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Várjuk együtt a Karácsonyt!

bővebben a 3. oldalon

Hagyományteremtő szándék-
kal az adventi időszakban, az 
önkormányzat támogatásával, 
a helyi civil szerveztek és az 
iskola szülői munkaközössége 
programsorozatot szervezett 
a karácsonyi várakozás jegyé-
ben.  Ennek részeként decem-
ber 6-án Községi Karácsonyi 
Vásárt tartottunk. A vásáron 
csak helyi vállalkozók, terme-
lők, civil szervezetek és oktatási 
intézményeink vehettek részt.  
Azoknak a helyi terméket elő-
állító vállalkozóknak, akik nem 
tudtak részt venni, kínálatukból 

bemutató helyet rendeztünk be. 
Az árusítás legfőbb célja volt, 
hogy az egyesületeink az isko-
lánk és az óvodánk bevételhez 
jusson, amelyet közösségépítő, 
tehetséggondozó feladataikra 
fordíthassanak.  Ezen a délutá-
non a vásározáson kívül színes 
program várta az érdeklődőket. 
A kirakodást a Mikulás a kram-
puszaival és Varró István pol-
gármester Úr nyitotta meg majd 
az óvodások tánc- és zenekara 
lépett fel. Csak úgy repkedtek a 
„hópelyhek”, a dinamikus ritmus-
ról a kis dobos és a kis gitárosok 

gondoskodtak. Hogy a mozgás 
egészségmegőrző hatását is 
hangsúlyozzuk vagy talán a sok 
mikulás csomag tartalmát ellen-
súlyozzuk, futhattunk egy kört a 
Mikulással. Az izgalmas fogato-
zás után a vásárba megérkező 
Mikulást a Diákszínjátszókör kö-
szöntötte kis verses táncos elő-
adással. Műsort adtak még a 2. 
osztályosok, a 4. osztályosok, a 
8. osztályosok és a Csipet csa-
pat zenekar. Volt ott olvadó hó-
ember, kis ördögfiókák és kará-
csonyi zenék megunhatatlanul.

Ízelítő a tartalomból:

Befejezte működését a 
szerkesztő bizottság

 (3. oldal)

50 éves iskolai találkozó
(8. oldal)

Karácsonyváró készülődés 
a Gondozási Központban 

(14. oldal)

A szüreti mulatság első 
X-e (11. oldal)

Futóklub hírek és beszá-
moló az I. Mikulás futásról

(12. oldal)

Lehotka orgona koncertek 
a györgyei Szent Anna 

templomban
(4. oldal)

MEGHÍVÓ
A Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület

tisztelettel hívja meg községünk lakóit
2014. december 20-án (szombaton) 18 órakor

a Faluházban tartandó
Karácsonyi Hangversenyre



Tisztelt Újságolvasók!

Az Önkormányzati választások után va-
gyunk. Nagyon megtisztelő, hogy sok sza-
vazatot kaptam és bizalmat a következő 5 
évre. Köszönöm, hogy támogatták azokat 
a képviselőket, akik véleményem szerint a 
legalkalmasabbak a falu képviseletére.

Az alakuló ülést a Faluház nagytermé-
ben tartottuk, ahol is a Helyi Választási 
Bizottság elnöke ismertette az eredményt. 
Ezek után az Önkormányzati törvényben 
szereplő követelményeknek megfelelően, 
megválasztottuk egyhangú titkos szava-
zással Szabó Tündét alpolgármesternek. 
A szociális bizottság elnökének Gergely Ti-
bort, a pénzügyi bizottság elnökének Bálint 
Attila képviselőket választottuk.

Meghirdettük a Bursa Hungarica ösztön-
díj rendszert, melyre vártuk a györgyei fia-
talok jelentkezését. 6 fő jelentkezett, szá-
mukra a képviselők javaslata alapján emelt 
összegű, havi 3.000.- Ft támogatást nyúj-
tunk a főiskolai, egyetemi tanulmányikhoz.

A még szeptemberben meghirdetett és 
bérbeadásra tervezett két legnagyobb Ön-
kormányzati termőföldnél, jogértelmezé-
si vita merült fel, a teljes terület előbérleti 
jogával szemben (nem az egészet bérelte 
az elő bérleti joggal élni kívánó bérlő) és 
az állattartási lehetőséggel. Időközben 
még bérletre hirdettünk 3 ingatlant, ennek 
döntése lapzárta után történik csak meg. 
Pál Bernát térítésmentesen felajánlotta 
az Önkormányzatnak a Kürt utcai ingatla-
nát, melyet a képviselő testület elfogadott, 
szerződést megkötöttük. Eladtuk az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő Dózsa györgy 
út 31. szám alatti ingatlant, melyet az Ál-
lamkincstár a Fiatalok Otthonteremtési tá-
mogatásával vásárolt meg. Vevő, Tamókné 
Kovács Bianka újszilvási lakos lett.

Még októberben beszámoltam arról a 
problémáról melyet egy csapadékvíz el-
vezető árok építésénél okoztam. A meder 

régi nyomvonalát követve kárt okoztunk 
egy termőföld tulajdonosnak. Elkészítettük 
a helyreállítási tervet, melyet a Földhivata-
li jóváhagyást követően kell megtennünk. 
Többen is jelezték, hogy rendkívül magas 
a talajvíz szint a településen. Jelenleg át-
lagban 1-1,2 méterre van a talajvíz. A rend-
kívül csapadékos időjárás nehezíti a csa-
tornázással és csőtörések problémájával 
járó károk helyreállítását. 

A csatornázási problémákkal, az utakkal 
kapcsolatban kérem a lakosokat, minden 
alkalommal jelezzék a hivatalban, vagy 
személyesen nekem, hol mit tapasztalnak. 
Én írásban minden hétfőn tájékoztatom a 
STRABAG képviselőit a lakossági észrevé-
telekről.

Pénzügyi bizottsági ülésen beszélget-
tünk a Sport kör képviselőivel a futball 
egyesület helyzetéről, és arról az informá-
cióról, miszerint nem kapja meg a támoga-
tását az egyesület. Megállapítottuk, hogy 
az Önkormányzat az egyesület kérésnek 
megfelelően biztosítja a támogatást, így 

már november végéig megkapták az egész 
éves támogatást. Rákérdeztünk a ma már 
3 és fél éve húzódó sportpálya pályázat el-
számolására, mely szánalmas magyaráz-
kodássá fajult. Hajnal József elnök úr el-
mondta, hogy most már biztos benne, hogy 
karácsonyig megkapják a támogatást.

Terv szerint 15 millió, a módosítással 
azonban csak 8,5 millió Ft beruházás meg-
előző hitelt igényeltünk a Vis maior támo-
gatás elszámolásához. 

A településen nagyon sok helyen ta-
lálkozhatunk rókával. A mezőőrnek nincs 
jogosultsága a belterületi róka kilövésére. 
Azonban az ebrendészt megbíztam a fel-
adat elvégzésével, így néhány nap alatt 3 
rókát befogtak, és továbbra is figyelik a ki-
tett rókacsapdákat.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldogabb újévet kívánok minden 
tápiógyörgyei lakosnak és hozzátartozójá-
nak!

Tápiógyörgye, 2014. december 7.
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Önkormányzati tájékoztató

Tisztelettel: Varró István polgármester

Jó estét, 
Tápiógyörgye!

„Jó estét, Tápiógyörgye” címmel 2015 
januárjától Ódor László, községünk dísz-
polgára által beszélgető fórumot rende-
zünk a Községi Könyvtárban.

A fórum fő témája Györgye jelene, jövő-
je, sorsa. Ódor László minden alkalommal 
általa hívott vendéggel teszi érdekesebbé 
és színesebbé ezeket az estéket.

A rendezvénysorozat időpontjai: 2015. 
január 26. (hétfő), február 23. (hétfő), már-
cius 30. (hétfő). A rendezvények minden 
akalommal 18 órától kezdődnek.

Szívesen látunk mindenkit, aki érdek-
lődik, esetleg gondolataival kiegészítené 
ezeket a fórumokat.

Községi Önkormányzat

II. János Pál pápa 
karácsonyi gondolatai

„A Karácsony misztériumában van az embe-
riség ereje. Az- az erő, amely kiárad mindar-

ra, ami emberi.
Ne nehezítsétek meg ezt a kiáradást!

Ne romboljátok le!
Mindaz, ami igazán ember, ebből az erőből 

növekszik, nélküle elvész, tönkremegy.”

Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés

Tisztelt Ügyfelünk!
Tápiógyörgye településén továbbra 

is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tést. Célunk, a szelektív hulladék gyűj-
tés eddigi sikerességének megőrzése. 
Együttműködő munkájukat ezúton is 
köszönjük és kérjük, hogy tartsanak 
velünk és gyűjtsünk együtt szelektí-
ven!

Gyűjtési időpontok:
2015.01.19. (hétfő), 2015.02.16. 

(hétfő), 2015.03.16. (hétfő)

Információ: Tel.: 06 53/500-152; 
06 53/500-153, Fax: 06 53/ 318-589, 
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu.
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Várjuk együtt a Karácsonyt!

Hagyományteremtő szándékkal az ad-
venti időszakban, az önkormányzat támo-
gatásával, a helyi civil szerveztek és az 
iskola szülői munkaközössége programso-
rozatot szervezett a karácsonyi várakozás 
jegyében.  Ennek részeként december 6-án 
Községi Karácsonyi Vásárt tartottunk. A vá-
sáron csak helyi vállalkozók, termelők, civil 
szervezetek és oktatási intézményeink ve-
hettek részt.  Azoknak a helyi terméket elő-
állító vállalkozóknak, akik nem tudtak részt 
venni, kínálatukból bemutató helyet rendez-
tünk be. Az árusítás legfőbb célja volt, hogy 
az egyesületeink az iskolánk és az óvodánk 
bevételhez jusson, amelyet közösségépítő, 
tehetséggondozó feladataikra fordíthassa-
nak.  Ezen a délutánon a vásározáson kí-
vül színes program várta az érdeklődőket. 
A kirakodást a Mikulás a krampuszaival és 
Varró István polgármester Úr nyitotta meg, 
majd az óvodások tánc- és zenekara lé-
pett fel. Csak úgy repkedtek a „hópelyhek”, 
a dinamikus ritmusról a kis dobos és a kis 
gitárosok gondoskodtak.  Hogy a mozgás 
egészségmegőrző hatását is hangsúlyozzuk 

vagy talán a sok mikulás csomag tartalmát 
ellensúlyozzuk, futhattunk egy kört a Miku-
lással. Az izgalmas fogatozás után a vásár-
ba megérkező Mikulást a Diákszínjátszókör 
köszöntötte kis verses táncos előadással. 
Műsort adtak még a 2. osztályosok, a 4. osz-
tályosok, a 8. osztályosok és a Csipet csapat 
zenekar. Volt ott olvadó hóember, kis ördögfi-
ókák és karácsonyi zenék megunhatatlanul. 
A nagyon ügyes, kedves és lelkes fellépők 
után a meghirdetett pálinkaverseny ered-
ményhirdetése volt soron. Györgyei lakosok, 
saját pálinkájukkal nevezhettek és nyerhet-
ték el a Tápiógyörgye legfinomabb pálinkája 
címet. Várakozáson fölüli nevezővel zajlott a 
verseny, minőségi párlatokkal. Végül a zsűri 
egymástól és a tulajdonostól függetlenül 3 
pálinkát emelt ki. A bíráló bizottság három 
csillagos pálinkakiválóságnak minősítette 
Székelyné Izsold Nikoletta meggy pálinká-
ját, Tóth István törköly nedűjét pedig, négy 
csillagos pálinkakiválóságnak. 2014-ben az 
öt csillagot, azaz a Tápiógyörgye legfino-
mabb pálinkája címet Visnyei-Varró Nóra 
kajszibarack pálinkája nyerte el. Ezúton is 

gratulálunk nekik és szeretnénk, ha jö-
vőre is népszerű lenne ez a vetélkedés. A 
nevezett pálinkákat a kíváncsiak megkóstol-
hatták az eredményhirdetés után. A tüzes víz 
oltására, az Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 
és a Torockó Baráti Társaság toros büféjé-
ben találhattak megoldást néhány falat hur-
ka-kolbász vagy zsíros kenyér képében. Ha 
valaki a benti helyszín ellenére esetleg fázott 
volna, egy pohár meleg tea vagy forralt bor 
melegíthette fel. 

A vásári portékák között volt grillázs ma-
lac, mézeskalács házikó, gyógytea, lekvár, 
méz, horgolt angyalka, mécsesek, karácso-
nyi dekorációk, könyvek, játékok és illatsze-
rek, szappanok, minden mi szem-szájnak 
ingere.  Vásárlásra csábítva keveredett a 
sült tök, a mézeskalács és a forralt bor illa-
ta és még kézművesedhettek is az ügyes 
kezű gyerekek a Tápiógyörgyei Diákokért 
Egyesület jóvoltából. Az alkalom elmaradha-
tatlan kellékét a betlehemet a kis Jézussal, 
Máriával, Józseffel és persze a pásztorokkal 
és a három királyokkal, a Kastélykert Óvo-
da biztosította. Az adománygyűjtésen túl a 
vásár legnagyobb eredménye az a sok be-
szélgető, mosolygó, picit megpihenő ember, 
akikkel találkozhattunk a délután folyamán.

A karácsonyi rendezvénysorozat ré-
szeként a szervezők négy vasárnap vár-
ták-várják az iskola előtti adventi koszorú 
gyertyagyújtására az érdeklődőket. Meghitt 
és felemelő pillanatokat tölthettünk el ezen 
alkalmakon. Példaértékű összefogással és 
odaadással készültek óvodásaink, iskolása-
ink és hitközségünk tagjai hétről-hétre a cse-
pergő eső vagy a dermesztő szél ellenére 
is. Az a megtapasztalás, hogy vasárnapról 
vasárnapra egyre duzzadt az érdeklődők 
száma bizonyíték, hogy szükség van az 
ilyen közösségépítő programokra. Bízva a 
szervezők hagyományteremtő szándékában 
és a közösség akaratában, jövőre ismét ta-
lálkozhatunk az ádventi várakozás idejében. 

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és 
békés, boldog újévet kívánok mindenkinek!

Tápiógyörgye Község Önkormányzata 
2010. december 20-án döntött a Faluújság, 
valamint az önkormányzati honlap szerkesz-
tőbizottságának létrehozásáról. A képviselő-
testület 2011. február 14-én az önkormányzati 
ciklus négy éves időtartamára főszerkesztőnek 
Németh Csabát, a szerkesztőbizottság töb-
bi tagjának Füle Zsuzsannát, Józsa Lászlót, 
Molnár Zsoltot és Móricz Józsefet nevezte ki. A 
későbbiekben Móricz József a lap technikai dol-
gozójává vált, helyére Szabó Erika Művelődési 
Ház vezető nyert megbízatást. 

A szerkesztőbizottság munkája során né-
hány tartalmi és technikai újítás bevezetésével 
igyekezett a minőségi újságírás és lapszerkesz-
tés elvárásainak megfelelni. A törvény által előírt 
ISSN nyilvántartási szám beszerzésével, a házi 
tördelés önkéntes felvállalásával, a húsz olda-
las átlagterjedelem megtartásával, valamint a 

hirdetési bevételek növelésével jelentős anyagi 
költséget sikerült az önkormányzat számára 
megtakarítania. Az újság külső megjelenésé-
ben a rendezett hasábok kialakítása, az azonos 
betűtípus és betűméret alkalmazása, a képek 
és illusztrációk arányos mennyiségű és eszté-
tikus elhelyezése volt a kitűzött cél. A rovatok 
kialakítása – önkormányzati hírek, helytörténet, 
kultúra és közélet, sport, fizetett hirdetések – a 
hasonló tartalmi elemek csoportosítását szol-
gálta. A tartalom gazdagításának érdekében 
született a rendszeres interjúk készítésének 
ötlete, melyek során számos közéleti személyt 
– köztük az önkormányzat képviselő-testületé-
nek tagjait – sikerült az olvasótábor számára 
megszólítani.

A Faluújság szerkesztőbizottságának meg-
bízatása 2014. október 12-én véget ért. Az ön-
kormányzati törvény előírásának megfelelően 

Németh Csaba megválasztott önkormányzati 
képviselő összeférhetetlenségi okok miatt nem 
folytathatja tovább főszerkesztői és szerkesztői 
tevékenységét. Az új szerkesztőbizottság kine-
vezése az önkormányzat képviselő-testületé-
nek hatáskörébe tartozik. 

A volt szerkesztőbizottság nevében e sorok 
között szeretném megköszönni azon olvasók 
visszajelzését, akik építő kritikájukkal, támoga-
tó elismerésükkel segítették a tagok munká-
ját. Külön köszönet azok számára, akik „külső 
munkatársakként” rendszeresen vagy alkalom-
szerűen elküldött cikkeikkel gazdagították az új-
ság tartalmát. Kívánom, hogy a jövőben felálló 
szerkesztőség új ötleteivel, a kultúra és közélet 
iránti nagyfokú érdeklődésével, az olvasók igé-
nyeinek még teljesebb kielégítésével, a község 
lakóinak mind teljesebb megelégedettségével 
tudja végezni eredményes működését.

Befejezte működését a szerkesztőbizottság
Molnárné Szabó Szilvia

Németh Csaba
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Az 1960-as évek közepén, a konszolidá-
ció sok apró jele és a kulturális élet tétova 
színesedése, gazdagodása idején Pest me-
gyében is egyre több kezdeményezés tere-
bélyesedett. Avangard kiállítások, műked-
velő színházi produkciók, kórus találkozók, 
a Szentendrei Teátrum, Visegrádi Napok, a 
Fóti Ősz, a váci Vox Humana nemzetközi 
babérjai, a népi és nemzetiségi kultúra fesz-
tiváljainak anyagi, erkölcsi támogatása, letil-
tott írók, költők sűrűsödő író-olvasó találko-
zói, Németh László, Illyés Gyula drámáinak 
bemutatása, Déry, Örkény, Tamási Áron kö-
tetei, egy-két emigrációból hazatért művész 
letelepedésének segítése, Amerigo Tot, Vic-
tor Vasarely műveinek kiállítási lehetősége, 
Solti György, Doráti Antal koncertjei, Páger, 
Jávor hazatalálása, később Nemeskürthy: 
Rekviemje, Szent-Györgyi Albert hazalá-
togatása  - mind-mind olyan jeget olvasztó 
momentumok, események voltak, amelyek 
segítették a magyar kulturális élet progresz-
szív hagyományainak továbbélési lehető-
ségét. Ebben a légkörben kezdődött a Pest 
megyei Zenei Hetek rendezvény-sorozata, 
amelynek egyik kiemelkedő eseménye volt 
Lehotka Gábor orgona koncertje a váci 
Fehérek Templomában, a Vox Humana 
közreműködésével. Nagy sikere volt, amit 
csak fokozott az a meglepetés, hogy ked-
ves útbaindítójának, Pikéthy Tibornak, a 
váci dóm karnagyának egyik legsikerültebb 
művét is bemutatta ezen alkalommal. A 
görcs akkor állt be, amikor Bánk József váci 
püspök polgári öltözékében besétált temp-
lomának padsoraiba, megtisztelve a kez-
deményezést, a koncertező fiatal váci orgo-
naművészt, Pikéthy Tibor egyházi zenész 
emlékét. Az újságíróknak témát, a szerve-
zőknek fegyelmit, a művésznek megyei le-
tiltást jelentett a templomi viharos taps, ami 
annak idején még nagy formabontásnak, 
tűntetésnek számított. Az újságírók bátor 
kiállása, Aczél kézlegyintése és külföldi tu-
dósítók jelentései alapján több meghívást 
kapott Belgiumból, Franciaországból és ak-
kor még Nyugat-Németországból. Külföldön 
turnézott nagy sikerrel. Ekkor írtam én egy 
levelet Vácra, a Vám utca 6-ba, és a közsé-
gi vezetéssel, Apát úrral egyeztetve hívtam 
meg Györgyére egy koncertre. Ennek is volt 
előzménye, mert Szolnoky János csongrádi-
esperes plébános és Gergely Ferenc a Ze-
neakadémia orgonista professzora baráti vi-
szonyban voltak, ezért tisztelte meg egyszer 
már Györgyén egy hangversennyel Gergely 
Ferenc Apát Urat. Ennek lett folytatása az 
a koncert, amit Lehotka adott 1969. június 
22-én délután 16 órakor Kőrössy Marianne 
énekművész közreműködésével, Apát Úr 
bevezető köszöntésével. Műsorán szere-
pelt: Bach: C-dur Concerto, Daquin: Három 
Noel, Handel: Két ária a Heraklés c. orató-
riumból. Bach: Négy kis preludium és fuga, 
Pikéthy Tibor:Karácsonyi fantázia, Schubert: 
Ave Maria, Bach: d-moll toccata és fuga c. 
műve. Aztán koncertet adott Lehotka 1971. 
május 30-án, 1972. június 11-én, 1973. jú-
nius 3-án Lugosi Melindával, 1974. július 

14-én Sziklay Erika énekművésszel, 1984. 
november 12-én, 1997. július 27-én Simai 
László trombita művésszel. Az orgona na-
gyon rossz állapotba került, a svájci testvér- 
település polgárainak komoly anyagi támo-
gatása ellenére sem tudott megújulni, mert 
egy hozzá nem értő „szakember” kályhacső 
ezüsttel bekente a sípokat és a közadako-
zást mai terminológiával „lenyúlta”. Legtöbb 
esetben ezeken a györgyei koncerteken 
Lehotka azokból a Bach számokból válo-
gatott, amelyek külföldi hangversenyeinek 
repertoárján éppen akkor szerepeltek és 
a közreműködő művész kívánságát kellett 
még figyelembe vennie – kisérőként.

Ezeknek a koncerteknek híre ment a 
Tápió-vidéken, a Jászságban, Szolnokon, 
Budapesten és egyre többen utaztak Györ-
gyére, erre az eseményre. A hallgatóság 
többségében györgyei zenét kedvelők sora-
iból tevődött össze, de egy kicsit a környék 
értelmiségieinek találkozója is lett, élen a 
Nagykátára száműzött Törley család aprajá-
val-nagyjával. A falu vezetésének kurázsija 
nagyban hozzájárult a templomi koncertso-
rozat sikeréhez, addig volt érdekes, amíg 
ideológiai ellenérzés kísérte a hangverse-
nyeket, de a járási vezetők is csak azzal 
fenyegették meg a tanácselnököt, hogy 
öt hold kaszálni valóval többet mérnek ki  
bűntetésül. Újságok méltatták a györgyei 
orgonakoncertek egymásutánját, és Szuhay 
Adél a györgyei könyvtár vezetőjének kéré-
sére a Györgyei Hírmondó 1990. decemberi 
számában Lehotka Gábor leírta györgyei 
emlékeit:

„Orgonakoncertek Tápiógyörgyén. Régi 
érzés él még bennem: emberekkel talál-
kozva mindig úgy érzem, hogy én vagyok a 
fiatalabb, pedig már gyakran kiderül, hogy 
ez nem így van, sőt történeteimet mesélem 
ismerőseimnek és a múlton elmélkedem. 
Ezt annak ellenére teszem, hogy változat-

lanul vallom: a jelent kell optimálisan alakí-
tani, hogy a jövő perspektívikus legyen és, 
hogy a múlt tartalmassá váljon. A tartalmas 
múltra persze még mindig csak jövő időben 
tudok gondolkodni, noha egyre több törté-
netem már múlt a múltban. Ezek közé tarto-
zik a tápiógyörgyei szerepléseim története 
is, amiről már egy novellát is lehetne írni, 
de erre nem tudok vállalkozni, ezért inkább 
csak mesélek róla azoknak, akiket az ügy 
valaha érintett. Vácott, szülővárosomban 
mindig mindenből probléma keletkezett 
vagy azért, mert valami létrejött, vagy azért, 
mert valami nem jött létre. Mindenesetre 
kezdő koromban a Fehérek templomában 
két orgonakoncert – közreműködésemmel – 
létrejött. A másodikon a Vox Humana ének-
kar is énekelt Maklári József vezényletével. 
Ezután jött a probléma, ami feltételezhető-
en a „körökben és rendekben” okozhatott 
gondot, én csupán annyit érzékeltem, hogy 
több koncert lehetőségem nem volt a Fehé-
rek templomában. Évek múlva tudtam meg, 
hogy Galambos Ferenc tanár úrnak az ügy 
miatt még állást is kellett változtatnia, mert 
mint tanácsi dolgozó támogatta a koncerte-
ket.

Már az Országos Filharmónia szólis-
tája voltam, amikor gyönyörű kéziírással, 
költőien megfogalmazott levelet kaptam, 
melyben a levél írója a váci eseményekkel 
kapcsolatban együttérzéséről biztosított, sőt 
kárpótlásképpen tápiógyörgyei szereplésre 
hívott meg. Az együtt érzés meglepett, mert 
én már rég elfelejtettem a váci koncerteket, 
sőt azt is, hogy nem kaptam tanári állást a 
váci zeneiskolában. A felkérésnek persze 
örültem, de a felkérés elfogadását az orgo-
na előzetes megtekintésétől tettem függővé. 
A lelevelezett időpontban László öcsémmel 
elindultam Tápiógyörgyére, hogy az orgonát 
megtekintsem. Abban az időben még 3,- ft. 
volt egy liter benzin, tehát nem jelentett 
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gondot, a kirándulás kellemesnek igérkezett. 
Amikor a helységnévtábla feltűnt és a kere-
sett címet aktatáskámból elő szerettem vol-
na venni, kiderült, hogy otthon felejtettem. 
Sem a név, sem a cím nem jutott eszembe. 
Az első ember akitől felvilágosítást kértem – 
körülményesen elmondva utazásom célját – 
rögtön rávágta: ez a Dini lesz, mert ebben 
a faluban csak ő csinál valamit. Ilyen névre 
azonban nem emlékeztem, ezért tovább ér-
deklődtem és másodszor is Dinihez irányí-
tottak, mostmár az utcát és a házszámot is 
megmondták. Nem volt mit tenni, Dinit meg-
kerestem, akiről kiderült, hogy Bihari József 
magyar szakos tanár és ő az akit keresek. /
Bihari úr jelenleg a Pest megyei Múzeumok 
igazgatója./ Hadd ne részletezzem a Bihari 
családdal első szivélyes találkozásunkat, az 
évtizedeken keresztül tartó együtt működést, 
barátságot. Viszont szót kell ejteni az orgo-
náról. Az igen szerény pneumatikus falusi or-
gona új korában sem lehetett valami csoda, 
hát még akkor, amikor először kipróbáltam, 
mert gondozva, karbantartva bizony nem 
volt. Az első koncert jól sikerült. Az orgonát 
megjavították, az emberek örültek,  persze 
én is, hisz nem minden nap adatott meg 
életemben, hogy annyi szeretettel vegyenek 
körül – a plébános úrtól a tanácselnökig be-
zárólag, – mint ebben a faluban.

Az első szereplést több is követte, köz-
reműködőket is hívtam, /pl. Sziklay Erika, 
Lugosi Melinda. Nagy Majon Zsolt stb./  de 
számszerint már nem emlékszem, hogy 
hányszor is  játszottam Tápiógyörgyén ? Ez 
a falu ritka szigete volt életemnek, ahol az 
érdekek nem ütköztek, ahol a konkurencia 
harc nem dúlt, ahol csupán az orgona rakon-
cátlankodott néha. Talán a harmadik vagy 
negyedik alkalommal játszottam itt, amikor 
a koncert kezdés után 10-15 percre füst 
szagot kezdtem érezni. Fél óra múlva már 
nemcsak a szagot lehetett érezni, hanem 
látni lehetett a füstöt is, sőt 45 perc után le 
kellett állnom, mert elfogyott az orgona leve-
gője. Hosszas szünetre kényszerültünk, de 
közkívánatra az orgonamotor pihentetése 
után az utolsó számot még eljátszottam. Ma-
gasrendű, nagyszerű élményben is részem 
volt Tápiógyörgyén. Közismert, hogy Bihari 
úr a képzőművészetet odaadóan támogatja, 
a képzőművészeket segíti és ezen sokrétű 
tevékenysége közepette Barcsay Jenőnek is 

kiállítást szervezett a faluban. Az idős  mes-
tert emlékezetes ünneplésben részesítette a 
falu apraja-nagyja, nekem pedig az a meg-
tisztelő feladat jutott, hogy Barcsay mester 
tiszteletére koncertet játszhattam Tápiógyör-
gyén, a templomban. Felejthetetlen élmény 
volt! Még szót kell ejtenem az utolsó györgyei 
szereplésemről, amelynek bevételét az er-
délyi magyarok megsegítésére ajánlottuk fel. 
Még „előttem az élet”, a múlton való elmél-
kedést befejezem és érdeklődéssel tekintek 
a jövőbe, hogy most, amikor már nem kell 
félni a templomtól, a „ köröktől és rendektől” 
– megjelennek-e a kevésbé bátor, de tehet-
séges Bihari József tipusú művészetpárto-
lók, akik pozitív tettekkel, a társadalom biz-
tosította új lehetőségekkel is élve, nemcsak 
a gazdaság, hanem a kultúra menedzselését 
is európai szintre emelik Magyaroroszágon.  
Vác, 1990. december 1.”

Ezt már sajnos nem érhette meg, mert 
hetvenegy évesen, hosszú betegség után 
2009. december 29-én szülővárosának 
kórházában elhunyt. Györgyeí koncertjei-
nek emlékét idézhetik azok, akik részesei 
voltak ezeknek a hangversenyeknek. Szá-
mára a legnagyobb élmény az volt, amikor 

a Notre Dame kupoláiban az általa játszott 
preludiumok hangtömbjei visszhangzottak, 
kergették egymást, de ugyanolyan szívesen 
emlékezett vissza Szolnoky Apát Úr kedves 
vacsora meghívásáira is – még a régi plébá-
nia ebédlőjében. Ma már csak emlékét, mű-
vészetét őrzik azok a  nagy példányszámban 
megjelent lemezei, CD-felvételei, kompozí-
ciói, a Vigadó, a Zeneakadémia, a Dohány-
utcai zsinagóga orgonája, az orgonáról írott 
három könyve, sok-sok tanítványa, hiszen 
Liszt-díjas, érdemes művészként 1990-ben 
a Köztársasági Elnök a  Zeneakadémia tan-
székvezető egyetemi tanárává nevezte ki. 
Emlékidéző az a száztíz levél, dokumen-
tum, amelyet a Vác Városi Levéltár Lehotka 
Gyűjteményének adományoztam ebben az 
évben, amikor hetvenöt éves lett volna és 
egy konferencia keretében idézték életét, te-
vékenységét Vácott – egy kicsit szégyenkez-
ve,- mert szülővárosa nem találta méltónak 
a Díszpolgári kitűntetésre és a polgármester 
ezt szomorúan el is mondta koporsója felett. 
Mi kegyelettel emlékezünk egyéniségére, 
művészetére, a faluban töltött napjaira, mert 
gazdagított bennünket, és erre csak hálatelt 
szívvel gondolhatunk.

Id. Varró István, Bihari József, Lehotka Gábor

Bihari József

Torockón járt a györgyei Mikulás
Idén decemberben ismét Torockón járt a 

tápiógyörgyei Mikulás, aki az elmúlt évek-
hez hasonlóan Bócsa, Csömör, Tápiógyör-
gye és Üllés testvértelepülések nevében 
csomagokkal ajándékozta meg a torockói 
és torockószentgyörgyi óvodák és iskolák 
gyermekeit, valamint a helyben dolgozó 
pedagógusokat és kisegítő személyzetet. 
A magyarországi küldöttségek újonnan vá-
sárolt nyomtató és fénymásoló eszközö-
ket, citera hangszereket is adományoztak 
az oktatási és nevelési intézményeknek. A 

tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság a 
fentieken túl tartós élelmiszercsomag-

gal – liszt, száraztészta, édesség – segítette 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által To-
rockón működtetett Kis Szent Teréz Gyer-

mekotthon lakóit. Az egyesület nevében e 
sorok közepette szeretném megköszönni a 
torockói és torockószentgyörgyi gyerekek, 
valamint a gyermekotthon számára nyújtott 
felajánlásokat. Név szerint Ábrók József-
né, Balázs László, Czerván Enikő, Falusi 
Tamás, Jana Zoltán, Meleg Sándor, Meleg 
Sándorné, Komáromi Gyula, Kőszegi Lász-
ló, Kőszegi Lászlóné, Menkó István, Németh 
Anna, Német István, Petró Katalin, Polyák 
József, Pócz Péter, Tóth Attila, Tóth Terézia, 
Varró József, Varró Józsefné, Varró László 
számára tartozunk köszönettel.

Németh Csaba



1944 őszén a 2. világháború befejező szaka-
szához érkezett, amikor Tápiógyörgye lakossága 
közvetlenül is megtapasztalhatta annak súlyos 
borzalmait. A község férfi lakosságának nagy 
része ekkora már bevonult katonának, zömmel 
csak az idősebbek és a 20 év alattiak marad-
tak itthon. Ez utóbbiak 12 éves koruktól katonai 
előképzést kaptak a leventeintézmény kerete-
in belül.  A front már közeledett, amikor őket is 
mozgósították, majd az értelmetlen harc folyta-
tására felhasználták. A falu korosabb lakóinak 
emlékezetében mostanáig él az a nap, amikor a 
fiatalokat apáik korosztályával együtt a németek 
elhurcolták. 

1944-ben mindenki számára nyilvánvalóvá 
vált, hogy Németország és szövetségesei a 
második világháborút elvesztették. Az előretörő 
szovjet csapatok szeptemberben átlépték a ma-
gyar határt, decemberben pedig Budapest ost-
romához készülődtek. Ez év március 19-én az 
ország német megszállás alá került, majd a kor-
mányzó október 15-i sikertelen kiugrási kísérletét 
követően, Szálasi Ferenc nemzetvezető és a 
nyilaskeresztes párt kezébe került a hatalom. Az 
új vezetés a német szövetség megtartása mellett 
a végsőkig való kitartásra buzdított, melynek ér-
dekében a fiatalságot is hajlandó volt feláldozni.

Szálasi és hívei, akik megszállottként még 
mindig a németek végső győzelmében hittek, 
legfontosabb feladatuknak az ország háborús 
erőfeszítésének a végletekig való fokozását tar-
tották. 1944 novemberében a nyilas kormány 
totális mozgósítást rendelt el. Elvileg mindenkit 
harcba szólítottak, aki már betöltötte a tizenne-
gyedik életévét, és még nem múlt el hatvan. A 
hadra fogható korosztályokat – köztük a leven-
téket ‒ Németországba kívánták küldeni, ahol 
kiképzőtáborokban edzve, német fegyverekkel 
felszerelve akartak belőlük újabb hadosztályokat 
felállítani, hogy majdan kivegyék részüket az oro-
szok által „ideiglenesen” megszállt országrészek 
visszafoglalásában.

Az országban történteknek megfelelően, Tá-
piógyörgyén is megkezdődött a 17 éven felüli 
és idősebb férfiak mozgósítása. A tömeges szö-
késtől félve csak a behívást megelőző napon hir-
dették ki annak pontos dátumát. Aki nem jelent-
kezett, a behívást megtagadta, annak statáriális 
bíróságot, akár azonnali halálbüntetést helyeztek 
kilátásba. A szigorú összeírás ellenére, mégis 
többen próbálták menteni helyzetüket, a súlyos 
kockázatot vállalva hamis életkort diktáltak be 
vagy a külterületi tanyákon, szőlőkben elbuj-
dosva kerestek menedéket a nehéz napokban. 
Faragó Béla levente főoktató, későbbi iskolaigaz-
gató az alábbi sorokban emlékezett a vészterhes 
időkre: „1944. november 1-jén a községházán 
megszűnt az elöljáróság munkája. A felsőbb ha-
tóság elrendelte, hogy a község értékes iratait 
szedjék össze, rakják ládákba és készítsék elő 
úgy, hogy hosszabb kocsizás alatt sem sérülhes-
senek meg. Az akkori bíró és vezető jegyző min-
dent a rendelet értelmében előkészített. Várták 
a rendelkezést, hogy mikor kell indulni és merre 
kell menni. Nem sokáig kellett várni. November 
2-án menni kellett. Felrakták a ládákat egy na-
gyobb kocsira, leterítették vízmentes ponyvával, 
majd felült a kocsira a vezető jegyző is. Amikor az 
elöljáróság elment a községházáról a németek 
viselkedése óráról-órára felháborítóbb lett. Egy 

nap sem telt el, behívatták a bírókat és megpa-
rancsolták nekik, hogy a leventeköteles fiatalokat 
hívják be. Mit volt mit tenni, a bírók behívatták a 
fiatalokat. Összejött 25-30 fiatal. Ekkor a német 
parancsnok felszólította az éppen már indulóban 
lévő csendőrparancsnokot, hogy két német őr 
segítségével kísérje a fiatalokat Tápiószelén át 
Budapestre. A helyzet nem volt valami biztató. 
Az orosz légierő állandóan támadta a községet, 
mivel itt nagyobb létszámú német katonaság volt. 
Ilyen állapotok voltak, amikor a fiatalok elindultak. 
A csendőrparancsnok felvilágosította a fiatalokat, 
hogy repülőgép támadás esetén szaladjanak 
szét, a környező szőlőkben tűnjenek el. A falutól 
3-4 km távolságra jutottak el, amikor megjelent 
az orosz repülőgép és géppuskatüzet nyitott a 
leventék felé. A leventék követték a csendőrpa-
rancsnok tanácsát, szétfutottak és elrejtőztek a 
szőlők között.” 

A férfiak elhurcolásáról maguk a leventék is 
megemlékeztek. Nagy Ernő édesapjával együtt 
kellett, hogy megjelenjen a községházánál: 
„Tizenhét éves voltam, amikor megkaptam a 
behívót. Az apám nem tudott hasznos tanácsot 
adni, hogy menjek-e vagy maradjak. Rám bízta 
a döntést. Nekem az volt a tervem, hogy a Ma-
dár utcában rejtőzök el egy barátomnál, akinek 
az apja elküldött, mert félt, hogy katonaszöke-
vény bújtatásáért lelövik. Végül haza mentem, a 
padláson lapultam, amíg elmentek a németek. A 
faluból különböző időben kettő csoportot indítot-
tak el a Szőlő úton. Az összegyűjtött férfiaknak 
háromnapi élelmet kellett magukkal vinniük. A 
menetet többen lovaskocsival kísérték, Czédulás 
András és az apám is köztük volt. Az apám akkor 
55 éves volt, neki kellett a csomagokat szállíta-
nia. A menet már a külsőmezői iskolán is túljutott, 
amikor a fiatalok lefegyverezték az őket kísérő 
német fegyveres őrt. Ekkor sokan szétfutottak, el-
bújtak a szőlőkben található kunyhókban. Amikor 
az apám meglátta, hogy lefogták az őrt, ledobál-
ta a csomagokat a kocsiról, majd visszafordult a 
falu felé. A Szőlő úton lakott egy nagynéném, ott 
tudott elbújni. A leventék egy része elmenekült, 

szétfutott, aki maradt, azokat a német őr tovább 
kísérte. Az őrnek visszaadták a fegyverét, ám 
a lőszert elvették tőle. A bombázás a második 
csoportot érte, ami még csak a Korhány-halom 
környékén járhatott.”

Nehezebb sors várt azokra, akik a németekkel 
maradtak és tovább mentek nyugat felé. Dömők 
Pált később a harcokban is bevetették: „Tulajdon-
képpen előzménye nem volt különösebben. Mi 
leventék kaptunk egy értesítést. Nem is tudtunk 
róla, hogy délelőtt már egy csoportot elvittek. Ti-
zenkilenc éves voltam akkor, én sem gondoltam, 
hogy ide jutok. Az volt a helyzet hogy egy riadó-
láncon keresztül értesítettek bennünket. Ez úgy 
működött, hogy én a hozzám legközelebb eső le-
ventét értesítettem, aztán pedig ő a hozzá legkö-
zelebb lakót, s ez így nagyon gyorsan végigment 
a falun. Rövid idő alatt értesültek az idősebb 
leventék. Mi akkor már az ősszel mentünk vol-
na sorba. A levente otthonban volt a gyülekező, 
ahonnan zárt rendben mentünk át a községhá-
zára. Akkor már több frontot járt vagy katonaviselt 
ember is volt ott. Olyan is volt, aki be sem ment, 
hanem elbujdosott. Ott volt egy német zenekar, 
amely nagyon szépen muzsikált. Aztán volt egy 
kis beszéd. Arról nem volt szó, hogy el kell menni 
csak, csak arról, hogy mi a hazafias kötelesség. 
Aztán egyszer csak körülfogtak bennünket. So-
rakozó! A parasztkocsik már akkor ott álltak. Az 
öreg Czédulás Laci, az öreg Garazsinak a fo-
gatja, Bezzeg Jóska és a többiek. A falu szélén 
felpakoltatták a holmikat a kocsikra, s elindítattak 
bennünket a Szőlő úton. Leventeparancsnok 
nem kísért bennünket, csak a katonaság. Vol-
tunk mi vagy százötvenen-kétszázan, ebben vol-
tak idősebb emberek, meg a leventék is. Voltak 
néhányan, akik önként mentek a németekkel, 
hogy az oroszok ellen harcoljanak, mások meg 
olyanok, akik éppenséggel ott voltak és hallgatták 
a zenét meg a beszédet, aztán amikor meg kör-
befogtak bennünket már nem volt szétszéledés, 
hanem sorakozó, ha öreg, ha fiatal, ha levente, 
ha nem levente, nem számított. Aztán emellett 
volt a katonaság vagy húsz-harminc fő néme-
tek, mert a délelőttieket csak hat katona kísérte. 
Mi már tudomást szereztünk akkor arról, hogy a 
délelőtti csoport szétugrott. Összebeszéltek és 
leszerelték az őröket a megbeszélt pillanatban, 
és szanaszét mentek. De minket már úgy 
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Szőlő úti menet
A leventék elhurcolása 1944-ben

Dömők Pál 1924-2014.

Petró Béla 1925-1998.
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fogtak körbe, hogy ilyesmi nem történhetett meg. 
A homokos gödör oldalán orosz gépek támad-

ták meg a csoportunkat, gépfegyvereztek meg 
kisebbfajta bombát dobtak ránk. Szétszaladt a 
jó nép, nem maradtunk csoportban, így nem sok 
kár ért. Több ló megsérült, de az emberek épség-
ben maradtak. A légitámadás után újra összeve-
rődött a csapat, nem mertek megszökni. 

Este hét felé értünk be Jászberénybe. Onnan 
Tarnaörsre mentünk, egészen Kemencéig meg 
sem álltunk. Esetleg egy éjszakára. Ott aztán ka-
tonaruhát és fegyvert kaptunk. A magyar egyen-
ruhához mi ragaszkodtunk, mert mi magyar ka-
tonák vagyunk, akkor magyar egyenruhában is 
akarunk harcolni, nem pedig németben. Volt is 
ebből egy kis perpatvar, de azért nem vitáztak 
túl sokat. A három hét alatt olyan kiképzés folyt, 
hogy a pisztolytól az aknavetőig tudnunk kellett 
mindent kezelni. Ez ment reggel hat órától este 
nyolcig. A terepkiképzés minden fajtából kaptunk 
hideget-meleget. Nem bántak velünk rosszul kü-
lönösebben, elláttak mindennel bennünket. 

Utána Kemencétől elindultunk, keresztülmen-
tünk a határon, ahol már szolgálatba helyeztek 
bennünket. A hegyek között partizánbunkerek 
voltak, imitt-amott partizán ellenállás fogadott 
bennünket. Hát ez már hozta magát, de különö-
sebben nagy dolgokba nem keveredtünk bele. 
Inkább felderítésekben vettünk részt. Aztán jöt-
tünk visszafelé Nyitrabánya, Besztercebánya 
környékén, Dolnamicsina, meg kisebb falvakon 
át, lejöttünk a Csallóközbe, átjöttünk Magyaror-
szágra, ahol a magyar hadsereg átvett a néme-
tektől. Majd Komárom védelmére beosztottak 
bennünket. 1945 tavaszán Nagyigmánd, Szőny 
környékén voltunk első vonalban az oroszokkal 
szemben, s hát onnan visszavonulás, visszavo-
nulás, visszavonulás következett. Olykor bedob-
tak egy-egy község vagy város védelmére aztán 
mentünk tovább, mert már nem volt komoly el-
lenállás, a csapatok igen csak szétzüllöttek, sze-
dett-vedett társaságból állították össze a száza-
dot, s aztán azt valahová bedobták. 

Színőnek hívták azt a falut, ahol én fogságba 
estem. Egy este vagy délután nagy légitámadást 
kaptunk, úgy hogy elég sok sebesültünk és halot-

tunk is volt. Akkor egy folyó partján összebeszél-
tünk, mert volt egy Boros nevű főhadnagyunk, aki 
azt mondta, hogy fiúk nincs értelme a harcnak és 
a vérontásnak, el van veszve a háború, itt már 
nem nyerjük meg, hiába harcolunk. Mindenki a 
saját belátása szerint cselekedjen. Majd ő is in-
tézi a sorsát, s mindenki igyekezzen hazakerülni. 
Akkor egy paraszt tanyára mentünk be. Ott egy 
öregtől kaptunk szállást az istállóban, a szénara-
kásban. Huszonegyen voltunk magyar katonák. 
Nagypénteken reggel kelt fel a nap, amikor az 
orosz előőrs a tanyához megérkezett. Akkor es-
tünk fogságba”.

Dömők Pál rövid munkaszolgálat után épség-
ben hazatérhetett szülőfalujába. Számos falubeli 
társának azonban rosszabbul alakult a sorsa. 
Füleki Sándorné közeli hozzátartozóinak törté-
netét mesélte el: „Az apámat Nagy Orbánnak 
hívták, 1903-ban született Tápiógyörgyén. 1944-
ben hajtották el a németek szomszédjával, Oláh 
Istvánnal együtt. Tanácstalanok voltak, hogy mit 
tegyenek, de végül elmentek. Őket már nem 
tudták felszerelni, egyenruhát sem kaptak. Oláh 
Istvánnak sikerült megszöknie, az apám civil ru-
hában esett fogságba másokkal együtt az Ipoly-
ság környékén. Előbb ideiglenes gyűjtőtábor-
ban voltak, majd a bevagonírozás után hetekig 
utaztak vonattal. Jasin keresztül Kazányba vitték 
őket. Egy fakitermelés közepén, a szűz erdőben 
leterelték a sok ezer embert a vonatról. Akkor 
tavaszodott már, de hidegek voltak nagyon. Az 
oroszok azt mondták nekik, ha életben akarnak 
maradni, gödröt ásnak maguknak éjszakára. A 
foglyokkal tábort építettek, abban laktak később. 
Embertelen viszonyok uralkodtak. A halottakat le-
vetkőztették, hogy a ruhadarabokat egymás kö-
zött szétosszák. Sokszor fagyott krumpliból főz-
tek nekik, de megesett, hogy az állatoknak szánt 
takarmányból készítették a kását. Télen fagy-
halál, nyáron vérhas pusztított a foglyok között. 
Tisztálkodási lehetőség szinte semmi nem volt. 
A táborban más györgyeiek is voltak: Sinka Béla, 
Molnár János, Visnyei Miklós. Az apám 1947-
ben, az aratásra jött haza. Amikor megérkezett, 
mi gyerekek nem ismertük meg. Nem is engedett 
magához közel. A ruháját rögtön eltüzelték, majd 

a szomszéd ember vágta le a haját, hogy meg-
szabadulhasson az élősködőktől. Mi kisgyerekek 
csak azután láthattuk, amikor már tisztába tette 
magát. A férjem testvére Füleki István 18 éves 
fiatalember volt, leventeként vitték el a németek. 
Három györgyei társával a Dunántúlon sikerült 
megszökniük. Egy helyen a vasúti átereszbe búj-
tak be az oroszok elöl. Miután azok felfedezték 
őket, egy kézigránátot dobtak közéjük. A férjem 
testvére és egy társa azonnal meghalt. A másik 
kettő megsebesült, de haza tudott jönni. Molnár 
István felépült, a testvére Molnár Ferenc azon-
ban rövid időn belül belehalt a sérüléseibe.” 

A Tápiógyörgyéről elhurcoltak névsorát ma 
már képtelenség lenne összeállítani. Legfeljebb 
néhány névvel lehet a fentieket kiegészíteni: 
Nagy László és Gazsi János még a Szőlő úton 
megszökött, Petró Béla Győr védelmében meg-
sebesült, a kórházi ápolást követően nem sok-
kal elengedték, Dömők János 1948. december 
24-én térhetett haza a szovjet hadifogságból. 
Kőszegi Ferencet az amerikai katonák fogták 
el. A háború végén Franciaországba került, ahol 
Hajange községben letelepedett, majd családot 
alapított és három gyermeke született. Hazaté-
rési kérvényét a magyar hatóságok többször is 
elutasították. Csak a hatvanas években költözhe-
tett vissza szülőfalujába.  

1944 őszén a háború a vége felé közeledett, 
a front mindenhol felbomlóban, a német hadse-
reg és szövetségesei állandó visszavonulásban 
voltak. A vereségek hatására a magyar csapa-
tok harcértéke állandóan romlott, sok alakulat 
feloszlott, a katonák megszöktek, eldobálták 
fegyvereiket, hazamentek vagy hadifogságba 
estek. A leventék mozgósítása a katonai szolgá-
latra az értelmetlen vérontás továbbfolytatásának 
szándékát jelentette. A háború befejezése a ma-
gyar alakulatokat a legkülönbözőbb helyen érte. 
Ausztrián át, Csehországon keresztül, egészen 
Dániáig sorolhatók a helyszínek, ahol a magyar 
hadsereg maradványai hadifogságba estek. A 
több százezer fogoly között tízezrekre tehető a 
leventekorú fiatalok száma, akik az utolsó hóna-
pokban sodródtak a háborús cselekményekbe.

Németh Csaba

Füleki István 1926-1944.
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A Vadvirág Nyugdíjas Klub hírei
Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasót, 

s kérem olvassa el a Nyugdíjas Klub ez évi 
működéséről szóló  beszámolómat!

A klub, mint civilszervezet a saját kis be-
fizetett tagdíjából és az Önkormányzattól 
kapott civilszervezeti támogatásból gazdál-
kodik. Tagjaink száma 24-27 fő között inga-
dozik. Ez lehetne több is, hiszen, ha meg-
nézem , a község lakosságának kb. 50%-a 
nyugdíjasokból tevődik ki. A környező köz-
ségekben 50-100 fő ez a szám, még a jóval 
kisebb településeken is. Ettől függetlenül 
derekasan helytállunk a kistérség klubjai 
között, ahol minden község bemutatja kul-
turális és egyéb felkészültségét. Ugyanis 
van egy évek óta működő énekkarunk és 
egy 8-10 fős tánccsoportunk. 2014. évben 
is egy előre elkészített munkaterv alapján 
működünk. A farsangi diákrendezvényeket 
évek óta támogatjuk, erőnkhöz képest. Eb-
ben az évben ez annyiban változott meg, 
hogy egész évben gyűjtjük részükre a 
REÁL-os  címkéket, melynek kapcsán elő-
segítjük a nyári osztálykirándulásukat. Ezen 
kívül állandóan gyűjtjük a flakonok kupakjait 
egy beteg kisgyerek gyógyulásának előse-
gítésére.

 Május 1-jén részt vettünk a tűzoltók ko-
szorúzásán, beneveztünk a főzőversenyre, 
s szívesen felléptünk az énekkarral a rende-
zett ünnepségen, hiszen jól esett, hogy itt-
hon is bemutathattuk tudásunkat. Májusban 
első ciklusban vendégül láttuk Nagykáta, 
Szentlőrinckáta, Tápiószőlős, Tápiószele, 
és Sülysáp nyugdíjas klubjainak tagjait (kb. 
120 fő) Szétnéztek, jól érezték magukat és 
vitték haza a virágos Tápiógyörgye barátsá-
gos lakóinak jó hírét, vendégszeretetét. Mi 
ezzel viszonoztuk meghívásukat. Szintén 
májusban részt vettünk a  Szolnoky János 

apát-plébános síremlék avatásán, valamint 
a Hősök napi megemlékezésen.

A nyár folyamán nagyon szép napsütéses 
időt kiválasztva, Cserkeszőlőre mentünk a 
gyógyfürdőbe, ahol felfrissítettük az elfáradt 
izületes, reumás csontjainkat. Később kö-
zösen megünnepeltük tagjaink névnapját, 
ahol kellemesen és jó hangulatban telt el a 
nap. Ebben nem volt hiány, s egyben betar-
tottuk Dr. úr és Dr. nő  javaslatát, hogy a jó 
hangulat, a nevetés növeli a pozitív ener-
giát, segíti a gyógyulást. Októberben részt 
vettünk, énekkarunkkal felléptünk a községi 
nyugdíjas napon.

November 7-én ismét vendégül láttuk a 
kistérség további községeit: Szentmárton-
káta, Tápióbicske, Tápiószőlős, Tápiósze-

cső, Sülysáp II és Farmos. Mindezt csak 
segítséggel, illetve támogatással tudtuk 
megvalósítani. Támogatóink voltak az év 
folyamán: ÁSZ-GÁZ Kft. Vancsik László, 
Kiss Malom Kft. Meleg Sándorné, ARO  üz-
let Varró László, REÁL üzlet Varró István 
és Bálint Attila, Vágány György cukrászok. 
Ezennel megköszönöm a Képviselő-tes-
tület  támogatását, a felsorolt támogatóink 
segítségét és nem utolsó sorban tagjaink 
egész évi lelkes hozzáállását.

Ezúton kívánok a magam és a Nyugdí-
jas Klub  tagjai  nevében a község minden 
lakosának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Békés, Boldog Új Évet!

Suba Istvánné

50 éves általános iskolai találkozó
„Mikor búcsút mondunk az iskolának,

Úgy telt el ötven év, hogy nem láttalak.
De sokszor megkérdeztem gondolatban:

Ki, merre járhat a nyüzsgő világban?
Ötven év! Még kimondani is nehéz,

Nem hogy megélni jót, avagy szenvedést.”
(Kerti Erzsébet)

2014. szeptember 20-án ünneplőbe 
öltözött hölgyek és urak gyülekeztek a 
tápiógyörgyei iskola udvarán, akik 1956 és 
1964 között végezték itt általános iskolai 
tanulmányaikat. Mindenki mosolygósan ér-
kezett és megkezdődött a találgatás. Te ki 
vagy? A válasz helyett jött a visszakérde-
zés, majd az „újra ismerkedés” után elfog-
laltuk helyünket a kijelölt teremben.

A jelenlévő tanárok - Bihari Józsefné, Dr. 
Miskolczi Tamásné és Kállai Vilmos - kö-
szöntése után a gyertya lángjára figyelve 
kegyelettel emlékeztünk meg elhunyt taná-
rainkról és diáktársainkról, akik már nem 
jöhettek el a találkozóra, csak emlékünk-
ben élhetnek tovább.

Tanáraink kedves szavai után mindenki 

röviden elmondta a saját ötven évének rö-
vid történetét. A beszámolók után a Kastély 
Étteremben fehér asztal mellett folytattuk a 
beszélgetést és ünnepeltük a viszontlátás 
örömteli pillanatait, elevenítettük föl a gyer-
mekkori emlékeket, közös élményeket.

Köszönet Tanárainknak és Diáktársaink-

nak az együtt töltött órákért, de köszönet 
jár Petrovics Józsefné Nagy Máriának, 
Barna Istvánné Menkó Júliának és Molnár 
Bandinak, akik fáradtságot nem ismerve 
szervezték meg a találkozót.

Héjja István
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A Tápiógyörgyei Diákokért Egyesületről
Szeretnék néhány mondatot írni az 

egyesület munkájáról, egyúttal eleget 
téve törvényi kötelezettségünknek is. 
2010 februárjában tizenketten össze-
gyűltünk a nevelői szobánkban, és el-
döntöttük, hogy alapítunk egy egyesüle-
tet. Égető szükségét éreztük annak, hogy 
legyen az iskolának egy civil szerveződé-
se, amely törődhet a tehetséges gyere-
kekkel, szervezhet tanórán kívüli progra-
mokat, és előteremtheti a meghatározott 
célokhoz az anyagi forrást.

Azért egyesület, mert ez tűnt a legegy-
szerűbb megoldásnak, hiszen semmiféle 
tőkénk nem volt, a tizenkét tagdíjból kel-
lett gazdálkodnunk, másfajta szervezet 
alapítása komolyabb anyagi terhet jelen-
tett volna. Ez sem volt túl egyszerű. Az 
első két évben könyvvásárral próbáltunk 
tőkét szerezni, karácsony előtt börzét 
szerveztünk, a papírgyűjtéseket is mi 
szerveztük.

A 2013-14-es tanévben volt igazán 
lehetőségünk először arra, hogy meg-
valósítsuk törekvéseinket. Ehhez igazán 
nagyszerű segítséget kaptunk a szülői 
munkaközösségtől, hiszen velük együtt 
szerveztünk két iskolai rendezvényt, 
amelynek a bevételéből gyereknapon 
egy igazán színvonalas programmal ked-
veskedtünk az összes györgyei diáknak. 
A tanévzáró ünnepélyen minden osztály-
ból egy tanulónak pedig strandbérletet 

adtunk közösségi vagy tanulmányi mun-
kájáért.

Nagyon büszkén mondhatom el, hogy 
a személyi adó felajánlható részéből kö-
zel 90 000 Ft érkezett a számlánkra, és 
ezzel a györgyei civil szervezetek között 
a harmadik helyen állunk.

ITT SZERETNÉM AZ EGYESÜLET 
NEVÉBEN MEGKÖSZÖNNI MINDEN-
KINEK, AKI NEKÜNK AJÁNLOTTA FÖL 
ADÓJÁNAK 1% ÁT!

Az idei tanévben folytatjuk a szülőkkel 
a bulik szervezését, részt veszünk a köz-
ségi adventi vásáron, és ismét megszer-
vezzük a papírgyűjtést, ha erre módunk 
lesz. Szeretnénk továbbra is tehetséges, 
szorgalmas, segítségre szoruló diákjain-
kat támogatni, színvonalas programokkal 
gondoskodni a szabadidő tartalmas eltöl-
téséről.

Az egyesület tagjai: Gálné Dömők 
Gyöngyi, Izsold Dénesné, Lévai György-
né, Miskolcziné Muzsalyi Éva, Nagy 
Lászlóné, Pintér Irén, Szarvas Józsefné, 
Teréki Katalin, Tóth Lászlóné, Vágány 
Antalné, Vargáné Nagy Éva nevében 
kívánok mindenkinek békés, boldog ün-
nepeket, sikerekben gazdag újesztendőt:

Varró Gáborné,
a Tápiógyörgyei Diákokért

Egyesület elnöke

Halloween buli
2014. november 7-én iskolánkban a Tápió-

györgyei Diákokért Egyesület és a Szülői mun-
kaközösség szervezésében megtartottuk a ha-
gyományos Halloween bulinkat. 

A diákok a héten szorgosan készítették a 
dekorációt technika órán és délutánonként, és 
izgatottan készültek a karaoke-versenyre. Pén-
tek délután 4 órától gyülekeztek a gyerekek a 
kidekorált iskolában, és egyből megrohanták 
a finomságokkal roskadásig pakolt asztalokat, 
amit köszönünk a segítő szülőknek. 

A délután első programja a várva-várt Kara-
oke verseny volt, mely két meglepetéssel kez-
dődött. Legelső fellépőként Bozóki Boldizsár 
7.a osztályos tanulónk lépett fel saját rap-szer-
zeményével, ezzel megadta az alaphangula-
tot. Utána a vállalkozó kedvű tanárok „kórusa” 
lepte meg a diákokat az Iskolatáska című dal 
előadásával. Kitörő taps volt a jutalmuk. Az 
alsó tagozatosok előadásai következtek, akik 
nagyon ügyesen, bátran léptek színpadra. Az 
igazi verseny az 5.a osztály előadásával kez-
dődött, majd sorban minden osztály képviselői 
elénekelték kedvenc dalukat. A technika ördö-
ge megtréfált minket a verseny alatt, de sikerült 
gyorsan elhárítani a problémát. A programok a 
verseny után folytatódtak. Volt seprűtánc,  tök-
faragás,  a nyolcadikosok szervezésében kü-
lönböző játékok, ijesztő sötét labirintus, célba 
dobás, arcfestés. Senki nem unatkozott.

Az aulában Molnár Péter és Mohácsi Bence 
jóvoltából egy nagyon jót táncolhattak a gyere-
kek és tanáraik. Köszönjük a szervezőknek és 
a segítőknek! Az iskola vezetése

Előkelő helyezés 
matematikaversenyen

2004-ben óbudai iskolákban indították, 
majd 2009-re vált országossá a Bolyai 
Matematika Csapatverseny, amelynek 
célja, hogy a tanulók közösen összedol-
gozva oldjanak meg problémákat. Két 
7. osztályos, két 8. osztályos csapatunk 
vett részt a megyei/ körzeti  versenyen. 
Az egyik hetedikes csapatunk 6. helye-
zést ért el, így meghívást kapott a buda-
pesti Szent István Gimnáziumban rende-
zett ünnepélyes eredményhirdetésre. A 
csapat tagjai: Jablonkay Tamás, Kamuti 
Levente, Miskolczi Alexandra és Molnár 
Milán voltak.

Gratulálunk a győzteseknek a sikeres 
szerepléshez!

Lévai Györgyné
matematika tanár

Szavalóverseny a 
Könyvtárban

Az alsó tagozatos munkaközösség min-
den évben novemberben rendezi meg az 
alsó tagozatos vers- és prózamondó ver-
senyt. Nagy volt az érdeklődés és még na-
gyobb az izgalom, amikor egy esős délután 
összegyűltünk a könyvtárban. Rendkívül 
szép irodalmi alkotásokat adtak elő a gyere-
kek, amelyek azt bizonyították, hogy tehet-
ségesek és jó a fellépésük. Aki versben adja 
át gondolatait, érzéseit a közönségnek, az 
igen gazdagnak érezheti magát. Legyen hát 
a vers mindenkié! Jövőre találkozzunk újra!

Helyezettek: 1.-2. osztály: 1. Faragó Bo-
tond, 2. Farkas Csenge, Molnár Anett Liza, 
3. Ohnsorge Beáta Liza, 3.-4. osztály: 1. 
Nagy Endre, 2. Varga Natália, Nagy Márton, 
3. Bagyinszki Nikolett, Kazinczi Martin

Gratulálunk a győzteseknek!
Pintér Irén, Tóth Lászlóné

A Kazinczy Ferenc 
Tagiskola minden 

diákja és dolgozója 
nevében kívánok 
minden Kedves 

Olvasónak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag 

Boldog Új Évet!
Juhász Attila

Tagintézmény-vezető
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A tanév elején szerveztünk színházlátoga-
tást a nagy, illetve középső csoportos gyerme-
kek számára, melyre nagy volt az érdeklődés. 
Az elmúlt hónapokban láthatták a gyermekek 
Süsü, a sárkány történetét, majd a sokszínű 
Kaláka együttes nyújtott felejthetetlen élményt, 
végül Móra Ferenc: Didergő király c. zenés me-
sejátéka varázsolta el az apróságokat. 

Csukás István hallhatatlan mese szereplői 
egy kiállítás keretében (Mirr-murr; Sebaj Tó-
biás; Nagy ho-ho-horgász; Pom-pom; Süsü) 
teljes „embernagyságban” kiléptek a mesék 
világából és a mesék világába repítették a 
gyermekeket. A színház egy komplex nyelvet 
beszélő rendszer, nem csak verbalitás, hanem 
emellett mozgás, kép, zenei gesztus, mozdu-
lat, vizualitás ezért a gyermekszínházi előadá-
soknak jelentős szerepük van a gyermekek 
nevelésében, személyiségfejlődésében, a mű-
vészeti és művészetre nevelésben.

Színházlátogatás

Barna Ágnes óvodapedagógus

Az állatok világnapja alkalmából október 15-
én a nagycsoportosokkal a gyöngyösi Mátra 
Múzeumban jártunk. Ami fogadott minket, az 
Magyarország egyetlen teljes épségben elő-
került mamut csontváza volt. A gyermekek 
ámulattal figyelték meg az óriás minden porci-
káját! Lelkesen osztották meg a tarsolyukban 
lévő, kapcsolódó információkat, majd képzele-
tük rögtön visszarepítette őket az őskorba, a 
kardfogú tigris és a mamut csatáját ecsetelve.

Tovább haladva országosan jelentős termé-
szettudományi kiállításon szívhatták magukba 
a sokrétű ismereteket. A kiállítás egyedi látvá-
nyossága a 12 méteres épített tölgyfa, melyet 
három szinten vizsgálhattunk meg tüzetesen 
a gyökerei közt, törzsében és lombkoronáján 
élő és szaporodó állatokkal együtt. A gyerme-
kek örömmel fedezték fel a fészkében tojásait 
melengető sast, az ágon csüngő méhkast, az 
odújukba bújt mókusokat és még számtalan 
rejtelmet. 

A szárazföld, az édes- és sósvizek állat- és 
növényvilágáról egyaránt bőséges látnivaló, 
információáradat sodorta őket a pálmaház 
ajtajához! Itt élő állatokkal és növényekkel ta-
lálkozhattak a természet titkaira kíváncsi óvo-
dások. 

Csodálatos élményekkel telve tértünk visz-
sza az óvodába, ahol még napokig játszották, 
építették, rajzolták a látottakat!

Természetünk 
kincsei

Benedekné Fehér Anikó
óvodapedagógus

Novemberben adventi időhöz kö-
zeledve, lelkes szülőkkel és óvodai 
dolgozókkal telt meg óvodánk au-
lája, ahol ötletes, kreatív, szebbnél 
szebb adventi- és karácsonyfadíszek, 
mécsestartók, képeslapok… stb. ké-
szültek. 

A szülők lelkesedését a további he-
tekben is tapasztalhattuk, hiszen az 
adventi vásár kezdetéig mindennap 
érkezett saját készítésű felajánlás. A 
Kedves Szülőknek nagyon köszönöm 
az aktív együttműködést! Az óvodape-
dagógusok a gyermekekkel is készí-
tettek „eladható” képeket, tárgyakat, 
díszeket, melyek a 2014. december 
4-től a szülők által szervezett adventi 
vásáron, valamint a községi adventi 
vásáron találhatnak gazdára. 

A vásár bevételéből az óvodai cso-
portok karácsonyi ajándékait szeret-
nénk kiegészíteni, hiszen a karácsonyi 
játék- és könyvvásárláshoz Tápiógyör-
gye Önkormányzata biztosított anyagi 
támogatást. /Köszönjük!/

Az óvoda dolgozozói nevében Ju-
hász Gyula versével kívánok minden 
kedves olvasónak Békés, boldog ka-
rácsonyt és eredményekben gazdag új 
évet: 

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben.

Adventi kézműves 
délután az óvodában

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető

Az egészséges életmódra nevelést 
fontos már óvodás korban elkezdeni, 
mely magába foglalja az egészséges 
táplálkozást, helyes tisztálkodást és a 
rendszeres mozgást.

Elengedhetetlen a napi ötszöri étke-
zés és minden alkalommal friss zöld-
ség és gyümölcs legyen a tányéron. 
Lehetőleg kerülni kell a kész, félkész 
valamint magas cukortartalmú ételek 
fogyasztását. Az ételek elkészítésébe 
érdemes a gyermekeket is bevonni, így 
nagyobb valószínűséggel és élvezettel 
esznek számukra idegen vagy esetleg 
„nem-szeretem” ételeket is. Rendkívül 
fontos a napi 1,5-2 liter folyadék bevi-
tele, lehetőleg nem cukros, szénsavas 
ital, hanem frissen facsart zöldség-
gyümölcslé vagy ivóvíz.

A napi rendszeres tisztálkodásra, 
fogmosásra és hajápolásra hamar 
meglehet tanítani a gyerekeket, ha erre 
figyelmet fordítunk és eszközöket biz-
tosítunk. Legyen igényes ruhájára és 
minden nap vegyen tiszta fehérneműt. 
Minden nap minimum 2 óra hosszat 
mozogjon a friss levegőn.

Az egészség világnapja (október 24.) 
alkalmából októberben 3 napos prog-
ramsorozatot tartottunk az óvodában. 
Az első nap témája az emberi test és a 
tisztálkodás volt. Az emberi test felépí-
tését ábrázoló kirakókkal játszhattak 
a gyerekek. Tisztálkodási szereket és 
eszközöket párosítottak a testrészek 
ábráival, amit minden gyermek nagyon 
élvezett. A nagyobbak geometriai for-
mákból raktak ki fiú és lány alakot.

A második napon az egészséges és 
szervezetünkre káros élelmiszereket 
vettük sorra. Memóriakártyák segít-
ségével tanultak számukra még isme-
retlen zöldségeket és gyümölcsöket. 
A kedves szülők által hozott prospek-
tusokból egészséges és egészségte-
len ételek képeit keresték és vágták ki 
ollóval a gyerekek, majd ragasztották 
fel a „mosolygós” és „szomorú” fogat 
ábrázoló plakátra. Minden csoport elfo-
gyasztotta a sült tököt, melyet a kony-
hán készítettek el. Az alapanyagot Ju-
hász Mihály ajánlotta fel, amit ezúton 
is köszönünk. Az utolsó napon a moz-
gás volt a porondon. Az esős idő köz-
beszólt, ezért az óvoda aulájában volt 
közös zenés torna az ovisoknak, amin 
az óvoda dolgozói is rész vettek.

„A test egészségének megóvására 
nincs jobb szer a vidám léleknél.” Anne 
Brontё

Egészségnap az 
óvodában

Kis Petra
a nap szervezője
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Idén októberben ünnepelte 10. születés-
napját a zenekar egyik meghatározó ren-
dezvénye, a Szüreti bál. Az idei évben talán 
nagyobb betekintést nyertem az egész bál 
előkészítésébe, hiszen az egyik zenekari 
műsorszámot én készítettem. A „zenekari 
szüret” a már jól megszokott lovas kocsis 
felvonulással kezdődött, ahol a györgyei le-
ányok színes népviseletükben danolásztak, 
a györgyei legények pedig húzták a magyar 
nótákat. A menethez, a lovasok vendég-
látásához nagy segítséget nyújtott idén 
is Varró József, illetve hozzá csatlakozott 

Sinka Gábor és Füle István. A hangulatos 
menet után a faluházba érkezve várták a 
vendégeket különböző – zenekarosok által 
készített – házi sütemények és a behűtött 
egri borok.

A bál színesítésére ismét rengeteg mű-
sor várta az érdeklődőket. A helyi ovisok 
megteremtették a szüret hangulatát, és 
mindenki arcára mosolyt csaltak. A Vad-
virág Nyugdíjas Klub műsora és a Gon-
dozási Központ lakóinak őszi versei egy-
aránt betekintést engedtek a régi szüretek 
pillanataiba. Az általános iskolások a már 

megszokott módon, igényesen összeállí-
tott, színvonalas műsort adtak elő. Kozma 
György őszi dalcsokra valóban előcsalta 
a mulatozás hangulatát. Eszti néni sajnos 
nem tudott vele lenni, de szerencsére csak 
azért, mert ő máshol lépett fel. Köszönjük 
mindannyijuknak!

Végül, de nem utolsó sorban a zenekar 
több magyar indulót játszott, illetve a Monti 
csárdást is előadta, melyben szólót játszott 
Sztegura Alex. A zenekar műsorához hoz-
zátartozott a csapatból összeállt lányok 
néptánca. A sok-sok műsort követően most 
másodjára szerveztük meg a szüreti ve-
télkedőt, ahol a méltán híres, verhetetlen 
zenekari csapat ellen egy, azaz egy csapat 
mert csak kiállni. A játékos vetélkedő, min-
denki számára izgalmas és megmosolyog-
tató volt.  A harc szoros küzdelem után a 
zenész csapat győzelmével zárult.

A tavalyi siker és népszerűség után idén 
is meghívtuk a Kócbabák Bábszínházat. A 
mostani előadásnak, melynek „Egyszer egy 
királyfi” volt a címe, külön örültek a gyere-
kek, hiszen ők is részt vehettek a műsor 
alakításában. Ezzel a műsorok véget értek, 
a mulatság pedig koncerttel és táncházzal 
ért véget. Ehhez a Ciráda együttest hívta 
meg a fúvós egyesület, akik a modern és 
a népi muzsikát ötvözik zenéikben. Sok lel-
kes gyerek, anyuka és zenekaros táncolt és 
énekelt a muzsikájukra.

Este a Príma Party Zenekar húzta a talp-
alávalót a hajnalig tartó vígadáshoz. Ez-
úton garantálhatom Önöknek, hogy jövőre 
a zenekar ugyanilyen lelkesedéssel, erőbe-
dobással és szeretettel várja majd vendé-
geit a 11. Szüreti bálra!

A Szüreti mulatság első X-e!

Farkas Noémi Kinga

Ismét eltelt egy esztendő a Tápiógyör-
gyei Ifjúsági Fúvószenekar életében! A 
2014-es év is sok eseménnyel szolgált a 
csapat számára. Már harmadjára volt Sza-
bad egy táncra? bál, 10. alkalommal Szüreti 
mulatság. A zenekar elmaradhatatlan volt a 
községi rendezvényekről, és számos meg-
hívást kapott más településekre. Menetelt 
Tápiószelén, fellépett Káván, szórakoztatta 
itthon a Pszihiátriai Betegek Otthonának la-
kóit. Zenélt a Pálinka fesztiválon, Esti áram-
szünetes fellépése volt Rákóciújfalun. Nem 
utolsó szempont, hogy a Svájci Nagykövet-
ségen is muzsikálhatott. El kell mondani, 
hogy nemcsak másokat szórakoztattak a 
fiatalok, hanem olykor ők is szórakoztak. 
Idén Cserépfalun töltöttek néhány feled-
hetetlen napot, ahol nemcsak nyaraltak, 
hanem komolyan gyakoroltak is. Tudásukat 
a bogácsi fürdőben is bemutatták. Közben 
újabb zenekaros csemete született. Július-
ban szeretett tanáruk, Szótér Béla bácsi 70. 
születésnapját is megünnepelték. Végül a 
zenekarosok kézügyességének köszönhe-
tően a karácsonyi vásáron is részt vehetett 
az egyesület.

Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, 
akik adójuk 1 %-val idén is támogattak 
bennünket. Nekik köszönhetően közel 90 
000Ft-ot kapott egyesületünk. Ahogyan 
eddig is, úgy a következő évben is ezt az 
összeget leginkább a hangszerek karban-
tartására, a formaruhák pótlására, a ren-

dezvények megvalósításához fogjuk 

majd felhasználni. Ezúton is kérjük kedves 
Támogatóinkat, hogy jövőre is gondoljanak 
ránk! Adószámunk: 18690572-1-13

Ennyi történés után érkezünk el a már 
megszokott Karácsonyi hangversenyhez, 
melyre december 20-án este 6 órakor a Fa-
luház nagytermében kerül sor. Mint minden 
évben, idén is arra törekszünk, hogy a zene 
segítségével mindenkit átjárjon az ünnep 
hangulata, varázsa. Talán megszánnak 
bennünket az égiek, s néhány fehér hópely-
het is küldenek mindehhez. 

„A zene gyógyít… Nyugtat, békességet 
ad. A lágy dallam elvarázsol, békét hoz a 
szívedbe, elfelejtesz mindent. Árad feléd, 
árad beléd. Szétárad benned, feloldja a 
félelmeket, aggodalmakat, a fájdalmakat. 
Megnyugtat.” /Csitáry-Hock Tamás/

Ezúton is kívánunk mindenkinek áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket, majd sikerek-
ben gazdag 2015-ös esztendőt.

Évzáró gondolatok

TIFE

A Torockó Baráti 
Társaság

várja az adó 1 %-nak 
felajánlását

A Torockó Baráti Társaság határon túli 
magyar kapcsolatok ápolásával foglalkozó 
civil szervezet, mely kulturális és hagyo-
mányőrző programok, kirándulások rende-
zésével igyekszik értékteremtő programokat 
alkotni. Az egyesület adományok gyűjtésé-
vel támogatja a határon túli magyarságot. 
Tevékenységével hozzájárul Tápiógyörgye 
helytörténeti értékeinek megőrzéséhez. Az 
adó 1 %-nak felajánlásával Ön is segíteni 
tudja az egyesület munkáját, fent megneve-
zett céljait. 

A Torockó Baráti Társaság 
adószáma: 18678053-1-13
A felajánlásokat előre is köszönjük!

Németh Csaba
A Torockó Baráti Társaság elnöke
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Czimer László Mátyás a tápiógyörgyei 
focicsapat ifjú reménysége átlagon felüli 
munkabírásával, kitűnő gólérzékenységével 
szerzett magának a sport területén hírnevet. 
A mindössze 19 esztendős játékos két alka-
lommal is szerepelt a közép-magyarországi 
régió Sportszelet című lapjának Utánpótlás 
rovatában, ahol 2012-ben és 2013-ban ké-
szítettek vele interjút. A Tápiógyörgyei Fa-
luújság nevében sportolói pályafutásának 
eddigi eredményeiről kérdeztük őt.

Mikor kezdtél el versenyszerűen fo-
cizni? Mi vonzott ebben a sportágban? 
Melyik korosztályban játszol jelenleg? 
Milyen csapatoknál szerepeltél még Tá-
piógyörgyén kívül? 

Először is köszönöm szépen a megkere-
sést, illetve köszönöm, hogy annak a falunak 
az újságában szerepelhetek, ahol felnőttem 
ez nekem hatalmas megtiszteltetés. Tizen-
három éves koromban lettem igazolt játékos 
itt Tápiógyörgyén, de már 9-10 évesen is fo-
ciztam. Maga a sportág légköre vonzott. 6-7 
éves koromban kezdtem el futballmérkőzé-
seket nézni és hamar magával ragadott az 
egész miliője. Ez a sport semelyik másikhoz 
nem hasonlítható, nem véletlen, hogy a lab-
darúgás a világ legnépszerűbb sportja. Mást 

ne mondjak a magyar kultúrában is hatal-
mas szerepet játszik elég csak az aranycsa-
patra gondolni. Sajnos ma már nem olyan az 
országban a foci, mint 50-60 éve, de remél-
hetőleg ismét régi fényében fog tündökölni. 
Az idei szezon első felét nagyrészt a felnőtt 
csapatban töltöttem, mint ahogyan tavaly is, 
de most visszatértem az U21-es csapathoz 
a felnőtt csapat edzőjével való kisebb né-
zeteltéréseim folytán. Tizenhárom évesen 
egy rövid időt a Vasas Akadémián töltöttem, 
majd megfordultam a Szolnoki MÁV U 19-es 
csapatánál, 3 éve Farmoson az ifiben és a 
nagyban is játszottam. 

Milyen sikereket értél el eddigi pályafu-
tásod során? 

A siker az egy relatív dolog, számomra az 
is siker, ha tanulhatok rutinos játékosoktól és 
jó edzőktől, valamint ha szeretnek a szurko-
lók. Legjobb eredményt tavaly ősszel értem 
el, amikor a Pest megyei U21-es keleti cso-
portban 13 meccsen 26 találattal gólkirály 
lettem és ezzel egész Pest megyében én 
lettem a legeredményesebb játékos az U21-
es bajnokságokat tekintve. Jelenleg 130 
mérkőzésen 92 gólnál tartok, melyeket az 
U19-es, U21-es és a felnőtt bajnokságokban 
szereztem. Csapatsikereket sajnos kevésbé 
könyvelhetek el. Tizenöt éves voltam, ami-
kor az U19-es csapattal 2. helyezést értük el 
a bajnokságban, illetve a Tóalmáson szer-
vezett területi teremtornán ugyancsak má-
sodikak lettünk. Általános iskolás koromban 
rendszeresen szerepeltem teremtornákon, 
ahol 1-2. helyezéseket szereztünk. 

Minek köszönheted átlagon felüli telje-
sítményedet? Szoktál-e önszorgalomból 
edzeni, pluszmunkát végezni?

A jó Istennek, hisz ő adott tehetséget és 
érzéket a focihoz. Egyébként saját magam-
nak is, hiszen 13-16 éves korom között ren-
geteget edzettem, küzdöttem, gyakoroltam. 
Valamint fantasztikus edzőim voltak/vannak. 
Kiskoromban például a köztiszteletben álló 
Dömők István volt a testnevelés tanárom, 
aki 9-10 évesen már 14 évesekkel vitt a foci 
tornákra. Rengeteget tanultam tőle. Nem 
szeretném elfelejteni Árvai Istvánt sem, aki-
nél 14 évesen már az U19-es csapatban 
kezdő játékos lehettem, de sokat köszön-
hetek Romanek Jánosnak is, akit senkinek 
sem kell bemutatnom, hiszen háromszoros 

magyar bajnok volt játékosként a Váccal! Je-
lenleg Kiss András az edzőm az U21-es csa-
patban, akinek szintén rengeteget köszön-
hetek, de hálával tartozom az összes eddigi 
edzőmnek, aki valaha trenírozott. A volt és 
jelenlegi csapattársaimat is szeretném meg-
említeni, hiszen csapat nélkül sehova sem 
jutna, egy játékos sem. Régen rengeteget 
edzettem külön, hogy a gyengébbik lábam-
mal is ugyan úgy tudjak passzolni, ívelni és 
lőni, mint a jobbikkal. Cseleket gyakoroltam 
és fejlesztettem az erőnlétem. Ma már saj-
nos nem teszem, de rájöttem, hogy ez a 
saját hibám és újra neki vágok, hogy minél 
többet fejlődjek és jobb legyek.

Milyen további céljaid vannak a sport-
tal kapcsolatban? Képesnek tartanád 
magadat magasabb osztályban is szere-
pelni? Miben kellene ehhez fejlődnöd?

Szeretnék profi lenni, hiszen mindenki 
azért kezd el futballozni, de ehhez még el-
mondhatatlanul sokat kell fejlődnöm, tanul-
nom, tapasztalnom. 2015-ben új lapot nyitok 
(étrend, edzésmódszer, külön edzések), 
azért hogy bebizonyítsam, képes vagyok 
magasabb osztályba is eljutni. Először is 
erősebb izomzatot kell építenem, másodsor-
ban türelmesnek kell lennem önmagamhoz 
és másokhoz, valamint mentálisan is kell fej-
lődnöm, jobban összpontosítani és hinnem 
magamban. Ha a felsoroltak közül minden 
meglesz, akkor bizonyosan sikerülni fog.

Hol tanulsz jelenleg? Hogyan tudod 
összeegyeztetni a sportot a tanulással? 
Milyen jövőbeli terveid vannak a civil pá-
lyafutásoddal kapcsolatban?

Jelenleg nem tanulok. Befejeztem a Gim-
náziumot és leérettségiztem, amely jól is 
sikerült, de én és a családom nem enged-
heti meg magának, hogy felsőoktatásban 
részt vegyek. Egyébként is inkább dolgozni 
szeretnék. Most nincs állásom, de remé-
lem, rövidesen találok. Jövő nyár végén 
Angliába szeretnék költözni, hogy munkát 
vállalhassak. És, hogy mi lesz a focival? Azt 
csak Isten tudja, de szeretnék ott kint egy 
alacsonyabb osztályú csapatnál futballoz-
ni, ahol fejlődni és tanulni tudok. Aztán, ha 
befejezem a labdarúgást, szeretnék majd 
edző lenni, vagyis életem végéig szeretnék 
a futball berkein belül mozogni. Még egyszer 
köszönöm a megkeresést!

Ifjú tehetség a tápiógyörgyei focicsapatban
Interjú Czimer László Mátyással

Az interjút készítette: Németh Csaba

Szabó Erika

2014-ben 250 beiratkozott olvasója 
van a könyvtárnak. 

Az év folyamán 1624 alkalommal vet-
ték igénybe a könyvtár szolgáltatásait. 
ebből a 14 év alattiak 991-szer, 1000 al-
kalommal kölcsönöztek könyvet, ebből a 
14 év alattiak 612 alkalommal. Kölcsön-
zött dokumentumok száma:  2955 kötet, 
14 év alattiak: 1323 kötet. Internethasz-

nálat: 357 fő, 14 év alattiak: 217 fő.
A könyvtár szolgáltatásai a könyvköl-

csönzésen kívül: internetezés 150 Ft/
óra, nyomtatás 25 Ft/oldal, fénymásolás 
25 Ft/oldal, szkennelés 150 Ft/oldal

A könyvtár ünnepi nyitva tartása:
December 24-től január 4-ig zárva tart.
Nyitás 5-én hétfőn  a szokott időben.

Továbbra is szeretettel várunk min-
den olvasni, művelődni vágyó embert!

Minden kedves Olvasónknak ezúton 

kívánunk Békés, Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket, és Sikerekben Gazdag Bol-
dog Új Évet a Könyvtár dolgozói nevé-
ben.

Könyvtári hírek
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Cikkem megírásával nem vitát szeretnék 
gerjeszteni, de nyugodtan, őszintén érde-
mes lenne kibeszélni a helyi pártpolitikai 
csatákat.

Elmúlt az őrület, rövid idő alatt 3 válasz-
táson van túl az ország. Tisztemből fakadó-
an, és talán az utókor számára szeretném 
elmondani véleményemet. Láttam milyen a 
kampány a szomszédos településeken, Far-
moson, Tápiószelén, Újszilváson. A sor vé-
géről kezdve. Biztos befutónak számított Új-
szilvás polgármestere, mert rátermettsége 
és konstruktív település vezetése ellen ne-
héz ellenjelöltet állítani vele szemben. Far-
moson sok polgármesterjelölt közül lehetett 
választani, azonban a 2010 óta a falut veze-
tő Horváth László, apró, de biztos döntések-
kel fejlesztgette a Farmost.  Azonban nehéz 
időszaka következik, mert egy ellenzék-fé-
le képviselő testületet választott a község. 
Tápiószelén biztos befutónak gondolták Ko-
vács Ferenc előző polgármestert, és gyen-
gébbnek a régi polgármestert, akit már több 
alkalommal nem választott meg a város. 
Ha valaki kiment az utcára és beszélgetett 
a lakosokkal, akkor érződött az elutasítás, 
a váltás szele. Zűrös magyarázkodások, és 
a negatív kampány miatt veszített Kovács 
Ferenc és lett kis többséggel polgármester 
Majoros Tibor. E cikk sorain keresztül is gra-
tulálok nekik és kívánok számunkra a térség 
érdekében korrekt munkakapcsolatot.

És mi történt Tápiógyörgyén. A legutób-
bi, az önkormányzati, talán nyugodtabbnak 
tűnt, mint az előző, a 2010-es. Ha még em-
lékeznek rá frakciózás, a testületi ülések 
előtti előzetes egyeztetések jellemezték a 
FIDESZ képviselőinek munkáját. A 4 kép-
viselőközül, akiket Józsa László vezetett, 
Gergely Tibor volt az, aki először belátta, 
konstruktívnak kell lenni és a saját belátása 
alapján kell szavazni. Működőképességünk 
megőrzéséhez kellett az Ő pozitív hozzáál-

lása. És milyen az élet, 2014-ben egyetlen 
„régi Fideszes” képviselőként Ő jutott be. 
Ezek után kérdezem:

Van e értelme a párt politizálásnak Tápió-
györgyén?

Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy 
nincs értelme. A györgyei embert nem lehet 
becsapni politikai ígéretekkel.  A többségnek 
az ember számít, a tettei, a munkája, a hoz-
záállása a közügyekhez. Volt polgármester 
jelölt és képviselő jelölt, aki az ajánlóívek le-
adása előtt egy héttel még nem tudta, hogy 
képviselni akarja a közösséget. Voltak, aki-
ket rá kellett beszélni. Akik ma képviselők, 
azok akartak képviselők lenni, saját elhatá-
rozásukból. Többen felvetették mit jelent az, 
hogy független. Nem lehet függetlenséget 
kiáltani, ha egy párt logóját, arculati elemeit, 
telefonlistáját használom és pénzeli a kam-
pányomat. Nem lehet úgy képviselőnek len-
ni, hogy nem merek kiállni az emberek elé, 
nem tűröm a vitát, az ellentmondást. 

Tanulsága a mi falunknak, hogy az orvosi 
rendelő, ideig-óráig jó helyszíne a saját ér-
dek érvényesítésének, de hosszútávon nem 
működik a gyógyítás közbeni politizálás. 
Egyszerűen azért nem, mert oda elsősor-
ban gyógyulni mennek az emberek. És nem 
működik a politizálás az intézményeken be-
lül sem. Sem a Polgármesteri Hivatal, sem 
az Óvoda, az Iskola, az Idősek otthona nem 
terepe a napi vitáknak azok szak intézmé-
nyek. Okulni kell abból, hogy amikor Dr. 
Csernus Zoltán már többet foglalkozott a 
falu ügyeivel, mint a betegekkel, akkor ezt 
nem vették jó néven, és nem választották 
meg képviselőnek. Munkatársaim és volt 
Jegyzőnk a tanú rá, hogy már tavasszal, 
fél évvel az önkormányzati választások 
előtt kértem arra a hivatal dolgozóit, egy 
munkaértekezleten, senki ne adja ajánlását 
rám. Ne olvasgassa a szórólapomat és ne 
tartsa az asztalán azt, mert nincs helye itt a 

hivatalban. Nekik ugyanúgy együtt kell 
dolgozni egy újpolgármesterrel is, ne vá-
lasszanak személyt.

Miért nincs értelme a helyi kistelepülési 
politizálásnak? Megront emberi kapcsola-
tokat. Szétszakít családokat. Suttogó, sunyi 
beszélgetéseket eredményez a munkahe-
lyen, az utcán, a boltban, a vonaton. Nem 
oldhatunk meg semmit, amit a nagypolitika 
nem tud megoldani. Mégis, minden kor-
mány ostoba, a vidéki Magyarországot hát-
rányosan sújtó döntéseit nekünk itt helyben 
kell tompítanunk. 

A 90-es években próbálkozott a Kisgaz-
dapárt és az SZDSZ, melyek néhány év alatt 
szétestek. Az ezredfordulón szerveződött az 
MSZP, mely komolyan meg sem alakult itt 
nálunk. A Jobbik látványos szerveződése, 
erősödése után, emberi viták kereszttüzé-
ben fogyatkozott és talán szűnik meg napo-
kon belül. Az elmúlt 5 évben a FIDESZ a vá-
lasztások idejére zártkörű gyűléseket tartott. 
Hogy miért voltak ezek titkosak, nem tudjuk. 
Polgármesterként elviseltem volna a kritikát 
és vitatkozni is hajlandó lettem volna. Azon-
ban a legutóbbi gyűlésen sikerült a párt helyi 
szinten való felkészületlenségét bizonyítani. 
Hiszem, hogy az idő bebizonyítja ennek, és 
más pártoknak sincs helye Tápiógyörgyén. 

Két képviselő jutott be most pártpolitikai 
támogatással és négyen függetlenként. A 
bizottsági ülések, és képviselő testületi ülé-
sek jó hangulatban konstruktívan, bizalom-
mal történnek. Nincs olyan érzés, hogy a 
képviselők valamilyen hátsó gondolatokkal 
támadnának meg bármit is. Őszintének és 
cselekvőnek látom Őket. Az elmúlt hetek-
ben, október 12 óta 3 pénzügyi bizottsági, 
3 szociális bizottsági és 4 képviselő-testületi 
ülést tartottunk. Remélve, hogy az üléseink 
hasonlóan bizalmas légkörben folynak, hí-
vom Önöket, jöjjenek el a képviselő-testületi 
üléseinkre, mert valahogy így kellene mű-
ködni és egy cél érdekében csak a faluért 
dolgozni.

Politikai gondolat - csak egyszer

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete az alapszabályban megfo-
galmazott tevékenységet végzi; a falu 
közösségének tűzvédelmét látja el, illet-
ve szükség esetén a szomszédtelepülé-
seken történő vészhelyzet esetén nyújt 
segítséget, valamint katasztrófaelhárítási 
feladatok ellátásának tesz eleget. Az idén 
24 esetben kellett beavatkozni  14 tűzeset-
hez, illetve 10 műszaki mentéshez. Nagy 
feladatot állítot elénk július eljén a falun 
átsöprő vihar, tömeges jelzések érkeztek 
fakidőlésről, háztetők megrongálásáról a 
káresetek minél előbbi felszámolása ér-
dekében segítéget kaptunk a tápiószelei 
valamint a jászboldogházi önkéntes tűzol-
tóktól amit ezúton is köszönök nekik.

Munkánkat anyagilag támogatja a helyi 
Önkormányzat, melyet ezúton is köszö-
nünk! A működési feltételek javításához 
igyekszünk minél több pályázati támoga-
tást elnyerni, amik nem csak anyagi, ha-
nem tárgyi támogatást is jelenthetnek.

A vállalt tevékenységen túlmenően, 
igyekszünk a községi rendezvényeken is 
aktívan részt venni, ennek megfelelően 

ebben az évben is megtartottuk hagyomá-
nyos a Flórián napi megemlékezésünket 
és lovas felvonulást, 7. alkalommal került 
megrendezésre a Tűzoltó-Főzőverseny.  

Az egyesület a felajánlott személyi jö-
vedelemadó 1 százalékából 2014. évben 
276.874 forintot kapott, amit ezúton is sze-
retnék megköszönni minden kedves Tá-
mogatónknak!

Kérem, hogy 2015. évben is támoga-
tásukkal segítsék munkánkat, hiszen az 
egyesületnek a tűzvédelmi és katasztró-
favédelmi feladatokban egyaránt helyt kell 
állnia, és eszközeink a bevetések során 
erősen használódnak, rongálódnak, a fo-
lyamatos pótlásuk szükséges. A megfele-
lő eszközök biztosításának a tűzvédelem 
területén komoly jelentősége van, hiszen 
sok esetben, számokban nem mérhető 
anyagi javak megmentését szolgálhatja.

Az egyesület adószáma:
18675737–1–13

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

bad azonban megfeledkeznünk a ránk 

leselkedő veszélyekről, elsősorban a gyer-
tya gyönyörű, de nagyon veszélyes láng-
járól. 

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

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

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

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

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

Községünk valamennyi Lakójának Bé-
kés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és 

Eredményekben Gazdag Új Esztendőt 
kívánunk!

Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete nevében:

Sinka Gábor egyesületi elnök

Tűzoltó egyesületi hírek
Varró István
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Sok éves hagyományok-
hoz hűen ez évben is a kará-
csonyi ünnepre való várako-
zással, készülődéssel telnek 
a mindennapok a Gondozási 
Központ életében.

Az intézmény lakói és nap-
pali ellátást igénybe vevői 
foglalkozások keretén belül 
asztal, ablak és függő dísze-

ket, adventi koszorúkat ké-
szítenek. Közben karácsonyi 
dallamokat hallgatva, mécse-
sek, illóolajok, idéznek szá-
mukra karácsony közeli ün-
nepi hangulatot. Örömmel és 
nagy lelkesedéssel öltöztetik 
a díszeik által környezetüket 
„otthonukat” hangulatosab-
bá, kellemesebbé, ünnepivé.

Az intézményben hamaro-
san tartandó közös ünnep-
lésünkre versekkel, történe-
tekkel készülnek melyeket, 
szívesen olvasnak föl ez által 
is bensőséges hangulatot te-
remtve a Gondozási Központ 
hétköznapi életébe illetve 
hozzájárulva az ünnepi han-
gulathoz is.

Egy számomra nagyon 
kedves Juhász Gyula verssel 
kívánok, illetve kívánunk a la-
kóink és dolgozóink nevében 
áldott adventi készülődést és 
Nagyon Kellemes Karácso-
nyi ünnepeket mindenkinek!

Juhász Gyula:
Karácsony felé

Szép Tündérország támad 
föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára 
nézek, 

Megszáll egy titkos, gyö-
nyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a 

világot, 
S amit az élet vágott, 

Behegesztem a sebet a 
szívemben, 

És hiszek újra égi szere-
tetben, 

Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő 

beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a 

közelben, 
Legyünk hát jobbak, s 

higgyünk rendületlen, 
S ne csak így december-

ben.

Kiss Erika
Intézményvezető

Karácsonyváró készülődés a Gondozási Központban

2014 évben a TÁPIÓ VÖLGYE Köz-
hasznú Alapítvány (TVKA) támoga-
tásával működő Spuritusz Futóklub 
eredményes és mozgalmas futóévet 
tudhat maga mögött. Az őszi szezont 
a budapesti maratonon és a Balaton-
félmaratonon való versenyzéssel 
zártuk. Októbertől ismét elkezdtük a 
tornateremben a benti foglalkozásain-
kat. Csütörtökönként este 18 órakkor, 
vasárnap pedig 17 órakor összegyű-
lünk „futni egyet”! Sajnos lelkes és 
lelkiismeretes csapatunkat igen kelle-
metlenül érintette, hogy a tornaterem 
eszközeit már nem használhatjuk az 
edzéseink során. Ugyanakkor esz-
közök hiányában kizárólagossággal 

gyermekeink és felnőtt tagjaink kitar-
tásának és elszántságának, kreatív 
képzeletüknek és találékonyságuknak 
köszönhetően minden edzésen to-
vábbra is 10-15 fős létszámban éljük 
át a mozgás és az együvétartozás ér-
zésének jótékony hatását!

A idén első alkalommal megrende-
zésre került karácsonyi vásár prog-
ramelemeként az Alapítvány Mikulás-
futást szervezett. A futáson közel 60 
induló, többségében gyerekek és csa-
ládtagjaik kocogtak, a vásáron szemé-
lyesen megjelent Télapó hintóját kö-
vetve. A táv mindössze 600 méter volt, 
de hangulat úgymond „fergeteges”. A 
hintót követő futók mikulás-sapkában, 

Télapónak, Krampusznak öltözve kipi-
rosodott arccal értek vissza a Faluház 
elé, ahol minden nemű, korú és gyor-
saságú futó kapott egy sportszeletet 
(a jelmezesek kettőt) és egy pohár 
meleg teát. A futóklubos gyerekeink 
szinte teljes létszámmal jelen voltak. 
Bár a verseny csak egyszeri alkalom-
nak indult, de a visszajelzések és a 
jelenlévők számára alapozva gyorsan 
eldöntöttük, hogy ezentúl december 
elején, minden évben kocogunk a Mi-
kulással! 

Addig is edzünk szorgalmasan, fel-
készülünk a jövő futóévre. Aki sze-
retne velünk lenni, miközben 3-7-10-
21 és 42 km-eket győzünk majd le, 
„brutálkodunk” sárban és akadályok 
között, felfutunk a Kékesre, vagy épp 
a hortobágyi pusztán kergetjük az ár-
nyékunkat, illetve Tápiógyörgye hír-
nevét öregbítjük a falunapi futóverse-
nyen, vagy épp ellátogatva Szecsőre, 
az csatlakozzon hozzánk. 

Bár karácsonykor 2 hétre szögre 
akasztjuk a futócipőinket, januárban 
ismét itt leszünk, mert: „Mi nem akkor 
hagyjuk abba, ha elfáradtunk, hanem 
ha vége az edzésnek!”

Évvége közeledtével köszönünk 
minden lelkesítő biztatást, segítő tá-
mogatást és kívánunk minden kedves 
olvasónak Békés Karácsonyt és kilo-
méterekben gazdag Új Évet!  
     
  

Futóklub hírek és beszámoló az I. Mikulás futásról

Molnár Zsolt
TVKA – Spuritusz Futóklub
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Rendelését leadhatja személyesen a Táncsics M. út 62 alatti,
szelei úti temető előtti telephelyünkön:

Hétfőtől péntekig 7-15 óráig, szombaton 7-12-ig.
Vagy telefonos elérhetőségeinken: 

06-53/383085, 06-20/6132093 munkanapokon 7-17 óráig.

Kínálunk még:
Hólapátot, vesszőseprűt, útszórósót.

Építőipari kínálatunkban télen is megtalálható minden termék, ami a lakásfelújításhoz 
szükséges, kibővítve fagyálló, falszárító, páraáteresztő adalékokkal.

TÁPIÓ TÜZÉP
Tüzifa kályha készre hasítva:

Bükk: 2.700,-Ft/mázsa
Akác: 3.000,-Ft/mázsa

Szén:
Magyar diószén 3800 kcal: 3.800,-Ft/mázsa 

Darabos kazán és kandallószén: 3.800,-Ft/mázsa

Tápiógyörgyén a kiszállítás 20 mázsa felett 
ingyenes!

Az elmúlt időszakban nagyon sok oltás 
ellenes megtévesztő cikk jelent meg az inter-
neten, ezért fontosnak érzem, hogy ezeket a 
tévhiteket eloszlassuk. Az ÁNTSZ létrehozott 
egy honlapot, ahol közérthetően, első kézből 
és tudományosan alátámasztott tájékoztatást 
nyújtanak a védőoltásokkal kapcsolatban. 
Alább mellékelem az ÁNTSZ közleményét:

Kérem, védőoltásokkal kapcsolatos kérdé-
seikre a válasz itt keressék, ne az áltudomá-
nyos, oltásellenes internetes oldalakon és ne 
engedjenek teret az alaptalan szóbeszédek 
elterjedésének.

Előzetes időpont egyeztetést követően a 
rendelőben örömmel várom a szülőket, hogy 
a gyermekek védőoltásait átbeszéljük, hiszen 
erre téli zsúfolt rendelés alkalmával kevés 
idő jut. A védőoltásoknak köszönhetjük, hogy 
mára hazánkban szinte teljes elfelejthettünk 
olyan súlyos fertőző megbetegedéseket, mint 
például a kanyaró vagy a járványos gyermek-
bénulás. Emiatt sajnos vannak olyanok is, 
akik megkérdőjelezik a védőoltások létjogo-
sultságát. Pedig a feledésbe merült fertőző 
betegségek újra megjelenhetnek, ha az átol-
tottság egy bizonyos szint alá csökken. A kü-
lönböző vakcinákkal kapcsolatos oltásellenes 
nézetek folyamatosan terjednek az internetes 
oldalakon, közösségi portálokon, de elektro-
nikus levelekben is. A tévhitek eloszlatására 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat új internetes oldalt hozott létre, amit 
www.antsz.hu/oltasbiztonsag címen lehet el-
érni.

Miközben a védőoltások következtében 
sok fertőző betegség ritkává, szinte ismeret-
lenné vált, a szülőkben, sőt néha az egész-
ségügyi dolgozókban is – tévesen – az a 
vélemény alakulhat ki, hogy a továbbiakban 
nincs szükség védőoltásokra. Az emberek 
már nem félnek azoktól a betegségektől, 
amelyeket nem látnak nap mint nap a közvet-
len környezetükben, és amelyekkel kapcso-
latban nincs személyes élményük.

Eközben pedig erőre kapnak azok a való-
ságtól elrugaszkodott összeesküvés-elméle-
tek, amelyek kitalált tudósokra, vagy éppen 
minden tudományos alapot nélkülöző nem-
zetközi kutatásokra hivatkoznak. Az írások-
ban csúsztatások, tárgyi tévedések jelennek 
meg és előfordul az is, hogy valós tényeket 
tüntetnek fel hamis színben. Rendszeres, 
hogy az egyes fertőző betegségek súlyos 
egészségkárosító hatását bagatellizálják, így 
próbálják meg a közvéleményt befolyásolni.

Tavaly több tízezer gyermeket betegített 
meg Európa más országaiban például a ru-
beola és a kanyaró, melynek a legfőbb oka 
az oltásellenes nézetek terjedése. Magyaror-
szágon a következetesen végrehajtott Nem-
zeti Védőoltási Programnak köszönhetően 
sokkal jobb a helyzet, például 2002. óta nem 
fordult elő hazai eredetű kanyaró megbetege-
dés. 2013-ban összesen egy külföldről impor-
tált, laboratóriumi vizsgálattal is megerősített 
kanyaró megbetegedést diagnosztizáltak, a 
rubeola esetében pedig ez a szám nulla!

Az új, www.antsz.hu/oltasbiztonsag ol-
dal közérthetően foglalja össze a védőoltá-
sok hatásmechanizmusát és kitér a várható 
mellékhatásokra, és azok gyakoriságára is. 

Hangsúlyozni kell, hogy a különböző ol-
tásellenes írásokban sokszor emlegetett 
mellékhatások a legtöbbször mindössze 
múló, enyhe tüneteket jelentenek. Ilyen le-
het az oltás helyén fellépő enyhe duzzanat, 
bőrpír, múló fájdalom, esetleg fejfájás, kisebb 
hőemelkedés. Az oltást követően esetlege-
sen jelentkező nemkívánatos esemény min-
den esetben bejelentendő és kivizsgálandó. 
Az oltást követő nem kívánatos események 
adatbázisa hazánkban mindenki számára 
hozzáférhető és nyilvános.

A rutinszerűen alkalmazott védőoltások 
révén megelőzhető fertőző betegségek jár-
ványügyi helyzete hazánkban kiváló. Ennek 
oka a magas átoltottság és a védőoltások-
kal kapcsolatos járványügyi felügyeleti te-
vékenység. Nem szabad elfelejteni, hogy a 
védőoltással megelőzhető fertőző betegsé-
gek veszélyesek: a betegség súlyosságától 
függően a betegek akár kórházba is kerül-
hetnek, a gyógyulást követően maradandó 
egészségkárosodás is előfordulhat, és egyes 
esetekben akár halálos kimenetelű is lehet a 
fertőzés.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálat fontosnak tartja leszögezni, hogy 
az oltással kapcsolatos kockázatok összeha-
sonlíthatatlanul, nagyságrendekkel kisebbek 
annál, mint amit a velük megelőzhető súlyos 
fertőző betegségek, a szövődmények jelent-
hetnek.

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala

Dr Altsach Rita
draltsachrita.mlap.hu

facebook.com/ujszilvasgyermekorvos

Kedves Szülők!
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Név Született Lakcím
1. Bálint Istvánné 1926. Deák F. u.

2. Bálint József 1941. Dózsa Gy. u. 

3. Balog János 1938. Rákóczi u.

4. Barna Ernő Árpádné 1931. Szilvási u. 

5. Bezzeg Ferenc 1929. Bercsényi u. 

6. Czilyó Lászlóné 1918. József A. u .

7. Cseri Sándorné 1948. Táncsics M. u. 

8. Csóka György 1940. József A. u .

9. Dömök Miklós 1942. Attila u.

10. Dömők Pál 1924. Katona J. u.

11. Dömők Sándorné 1926. Jókai u. 

12. Farkas József 1957. Hold u.

13. Fehér Gáborné 1928. Szentháromság tér

14. Gál Jánosné 1940. Zrínyi u.

15. Gál Rudolfné 1937. Dózsa Gy. u. 

16. Garai Imréné 1933. Szentháromság tér

17. Glita János 1936. Damjanich u.

18. Háder István 1944. Vörösmarty u.

19. Jelenik Zoltán 1954. Táncsics M. u. 

20. Józsa Péter 1959. Sallai I. u. 

21. Kalocsai Ferencné 1937. Mónus I. u. 

22. Kelemen Miklósné 1942. Ady E. u .

23. Kis István 1923. Batthyány u.

24. Kiss Béláné 1935. Jókai u. 

25. Kocsis Gábor 1932. Zrínyi u.

26. Kovács Imre 1964. Táncsics M. u.

27. Kökény Margit 1960. Vasvári P. u .

28. Kőszegi Jánosné 1940. Mária u.

29. Ladányi Istvánné 1949. Dózsa Gy. u. 

30. Laklia Sándorné 1951. Attila u.

31. Lévai Béla 1961. Katona J. u.

32. Martinecz Béla 1967. Katona J. u.

33. Megyes László 1949. Dózsa Gy. u. 

34. Mikhel Sándor 1938. Ady E. u .

35. Miskolczi Béla 1962. Táncsics M. u. 

36. Molnár István 1949. Mikszáth K. u.

37. Molnár János 1917. Wesselényi u.

38. Nagy Andor 1926. Deák F. u.

39. Nagy István 1932. Sallai I. u. 

40. Nagy Lászlóné 1925. Kisfaludy u. 

41. Nagy Sándor 1916. Zrínyi u.

42. Oláh Mihályné 1928. Táncsics M. u.

43. Petrik György 1947. Jókai u. 

44. Petró József 1950. Táncsics M. u. 

45. Petró József 1951. Rákóczi u.

46. Petró László 1966. Tövis u.

47. Pocker Sándor 
Ferenc

1947. Táncsics M. u. 

48. Póczné Fehér Mária 1961. Ságvári E. u. 

Név Született Lakcím

49. Répás János 1968. Táncsics M. u.

50. Sándor Béla 1929. Zrínyi u.

51. Sebestyén Istvánné 1925. Táncsics M. u. 

52. Szakács Tiborné 1933. Táncsics M. u.

53. Szarvas Kálmánné 1954. Katona J. u.

54. Szeghy Gyuláné 1924. Táncsics M. u. 

55. Vágány Pál 1924. Kandel H. u .

56. Varga Jánosné 1933. Ságvári E. u. 

57. Varga Mária 1927. Somogyi B. u .

58. Varró Antal Mihály 1931. Dózsa Gy. u. 

59. Varró Gábor 1964. Bem J. u .

60. Varró Mihályné 1921. Táncsics M. u. 

61. Visnyei Miklósné 1916. Béke u.

62. Vonnák Tiborné 1976. Dózsa Gy. u. 

Elhunyt tápiógyörgyei lakosok - 2013. 12. - 2014. 12. hónap - (forrás: Önkormányzat) 

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

Ezúton is kívánunk nekik nyugalmas és szeretettel teljes 
karácsonyt, békés, a hosszú életnek értéket adó új esz-

tendőt!

Bakos Miklósné Katona J. u .

Balázs Mihály Szilvási u. 

Boros Gyuláné Deák F. u.

Borsos Lajosné Ságvári u.

Czédulás Miklósné Szilvási u. 

Dömők Istvánné Deák F. u.

Fehér József Mónus I. u.

Foki Jánosné Deák F. u.

Hábel Gyuláné Lehel u. 

Juhász Istvánné Ady E. u. 

Kishonti Zoltánné Deák F. u.

Kiss Andrásné Ady E. u. 

Kovács István Koltói A. u.

Kuli Jánosné Hajnal u. 

Ladányi Lászlóné Mikszáth K. u. 

Megyes Andrásné Móricz Zs. u.

Megyes Jánosné Dózsa Gy. u. 

Molnár Pálné Rákóczi u.

Nagy Sándorné Katona J. u .

Sinka Gáborné Zrínyi M. u. 

Skrob Béláné Damjanich u.

Tóth János Sallai I. u. 

Vinkler János Deák F. u.

Köszöntjük a község 90 éven 
felüli polgárait!
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2014. évben Tápiógyörgyén 
házasságot kötöttek

Rafael István és Hársfai Andrea
– 2014. március 5.

Tamók Bence és Kovács Bianka
– 2014. június 4.

Kárpáti Zoltán és Ocskó Zsuzsanna
– 2014. június 28.

Dehenes Gergő Miklós és Nyuzó Kitti 
– 2014. július 5.

Árki István és Beke Éva Rozália
– 2014. július 17.

Koczka József és Móda Erzsébet
– 2014. július 18.

Szlovicsák János és Szűcs Edit
– 2014. szeptember 27.

Petró Péter és Batu Ibolya – 2014. 
október 25.

Kursinszki Zoltán és Hajas Mária
– 2014. november 28.

Óvári József és Otyehel Viktória
– 2014. november 28.

Név születési dátum anyja neve
1. Suri Tímea 2013.12.06 Nyuzó Zsuzsanna

2. Böcsödi-Hoffmann Bianka 2013.12.07 Böcsödi-Hoffmann Zsuzsanna

3. Szőke Linda 2013.12.16 Gál Szilvia

4. Dede Bendegúz 2013.12.16 Dede Viktória

5. Messzinger Mia 2013.12.18 Újházi Eszter

6. Kovács Maja 2013.12.12 Pál Maja

7. Konka Balázs 2014.01.16 Dóra Mariann

8. Jónás Attila 2014.02.10 Balogh Szabina

9. Nagy Balázs 2014.02.14 Takács Judit

10. Kiss Ramóna 2014.02.03 Merse Ildikó

11. Vidra Soma 2014.03.05 Bodócs Zsuzsanna

12. Dalkó Kevin 2014.03.07 Czilyó Tímea

13. Göblyös Lara 2014.04.07 Kovács Ildikó

14. Katona-Bakos Emese 2014.04.01 Bakos Nikolett

15. Mészáros Bence 2014.05.13 Németh Andrea

16. Bezzeg Boglárka 2014.06.02 Füle Zsuzsanna

17. Varró Zétény 2014.06.10 dr. Püspök Szilvia

18. Naggyőr Milán 2014.06.11 Bodor Mária

19. Borsos-Takács Zoé 2014.06.24 Borsos Tímea

20. Nemes Nándor Attila 2014.07.17 Füleki Erika

21. Bugyi Boglárka 2014.09.11 Koczkás Erika

22. Varga Dorina 2014.09.19 Nagy Krisztina

23. Komlós Marcell 2014.10.29 Kolling Tünde

24. Nagy Miriam 2014.11.06 Makai Hajnalka

25. Szlovácsik Edit 2014.11.23 Szűcs Edit

26. Apró Rebeka Renáta 2014.11.24 Bedics Erzsébet

2013. december 1-jétől 2014. november 30-ig születtek

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

Minden kedves ügyfelünknek Boldog 
Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új 

Évet Kívánunk!

SZOLGÁLTATÓ HÁZ AUTÓSBOLT
STIHL és kisgépszervíz

2767 Tápiógyörgye, Ady Endre u. 78.
T.:(53) 583-504; Fax:(53) 583-505;

email: fekkari@freemail.hu,
Ügyelet: +36 20 9354-812

Jövedelmünk után kötelesek vagyunk adót fizetni. Az adónk 
1%-áról viszont eldönthetjük, hogy melyik társadalmi szervezet, 
közintézmény vagy egyház kapja azt a pénzt. Kérjük, ajánlja fel 
adója 1%-át Tápiógyörgye községben működő civil szerveze-
teknek! 

Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub:
18677375-1-13

Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesület:

18664397-1-13

Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület:
18690572-1-13

Tápiógyörgyei Községi Sport Kör:
18682702-1-13

Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete:
18675737-1-13

Torockó Baráti Társaság:
18678053-1-13

Tápiógyörgye-Wünnewil-Flamatt Baráti Társaság Egyesület:
18669110-1-13

Rendelkezzen Ön is adója 1%-ról

Közérdekű információk
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 

Központi iroda: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32.  

Tel: 06-53/317-225, 06-20/9-311-711 

 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS 

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL 
 

Helyi képviselőnk: 

TÓTH ÁRPÁD 
2767 Tápiógyörgye, Rudas L. u. 23. 

06-20/375-90-23 
 

Anyakönyvi ügyintézés 

Özvegyi nyugdíj ügyintézés 

Temetőgondnokság 

 

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET 

ÉJJEL-NAPPAL 
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
dazoknak, akik édesanyánkat valamint 

nagynénénket

Gál Juliannát és Gál Erzsébetet
2014. október 14-én délután utolsó 
útjukra elkísérték, temetésükön részt 
vettek, elhelyezték a gyász virágait, és 

mély fájdalmunkban osztoztak.
Kérjük Isten áldását mindenkire, akik 

szívükben emléküket megőrzik.
Köszönettel: Mészáros család

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik drága kislányomat, 

Vonnák Tiborné Kállai Ildikót
(1976 - 2014)

utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

Mély fájdalmunkban osztoztak.

Köszönettel: gyászoló Édesanya, 
testvérei, volt férje, lánya

Hirdessen Ön is a 
Faluújságban!
A hirdetési áraink a 

következők:
1/1 oldal: 10.000 Ft
1/2 oldal: 7.000 Ft
1/4 oldal: 4.000 Ft
1/8 oldal: 2.500 Ft

1/16 oldal: 1.500 Ft
Megjelenési időpontok:

március 15-ére, nemzeti ün-
nepünkre,

május utolsó vasárnapjára, 
Hősök napjára,

július utolsó szombatjára, 
Falunapra,

október 23-ára, megem-
lékezésünkre,

december végére, Karácsonyi 
hangversenyre

Minden kedves olvasónknak 
Boldog Karácsonyt és

Sikerekben Gazdag Új Évet 
Kívánunk!
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Adventi gyertyagyújtás az Általános Iskola előtti parkban
I. vasárnap 2014. november 30, vasárnap:

II. vasárnap 2014. december 7, vasárnap:

Adventi vásár a Művelődési Ház nagytermében

A Tűzoltó Egyesület és a Baráti Kör sültkolbásszal, 
forró teával és forralt borral kedveskedett

Sokan nézelődtek az egyesületek standjainál


