
a Torockó Baráti Társaság által szervezett 
kirándulók előbb 2009. októberében, hogy 
felkeressék az Isonzó-völgye és a Dober-
dói-fennsík osztrák-magyar haditemetőit, 
majd utóbb 2013. augusztus 8-11. között, 
hogy a történelmi Magyarország délvidéki 
területeire látogassanak el. 

Az idei kirándulás során a csoport tagjai 
meglátogatták a Szerbiában található ma-
gyar történelmi emlékhelyeket, megismer-
kedtek a Vajdaságban élő magyar közös-

ség életének legfontosabb mozzanataival. 
Pétervárad erődje, Nándorfehérvár, Szend-
rő és Galambóc vára a középkorban kiépült 
déli végvárrendszer legfontosabb erőssé-
gei, melyek nemcsak festői szépségükkel, 
de történelmük eseményekkel teli mozza-
nataival is elkápráztatták a jelenlévőket. 
A Vaskapu-szoros bejárata táji-természeti 
szépségeivel, Szabadka város építésze-
ti értékeivel hívta fel magára a figyelmet. 
Zentán és Adán rövid városnézés, könnyű 
séta szerepelt a programban. Eleméren 
Kiss Ernő honvédtábornok emléktábláját 
koszorúzták meg a jelenlévők, Csurogon 
az 1944-ben szerb partizánok által legyil-
kolt magyar áldozatok tömegsírjánál hajtott 
fejet a társaság.  

Az Al-Duna mentén, Belgrádtól keletre 

három olyan település található, melynek 
lakói a 19. század végén oda költözött bu-
kovinai székely telepesek. A ma is színma-
gyar Székelykeve a csoport szálláshelye, 
Sándoregyháza pedig a györgyei emlékek 
felkutatásának helyszíne volt. Balázs Ven-
del 1915-ben több hónapot töltött az utóbbi 
faluban, ahol megismerkedett és barátsá-
got kötött a helybéli plébánossal. Mivel a 
györgyei katona szabadidejében sokat se-
gített az egyházi teendőkben, az atya meg-
ígérte, hogy feljegyzi nevét és személyes 
adatait a templom dokumentumai között. 

Az emlékek felkutatása végett a kirándu-
lás szervezőinek sikerült kapcsolatba lép-
niük a Bonazz Sándor Magyar Művelődési 
Egyesület tagjaival, akik megható fogadta-
tásban részesítették a csoportot. A római 
katolikus templomban Pósa Gyula plébá-
nos mellett, Németh András egyesületi el-
nök, Cvetánovics Katalin nyugalmazott ta-
nítónő és Almási Júlia kántor köszöntötték 
mások mellett a vendégeket. Az egyház ol-
táránál került felolvasásra az a naplórész-
let, amelynek másolata a meghallgatás 
után átadásra került a helyi egyesület tag-
jainak. A templomi beszélgetést a „Magya-
rok imája” zárta, melyet ugyancsak Balázs 
Vendel naplójának sorai tartalmaznak. Bár 
a korabeli feljegyzés az eddigiekben nem 
került elő, a találkozás mégis jóleső, báto-
rító érzést okozott, a mindennapok gondja-
iban és magárahagyatottságában szenve-
dő apró közösségnek. Mi tápiógyörgyeiek 
csak remélni tudjuk, hogy egyszer még 
eljutunk oda, ahol falunk egykori lakója 
1915-ben nemcsak megfordult, de a maga 
módján még segíteni is tudott. 
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Németh Csaba

Györgyei emlékek nyomában a Délvidéken
Balázs Vendel első világháborús naplója alapján

December tizenötödikére virradóra jöttünk 
ki Szerbiából Pancsovára, ahonnan elmen-
tünk Homokosra… Itt voltunk három hóna-
pig, amikor jött a parancs, hogy elmegyünk 
Sándoregyházára. Gondoltuk, vége a jó 
módnak. Ott pedig Duna őrségre mentünk, 
túl oldalon a szerbek voltak. Amikor oda ér-
tünk, én a zászlóalj irodán maradtam. A má-
sodik harmadik század jött oda velünk, ezek 
ki mentek a Duna partra, az első és negye-
dik pedig elmentek Kevevárára. A zászlóalj 
iroda bent volt a faluban. Tehát én is ott vol-
tam. De itt már csak magam voltam, itt már 
nekem kellett kisöpreni az irodát. Az volt az 
egész dolgom, hogy az irodát rendben tart-
sam. És átal ellenben volt a kör, ott volt kugli 
pálya, ahol gurítottunk. 

Minden nap elmentem a templomba. 
Amikor a mise kezdődött, akkor rendbe 

hoztam az irodát, majd reggel szent misét 
hallgattam. Egy reggel megtörtént velem. 
Ott vagyok a templomba, látom, hogy a pap 
maga gyújtogat, nem volt ott a harangozó. 
Oda mentem segíteni neki a fölkészítés-
re. Nagyon örült neki. Majd megkérdezte, 

hogy tudok-e ministrálni. -Tudok. Fölvettem 
a könyvet és megindultam. Megráztam a 
csengőt. Erre megszólalt az orgona. Csak 
néztek a népek, hogy egy baka a miniszter, 
de nem igen tévesztettem. Mikor vége 
lett a szent misének levetkőztem. El 

Részlet 
Balázs Vendel 

naplójából
1914-15. év

Csoportkép vendéglátókkal Sándoregyháza templomában
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akartam jönni, amikor azt mondta. Álljon egy 
kicsit. Mondja meg a nevét és hogy hová 
való és hány éves. Megkérdeztem tőle, mit 
akar ő ezzel? Azt fellelte: én fiam vezetem, 
ami történik az egyházban, tehát érdemes-
nek tartom ezt is feljegyezni a történelembe. 
Azután nagy ismerőse lettem a tisztelendő 
úrnak. 

Így teltek a napok. Itt még jobban föl ta-
láltam magam, mint Homokoson. Mert itt 
magyarok laktak és bolgárok, de a bolgárok 
is tudtak jól magyarul. Esténként csak úgy 
kiültek a kapuk elejébe, mi pedig oda men-
tünk és elbeszélgettünk velük, egész úgy 
hazaiasan éreztük magunkat. Igaz, hogy 
néha át átköptek a szerbek, de azt figyelem-
be sem vettük. Egyszer ijesztettek meg egy 
kicsit. Így történt, hogy egy éjjel föl ébredtem 
a nagy ágyúzásra. Meg állok az ajtóban, 
látom nagy világosság van, a szerbek ref-
lektoroztak és szakadatlan lőttek, azt hittük, 
támadni akarnak. Egyszer csak irtózatos 
durranás hallatszik, de mindenki azt hitte, 

hogy saját lakásába vágott a gránát. Én is 
kiszaladok az udvarra, azt hittem, hogy bele 
vágott, de nem így történt. Beszaladok az 
irodába, akkor már ott volt a zászlóaljpa-
rancsnok úr is. Kérdi telefonon azoktól, akik 
kint voltak a Duna parton, hogy mi történt. 
Mondják, hogy a szerbek elsüllyesztettek 
egy hajónkat. Jelentik, hogy azok közül, akik 
a hajón voltak, két ember kiúszott, de nem 
tudtak beszélni, mert meg voltak ijedve és 
fázva, abban a hideg vízben. Bevitték őket a 
dekungba és száraz ruhát adtak rájuk, majd 
teát melegítettek nekik. Fél óra múlva már 
beszéltek. Kérdezték tőlük, hogy mi volt a 
hajón. Azt mondták, negyven vagon puska-
por. Kérdik, hová vitték volna. Azt mondják 
biztosan nem tudnak. Vagy Törökország 
részére vagy pedig Bulgáriának. Tehát az 
volt az-az irtóztató robbanás, amikor az 
ablakfiókok a nagy légnyomástól mind ki-
hullottak. Azért gondolta mindenki, hogy a 
saját házába vágott a gránát, mert amikor 
a nagy durranás volt, vele az ablakok is ki-

törtek. Tehát a szerbeknek sikerült a mi 
hajónkat elmeríteni. Kérdezzük aztán a 
tengerészektől, hogy történt a katasztrófa. 
Ők elmondták, hogy mihelyt a szerb partot 
elérték, mindjárt elkezdték a szerb tüzérek 
a hajót lőni. A hajót mindig lőtték, amíg csak 
Sándoregyházához nem értek. Ott eltalálták 
egy gyújtógránáttal, és meggyulladt a hajó. 
Ekkor már látta a parancsnok, hogy veszve 
vannak. Azt mondta a legénységnek, hogy 
meneküljenek. Ők aztán beleugráltak a Du-
nába. Ez a hős kapitány pedig utoljára ma-
radt, amikorra a tűz elérte a puskaport és 
felrobbant. Tehát ketten ki tudtak úszni, a 
többi pedig belefulladt a Dunába. Másnap 
és harmadnapra találtak négyet közülük, 
ahogy a fűzfába, a víz szélibe felakadtak. 
Behozták őket a faluba. Koporsót csináltat-
tunk nekik, majd szépen eltemettük őket. 
Akik kint voltak a Duna parton, azok pedig 
mezei virágból koszorút fontak a szegény 
tengerészeknek. De azt titokban kellett tar-
tani, ezt nem közölte az újság sem. 

A Tápiógyörgyei Önkormányzatnak 
a közelmúltban született egy rendelete, 
amely szerint jegyzőkönyvileg bizonyít-
ható régi díszpolgárságot nyert szemé-
lyeket fel kell venni az eddig kitüntetettek 
névsorába és azt a honlapon meg kell je-
lentetni. Íme egy 1916. április 7-én tartott 
közgyűlés jegyzőkönyve. „Jelen vannak: 
Simon Antal főbíró, mint elnök, Györgyey 
Illés, Weinberger Sámuel, Gerő Béla, 
Sallay József, Sinka József gazdag, Pócz 
János, Farkas Benő, Sinka János, Bene 
András, Tóth János, Petró Mihály, Oláh 
József, Visnyei Vendel, Füleki István, 
Czédulás Mihály, Tóth János, Vágány Jó-
zsef, Mészáros István, Sinka József Jó-
zsef fia, Fehér Vendel, Fehér Mihály, Tóth 
Mihály, Sinka András, Füleki Mihály, Tóth 

Illés, Telek István, községi képviselők, 

illetve elöljárók: Lukács Béla főjegyző, 
Borsitzky Béla jegyző. Főjegyző előadja, 
hogy Dezseőffy Emil járási főszolgabíró 
úr több mint negyven éve olyan atyai sze-
retettel, páratlan igazságérzettel, fáradha-
tatlan odaadással vezette járásunkat: az 
egész járás ünneplésére készül, nekünk 
is át kell nyújtani elismerésünk, szerete-
tünk koszorúját, egyhangú lelkesedéssel 
válasszuk meg községünk díszpolgárává 
és küldöttségileg kérjük fel annak elfoga-
dására. A képviselőtestület összes tagja 
mély tisztelete jeléül felállva egyhangú 
lelkesedéssel Dezseőffy Emil Urat Járási 
Főszolgabírót a község „Díszpolgárává„ 
megválasztva díszoklevelének minél na-
gyobb küldöttsége előtti átadását elhatá-
rozza. A főjegyzőt a díszoklevél megszer-
kesztésére, elkészíttetésére felkéri és azt 
a főjegyző, főbíró és két hitelesítő aláírá-
sával ellátva mielőbb átnyújtani óhajtja. A 
küldöttség szervezésére és vezetésére a 
főjegyző felkéretik.” 

Kucza Péter nagykátai művelődés- tör-
ténész közreműködésével sikerült élet-
rajzát összeállítani és munkásságának 
néhány jellemzőjét leírni, ami érdemessé 
tette arra, hogy Tápiógyörgye Díszpolgá-
ra legyen. 1850. március 28-án született a 
Baranya megyei Üröghön. Gyermekkorát 
Kókán töltötte, ahol édesapja gróf Károlyi 
Sándor birtokát bérelte. A kókaiak ezért 
községük szülöttjének tartották. Gimná-
ziumi tanulmányait a nagyszombati ér-
seki konviktusban kezdte, itt csak az első 
osztályt végezte el, Budapestre került a 
kegyesrendiek tanintézetébe majd jogot 
tanult. 1871. november 30-án a pénzügy-
minisztériumban dolgozott gyakornokként 
majd 1872. március 28-án segédfogal-
mazó lett. 1875. augusztus 3o-án a budai 
illeték díjszabási hivatalnál fogalmazóvá 
nevezték ki. Itt csak rövid ideig maradt, 
mert még ugyanezen év november 17-én 

a Kecskemét felső-járás főszolgabírójá-
vá választották. Ezzel egy időben lett az 
egész nagykátai járás főszolgabírója is. 
Neveltetéséből adódóan mindig szorgal-
mas, becsületes, rendszerető ember volt, 
aki tisztességgel, jószándékkal viselte a 
szolgabírói nevet és valóban szolgálat-
ként fogta fel küldetését, rangját. A szó 
legnemesebb értelmében alkotó szol-
gája volt a nagykátai járásnak. Háza éj-
jel-nappal mindenki előtt nyitva állt, amit 
édesapjától tanult a Kókán és Szentmár-
tonkátán töltött évek alatt. Nagy mestere 
volt a különböző viszályok kezelésének. 
Tápióbicskén szükségessé vált egy paró-
kia megépítése de a falu népe ettől elzár-
kózott és komoly nézeteltérés keletkezett 
ebből a helyzetből. Dezseőffy nagy hig-
gadtsággal és meggyőző érvekkel elejét 
vette komolyabb konfliktus kialakulásá-
nak, és a szükséges épület megvalósu-
lásának. Szervezésben és adakozásban 
mindég élen járt nemcsak hivatalnokként 
hanem magán emberként, feleségével 
együtt. Nagykátán egy ősi harang eladá-
sából akartak egy új harangot öntetni, ő 
gyűjtést szervezett és a harang is meg-
valósult, a templom újjáépítésére jutott az 
adakozásból. A járás településeit össze-
fogva megteremtette az 1848-49-es hő-
sök emlékét idéző tápióbicskei emlékhely 
és szobor megvalósításának minden le-
hetőségét, feltételét. A Tápió-vidék falva-
inak iskoláira megkülönböztetett figyelmet 
fordított. Iskolákat építtetett, alapítványo-
kat hozott létre szegény sorsú gyerme-
kek segítésére, az emberek mindennapi 
gondjainak oldására. Közéleti kapcsolatai 
révén jutottak el a Tápió mente falvaiba 
híres politikusok, neves írók, művészek. 
Hosszú és sikeres pályát tudhatott maga 
mögött, amikor is több évtizedes szolgálat 
után leköszönt tisztéről és visszavonult. 
Levéltári kutatásaim során sokat találkoz-
tam intézkedéseivel és határozottan em-
lékszem arra, hogy Györgyey Illés több 
küldöttség élén járt hivatalában.

Dezseőffy Emil nagykátai járási főszolgabíró 
úr tápiógyörgyei díszpolgársága

Bihari József

Helytörténet, kultúra



A Torockó Baráti Társaság 2014-ben tör-
ténelmi megemlékezést szervez az első 
világháború kitörésének 100. évfordulója al-
kalmából. Az egyesület helytörténeti kiállítás 
keretében szeretné bemutatni a Tápiógyör-
gyén fellelhető első világháborús emlékanya-
got. Az 1914-18. között zajló küzdelem az or-
szág egész társadalmának, falvak és városok 
lakóinak egyaránt óriási veszteséget okozott. 
A korabeli feljegyzések alapján, a községből 
817 személyt hívtak be katonának, a hősi 
halottak száma 147 fő volt, a hadirokkantak, 
hadiözvegyek és hadiárvák együttes össze-
ge az 1922. évi adatok szerint 180 volt. A há-
borút túlélő katonák a borzalmakkal teli évek 
során kitörölhetetlen fizikai és lelki megráz-
kódtatásokat szenvedtek, miközben az itthon 
maradottak súlyos nélkülözések mellett, köz-
vetlen családtagjaik, szeretteik után aggód-
va kellett, hogy átvészeljék a nehéz éveket. 
Sajnos nem élnek már annak a korosztálynak 
a tagjai, akik személyes visszaemlékezése-
ik elmondásával tudnák segíteni a kutató és 
gyűjtőmunkát, a kiállítás megszervezését. 

Ezért az egyesület szeretné felkérni a lakos-
ságot, a háborús áldozatok és túlélő katonák 
leszármazottait, hogy a család tulajdonában 
megőrzött, még fellelhető emlékanyag közre-
adásával segítsék a szervezők eredményes 
munkáját. A frontvonalakon készült hadinap-
lók, az egyes személyekről vagy csoportokról 
készült felvételek, tábori levelezőlapok, behí-
vó parancsok, leszerelő levelek, kitüntetések, 
a katonai felszerelés részei, egyenruha, sze-
mélyesen készített vagy vásárolt ajándéktár-
gyak mind-mind értékes darabjai lehetnek 
a tervezett kiállításnak. A szervezők továb-
bá várják azon személyek jelentkezését is, 
akik akár az egyesület tagjaként, akár külső 
szimpatizánsként aktív közreműködésükkel 
szeretnének feladatot vállalni a gyűjtésben 
és kutatásban, a tervezett kiállítás össze-
állításában. A felhívásra jelentkezni lehet a 
0630/483-45-97-es telefonszámon, hétvégén 
egész nap, hétköznapokon a délutáni órák-
ban, valamint a nemeth--csaba@freemail.hu 
e-mail címen. 

A Horthy Család ősi fészké-
nek, Kenderes Város polgármes-
ter asszonyának figyelmességé-
ből és készséges kedvességéből 
küldte Tápiógyörgye község la-
kóinak az itt közölt emléklapot, 
miután meggyőződött özv. Hor-
thy Istvánné és Tápiógyörgye 
község lakóinak több évtizedes 
kapcsolatáról, egymás iránt ér-
zett tiszteletéről, ragaszkodá-
sáról. Így kapcsolja össze és 
egyben lezárja azt a viharokkal 
teli történelmi korszakot ez az 
emléklap, amely 1944. február 
21-én kezdődött, ott a györgyei 
mozi helyiségében  és tartott 
2013. április 18-ig, a főméltósá-
gú asszony haláláig. Sokak szá-
mára talán anakronisztikusnak 
hangzik a főméltóság de a kor-
mányzó-helyettes özvegye,- gróf 
Edelsheim Gyulai Ilona élete, te-
vékenysége, történelmi szerepe, 
szerénysége, hűsége ma is idő-
szerűvé teszi ezt a jelzőt, mert Ő 
azokban a rendkívüli nehéz idők-
ben a „nemzet özvegye” helyett 
önkéntesen az ápolónői munkát 
választotta és járta az országot, 
a katona vonatokat, kórházakat 
és segített minden rászorulton. 
Legszivesebben ápolónői öltö-
zékében mutatkozott és ebben a 
beosztásában számtalan drámai 
helyzetbe került a légitámadá-
sok idején. A világégés után is 
kitűnt szerénységével, közvet-
lenségével, amivel sok támoga-
tót szerzett az emigrációban élő 
család és István fia támogatásá-
ra, iskoláztatására. A portugáliai 

emigrációban hűséges támasza 
volt az idős kormányzó házas-
párnak, a kormányzó levelezé-
sét végezte és az anyagi támo-
gatókat tudott szerénységével, 
kedvességével és hűségével 

szerezni. Tartotta kapcsolatát 
Magyarországgal, az itt élő régi 
barátaival, a magyar emigráció 
vezető személyeivel. A rendszer 
váltás után többször hazaláto-
gatott és körültekintő munkával 

intézte a kormányzó és felesé-
ge, valamint Miklós fiuk vég-
akaratának teljesítését, hogy 
hazai földben nyugodhassanak, 
- Kenderesen a családi mauzó-
leumban. Kéri Kálmán vezérez-
redes, a második világháborús 
tábornok kezdeményezésére a 
Köztársasági Elnök a Magyar 
Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztjével, Kenderes és 
Budapest I. kerülete díszpolgár-
ság adományozásával ismerte 
el életútját, a magyar hazához 
való töretlen kötődését. Számá-
ra fontosabb volt, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum kertjében 
több száz méteres sor kígyózott, 
amikor az Európa Kiadó gondo-
zásában megjelent két kötetes 
„Becsület és kötelesség” című 
könyvét dedikálta és a magyar 
értelmiség ezzel fejezte ki há-
láját, tiszteletét. A tápiógyörgyei 
látogatás őszinte légkörét, emlé-
két két levélben is megköszönte 
és szivélyes üdvözletét küldte a 
falu népének, még élő egyko-
ri tanítványainak. 2013. május 
2-án Kenderesen a Horthy-liget-
ben búcsúztatták és földi marad-
ványait fia és szűkebb családja 
tagjainak jelenlétében helyezték 
el a családi mauzóleumban. 
Nyomtatott gyászjelentése nem 
volt, az emléklapot a Horthy Mik-
lós Társaság adta ki, amelyen 
vöröskeresztes ápolónői ruhájá-
ban, a nemzetközi vöröskeresz-
tes kitűntetéssel idézi felejthetet-
len emlékét.
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Özv. Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilona emlékére

Bihari József

Megemlékezés szervezése az első világháború 
kezdetének 100. évfordulója alkalmából

Németh Csaba

Meghívó
A Torockó Baráti Társaság 

tisztelettel meghívja a község 
lakosságát

2013. november 9-én 
(szombaton) 17 órakor
a Művelődési Házban,

a nagymegyeri
Poloska Színház 
által bemutatott

Iván Holub: Temetés
című tragikomikus

darabjának előadására.
Az előadás megtekintése ingyenes.



A nemzeti ünnep olyan kitüntetett na-
pot jelöl, amelyen egy ország vagy egy 
nép nemzeti összetartozását ünnepli. 
Nem egyezik meg a nemzeti emléknap-
pal. Magyarország nemzeti ünnepei már-
cius 15. az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc kitörése, augusztus 20. 
az államalapítás ünnepe, október 23. az 
1956-os forradalom és szabadságharc ki-
törésének évfordulója. Nemzeti múltunk e 
három sorsfordító dátumának évfordulója 
mellett emléknapjaink nyújtanak alkalmat 
arra, hogy kifejezzük tiszteletünket hőse-
ink iránt. Magyarország törvényben rög-
zített nemzeti emléknapjai közé tartozik 
többek között február 25. a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapja, április 16. 
a Holokauszt magyarországi áldozatainak 
emléknapja, június 4. a nemzeti össze-
tartozás napja, a trianoni békeszerződés 
aláírásának évfordulója. 

A Faluújság szerkesztőbizottsága mun-
kája során a törvénynek megfelelően 
igyekszik eljárni, ezért nem tehet különb-
séget a nemzeti emléknapok között, nem 

állíthat fel fontossági sorrendet rájuk vo-
natkozóan. A hősökre és áldozatokra való 
megemlékezés egyformán fontos mind-
három, fent említett történelmi esemény-
re vonatkozóan, ezért minden esetben 
tiszteletre méltó a megemlékezésekre 
való felhívás. A leírt tartalmi elemekért, az 
esetlegesen felmerülő stilisztikai és nyelv-
helyességi hibákért, pedig elsősorban a 
szerzőknek kell vállalni a felelősséget.

Györgyey János Tápiógyörgyéről el-
származott személy 2012. év második 
felében, a fenti témával kapcsolatban, hi-
vatalos levélben kereste meg Varró István 
polgármestert, melynek tartalmát az aláb-
bi sorokban teszünk közzé: „Tisztelt Pol-
gármester úr! Ezúton is köszönöm, hogy 
mindig megkapom a Faluújságot, amelyet 
nagy érdeklődéssel olvasok. Sajnos az 
utóbbi időben megjelentek olyan cikkek 
is benne, amelyek írásra késztetnek. Ké-
rem, olvassa el a magánvéleményemet 
és ha úgy gondolja, adja át a szerkesz-
tőségnek. Megjelentetése esetén csak 
ahhoz ragaszkodom, hogy azt változta-

tás nélkül hozzák le.” A levél írója Józsa 
Lászlónak: „Február 25.”, valamint Wébel 
Tibornak: „A hazáért mindent, a hazát 
semmiért. Lovas emléktúra a trianoni 
gyalázat 92. évfordulóján” című írásának 
megjelentetését nehezményezte. Mivel a 
szerkesztőbizottság az említett cikkekben 
nem talált súlyos kivetnivalót, a levél kéz-
bevételét követően úgy látta helyesnek, 
ha nem ad teret az e-féle vitának, ezért 
nem jelentette meg a magánvéleményt 
tükröző sorokat. Ezt követően 2013-ban, 
a falunapi rendezvény során Györgyey 
János személyes beszélgetésre kérte Jó-
zsa László szerkesztőbizottsági tagunkat, 
melyben a korábbi cikkek tartalma mellett 
újonnan azt kifogásolta, hogy a Faluújság 
elmúlt számainak egyikében sem jelent 
meg a polgármesternek címzett levele. A 
fenti események után döntött úgy a szer-
kesztőbizottság, hogy az emléknapok 
ügyében ez esetben teret enged a véle-
mények ütköztetésének. A nyílt levelek 
közlésével pedig, lezártnak tekinti a saj-
nálatos ügyet. 
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Nemzeti ünnepek és emléknapok a Faluújságban

Németh Csaba

Faluújság merre?!
A „Közélet, kultúra” rovatban 

vannak nem odavaló cikkek. A 
márciusi szám 18. oldalán „Feb-
ruár 25-e” címen megjelent cikk 
az emléknaphoz nem illően saj-
nos uszít, félretájékoztat és az 
akkori történelmet át nem élőket 
– a  mai fiatalokat – megzavar-
hatja. Nekem „volt szerencsém” 
átélni az utolsó 82 évet. Éppen 
ezért szót kell emelnem a cikk 
hamis szemlélete ellen. Nem 
elég elsiratni a Holokauszt ál-
dozatait, emléket állítani nekik, 
hanem folyamatosan figyelmez-
tetni kell az embereket, hogy ez 
megtörténhet újra, ha nem állít-
ják meg a szélsőségeseket. En-
gem - sok ezer emberrel együtt - 
fekete egyenruhás, árpádsávos 
karszalagot viselő nyilasok te-
reltek az Andrássy úton a kény-
szermunka felé. Sárga csillagot 
kellett viselnünk, hogy a többi 
magyartól megkülönböztesse-
nek minket. Tudjuk, hogy mi lett 
annak a rendszernek a vége. 

Az ún. kommunizmus emle-
getése különböző fogalmakat 
szándékosan összekever, a 
társadalmi egyenlőtlenségek és 
igazságtalanságok elleni harc-
tól kezdve a sztálinizmusnak 
és hazai követőinek bűntettéig 
mindent. Ebben a korszakban 
is megkülönböztettek, mint 
„osztályidegent”. Más a szán-
dékos népirtás, amit az akkori 
rendszer és az árpádsávosok 

követtek el és más az 1947. 
utáni súlyos megkülön-

böztetések és bűnök sorozata. 
Nem elehet a két rendszert egy 
kalap alá tenni. A történelem 
ne legyen különböző kurzusok 
eszköze, nézzünk szembe a 
tényekkel és értelmes következ-
tetéseket vonjunk le azokból, 
hogy ne kövessünk el újabb hi-
bákat és bűnöket. 

A júliusi szám 15. oldalán egy 
lovas emléktúra kapcsán is meg-
jelentek szélsőséges gondola-
tok. Trianon minden magyarnak 
fáj, de akik így emlegetik, mint a 
cikk szerzője, elfelejtik, hogy ki 
üzent hadat a fél világnak, és ki 
volt az, aki elvesztette az I. és a 
II. világháborút. A háborúk utáni 
békeszerződések nem szoktak 
a veszteseknek kedvezni, ezt 
ne feledjük. A korábbi uralkodó 
osztályok és az ország akkori 
vezetőinek a hibái (beleértve 
a történelmi Magyarországon 
a kisebbségek elleni bűnöket) 
vezettek el a „Trianoni gyalá-
zat”-hoz, és ezt egy emléktúra 
sem feledtetheti el. Nem kelle-
ne nagy szavakkal dobálózni. A 
cikk a gondolati mérgezés mel-
lett még a magyar nyelvet sem 
kíméli, tele van sajtóhibákkal. A 
politikai lózungok emlegetése 
helyett, inkább a szép magyar 
nyelvünkre vigyázhatna a szer-
ző. 

Ha a fenti két cikk szelle-
me fogja a Faluújságot áthat-
ni, annak nem lesz jó vége. 
Györgyeiek vigyázzatok!

Válaszféle egy levélre
Györgyey János levélben 

reagált a Faluújság két cikké-
re. Kérdése: „Faluújság mer-
re?” Aggódó figyelmeztetése: 
„Györgyeiek vigyázzatok! Az 
érintettség révén, igaz kissé 
megkésve, az alábbiakban re-
agálnék.

A fentebb közzétett levélben 
foglaltak sajátos véleményt 
tükröznek. Az író lényegében 
azt állítja, - leegyszerűsítve 
persze - hogy a fasizmus és 
a kommunizmus nem ítélhető 
meg azonos mércével. Miért 
nem? Egyforma gonosz volt 
mind a kettő. Mindkettő em-
berek millióinak életét vette 
el. Mindkettő folyamatosan 
leszámolt saját „elvtársaival” 
is. Mindkettő kíméletlenül tört 
a világuralomra, az abszolút 
hegemóniára. Mindkettő ma-
gát kivételesnek tekintette. 
Mindkettő a maga módján 
„jót” akart, legalábbis kivá-
lasztottjainak. Mindkettő gát-
lástalanul hazudott, ha érde-
kük úgy kívánta összeborultak 
egymással (Molotov – Rib-
bentrop paktum). Mindkettő 
bebörtönzött, kivégzett bárkit, 
akiről úgy vélte, „nem helyes 
ha él”. Lásd a kommunisták 
esetében Raul Wallenberget. 
A sort a végtelenségig lehet-
ne folytatni. Talán egyetlen 
különbség volt, van közöttük, 
a fasiszták faji, míg a kommu-
nisták osztályalapon gyilkol-
tak. Egyik „alapelv” sem menti 

fel a tettest! 
Nem üzentünk hadat a fél 

világnak. Még az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia sem tette ezt. 
A Trianonhoz vezető utat való-
ban sokan építgették. Hosszú, 
nehéz és nagyon őszinte pre-
koncepcióktól mentes kutatá-
sok, elemzések révén lehetne 
feltárni az okokat. Sommás, 
az 50-es években kialakított 
megállapítások, kinyilatkozá-
sok (az uralkodó osztályok 
hibái) csak részben és ke-
véssé tükrözik a valóságot. 
Mindenesetre az utolsó nagy 
és nagyon „sikeres” útépítők 
a tehetségtelen áruló Káro-
lyi Mihály, a bolsevik (kom-
munista) Kun Béla, az idült 
alkoholista hadügyminiszter 
Linder Béla és társaik voltak. 
Miért nem szabad emlékezni 
Trianonra? Akár lovas túrá-
val is. A történelmi amnézia 
segít talán? Sajnos nekünk a 
kritikus időkben nem volt egy 
Musztafa Kemálunk, nekünk 
az előbb nevezett „urak” és 
társaik jutottak. Miért? Termé-
szetes, hogy különbözőkép-
pen látjuk a világot. A miér-
tekre is különböző válaszokat 
adunk. Talán az igazságaink 
is különbözőek. Mindez talán 
azért van, mert így vagyunk 
emberek. Az én igazságom a 
kommunizmus = fasizmus, és 
aki magyar annak Trianon fáj. 
Nagyon fáj. 

Józsa LászlóGyörgyey János



Ettől a tanévtől iskolánk a 
jászboldogházi általános isko-
la tagintézményeként működik. 
Az új nevünk: Jászboldogházi 
Mátyás Király Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kazinczy Ferenc Tagiskolája. 
Az új szervezeti egység telje-
sen új vezetői struktúrát kívánt, 
így alakult ki az a helyzet, hogy 
Ilonka Zoltán lett a nagy intéz-
mény főigazgatója, én lettem a 
györgyei általános iskola tagin-
tézmény-vezetője és Szarvas 
Józsefné a tagintézmény-vezető 
helyettes. A kinevezésünkhöz a 
helyi Képviselő-testületnél véle-

ményezési eljárás lefolytatására 
volt szükség. Köszönjük szépen 
támogató szavazatukat.

Már nem dolgozik iskolánk-
ban Rékasi Tiborné tanárnő, 
Jutka néni, aki az elmúlt évek-
ben még nyugdíj mellett is nagy 
odaadással és szeretettel ta-
nított. Neki nagyon boldog és 
örömökben gazdag nyugdíjas 
éveket kívánunk, de reméljük, 
hogy rendszeresen meglátogat 
minket. Négy új kollégával bő-
vült tantestületünk. Feke Ildikó 
a felső tagozatban rajzot tanít 
valamint az alsó tagozatban a 
napközis foglalkozásokat tartja. 
Juhászné Ulviczki Zsófia tanár-
nő angolt és magyart tanít, és a 
6.b osztály osztályfőnöki felada-
tait látja el. Kiss Bálint a zene-
iskolában a fafúvós hangszere-
ket szeretteti meg diákjainkkal, 
míg Szabó Lóránd a szolfézs 
tantárgyat tanítja nálunk. Nekik 
sok sikert, kitartást és rengeteg 
boldog pillanatot kívánok mun-
kájukhoz.

A művészeti oktatás is fel-
emelkedőben van, hiszen a ta-
valyi 52 növendékhez képest 
idén 59 gyermek gondolta úgy, 
hogy elkezdi vagy folytatja a Tá-

piógyörgyét messze földön is-
mertté tevő zeneiskolai tanulást.

Az új iskolaszerkezetnek kö-
szönhetően három tápiógyörgyei 
tanár Jászboldogházán is tart 
órákat, és egy jászboldogházi 
kollégánk hozzánk jön át heti két 
alkalommal tanítani.

A szeptember 1-jétől érvényes 
Köznevelési Törvény egyértel-
műen fogalmaz: a magyar szü-
lők többségének kérésére és a 
társadalmi elvárásokat figyelem-
be véve kötelezővé teszi a gyer-
mekeknek, hogy délután 4 óráig 
az iskolában tartózkodjanak. 
Ez alól az intézmény vezetője 
szülői kérésre felmentést adhat, 
amit indokolt esetben meg is 
tettünk. Nagy öröm számunkra, 
hogy több, mint 20 féle szakkör, 
önképző kör, tehetséggondozó 
foglalkozás, alsós napközis és 
felsős tanulószobai foglalkozás 
közül lehetett választani azok-
nak, akik a délutáni elfoglaltsá-
gokat az iskolában képzelik el. 
Intézményünk filozófiája, hogy 
„semmi sem kötelező, de bármi 
választható”.

Bevezettük a szülői kapcso-
lattartó órákat. Erre azért van 
szükség, hogy a kedves szü-
lőknek ne az óraközi szünetek 
2-3 percében kelljen a szakta-
nárral illetve az osztályfőnökkel 

megoldani a tanulók problémáit, 
mert a hirtelen és nem átgondolt 
döntések általában eredményte-
lenek.

Az első és ötödik évfolyamon 
már órarendi keretek között ok-
tatjuk a hit és erkölcstan tantár-
gyakat, valamint az első és ötö-
dik évfolyamosok ingyen kapják 
meg a tankönyveket. Ez utóbbi 
azonban azt is jelenti, hogy 
ezen tanulóknak fokozottabban 
kell vigyázniuk a tankönyveikre, 
mert nagy részüket év végén 
vissza kell adniuk, hogy a követ-
kező tanév elsős és ötödikes di-
ákjai is ezekből tanulhassanak.

Köszönöm kollégáimnak, 
hogy az elmúlt napokban, he-
tekben türelemmel, megértéssel 
és bizalommal voltak az iskola új 
vezetése felé. Köszönöm, hogy 
elfogadták, hogy a változások 
milyen új terheket rónak rájuk 
és ezeket a terheket nem mi ta-
láltuk ki, hanem a megváltozott 
törvényi körülmények hozták.

Ebben a nehezen induló, de 
reményeink szerint sok sikert 
hozó tanévben kívánok minden 
kedves szülőnek, diáknak, kol-
légának és a társintézmények 
dolgozójának kitartást, türelmet 
és rengeteg jó élményt.

Közélet, kultúra12. OLDAL OKTÓBER

Új tanév az iskolában

Juhász Attila
tagintézmény-vezető

Új tanév új pedagógus

Juhászné Ulviczki Zsófia va-
gyok. Tápiógyörgyén 2008 ok-
tóbere óta élek, azelőtt Újszá-
szon laktam. Ott végeztem el 
az általános és a középiskolai 
tanulmányaimat, majd az érett-
ségi után egy ügyintéző titkári 
OKJ-s képzést. Ezután az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem 
Tanárképző Főiskolai Karának 
angol-magyar tanár szakán ta-
nultam. A főiskola elvégzése 
után, 2004-ben kötöttem há-

zasságot Juhász Attilával, majd 
szeptembertől volt általános 
iskolámban, az újszászi Vörös-
marty Mihály Általános Iskolá-
ban kezdtem tanári pályámat. 
Időközben 2006-ban és 2008-
ban megszülettek gyermekeink, 
Dávid és Bálint. A GYED ideje 
alatt elvégeztem az Országos 
Grafológiai Intézet 3 tanéves 
grafológus képzését. Időköz-
ben Tápiógyörgyén felépítettük 
családi házunkat. 2010 szept-
embere óta ismét folyamatosan 
dolgozom angol-magyar szakos 
tanárként. 

Szerettem Újszászon dolgoz-
ni, hiszen az volt az otthonom. 
Az iskolában a tanóráim mel-
lett a rádiós szakkört vezettem. 
Fő szervezője voltam a tavaly 
kistérségi szintűvé kiterjesztett 
„Vörösmartyról a Vörösmar-
tyban” elnevezésű irodalmi ve-
télkedőnek. Rendszeres szer-
vező tagja voltam a nyári tábo-
roknak. A minőségbiztosítási 
csoportban a feladatom a 4. 
osztályos kompetenciamérés 
és az 5. évfolyam Tímár-mé-
rés informatikai kiértékelése 
volt. Több iskolai ünnepi műsort 

rendeztem, és a legtöbb isko-
lai rendezvény szervezésében 
részt vettem. Idén elvégeztem 
egy 90 órás ECDL tanfolyamot, 
melynek 4 moduljából sikeres 
vizsgát tettem. Több IKT to-
vábbképzésen is részt vettem, 
amely során megtanultam a 
digitális tábla kezelését, amit 
szinte napi rendszerességgel 
alkalmaztam a tanóráimon. Re-
mélem, néhány éven belül itt 
Tápiógyörgyén is adódik lehe-
tőség digitális táblák beszerzé-
sére, hiszen nagyon hasznos a 
tanórák változatosabbá és ha-
tékonyabbá tételéhez.

Nagyon örülök annak, hogy 
Tápiógyörgyén helyezkedhet-
tem el, hiszen fiaim is itt járnak 
iskolába, óvodába. Otthonról 
haza jöttem. Nagy izgalommal 
vártam a tanévkezdést, sok új 
diákot, új szokásokat és hagyo-
mányokat kell megismernem. 
Úgy érzem, hogy az elmúlt egy 
hónap alatt sikerült beilleszked-
nem. A gyerekek, a kollégák 
és a szülők is nagyon segítő-
készek. Célom egy olyan sta-
bil munkahelyen, hosszútávon 
dolgozni lakóhelyemen, ahol 
munkámmal hozzájárulhatok az 
intézmény és a település sike-
reihez.

Juhászné Ulviczki Zsófia

Könyvtári 
hírek

Szeretettel hívunk és vá-
runk minden érdeklődőt 2013. 
október 18-án 17 órára a 
Községi Könyvtárba, a Tápió 
- vidék természeti értékeit be-
mutató természetfotó kiállítás 
megnyitójára. A megnyitón 
Vidra Tamás, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság 
tájegységvezetője vetítéssel 
egybekötött előadást tart a 
Tápió-vidék természeti érté-
keiről. A kiállítás október 31-ig  
látogatható a könyvtár nyitva 
tartási idejében.

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik felesle-
gessé vált, de jó állapotban 
lévő könyveiket felajánlották a 
könyvtár olvasói számára:

Fejes Sándor családjának, 
Jana Zoltán családjának, 
Hugyik Erikának, Hugyik Bor-
bálának, Varga János család-
jának, Pikács Róbert család-
jának, Demeter Lászlónénak 
és Földes Istvánnak, a Kárpát 
medencében Élő Magyarokért 
Kiemelten Közh. Alapítvány 
elnökének. Szabó Erika



A Svájci-Magyar Együttműködési Program 
által kiírt, és községünk által elnyert pályá-
zat immár a harmadik állomásaként, 2013. 
október 02-07. között tápiógyörgyei felnőt-
tek utaztak svájci testvértelepülésünkre. A 
Wünnevil-Flamatt Baráti Társaság szerve-
zésében megvalósuló utazás programjait a 
györgyei és a svájci egyesületek tagjai ter-
vezték meg. A közel 20 éves testvértelepülési 
kapcsolatunk egyedülálló érték, melyet a 
pályázat elnyerésével az Együttműködési 
Program is elismert. Az elnyert pályázat fő 
célja és küldetése, hogy a pályázó egyesü-
letek, települések egymás kultúrájának, tör-
ténelmének, hagyományainak megismerése 
okán teremtsen olyan légkört és együttmű-
ködést, ami az egyéneken keresztül a nem-
zeteket is közelebb hozza egymáshoz.

A györgyei felnőtt küldöttség utazását 
október 1-jén este 10 órakor kezdte meg, 
a csomagokkal és az ott tartózkodáshoz 
elengedhetetlen kellékekkel felpakolt busz-
szal. Kora reggel már Salzburg főutcáján 
figyeltük a város reggeli ébredését. Majd a 
belvárosi séta után folytattuk utunkat Svájc 
felé. Mielőtt megérkeztünk volna a testvérte-
lepülésünkre, Sankt Galleni katedrálisban és 
az apátság körüli hangulatos utcácskákban 
kutattuk a kalandozó „magyarok nyilait”. Este 
20 órakor értünk Wünnevilbe, ahol kedves 
fogadtatásban részesültünk. Másnap a helyi 

„városnézést” követően utunk svájc egyik 

patinás csokoládégyárába vezetett, ahol 
megtekintettük a csábító édesség készíté-
sét. Pénteken a térség szennyvíztisztító üze-
mének munkájába nyerhettünk betekintést, 
melyet követően a kantoni főváros Fribourg 
felejthetetlen kulturális és építészeti értéke-
inek hatása alá kerültünk. Hazautunk során 
Laupen romantikus kastélyából nézhettük 
meg a naplementét. Szombaton volt ven-
déglátóink „nagy napja”- a wünnevili vásár. 
Az esemény Igazi népünnepély volt, ahol a 
küldöttségünk tagjai által szorgos munká-
val elkészített 400 adag marhalábszár pör-
költ és számos cukrászfinomság mind egy 
„szálig” elfogyott. A nap délutánján a híres 
Emmentáli völgyben lévő kekszgyárat láto-

gattuk meg. Megismerve a svájci emberek 
csokoládét követő második nagy gyengéjét. 
Hazafelé Bern fővárosi hangulatát élvezhet-
tük. Vasárnap nosztalgiavonatozás során 
kóstolhattuk meg a fondueben készült sajt 
bársonyos ízét, majd este vendéglátóinkkal 
a búcsúvacsorán beszéltük át az együtttöltött 
pár nap élménydús emlékeit.

A svájci emberektől rengeteg szeretetet 
kaptunk. Egy mosolyunkért 10-et adtak. Bár 
sokunk első alkalommal járt odakünn, mégis 
életre szóló barátság ígéretével térhettünk 
haza. Itt szeretném megköszönni minden 
szervezőnek, segítőnek és mindazoknak, 
akik részt vállaltak abban, hogy a két tele-
pülés apraja-nagyja e csodás eseményeken 
keresztül jobban megismerhette országaink 
különböző kultúráját, szokásait és életének 
mindennapjait. 
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A sikeres pályázat első két ál-
lomásán vagyunk túl. Júniusban 
tápiógyörgyei diákok kis csoport-
ja látogatott el testvértelepülé-
sünkre, most pedig mi fogadhat-
tuk őket. Két felsős osztály volt a 
vendégünk szeptember második 
hetében. Nagy izgalommal szer-
veztük a találkozást, hiszen nem 
ismeretleneket vártunk. 

Mikor júniusban a györgyei 
gyerekek egy felejthetetlen ki-
rándulást tettek testvérvárosunk-
ba, ők voltak a vendéglátóink. 
Anna-Marie Rubin és Andres 
Egger – mint osztályfőnökök – 
mindent megtettek azért, hogy 
Montreux, Bern, Freiburg szép-
ségeiből minél többet láthas-
sunk. Sajtgyárba látogattunk 
el, ahol megismerkedhettünk a 
méltán híres svájci Le Gruyére 
sajt gyártásának folyamatával. 
Ügyességünket bowlingozás 
közben fejleszthettük, a legbát-
rabbak pedig kipróbálhatták a 
falmászást is. 

Igyekeztünk mi is változatos 
programot összeállítani nekik. 
Itthon a magyar családok finom 
ebéddel viszonozhatták az otta-
niak kedvességét. A szokásos 

lovaskocsikázás most sem ma-
radt el / köszönjük a hajtóknak /. 
A pokoltanyai kerékpártúráról, az 
iskolában tett látogatásról,a kö-
zös sportversenyekről,a főzőver-
senyről Móricz Józsinak köszön-
hetően sok kép árulkodik. Egyik 
este a Jászság Népi Együttes 
táncosai varázsoltak el bennün-
ket fergeteges bemutatójukkal. 
Külön öröm volt a svájci gye-
rekeknek, hogy ők fürödhettek 
először strandunk új medencé-
jében. Itt szeretném megköszön-
ni mindazok lelkes és szorgos 
munkáját, akik azon voltak, hogy 
„friss víz” és szép környezet vár-
ja a táborozókat.

Sokan közülük most láthatták 
először Budapest nevezetessé-
geit, ahonnan a Balatonhoz vitt 
az utunk. Remek kikapcsolódást 
jelentett az esti séta Siófokon.  
Másnap áthajóztunk Tihanyba, 
ahol a páratlan panoráma mellett 
gazdag gasztronómiai élmény-
ben is részünk volt. Nagy értéke 
volt ennek a néhány napnak, 
hogy a magyar gyerekek is sok 
időt tölthettek együtt svájci tár-
saikkal, többek között 20 gyerek 
a Balatonra is elkísérhette őket. 

Ez a nyelvtanulás szempontjá-
ból sem elhanyagolható – folyjon 
a társalgás németül, vagy épp 
angol nyelven. Párás szemmel 
vettünk búcsút tőlük abban a re-
ményben, hogy sok élménnyel 
gazdagodva tértek haza. 

A megnyert pályázat kiírásá-
nak a legfőbb célja volt egymás 
kultúrájának, történelmének, 
hagyományainak megismerése, 
ami a nemzeteket is közelebb vi-
szi egymáshoz. Mi csak egy kis 
szelete vagyunk ennek, de jó, 
hogy részesei lehetünk. Ez a né-
hány nap jó példázata volt ennek 
a törekvésnek. 

Szinte hihetetlen, hogy 2014 

tavaszán a Wünnewill-Flamatt 
Baráti Társaság alakulásának 
20. évfordulóját fogjuk ünnepel-
ni. Úgy gondolom, hogy méltán 
lehetünk büszkék erre, hiszen 
nem sok település mondhat ma-
gáénak egy ilyen barátságokon 
alapuló – tartalmában gazdag  
– valóban működő kapcsolatot. 
Hála és köszönet azoknak, akik 
sikerre vitték ezt a pályázatot!!! 

Köszönöm mindazok nevé-
ben, akik az utazások valame-
lyikén gyönyörű svájci környe-
zetben gazdagíthatták emberi 
kapcsolataikat-barátokra talál-
hattak.

MAGYAR GYEREKEK SVÁJCBAN - 
SVÁJCI GYEREKEK TÁPIÓGYÖRGYÉN

Nagy Lászlóné

Tápiógyörgyei felnőttek Svájcban

Molnár Zsolt
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„Világ csak egy van, de felfedezni
annyiszor lehet, és annyiféleképpen lehet,
ahány az ember.”
Illyés Gyula

Az óvodáskorban szerzett tapasztalatok 
meghatározó jelentőségűek a gyermekek 
személyiségfejlődésében, ezért óvodánk-
ban fontos feladatunknak tartjuk a népha-
gyományok, jeles napok megismertetését, 
megszerettetését is. Valljuk, hogy csak te-
vékenység közben, közvetlen megtapasz-
talás útján valósulhat meg a gyermekek 
fejlődése.

Évek óta visszatérő rendezvényeink célja 
a népi kultúra megismertetése, felelevení-
tése, a vidékünkre jellemző szokások meg-
ismertetése és a jeles napok méltó megün-
neplése. 

Hagyományainkat követve egy kellemes 
őszi meleg napon a nagycsoportosok szü-
retelni voltak Megyes Laci bácsi szőlős-
kertjében (Hálás köszönet érte az egész 
családjának.) A gyermekek számára, óriási 
élmény volt a valóságos szüretelés. A szőlő 
leszedésének, darálásának és a préselés-
nek a technikáját is kipróbálták és a finom 
must ízét is megkóstolhatták. Új tapaszta-
latokkal gazdagodva búcsúztunk el a ven-
déglátóinktól. 

A szüretelés élményét a nagycsoporto-
sok megosztották a többi csoporttal is: szü-
reti műsort adtak elő. A műsorban a szőlő 
művelésének különböző munkafolyamatait 
mutatták be. Ezt követte a közös népi já-
tékok eljátszása és az óvoda dolgozóinak 
szüreti dalcsokra. A délelőtt befejezéseként 
a gyermekeket a naphoz illő csemegével 

kínáltuk. 
Immár 9. alkalommal rendeztük meg a 

Mihály-napi vásárt. A vásárra már hetekkel 
korábban minden csoport elkezdte a készü-
lődést. A gyermekek lelkesen készítgették 
a különböző termésekből különböző tech-
nikával az „árut”. A vásárba, Anikó óvónéni 
vezetésével mentünk különböző mozgásos 
mondókákkal, hangutánzó dalokkal. Az áru-
soknál mindenféle izgalmas dolgot lehetett 
vásárolni: Pl. színes tökmag nyakláncot, 
kasírozott almát, körtét, termésképet, toboz 
bagolyt, denevért, keresztespókot pókhá-
lóval, gesztenyeállatokat stb… A gyerekek 
kedvükre alkudozva költhették el garasai-
kat egy kis vásárfiára. A vásárt az elégedett 
eladók-vevők közös népi ügyességi játéka 
zárta pl.: diógurító verseny, szőlőszemfutás 
kanállal… A gyermekek sugárzó arca, ra-
gyogó mosolya volt a bizonyíték, jól érezték 
magukat. 

Az állatok világnapja az első olyan jeles 
nap, melyet ebben az évben csoportonként 
ünnepeltünk. A legkisebbek állatos képeket 
nézegettek, színeztek, állatok mozgását 
utánozva tornáztak. A kiscsoportosok a 
Dóra tanyára szerveztek kirándulást (kö-
szönjük a szülők segítségét) ahol a gyer-
mekek kíváncsian nézegették a különböző 
házi és vadállatokat (emut, lámát, kengurut 
stb.) A kirándulásról élménydúsan érkeztek 
vissza az óvodába. 

A középső és nagycsoportosok az abonyi 
Vadasparkba látogattak el, ahol láttak ha-
zánkban honos, illetve külföldről származó 
állatokat is (oroszlánokat, amerikai mó-
kust). A gyermekek szívesen próbálkoztak 
az állatok etetésével, de egyes állatok a 
gyermekek simogatását is szívesen fogad-
ták. A parkban a játszótéren vidám játékra 
is jutott idő, majd új ismeretekkel gazda-
godva hazatértünk. 

A kirándulásokkal igyekeztünk az állatok 
világnapját méltóképpen megünnepelni és 
emlékezetessé tenni a gyermekek számá-
ra.

Elmúlt a nyár, itt az ősz
Hagyományok, jeles napok az óvodában

Barna Ágnes
óvodapedagógus

A múlt köde...
Elment 200 levél, írja Nagy Zoltán igaz-

gató úr az 1998. évi Kalendáriumban, a 
falu első és ezidáig egyetlen olyan értelmi-
ségi találkozójáról, melynek résztvevői itt 
születtek, majd a sors más vidékre, egye-
seket más hazába sodort.

Ki az értelmiségi? Mi, akik szerveztük a 
rendezvényt, egy ökölszabályt alkalmaz-
tunk, értelmiségi az, aki főiskolát, egye-
temet végzett. Tudtuk mi akkor is, hogy 
az élet ennél lényegesen bonyolultabb. 
Sok segítséget kaptunk a szervezéshez, 
nevek, címek, elérhetőségek a családfák 
gyűjtéséhez. Segítettek a szülők, rokonok, 
volt szomszédok, idős tanáraink. És el-
ment 200 levél. Jöttek a válaszok, lelkesek, 
örömmel teliek; megyek! Jöttek szomorú-
ak, köszönöm a hívást, nem tudok menni, 
mert…

Jöttek vissza levelek: címzett ismeret-
len. 1988. május 24-én megtörtént a nagy 
találkozás. Jöttek mérnökök, orvosok, ta-
nítók, jogászok, mezőgazdászok, állator-
vosok, gyógyszerészek. Soha ennyi tanult 
ember nem volt még Györgyén. Megis-
mersz? Ezer éve nem láttalak! Könnyesen 
vidám ölelések. Jöttek ők az ország közeli, 
távoli vidékeiről, Svájcból, Lengyelország-
ból. Jöttek hajdani osztálytársaim is Ju-
hász Erzsi, bocsánat Dr. Juhász Erzsébet, 
Kopernecki Anikó.

A jelenlévők érdeklődve hallgatták a 
falu bemutatását. A programok jók voltak 
és tetszettek. Jó volt együtt lenni! Jó volt 
nekik, hiszen méltán hihették, szülőfalu-
juk gondolt rájuk, ha egy röpke napra is, 
de magához hívta őket. Jó volt nekünk is, 
hiszen megtapasztaltuk a szülőföld, a szü-
lőfalu szeretetét, annak a falunak a szere-
tetét, mely a mi életünknek ad mindennapi 
keretet. Ennyi év elteltével hiszem, nagy 

idők voltak azok az évek!
A diktatúra végnapjai, a rendszerváltás 

hajnala. Talán az egymásra találás órái-
ban, minden résztvevő keresett valamit. 
Valami kapaszkodót. A megkérdőjelezett, 
egyre jobban tagadott és széteső múlt 
után merre induljak? Merre légyen utam? 
A szülőfalu felidézett múltja, a poros ut-
cácskák, a gesztenye és hársfák zöldje, a 
templom, az orgona hangja, a régi barát-
ságok, az egymásra csodálkozások talán 
iránytűvé is váltak. Ma egyre erősebben 
hiszem, hogy így volt, és akkor nem volt 
hiába.

Epilógus
Nagy Zoltán igazgató úr az 1998. évi 

Kalendáriumban szép és tartalmas írást 
tett közzé a 10. évforduló alkalmából. Aján-
lom figyelmükbe.

Egyébként az MSZMP 1988. május 20-
22. között tartott pártértekezlete leváltotta 
Kádár Jánost. Józsa László



2013. augusztus 21-én Szent Anna temp-
lomunk parkolójából elindult egy zarándok 
csoport Róma felé. Szlovénián keresztül 
érintettük Trojane-t, majd Padovában láttuk 
a Szent Antal bazilikát és Bolognában meg-
pihentünk. A következő napot Szent Ferenc 
és Szent Klára városában, Assisiben kezd-
tük és Rómában folytattuk. Három napot 
töltöttünk a Vatikánvárosban. Mindannyiunk 
számára felemelő érzés volt bejutni a Szent 
Péter bazilika Magyarok Nagyasszonya ká-

polnájába. 
Szent Péter sírjának közelében, a világ-

egyház közepében mindössze négy nem-
zetnek van saját kápolnája: a lengyeleknek, 
litvánoknak, íreknek és a magyaroknak. Az 
eredeti elgondolás szerint a kápolna a vi-
lágon szétszóródott, a vasfüggönyön innen 
és túl élő katolikus magyarság találkozóhe-
lyéül is szolgált. A kápolna oltára, trónusa 
és a gyertyatartók az ősi, Nagy Konstantin 
által építtetett Szent Péter-székesegyház-

ból származnak. A kápolna létrejötte a Szűz 
Máriába vetett kitartó bizalomnak köszön-
hető. 

Boldog II. János Pál pápa 1980. októ-
ber 8-án, egy szerdai napon személyesen 
szentelte föl ezt a kápolnát. A lengyel pápa 
szentbeszédében kitért a Magyarok Nagy-
asszonya iránti tiszteletre és áhítatra. „Mári-
át szakadatlanul segítségül hívta a magyar 
nép, nemzeti élete sorsdöntő óráiban. Attól 
az időtől fogva, hogy Szent István a Szent 
Koronát, a nemzeti egység tisztelt jelké-
pét és az egész népet a legszentebb Szűz 
gondjaira bízta, egészen a II. világháború 
fájdalmas és megrázó óráiig, soha sem 
szakadt meg Magyarország gyermekeinek 
bizakodó imája Máriához, aki – a zsinat 
szavaival – anyai szeretetével gondoskodik 
Fiának testvéreiről…”

Csoportképünk a kápolnában bemutatott 
szentmise után készült.

Zarándoklatunk ötödik napján érkez-
tünk az Adriai-tenger partjához közeli 
Palmanovába és gitáros szentmisével ad-
tunk hálát az útért. 

Következő zarándoklatunkat 2014. júliu-
sában Medjugorjébe tervezzük.
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Zarándoklat Rómába, Assisivel

Római Katolikus Egyházközösség

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány 
(TVKA), több tápiógyörgyei lakos kezdemé-
nyezésére, 2011. év december hónap 1. 
napjától kezdődően gyűjtést szervezett, a 
Katolikus Temetőből több éve ellopott harang 
pótlásának érdekében. A gyűjtés Kovács At-
tila katolikus plébános úrral együttműködve 
kezdődött.

Alapítványunk (a felhívás szerint), az 
adományozásra névtelenül a Nagykátai Ta-
karékszövetkezet tápiógyörgyei kirendelt-
ségénél kihelyezett gyűjtődobozba, vagy 
az alapítvány K&H Banknál 10403129-
50526589-72491009 vezetett számlájára 
történő átutalással biztosítja lehetőséget. 
Személyesen, az Alapítvány székhelyén tar-
tandó fogadóórán, volt mód az adakozásra.

Tavaly év végén a Faluújságban meg-
jelentettük a gyűjtőurna első felnyitásának 
eredményét, valamint annak újbóli lezárását 
és az adományok gyűjtésének folytatását. 
Ennek első helyszíne a karácsonyi jótékony-
sági koncert volt. Ezt követően a gyűjtődo-
boz visszakerült a Takarékszövetkezet kiren-
deltségének ügyfélterébe. 

Idén év elején alapítványunk azzal a ké-
réssel fordult a képviselő testülethez, hogy 
50.000,- Ft-tal támogassa Tápiógyörgye 
Önkormányzata a gyűjtőakciót, mert a ren-
delkezésre álló pénzeszközök és az ado-
mányok alacsony összege, időben megjó-
solhatatlanná tette a kitűzött cél mielőbbi 
megvalósítását. Továbbá úgy véltük, hogy 
kedvezően hatna a gyűjtésre, ha a lakosok 
látnák, hogy az Önkormányzat is szívén 
viseli a harang ügyét. A Képviselő-testület 
2013. április 2-án tűzte napirendre a kérel-
münket és személyes meghallgatásra kérte 

fel alapítványunk alelnökét. Az ülésen a 

képviselők a támogatásról azonnal nem dön-
töttek, hanem későbbi megfontolásra és egy 
esetleges magasabb összegű támogatásra 
kapott a TVKA ígéretet.

A Képviselő-testület, 2013. szeptember 
16-án tartott ülésén újra napirendre tűzte 
a temetői harang pótlására kért támogatás 
kérdését. Ezen ülésen döntés született, hogy 
az Önkormányzat 500.000,- Ft erejéig támo-
gatja a harang pótlását, azzal a céllal, hogy 
a harang november 1-jén a méltó helyére 
kerüljön.

Alapítványunk a Plébános Úr segítségét 
és közbenjárását követően személyesen 
felvette a kapcsolatot Gombos Miklós ha-
rangöntő mesterrel. A harangöntő által kért 
méréseket a Polgármesteri hivatal műszaki 
dolgozói elvégezték, azokat alapítványunk 
továbbította Gombos úr felé. A Polgármester 
Úrtól ígéretet kaptunk, hogy a műszaki kol-
légák megkezdik a harangláb előkészítését 
a harang fogadására. A harang pótlásának 
teljes anyagi háttere még nem ismert, de re-
ményeink szerint az alapítványi gyűjtés, az 
önkormányzati támogatás és a hívek által a 
Plébános Úrnak átadott adományok, lehető-
vé teszik a temetői harangunk pótlását.

Itt szeretnénk tájékoztatni és kérni min-
den olyan olvasót és tápiógyörgyei embert 
arra, hogy ha tudja támogassa ügyünket. Az 
adományaik fogadására 2013. október 28-
ig nyitva állnak a fent említett lehetőségek. 
Az eredeti felhívásunk szerint a 10.000,- Ft 
feletti összeget adományozókat név szerint 
külön feltüntetjük a harang mellett elhelye-
zendő emléktáblán!

Kérjük Önöket, hogy erejükhöz és lehe-
tőségeikhez mérten támogassák a harang 
méltó és kegyeletteljes pótlását. Eddigi tá-
mogatásaikat köszönjük és várjuk Önöket a 
harang november 1-jei felszentelésére. 

A Temetői Harangról

Kuratórium

Szeretettel ajánlom idősebb kortársaimnak 
az energiatisztító módszer elvégzését, aminek 
hatása, a fizikai test egészségi állapotának 
javulása. Az előző életeink energiáitól és a 
szüleinktől hozott, a megörökölt energiák meg-
tisztítása azért időszerű, mert 2012 december 
21-én szerencsésen áthaladtunk, beléptünk a 
Föld történetének az ARANY korszakába,  és 
nincs szükségünk a régi energiákra.

Jézus tanítása után szabadon, a SZE-
RESSÉTEK EGYMÁST útmutatása szerint, a 
következőt javaslom: Magunk nevében BO-
CSÁNATOT kérünk  mindenkitől, az ebben az 
életünkben elkövetett vétkeinkért, és az előző 
életeinkben elkövetett vétkeinkért.

Majd mi is MEGBOCSÁTUNK, az ellenünk 
elkövetett, ez életbeli vétkekért, és az előző 
életekben elszenvedett bántásokért.

Ugyan így, mind a két szülőnk nevében is 
MEGBOCSÁTUNK és BOCSÁNATOT KÉ-
RÜNK 72  „íziglen”, a  múlt életekre visszame-
nőleg

Készíthetsz otthon egy kis házi oltárt, és ün-
neplőbe öltözhetsz, és HITTEL és ALÁZATTAL 
kell kérni a TEREMTŐDET.... ha jól csináltad, 
tiszta szívedből, akkor a fizikai testeden érez-
hetsz energia változásokat, pl. olyat, mintha 
kirázna a hideg stb. Fogyó Hold alkalmával 
hatásosabb a tisztítás, ezért nem kell fizetned, 
ezt máshol nem hallod.  Evvel az egyszerű 
módszerrel nagyon sok régi energiaprogramot 
(betegségeket)  lehet semlegesíteni és törölni.  
Akinek van internet hozzáférése ajánlok egy 
spirituális tanítás sorozatot, további jó egész-
séget kívánva: https://www.youtube.com/watc
h?v=W1TrG4Lq7T4&list=PLC0B30452DE272
AAA - Alaje Üzenete Magyarul 2. rész

 Öngyógyítás

szeretettel: Kis Anna Mária
spirituális vezető



Az ENSZ közgyűlése 1991-ben az ok-
tóber 1-jét az Idősek Világnapjává nyilvá-
nította. Azóta világszerte ünnepeljük ezt 
a napot mely az idős emberekről és az ő 
tiszteletükről szól. Ezen a napon szeretet-
tel gondolunk mindazokra, akik egy hosz-
szú élet munkáját, és tapasztalatát tudhat-
ják maguk mögött. Minden évben egyszer 
köszöntjük őket, de szeretetüket, bölcses-
ségüket az év minden napján érezzük.

Ebből az alkalomból került ismételten 
megrendezésre Tápiógyörgyén is a ha-
gyományőrző rendezvény a Nyugdíjas 
nap.  Ezúton is köszönöm, hogy ebben 
az évben 130 fő nyugdíjas tisztelte meg 
jelenlétével ezt az ünnepséget. Minden 
évben nagy készülődés, szervezés előzi 
meg ezt a napot azért, hogy méltóképpen 
és mindenki megelégedettségére töreked-
ve ünnepelhessünk a településen. Ezúton 
szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki munkájával hozzá járult a rendezvény 
létrejöttéhez az előkészületétől a lebonyo-
lításáig. Külön köszönet Gergely Tibor ön-
kormányzati képviselő úrnak. A Gondozási 
Központ dolgozóinak, a Kistérségi Gondo-
zási Központ kötelékében Tápiógyörgyén 
a házi segítségnyújtásban dolgozó kollé-
ganőknek. Nem utolsó sorban a Vadvirág 
Nyugdíjasklub tagjainak. Köszönöm a Don 
Bosco Oratórium gyermekeinek, a Diák-
színjátszó Kör gyermekeinek, a Vadvirág 
Nyugdíjasklub tagjainak és a Gondozási 
Központ lakóinak, hogy színvonalas és 
szórakoztató előadásaikkal hozzájárultak 
a nyugdíjas nap jó hangulatához és tették 
ez által emlékezetessé ezt a napot.

Kedves nyugdíjasok bizonyára a legkü-
lönfélébb életutakon jutottak el ez idáig. 
Szép és keserű élettapasztalatok, örömök 

és csalódások nyomán az élet igazságát 
biztosan többféleképpen fogalmaznák 
meg. A mi feladatunk, hogy idős ember-
társaink számára olyan életkörülményeket 
biztosítsunk, melyek lehetővé teszik szá-
mukra az időskorhoz méltó derűs életet. 
A család gondoskodása mellett a társada-
lomnak is mindent meg kell tennie azért, 
hogy a megérdemelt pihenés éveiben 
megkapják mindazt a támaszt, törődést, 
mely teljesebbé teheti napjaikat. Vigyáz-
nunk kell az időseinkre, segíteni őket, 
hogy megkapják mindazt az anyagi és 
erkölcsi támogatást, amely hozzájárul ah-
hoz, hogy örömtelibb, teljesebb életet él-
hetnek. Azonban mindezt nem csak ezen 
a napon, hanem mindig meg kell tenni 
mindent azért, hogy érezzék fontos részei 
az életünknek és nem hagyjuk magukra 
önöket.

Azonban az Idősek Világnapja egyúttal 
jelzi is, hogy belátjuk és vállaljuk: Az öre-

gedés, az időskor beláthatatlanul sokféle. 
Többféle előnyt, ugyanakkor sok féle fel-
adatot, kihívást, felelősséget jelent a fiata-
lok számára is, de ez az élet, életünk tel-
jességének a titka. Törekednünk kell arra, 
hogy az idősek tapasztalatát átvegyük, 
mert önök tudják mi a jó, amit tovább ad-
hatnak, és ismerik a rosszat is, amit el kell 
kerülni a következő generációnak. A böl-
csesség az önök szívében van, ha tehetik, 
mondják el unokáiknak, dédunokáiknak 
tanítsák, neveljék őket, mert ezek a jó ta-
nácsok érnek majd hasznos tettekké.

Fontos dolog számomra, hogy érezzék 
szeretettel gondolunk önökre és nem csak 
ezen a napon, hanem az év minden nap-
ján.

Ez úton kívánom önöknek, hogy jó 
egészségben, nyugalomban és derűben 
éljék meg a mindennapjaikat!
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Tisztelettel és szeretettel: Kiss Erika a 
Gondozási Központ Intézményvezetője

Idősek köszöntése

Szívférgesség és bőrférgesség: gyakoribb mint gondolnánk!
Az elmúlt fél év médiahírei, illetve a ren-

delőnkben megnövekedett klinikai eset-
szám miatt szükséges beszélni a szív- és 
bőrférgességről.

Szúnyogok által terjesztett két külön-
böző kórokozóról, ezáltal két különböző 
megbetegedésről van szó. A bőrférgesség 
évek óta sűrű előfordulású hazánkban, 
sok esetet diagnosztizáltak már, viszont 
a szívférgesség eddig csak mediterrán 
országokban okozott – nem is csekély – 
egészségügyi gondot. 

Mindkét élősködőt egy úgynevezett 
lepkeszúnyog, vérszívás során juttatja az 
állatba, ahol tovább fejlődik, és hónapok 
múlva kifejlett parazita lesz, ami 6-8 évig 
életképes a gazdaszervezetben.  A kifej-
lett férgek nem petéket raknak, hanem 
úgynevezett 1-es stádiumú lárvákat, me-
lyeket microfilariaknak nevezünk. A lárvák 
kimutatása rendelői körülmények között 
vérteszttel, illetve vérkenetből mikroszkó-

pos vizsgálattal történik. A paraziták élet-
ciklusának sajátosságai miatt a délutáni, 
koraesti órákban vett vérből könnyebben 
kimutathatók a fejlődési alakok.

A már fertőzött állatunk kezelése na-
gyon komplikált. Gyógyszeres kezelés-
sel, többszöri folyamatos, reklámokból is 
ismert „spot-on” cseppek alkalmazásával 
próbáljuk kiirtani az élősködőket, illetve 
meggátolni fejlődésüket, további szaporo-
dásukat. Ez nem minden esetben sikeres, 
éppen ezért sokkal nagyobb figyelmet kell 
szentelnünk a védekezésre.

Évek óta elérhetők olyan repellens, te-
hát külső élősködőket távoltartó cseppek 
és nyakörvek, melyek folyamatos hasz-
nálatával minimálisra csökkenthető a 
fertőzés veszélye. Ha simogatás közben 
apró göböket, duzzanatokat talál állatán, 
vagy fáradékonyabbnak, levertnek találja, 
jelezze állatorvosánál, és kérje a vérvizs-
gálatot!

Ha külföldre, vízpartra, vagy délebbi 
megyékbe utazik kedvencével, minden-
képp védekeznie kell a szúnyogok ellen!

Közegészségügyi vonatkozások: A 
Dirofilariának nevezett fonálféreg Ma-
gyarországon leggyakoribb két fajától az 
Immitistől, és a Repenstől is megfertőződ-
het az ember.

A szívférgességet okozó élősködőnek 
viszont az ember nem megfelelő gazda, 
tehát bennünk nem tud teljesen kifejlődni, 
és szaporodni. Viszont a bőrférgességet 
okozó parazita esetleg okozhat kisebb 
bőrtüneteket, elváltozásokat, de ez sem 
túl gyakori.

További hasznos tanácsokat, közérde-
kű információkat a www.tapioambulancia.
hu honlapon találhat.

Dr. Crespo Carlos Enrique
állatorvos

Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia
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Pár hasznos tanács, ami segít elkerülni, 
hogy nagyobb baj történjen a fűtési sze-
zonban.

A balesetek általában két fő okra vezet-
hetők vissza. Az egyik ok a fűtő/melegítő 
berendezések nem megfelelő karbantar-
tása, ill. a karbantartás halogatása, vagy 
hiánya. A másik nagy hibaforrás, a gázké-
szülékek üzemeléséhez szükséges leve-
gő utánpótlásának hiánya, ill., a kémény 
nem megfelelő állapota, huzata, mely ösz-
szefügg a légutánpótlással.

Tanácsok a fűtésszezon kezdete előtt:
• Amennyiben van, évente ellenőriztes-

sük a kéményünk állapotát. (A mostanság 
nem ritka viharos időben a kémény meg-
repedhet, a darazsak belefészkelhetnek, 
stb.)

• A karbantartást, javítást bízzuk mindig 
szakemberre, még ha valaki ezermester-
nek is érzi magát. Erre érdemes fűtéssze-
zon előtt sort keríteni.

• Kérjük ki szakember véleményét, 

szagelszívó vásárlása vagy műanyag 
nyílászárók beépítése esetén. Ha kell, 
használjunk lakószobában légbevezetőt, 
a vizes helységekben (WC, fürdőszoba, 
konyha) légelvezetőt

• Kérjünk évente felülvizsgálatot gázké-
szülékeinkhez (kazán, bojler, konvektor)

• Hasznos védelmi elem a szénmon-
oxidmérő használata.

Vegyes tüzelésű kazánok esetében a 
kéményekre a fentiek az irányadók, de:

• A kazánt itt is érdemes átvizsgáltatni 
(vízkő lerakódás, biztonsági szelep műkö-
dőképessége, csapok, szelepek állapota, 
huzatszabályzó állapota stb.)

• A tüzelőanyag tárolásánál ügyeljünk a 
megfelelő távolság megtartására a tüze-
lő, fűtő berendezés és az éghető anyag 
között. 

• A kazán közelében felhalmozott éghe-
tő anyagokat távolítsuk el (egy kis takarí-
tás nem árt sosem)

Mire kell ügyelni a fűtési
szezon kezdetén?

Huszonkilenc Pest megyei önkéntes 
tűzoltó egyesület szerepelt sikeresen azon 
a pályázaton, amelyet a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 
Magyar Tűzoltó Szövetség hirdetett meg 
a 2013-as évre. Az érintett megyei egye-
sületek közel 10 millió 600 ezer forintnyi 
támogatásban részesülnek. A megítélt ösz-
szegből a pályázók finanszírozhatják az 
egyesület tagjainak továbbképzését, az 
üzemanyagköltséget, továbbá fordíthatják 
a tűzoltási és műszaki mentéshez szüksé-
ges eszközök javítására. A nyertes pályá-
zók között szerepel a budaörsi, csővári, dél-
egyházi, dömsödi, farmosi, gyáli, gyömrői, 
kókai, nagykovácsi, nyáregyházi, pándi, 
pilisborosjenői, piliscsabai, pilisvörösvári, 
pilisszentiváni, solymári, sóskúti, sülysápi, 
százhalombattai, szentendrei, szigetmo-
nostori, szigetújfalui, tápiógyörgyei, tápió-
szecsői, tápiószelei, tárnoki, turai, üllői és 
zsámbéki egyesület. Dr. Bakondi György 
tűzoltó altábornagy, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazga-
tója a beérkezett háromszázhatvankilenc 
pályázatból háromszázhatvanhetet ha-
gyott jóvá az előkészítő-bizottság javas-
latai alapján. Országos szinten összesen 
120 millió forintot biztosítottak ez egyesü-
letek számára.

Huszonkilenc 
nyertes pályázat

Spitz Alexandra tű. hdgy.
szóvivő

Folytatódik a 
vasútállomás 

felújítása
Október elejére elkészült a tetőszerke-

zet felújítása (faszerkezetek szükség sze-
rinti cseréje, láng-, és gombamentesítés), 
a tetőhéjazat cseréje, a vakolatjavítások 
(homlokzati és belső), a belső válaszfa-
lazások (falazott és könnyűszerkezetes), 
a közbenső födém részleges cseréje a 
lakásokban, aljzatbetonozás a teljes épü-
letben, a melléképület bontása, fakivágás, 
az új szennyvízakna elhelyezése. A hom-
lokzati nyílászárók bontása és cseréje, a 
szerelt válaszfal ajtók elhelyezése, külső 
közmű (szennyvíz, csapadékvíz eleve-
zetés) és szivárgó építés, a gépészeti és 
villamos alapszerelések folyamatban van-
nak. A hidegburkolatok kivitelezése a na-
pokban kezdődik. Az épület felújítása az 
eddig elvégzett munkákat figyelembe véve 
közel 50 %-os készültségi szintnél tart. 
Szerződés szerint a befejezés tervezett 
ideje 2014. január közepe. Kedvező időjá-
rás esetén előteljesítés történhet. Jelenleg 
nincsenek akadályozó tényezők a kivitele-
zésben.

 MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Elment egy családszerető, közt 
szolgáló, jó magyar és jó györ-
gyei ember. Elment sokunk barátja, 
munkánk segítője. Mezőgazdász 
volt, munkás élete kezdetétől ezen 
a területen dolgozott. A hajdani 
Zöld Mező MgTSz-ben, majd az 
agrárium különböző hivatalaiban - 
gazdajegyzőként, falugazdászként 
- működött közre a gazdálkodó em-
berek egyre szaporodó, bürokrati-
kus tennivalóinak rendezésében. 
Tette mindezeket fáradhatatlanul, 
munkaidőben és azt követő estéken, 
sokszor a saját lakásán is. Segített 
tájékozódni a nyilvántartások, regisz-
trációk, támogatások útvesztőiben, 

egyre bonyolultabb világában.
Kedves, barátságos, sajátos hu-

morral bíró ember volt. Sokan, nagy-
on sokan ismerték, hiszen Tápiógyör-
gye mellett hivatali munkáját végezte 
közelebbi, távolabbi településeken, 
Nagykátán. Szót értett mindenkivel, 
mindenki nyelvét ismerte.

Maga is gazdálkodott, földet művelt 
állatokat tartott, soha nem volt, nem is 
tudott lenni pusztán hivatalnok.

Hiányozni fog sokunknak és 
sokáig. Emlékét mi, akik ilyen - olyan 
okok miatt közel álltunk hozzá, nem 
fogjuk felejteni. Jellegzetes arca, sa-
játos beszéde felvillan majd előttünk, 
és beszélni fogunk róla, emlékezni 
fogunk rá.

Bocsáss meg onnan fentről ha 
megbántottunk, ha ellened tettünk 
valamikor, bocsáss meg annak is aki 
gaztettet követett el ellened.

Kedves Pisti (hiszen így hívtunk) 
jó ember voltál, Isten veled. Elmen-
tél, majd lassan mi is követni fogunk. 
Isten ítélőszéke előtt Te most, mi 
majd akkor adunk számot életünkről, 
sorsunkról.

Nyugodjál békében.

SZINOK ISTVÁN (1957-2013)

Józsa László
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Újra forgott a kamera Tápiógyörgyén, 
a SportVerda című autós tévéműsor és 
annak helybéli műsorvezetője, dr. Tordai 
István jóvoltából. Ezúttal nem csak bepil-
lantást nyerhettünk egy forgatás kulisszái 
mögé, de autókázásra is lehetősége adó-
dott a kilátogatóknak.

Délelőtt egy rendhagyó és igen látvá-
nyos megmérettetést láthatott az, aki a 
Posta előtti út szélére merészkedett, hi-
szen a világ legerősebb Kispolskija vette 
fel a versenyt egy Aprilia Dragbike-kal. 
Szédületes gumifüst és motorhang köze-
pette tették meg a 100 méteres távolsá-
got. Az eredményt nem árulom el, hiszen 
még nem került adásba a viadal, de any-
nyit mondhatok, elég szoros lett.

A furcsa futam végére befutottak az 
egyedi építésű Mustangok, Istvánnál az 
új Camaro kulcsa, úgyhogy irány a strand.

A csodagépek türelmesen várták a ke-
rékpáros ügyességi verseny és a kapura 
rúgó megmérettetés eredményhirdetését, 
mely után a győztesek egy száguldásra 
voltak hivatalosak községünk utcáin. Az 
ajándék nem csak abban merült ki, hogy 
a nyertesek autóztak egyet, hanem emel-
lett visszanézhették magukat a Sport1, a 
Sport2 és a SportM csatornákon, az ese-
ményen készült közös fotó pedig megje-
lent több nagy országos újságban, mint 
például a Nemzeti Sport, vagy a Blikk. 
Hab a tortán, hogy a későbbiekben még 
egy nagy országos csatornán, a Spektru-

mon is látható lesz a műsorrész.
A forgatásra kilátogató gyerekek több-

sége már előre közölte: „Én azzal fogok 
menni.” Teljes önbizalommal és céltuda-
tosan indultak neki a versenyeknek, amit 
végül Megyes Martin, Nagy Ede, Nagy 
Roland és Pintér Dávid nyertek meg.

Jó volt, srácok? A válaszra nem kellett 
sokat várnunk. Már aznap, és azóta szá-

mos alkalommal köszönték meg, hogy le-
hoztuk Magyarország legnézettebb autós 
műsorát, és hogy a gyerekeknek ekkora 
élményt szereztünk. Ezek a szavak gyor-
san elfeledtették velünk az egész napos 
forgatás minden nyűgét. Zárásul csak 
annyit: mi köszönjük Nektek, hogy eljöt-
tetek!

Sportkocsik, tévések... Csodás augusztus 20.!

Móricz József
SportVerda

Meghívó
Tisztelettel hívjuk meg

Tápiógyörgye lakosságát
2013. november 23-án, 

szombaton
a Kazinczy Ferenc

Általános Iskola
konferenciatermébe

a Györgyei emlékképek 
1930-2012 című
film bemutatójára

Várunk minden érdeklődőt.

Az ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatást küldött az önkormány-
zat részére, mely szerint  Tápiógyörgye községben
2013. október 15-ével megkezdik a helyi víztáro-

zók, víztorony, majd a vízhálózat mosatását.

A befejezés várható időpontja:
2013. november 15.

A hálózat mosatása tűzcsapon keresztül történik, 
ezen idő alatt a nyomáscsökkenés, illetve a vízzava-

rosodás előfordulhat.

A kellemetlenségért szíves türelmüket és megértésü-
ket kérjük.

Tájékoztatás

Varró István polgármester
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A Tápióvölgye Közhasznú Alapítvány 
a 2012. évi I. Falunapi futóverseny sikere 
után, idén is megrendezte községünk futó-
délelőttjét. Az Alapítvány, a rendezvényre 
elnyerte Tápiógyörgye Önkormányzatának 
támogatását, amely az erkölcsi bátorításon 
túl, immár anyagiakban is mérhető volt. A 
képviselők és a Falunap szervezői is kinyi-
latkoztatták, hogy kezdeményezésünk hasz-
nos és népszerű színfoltja a község - Szent 
Anna napi ünnepségsorozatának. De így tett 
mindaz a sok tápiógyörgyei, aki a januárban 
megalakult Futóklub edzésein rendszeresen 
részt vett, és vagy futóként, vagy rendező-
ként, vagy szurkoló-kísérőként eljött 2013. 
július 27-e délelőttjén, hogy mozogjon, rész-
vételével segítse az Alapítvány munkáját, 
vagy épp hangos és lelkes buzdításával bá-
torítsa a vállalkozó szellemű indulókat.

A rendezvényre a környező települése-
ken túl, Abonyból, Csemőről, Nagykátáról 
de még Budapestről is érkeztek versenyzők. 

Nem beszélve a Tápiómenti Tömegsport 
Alapítvány (TTA) szecsői és sűlysápi ver-
senyzőinek elmaradhatatlan részvételéről.

A verseny igazi kánikulában zajlott. 3 tá-
von, több korosztályban mérhették össze 
az indulók erejüket, kitartásukat és állóké-
pességüket. A 2012. évi 56 induló után, idén 
127-en neveztek a versenyre. Közülük az 
első 100 induló rajtcsomagban részesült, és 
támogatói felajánlásból minden résztvevő 
egy tál babgulyást fogyaszthatott el a meg-
érdemelt futás után. 

Idén külön versenyszámként, iskolai osz-
tályok közötti versenyt is hirdettünk, amelyen 
a győztes osztály részére az Alapítvány egy 
napos osztálykirándulást ajánlott fel. Az osz-
tályok versenyében a györgyei 3. a osztály 
jelent meg a legtöbb fővel, így a támogatást 
ők nyerték el.

A verseny szervezése Alapítványunk 
részére számos feladatot adott, amelyet 
a kuratóriumi tagok önkéntesen végez-

tek. Ugyanakkor itt kell megköszön-
ni mindazok segítségét, akik önzetlen 
munkájukkal, ötleteikkel, anyagi és fizikai 
segítségükkel részt vettek a szervezés-
ben és az esemény lebonyolításában. Sok 
tápiógyörgyei vállalkozó, magánszemély 
adománya tette lehetővé a dobogós helye-
zést elérők díjazását. De azt is örömmel vet-
tük, hogy az egész Tápió-vidékről kaptunk 
anyagi és tárgyi támogatást. Elmondhatjuk, 
hogy községi futóversenyünk – a támogatók 
és a résztvevők által – már most ismertté vált 
a „Tápión innen és a Tápión túl” is! Számos 
elismerést kaptunk a versennyel kapcsolat-
ban. Sokan dicsérték az önkéntes tűzoltóink 
párakapuját, a tűzoltóautó porlekötő aszfalt-
nedvesítését, a bemelegítés alaposságát, a 
szakszerű (és sajnos egy versenyző eseté-
ben szükséges) orvosi ellátását, a polgárőr-
ség útlezárását. Jó volt látni a nyertesek és a 
résztvevők fáradt örömét.

Bár itt kell bevallanunk, hogy verseny 
során követtünk el hibákat, de ezeket a 
versenyről készült dokumentáció és képek 
vizsgálatát követően Alapítványunk mara-
déktalanul kijavította.

Összességében elmondhatjuk, hogy iga-
zán népszerű és jó színvonalú versenyt si-
került megrendezni. A Falumúzeum udvara 
csak úgy lüktetett a több száz ember jelenlé-
tétől. Sok-sok györgyei „diadalnak” lehettünk 
részesei. Büszkeséggel mondhatjuk, hogy 
az Alapítvány égisze alatt szerveződött Fu-
tóklub tagjai jártak élen az érmesek között. 
Az első verseny után azt terveztük, hogy ha-
gyományt teremtünk. Mivel már a másodikon 
is túl vagyunk, így természetes, hogy jövőre 
újra „felkötjük a nyúlcipőt”!

A falunapi futóversenyről

TVKA Kuratóriuma

Ahogyan erről már több fórumon is hírt 
adtunk, 2013. januárjában – a Tápió Völgye 
Közhasznú Alapítvány (TVKA) támogatá-
sával és óvó szárnyai alatt – megalakult 
községünk „Futó-klubja”. A nem hivatalos 
egyesületként működő közösség a futás-
ra, mozgásra „éhes” gyerekek, felnőttek 
és minden sportos életmódot folytató, vagy 
folytatni kívánó györgyei részvételével for-
málódott. A közös futóedzések, foglalko-
zások alkalmával kialakult tágabb és egy 
szűkebb csapat, amely az eltelt 9 hónap 
alatt sok közös programon és sok esetben 
egyénileg szervezett eseményen vett részt. 
Ahogyan már előző számban írtuk július 
13-án Klubunk a Hortobágyra indult futni. A 
Délibáb-futáson és kerékpáros napon 10 in-
dulónk volt. 3-an teljesítették a Pusztatlont 
is, ami azt jelenti, hogy futva és kerékpár 
nyergében is megtették a kiírt távot! Igazi 
embert próbáló feladat volt a 7-14 és 21 
km-es futás a pusztában, mindez 28-30 °C 
fokban. Ezt követően elérkezett az igazi 
futóünnep számunkra, hiszen községünk 
Falunapi futóversenyére készült egész év-
ben minden tagunk! Itt aztán gyermek csa-

patunk tarolt. Minden korcsoportban a 

dobogó valamely fokára felállhatott 1-1 „fu-
tóklubos”. Felnőtt női kategóriában is hoz-
tuk a várt eredményt. Sajnos ifi és felnőtt 
férfi kategóriában még nem voltak ilyen (v)
érmes álmaink, de a férfiak már „mozgolód-
nak”! Rendszeresen velünk edző-futó ifjú-
sági tagunk még nincs, de nagy szeretettel 
várjuk őket is.

A Falunapi futóverseny után 1 hónap 
nyári szünet volt, hogy tagjaink nyaraljanak, 
pihenjenek és töltődjenek az őszi futósze-
zonra. Szeptemberben aztán újra indítot-
tuk az edzéseket a községi focipályán. Itt 
szeretnénk megköszönni, (hogy a TVKA-n 
kívül), a Községi Sportkör  lehetővé teszi, 
a színvonalas körülmények között (profin 
ápolt gyep) történő edzési lehetőséget. 

Ősszel aztán megkezdődött a „külföl-
dön” történő versenyzés. Szeptember 7-én 
csapatunk egyik fele az Úri Libaterelő Te-
repfutó Kupán vett részt, ahol Lovas Bence 
legfiatalabbként 9 km-en 4. helyezést ért el 
korosztályában, míg felnőtt kategóriában 
Lovas József 6. lett! E napon Budapesten 
a Nike félmaratonján is ott voltunk, ahol egy 
kellemes futással gyarapítottuk kilométere-
ink számát. Szeptember 15-én a gyömrői 9 

kilométeres iRun versenyen is képviseltet-
tük magunkat, ahol Lovas Bence első lett! 

Majd szeptember utolsó vasárnapján, Tá-
piószecsőre indultunk, itt a Tápiómenti Tö-
megsport Alapítvány egész napos futóren-
dezvényén 5 fővel képviseltük a györgyei 
futókat. Molnár Márk korosztályában 2. lett, 
de Ő és Lovas Bence 10 km-en (!!!!!!) is 
megméretették magukat, ahol sajnos az ő 
korosztályukat az ifikkel együtt értékelték, 
így a tisztes helytállás jutott részükre a 16-
19 évesekkel szemben.

Az újság megjelenéséig még egy felada-
tunk van, - a Klubnak begyűjteni első mara-
toni távját.

Az esti korai szürkületnek köszönhetően 
kiszorulunk a külső edzésekről, így csütör-
töki edzéseinket október 5-től 18.00 órától 
az Általános Iskola tornatermében tartjuk. 
Ezért külön köszönet az Iskola vezetőinek. 
Vasárnaponta az edzés 17.00 órakor kez-
dődik, de míg csak lehet maradunk a sza-
badban. Ha már csípős lesz a levegő és a 
fényviszonyok sem teszik lehetővé a futást, 
akkor ezek az edzések is a tornaterembe 
helyeződnek át.

Ha úgy gondolják, hogy szívesen csatla-
koznak hozzánk, úgy keressenek bennün-
ket, mi csütörtökön és vasárnap fogyasztjuk 
a kilométereket.

„Futó-klub” hírek

A Futó-klub nevében: Molnár Zsolt



Az elmúlt szezonban mindkét csapatunk ki-
harcolta a bentmaradást, így idén is NBII-es 
és Megyei I. osztályú csapatokkal öregbíthet-
jük Tápiógyörgye hírnevét. Nagyon izgalmas, 
és színvonalas mérkőzéseket láthatunk a tor-
nateremben hétről-hétre. NBII-ben ismét az 
a cél, hogy megtartsa helyét a csapat, mert 
igaz nálunk nincsenek fizetett profi játékosok, 
de a magas osztály miatt már az ellenfeleknél 
nem ritkán találkozhatunk a sport krémjével, 
akik bizony meg vannak fizetve, és hozzák 
is az eredményeket. Hozzá kell tenni, hogy 
nem vágyunk ilyen előnyökre. A mi csapa-
tunkban mindenki a játékot szereti, és ezért 
gyakran áldozatot hozva is kiteszi szívét lel-
két a csapatért. Megye I. A-osztályban idén 
már nemcsak az a cél, hogy elkerüljük a ki-
esést jelentő utolsó helyet, hanem a mezőny 
első felében szeretnénk zárni a bajnokságot. 
Ehhez mérten egész jól indult a szezon, mert 
4 meccsből sikerült 3-at megnyerni, Százha-
lombatta, Dabas, és Szada ellen. Sajnos egy 
vereség is becsúszott Újhartyánban, de hozzá 
kell tenni, hogy ellenfelünk egy Európa Baj-
nokkal állt fel, és nagy valószínűséggel meg 
fogják nyerni idén ezt a bajnokságot, jövőre 
pedig az NBIII-at.  A nyár se lazsálással telt, 
folyamatosak voltak az edzések, és sikerült az 
Újszász Kupán is szép eredményeket elérni. 
A profi kategória dobogójának legmagasabb, 

és a harmadik fokára is györgyei csapat áll-
hatott. DC rendszerű verseny volt, ahol 2 fős 
csapatok küzdenek 2-2 egyéni és egy páros 
mérkőzésen a győzelemért. Az első helyezett 
a Németh Sándor – Némedi Zalán, a harma-
dik pedig a Vágó Péter – Ferenci Zoltán ösz-
szeállítású györgyei csapat lett. Külön öröm, 
hogy az utánpótlás korú játékosaink, Csontos 

Viktor – Megyes Péter alkotta csapat a városi 
kategória harmadik helyén végzett.

Idén is tartunk általános iskolás gyerekek-
nek ingyenes edzéseket, melyekre jelentkezni 
minden hétfőn este 6-órakor a tornateremben 
lehet. Váltócipő, és sportos ruházat kötelező, 
a többi felszerelést biztosítani tudjuk.
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Elkezdődött a futball ősz, a futballt kedve-
lő sportbarátok nagy örömére. Új bajnokság,                        
új tervek és persze új vagy ismétlődően meg-
jelenő problémák az egyesületek háza táján.                       
A fenti megállapítás a mi egyesületünkre is 
igaz, de neki gyürkőzve a feladatoknak, re-
méljük ismételten sikeres bajnoki szereplést 
zárunk 2014-ben. A jelenleg folyó bajnok-
ságot a PMLSZ alaposan átalakította, ami 
elsősorban az utánpótlás csapataink verse-
nyeztetését érinti. A legfontosabb változásokat 
megpróbálom néhány sorban összegezni. Az 
U19-es bajnokság korhatárát U-21-re mó-
dosították és az U21-es csapatunk a felnőt-
tek sorsolásától eltérően új bajnokságban, 
új rendszerben fog versenyezni. Kötelezően 
előírt a labdarúgó szövetség egy többlet után-
pótlás csapat versenyeztetését. Ez a csapat a 
mi esetünkben az U14-es korosztály. A Bozsik 
programban résztvevő játékosainkat  tovább-
ra is versenyeztetnünk kell. Megállapítható, 
hogy a változásokból nem jöttünk ki jól, mert 
most szerepeltetünk négy csapatot, amelyeket 
hetente más-más helyen kell versenyeztetni, 
ami pénzben és egyéb energiában is többlet 
terhet követel. Az U14-es korosztályhoz egy új 
edző alkalmazása vált szükségessé, mert ha 
valamennyi korosztályt tisztességesen akarjuk 
a bajnokságra felkészíteni egy harmadik edző 
feltétlenül  szükséges. Jelenleg,  Viola Kálmán 
a felnőtt, Kiss András az U21 és Boldizsár 
Máté a Bozsik és az U14-es korosztály felké-
szítésével foglalkozik. Boldizsár Mátét öröm-
mel fogadtuk, akinek a személyében testne-
velő tanárt is tisztelhetünk. Terveink szerint 
Máté 2014 tavaszán egyben csatlakozik a 
felnőtt játékos kerethez is. Néhány gondolatot 

a pályánk rekonstrukciós munkáiról. Amint azt 
sokan láthatják a kerítés építése Nagy István 
kőműves mester és törzsszurkolónk irányítá-
sával megkezdődött. A kivitelezés során nagy 
munkát végeznek az építők, mert igazán sta-
bil, remélhetőleg hosszú évtizedekre időtálló 
kerítés készül. A 2013-as év során valószí-
nűleg nem tudjuk a kerítést teljes egészében 
befejezni, mert a szükséges anyagi forrás még 
nem áll rendelkezésünkre, hiszen a világítás 
elszámolásának lezárása is függőben van, de 
a munka nagyobbik részét remélhetőleg ma-
gunk mögött fogjuk tudni. Másik jelentősebb 
beruházás is elkezdődött, a 20x25 m-es 3,2 

m magasságig hálóval fedett, készségfejlesz-
tő pálya építésének megkezdésével. Terveink 
szerint a 2013-as évben a pálya vasszerke-
zeti munkáit készítjük el, a palánkokkal való 
készre szerelést 2014-ben fogjuk befejezni. 
Röviden néhány szót csapataink eddigi őszi 
eredményeiről. A felnőtt és az U21-es csapa-
tunk a bajnokságban a 2. és az 1. helyen áll 
a várakozásunknak megfelelően. Az U14-es 
csapatunk egy idegenbeli mérkőzését elveszí-
tette, így pillanatnyilag a tabella hátsó régiójá-
ban van. Az U7-9-11-es korosztály heti kettő 
edzéssel készül az első őszi tornára.

Kedves Szurkolóink

Hajnal József

 

Végre épül a pályát övező kerítés

TASK hírek

 

Újszász Kupa dobogó

Mohácsi Bence



Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik szeretett nagynénénk

Szatmári Ida
(1941-2013)

temetésén résztvettek a Budapest, 
XV. ker. Rákospalotai temetőben,
fájdalmunkban osztoztak, elhely-
ezték a megemlékezés virágait.

Gyászoló család.
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MEGNYÍLT A TÁPIÓ TÜZÉP
Tápiógyörgyén a Táncsics Mihály úton a szelei úti 

temető mellett.

KÍNÁLATUNK:
Tüzifa

Magyar diószén 3800.-/q (3800kcal, 20% hamutar-
talom, pormentes)

Vasáruk, zártszelvények, csövek, műanyag hullám-
lemez, szigetelőanyagok

Szóródó áruk (sóder,homok)
PB gázpalack

Zsákos forgács, fa brikett, szegek
Zsákos vakolóanyagok, falazóanyagok,ragasztók

Műanyag csövek és idomok, csatornabekötés min-
den eleme megtalálható nálunk.

Fuvarozás kis- és nagy billenős teherautóval

Elérhetőségünk: 06-53-383-085, 06-20-299-2809
web: www.tapiotravel.hu

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig.
A kiszállított áruk pontos meglévő mennyiségéről 

egy digitális hídmérleg gondoskodik.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet min-

dazoknak, akik szeretett édesanyánk

Varró Józsefné Bauer Mária

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

gyászunkban osztoztak.
Külön köszönjük az Őszirózsa 
Temetkezés Szolgáltató Kft. 

vezetőjének, Mihuczáné Máté 
Ilonának és munkatársának, Varga 
Viktornak a lelkiismeretes munkát.

Köszönetnyilvánítás
“Elmenni nehéz volt, itthagyni titeket,
De azért ne fájjon értem a szívetek.

Most már nem fáj semmi, az álom szép. 
Majd a felhőkön át találkozunk még.”

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik 
elkísérték utolsó útjára

Kiss Istvánnét született
Kőszegi Teréziát

(1922-2013)
szeretett édesanyát, nagymamát, déd-

mamát
és elhelyezték sírjára a kegyelet virágait.

Köszönettel: Gyászoló családja

Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia
Új szolgáltatások!

Teljeskörű RÖNTGEN- diagnosztikai szolgáltatással és 
magas minőségű Happy dog, Propac, Sportmix, Earth-
born, Hill’s TÁPOK, gyógytápok forgalmazásával várjuk 

az állattartókat.

Egyéb szolgáltatások
Sebészeti és szülészeti beavatkozások

Ultrahangos fogkő-eltávolítás
Belgyógyászati gyógykezelések

Ambuláns és kórházi betegellátás, gyógyszerek
Kötelező (veszettség) és egyéb védőoltások

Mikrochip beültetés, állatútlevél 
Diagnosztikai laborháttér
Ultrahangos vizsgálatok
• Vemhességvizsgálat

• Belgyógyászati és szülészeti diagnosztika

Tel/fax: 06 53/383 411
Mobil: 06 30/ 517 57 33

Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18.
www.tapioambulancia.hu

Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, 
gázkészülékek karban-

tartása, javítása
Tápiógyörgyén ingyenes 

kiszállással, rövid 
határidővel.

Vancsik László
gázszerelő mester

Tápiógyörgye, Kodály 
Zoltán u. 61.

Tel.: 06 20/662-7192



22. OLDAL OKTÓBERHirdetés

Tüzifa feldolgozó és kalodásfa gyártó üzem

26500 Ft
Szén folyamatosan kapható: lignit, nlmet brikett, lengyel szén, 
cseh dió, borsodi dió - Fabrikett, alágyújtós és koromtalanító



OKTÓBER 23. OLDALHirdetés



24. OLDAL OKTÓBERFotók

Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 2-4.

E-mail: faluujsag@freemail.hu, Nysz. 2.2.4/1251/2002. ISSN 2062-5324.
Kiadó: Községi Önkormányzat. Felelős szerkesztő: Németh Csaba. Tervezte: Móricz József, Németh Csaba

Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180. Készült 1500 példányban.

SVÁJCI-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

STRANDFELÚJÍTÁS

 

A tápiógyörgyei csapat a Cailler-i csokigyár előtt

 

Vendéglátóinkkal a Train Fondue (Fondü Vonat) előtt 


