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Tisztelt Lakosság!

Néhány fontosabb rendezvényről sze-
retném tájékoztatni Önöket, melyek a 
közeljövőben várhatóak:
- Március 14. péntek, 18 órai kezdettel 
rendezzük meg a községi ünnepségünket 
a az 1848/1849-es forradalom és szabad-
ságharcra történő megemlékezés alkal-
mából, helyszín az általános iskola lesz. 
- Március 24-én, 17 órai kezdettel tartjuk 
a közmeghallgatást. Minden érdeklődő, 
hozzászólni vágyót szeretettel várunk. 
- Május 25-én, vasárnap kerül megren-
dezésre a Hősök napi megemlékezés, 
melynek alkalmából 8:30-tól istentisztelet, 
majd azt követően 9:30-tól koszorúzás a 
templomkertben lesz a program. 
- Április 6-án a parlamenti választásra 
kerül sor. A körzetekkel kapcsolatos in-
formációk megtalálhatóak a község hon-
lapján, illetve a Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján.
- Május 31-én 18:00 órától a Kopjafánál 
emlékezünk meg Trianonról.
- Július 26-án Falunap, ennek alkalmából 
13:00 órától kezdődően szabadtéri prog-
ramokkal, könyvbemutatóval és II. János 
Pál pápáról megemlékezéssel várjuk 
Önöket a Faluházban, illetve a Faluház 
előtti területen.
- Július 27-én Szent Anna napi búcsú a 
Vásártéren.

A további rendezvényekről az újságban 
közzétett rendezvénytervekből tájékozód-
hatnak.

Sokan érdeklődnek a szelektív hul-
ladékszállítás rendjét illetően, mivel a 
szolgáltató más napokon szállítja a hul-
ladékot, mint az eddig megszokott volt. 
Kértünk tájékoztatást a cégtől erre vonat-
kozóan, de sajnos választ még nem kap-
tunk. Amint tudunk biztos információval 
szolgálni, azt közzétesszük.

A csatornázási munkálatok folyama-
tosan, jó ütemben zajlanak. Kérjük a la-
kosság megértését és türelmét ezekkel 
kapcsolatban, a munkálatokat végző cég 
vállalta és egyben kötelezettsége is, hogy 
helyreállítsa az utak, járdák esetében ta-
pasztalható károsodásokat.

A vízszolgáltatással kapcsolatban még 
mindig nem tudunk pontos információk-
kal szolgálni, arról, ki fogja működtetni a 
rendszert. Egyelőre az ÖKOVÍZ Kft. szol-
gáltat településünkön. Kérem, ha bármi-
lyen kérdésük vagy észrevételük van a 
vízszolgáltatással kapcsolatban, a prob-
lémát náluk jelezzék az ügyfélszolgálat 
telefonos elérhetőségén.

A képviselő-testület kisebb módosítá-
sokkal elfogadta az önkormányzat 2014. 
évi költségvetését. Abban mindannyian 
megegyeztünk, hogy szoros és takarékos 
gazdálkodásra lesz szükség az elkövet-
kezendő évben is. Tervbe voltak véve kü-
lönböző felújítások, úgy mint a játszótér 
vagy az egyházi temető állapotának ja-
vítása, de a szűkös költségvetés miatt a 
testület úgy döntött, hogy ezek elhalasz-
tása szükséges. Az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló rendeletet az 
újság mellékletében találják.

Sok bejelentés érkezett a faluban fel-
bukkanó rókákat illetően. Több csapda is 
elhelyezésre került, de azt mindenképp 

közölnöm kell a lakókkal, hogy a mezőőr 
lakott területen nem használhat fegyvert. 
A rókák begyűjtése az ebrendész felada-
ta. Ide kapcsolódik még a kóbor kutyák 
begyűjtése is, Sipos József ebrendész 
minden pénteken tartózkodik települé-
sünkön és végzi feladatát. 

A legutóbbi Faluújság megjelenése 
óta hozott önkormányzati rendelete-
ket a községi honlapon megtalálják. A 
szennyvízszállítás díja mérséklődött, az 
önkormányzat által működtetett szenny-
vízszállító jármű 6.750 Ft + ÁFA össze-
gért szállítja a szennyvizet, mely 2.250 
Ft+ÁFA kiszállási díjat és 4.500 Ft+ÁFA 
szolgáltatási díjat tartalmaz. A helyi adók 
mértéke nem változott. 

A Községi Konyha és Étterem élére 
még mindig nem sikerült megfelelő in-
tézményvezetőt kineveznünk. Így a kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy a jelen-
legi élelmezésvezetőt, Sáska Lídiát bízza 
meg a feladatokkal további egy évre. 

A választással kapcsolatban felhívom 
a lakosság figyelmét, hogy ettől az évtől 
csak egyfordulós parlamenti választást 
tartanak, és a képviselő-jelöltek részére 
aláírást gyűjteni közintézményekben, a 
Polgármesteri Hivatalban valamint mun-
kaidőben, munkahelyen tilos. Az idei évtől 
nincs már kampánycsend, de a választás 
napján a választási helységektől számí-
tott 150 méteren belül tilos kampányt foly-
tatni illetve választási rendezvényt tartani. 
A választásokkal kapcsolatban bármilyen 
bejelentést a helyi választási iroda veze-
tőjének, azaz dr. Papp Antal jegyző úrnak 
lehet tenni. 

A Strand megnyitó ünnepségének idő-
pontja még nem ismert, függ az időjárási 
viszonyoktól is, de természetesen tájé-
koztatni fogjuk a lakosságot.
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Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

MEGHÍVÓ
Tápiógyörgye Községi

Önkormányzat
Képviselő-testülete 

2014. március 24-én (hétfőn), 17 órai 
kezdettel

a FALUHÁZBAN

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel hívja a lakosságot.

Varró István polgármester

Tisztelt Tápiógyörgyei lakosok! 
Fájdalommal és szomorúan tájékoztatjuk 

Önöket,
hogy 2014. február 25-én elhunyt

Póczné Fehér Mária,
a település volt polgármestere,

képviselője.

Őszinte részvétünket fejezzük ki férjének 
és lányainak.

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
képviselő testülete



Megdöbbenéssel és mély fájdalom-
mal vettük tudomásul a hírt, hogy életé-
nek 53. évében tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Póczné Fehér Mária. Hirtelen és 
kiszámíthatatlanul jött a baj. Nem akarta 
Ő elhagyni ezt a világot, családját, szép 
lányait, szeretett férjét. Teste, szelleme 
küzdött az életéért. Barátaim, és mind-
nyájan kik ismerték Őt, ne feledkezzetek 
meg róla. Őrizzük meg emlékünkben, 
úgy ahogy megismertük a zöld Mező 
MGTsz-ben, a Polgármesteri Hivatal-
ban, a képviselő testületben az Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületben, és mindenhol 
a faluban ahol találkoztunk vele, ahol 
dolgunk volt vele. Családját szerető, 
jó györgyei és jó magyar ember volt. 
Példásan nevelte gyermekeit, tartotta 

rendben a házat, vezette férjével nagy 
egyetértésben a család ügyeit. Barát-
ságos, kedves a nagy többséggel szót 
értő ember volt. Talán mindenkit ismert 
a faluban, és talán mindenki ismerte 
őt. Sokan szerették, és voltak idők mi-
kor sokan féltették. Hihetetlenül nehéz 

feladatot vállalt, mikor a falu első női 
vezetőjeként, polgármesterként átvette 
a falu vezetését. Nagy munkabírással, 
sok fáradtságot vállalva, időt nem kí-
mélve tette a dolgát. Segített mindenkin, 
akin lehetett, nyomasztó terhek köze-
pette kereste a kiutat, és volt optimista. 
Megköszönte a segítséget, és csendben 
nagy erkölcsi fölénnyel tűrte néhányak 
aljasságát. Szerette az Életet, szeretett 
Torockóra járni, barátokkal összejönni, 
kirándulni, közös programokon részt 
venni. Szeretett dolgozni. Utolsó mun-
kahelyén a Magyar Turizmus ZRT-nél az 
Agrármarketing Centrum Támogatási, 
pályázatkezelési irodavezetőként szinte 
élete utolsó napjáig dolgozott. 

Kedves Marika! Bizony sok barátod, 
tisztelőd és számodra kedves ember 
búcsúzik most Tőled. Búcsúzunk azzal 
a biztos tudattal, hogy nyitva lesz előtted 
az a KAPU, és bejárásod lészen rajta. 

Elsiratunk, jó ember voltál.
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A törvény, hinném most, erő-
sebb az életnél, melybe úgy 
születtünk, hogy magunkban 
hordjuk az elmúlást. De bú-
csúzhatunk-e Varró Antitól a 
gyásznak, a fájdalomnak mesz-
sze időkbe nyúló érzelme nél-
kül,  soha nem válhat útra belő-
lünk, mert bennünk él, mint az 
Ember, jóságával, szeretetével, 
mindig, minden helyzetben se-
gíteni akarásával, készségé-
vel, önzetlenségével, múltunk, 
jelenünk és jövőnk élő, eleven 
anyagaként.

Vígaszként és köszönetként 
mondhatjuk csupán ezeket a 
szavakat a hideg törvény jó-
zanságára: hogy a halál csak 
az élőknek fáj, vígaszként 
mindannyiunk számára, eny-
híteni a fájdalmat, melyet  ked-
ves halottunk, egy szeretett 
édesapa, hűséges férj, egyhá-
zát hűséggel szolgáló, a falu 
emlékezetét megőrző és to-

vábbadó megbecsült polgára  
halála felett érzünk. Vajon 

mérhető-e? Kifejezhető-e sza-
vakkal egy emberi élet, egy 
olyan emberi élet értéke, ame-
lyet minden édesapa magá-
énak mondhat, különösen az 
olyan édesapáé, mint amilyen 
Varró Antalé volt. Szeretetben, 
megértésben, példaadásban 
egy életen keresztül becsü-
letesen helytálló, munkában, 
közösségi tennivalókban osz-
tozkodó, szellemi adottságaival 
nem fukarkodó, szerény és hű-
séges embere szülőföldjének. 
Azok közé az emberek közé 
tartozott, akik emberségüket, 
méltóságukat mindig és min-
denütt meg tudták őrizni annak 
ellenére, hogy világháború, a 
társadalmi igazságtalanság az 
ő szüleit is meg később csa-
ládját is sokszor megpróbál-
tatások elé állította. Számolt 
vele, életét, munkáját ezekhez 
a kényszerekhez kellett igazí-
tania. Segítette, - rendíthetetlen 
Istenféltése !

Nem tartozott a nagy em-
berek közé, akik látványos tet-
tekkel kápráztatják el a kisebb-
nagyobb közösséget. Nem 
volt és nem is akart más lenni, 
mint lénye: Ember, segítő, társ, 
munkát, feladatot, szeretet osz-
togató Édesapa.

Akarhat-e ember többet en-
nél? Azt gondolom, hogy nem! 

Varró Anti földi életét, mun-
káját, egyéniségét, közvet-
lenségét, önzetlenségét ez a 
szeretet röpíti át korokon és a 
halálon.

Varró Antal halálára
1931 – 2014

Bihari József

A Faluvédő Egyesület búcsúzik 
az egyik utolsó „mohikánjától”

Nehéz a szó, nehéz a lélegzet. Is-
mét elhagyott bennünket egy tagtár-
sunk: Feri bácsi, a mindenki „Tatája”. 
Tagságunkat mélyen megrendítette 
a halálának híre, ami futó tűzként 
söpört végig kis falunkban. Sokan 
nem is fogtuk föl hirtelenjében, hogy 
ez a derűs, a mindig jókedvű, tettekre 
kész, rendkívüli humorú EMBER – 
akinek a szíve tele van a mások iránti 
tisztelettel, szeretettel, odafigyelés-
sel, együtt gondolkodással és gon-
doskodással – nincs köztünk többé!

Mindig szívesen hallgattuk elbe-
széléseit a szüleiről, testvéreiről, a 
családjáról, nehéz, dolgos gyermek-
koráról. A családja: felesége Ancsa 
néni, a gyermekei: Anikó és Feri, az 
unokák, minden mesélése fő témája 
és a központja volt. Élt és szó szerint 
is halt értük. Sokat hallgattuk a sofőr 
múltját, hogy miként lett Ő vasutas, 
kocsivizsgáló mester, csoportvezető, 
s majd 100 főnek szakszervezeti bi-
zalmija. Az egyesületi munka egyik fő 

mozgatója, állandó résztvevője volt, 
lergyen az maga az éjjeli járőrözés, 
községi rendezvények közbizton-
sági felügyelete, forgalom irányítás, 
népünnepek előkészítése a főzés-
hez: hagyma és hús vágás, krumpli 
pucolás. Egyesületünk találta ki a 
„szemetelési”, köztisztasági napot, 
amely aztán országossá vált. Feri 
Bácsi  ebben is oroszlán részt vál-
lalt: Pokoltanya határig folyamatosan 
csoportvezetőként irányította az eldo-
bált szemét szedését-szállítását. Így 
utólag bevallhatom, hogy az elnök-
ségem 20 éve alatt Tőle soha nem 
hallottam senkire egy rossz szót sem. 
Az ösztönzés, a biztatás volt az egyik 
jelleme a tagság felé.

Munkáját több alkalommal elis-
merő, köszönő oklevél is igazolja, 
de leginkább a tagság felől áradó 
megbecsülésnek, tiszteletnek és 
szeretetnek örült a legjobban. Akinek, 
amiben, amikor tudott mindig az első 
helyen állt a segítésben, a határban 
is. Legyen az kapálás, metszés, 
avagy permetezés. Fáradhatatlan, 
szívós, kitartó, becsületes és tiszte-
letre méltó, szeretett lakója volt Tá-
piógyörgyének.

A fentebbi soraimat igazolja még 
mindaz a több száz fő, akik elkísér-
ték őt a végső, családi nyughelyéig. A 
sírját borító virághegy mindannyiunk 
érzelmeit méltóan és méltán tükrözi.

Ezúton is búcsúzunk Tőled Feri 
Bácsi! Örökre a szívünkbe zártunk, 
ott emlékedet mindig megőrizzük! 
Nyugodj békében!

Póczné Fehér Mária
1961-2014

JL.

A „Faluvédő Egyesület” tagsága 
nevében:  Ladányi Mihály

Bezzeg Ferenc
1929-2014



Az elmúlt egy év lapszáma-
ival már természetessé vált, 
hogy képviselőinket kérde-
zem saját tevékenységükkel, 
céljaikkal kapcsolatosan, és 
néhány fontos, a községet 
érintő ügyről. Idei első Falu-
újságunkban a cím egy kicsit 
rendhagyó, hiszen Szabó Tün-
de nemcsak képviselője a falu 
lakóinak, hanem alpolgármes-
teri tisztséget is betölt. Ezzel 
több feladat és felelősség 
nehezedik a vállára. Telepü-
lésünk vezetőinek gondolatai 
2014-ben talán még érdeke-
sebbnek számítanak, hiszen 
tavasszal országgyűlési, ősz-
szel pedig önkormányzati vá-
lasztások elé nézünk.

Milyen célokkal lett képviselő? 
Mi motiválta arra, hogy 2010-
ben induljon a választásokon? 
Milyen tervei voltak, és melyek 
azok, amelyek biztosan megva-
lósultak ezek közül?

Ha önmagamat kell definiál-
nom, a meghatározások rang-
sorában igen elöl szerepel az, 
hogy tápiógyörgyei vagyok. Itt 
születtem, itt dolgozom, és nem 
tervezek innen elmenni. A 2010-
es választásokon azért indultam, 
hogy a községünket érintő, a kö-
zelebbi illetve távolabbi jövőnket 
meghatározó kérdések eldönté-
sénél jelen legyek. Elsődleges 
célom tehát az aktív jelenlét 
volt, további célom pedig, hogy 
a képviselői eskümnek megfele-
lően a legjobb tudásom szerint a 
község javára cselekedjek. Ter-
veket nem fogalmaztam meg.

Bár a választási kampány-
ban erről nem volt szó, mégis 
alpolgármester lett. Hogy szü-
letett meg ez a döntés? Milyen 
kötelességei, feladatai, felelős-
sége van a falu 2. embereként? 
Milyen esetekben volt szükség 
arra, hogy helyettesítse a pol-
gármestert például?

A választási kampányban er-
ről nem is lehetett szó, hiszen 
polgármestert és képviselőket 
választanak a szavazók. Azon-

ban én kaptam a legtöbb sza-
vazatot a megválasztott képvi-
selők közül, ezért engem jelölt 
alpolgármesternek a polgár-
mester úr. Képviselőtársaim és 
jómagam pedig elfogadtuk ezt 
a jelölést. Feladataimat a pol-
gármester úr jelölte ki, ez pedig 
az önkormányzati rendezvények 
lebonyolításával és a civil szer-
vezetekkel való kapcsolattartás-
sal függ össze. Kevés alkalom-
mal kellett helyettesítenem a 
polgármestert, ezek mindössze 
egy képviselő-testületi ülésre, 
csatornázással kapcsolatos ösz-
szejövetelre, nyugdíjas napra és 
egy nagymegyeri küldöttségre 
korlátozódtak. Ezen kívül termé-
szetesen a szociális bizottsági 
és pénzügyi bizottságokon is 
meghívott tagként részt veszek, 
hozzászólási joggal és nem dön-
téshozóként, mint a képviselő-
testületi üléseken.

A polgármester nagyon sok 
dolgot kezdeményez a falu 
ügyeivel kapcsolatosan. Ha az 
ember azt hallja, hogy alpolgár-
mester (vagy más esetekben pl. 
helyettes), akkor úgy gondolja, 
hogy az sokkal több szereplést 
von maga után. Látványosabb 
tevékenykedést. Például azt, 
hogy a kezdeményezéseit, öt-
leteit, gondolatait a Faluújság-
ban is megosztja a lakosokkal. 
De ahogyan a többi képviselő 
sem – kivéve Józsa Lászlót, de 
ő a szerkesztőbizottság tagja 
–, ön sem publikált önkormány-
zati ügyekkel kapcsolatosan az 
elmúlt három évben. Mi annak 
az oka, hogy bár jelentős a po-
zíciója, mégis nagyon háttérben 
maradt?

Az alpolgármesterség egy 
tiszteletbeli feladat. A főállásom 
továbbra is a Pszichiátriai Bete-
gek Otthonában van. Nem sze-
replési vágyból vállaltam el az 
alpolgármesteri tisztséget. Ha 
rivaldafényre vágynék, színész-
nek állok. Meglehetősen nagy 
önámítás volna részemről azt 
hinni, hogy azért, mert én lettem 
az alpolgármester kelendőbbek 
a gondolataim és ezért minden 
lapszámban az én szemszö-
gemből is értelmezni kellene 
az önkormányzati ügyeket. Ez 
nem az én feladatom. Egyéb-
ként, mint zenekaros, vagy mint 
a pszichiátriai otthon dolgozója 
megosztottam a gondolataim az 
olvasókkal egy-egy cikkben. Úgy 
érzem, rendelkezem annyi önis-
merettel, hogy tudjam hol a he-

lyem a „gépezetben”, s nekem 
megfelel a háttérben tevékeny-
kedés pozíciója. Ha úgy tetszik, 
én vagyok a szürke eminenciás.

Folyamatosan borzolja a ke-
délyeket a csatornázás. Vannak, 
akik támogatják. Vannak, akik 
elfogadják a helyzetet, és van-
nak, akik elutasítják ezt az egé-
szet. Ráadásul nehezíti a jó hoz-
záállást az időjárás, s hogy ahol 
már elkezdték a munkálatokat, 
ott minden csupa sár, nehezebb 
a közlekedés. Hogyan foglalko-
zik a Képviselő-testület ezekkel 
a járulékos, de nagyon lényeges 
problémákkal? Járt-e Ön vagy 
a többi képviselő azokban az 
utcákban, ahol ilyen gondokkal 
küszködnek a lakosok? Kapott-e 
panaszokat, észrevételeket? 
Mikor kezdődik újra, és milyen 
ütemben folytatódik a csatorná-
zás községünkben?

Minden reggel egy ilyen sá-
ros utcán keresztül biciklizek a 
munkahelyemre, illetve viszem a 
lányomat az óvodába. Ha ő is bi-
ciklivel van, arra biztatom, hogy 
nagyon tekerjen, mert ha elesik, 
nem találom meg a sárban. A 
viccet félretéve, azt hiszem, 
mindannyian találkozunk ezzel a 
problémával, de tudjuk azt, hogy 
ez velejárója a munkálatoknak. 
Annak idején mikor a gázve-
zetékeket fektették le a földbe, 
szintén voltak hatalmas gödrök, 
sár, de a munkálatok végeztével 
helyreállt a rend. A polgármester 
napi rendszerességgel beszél a 
magyar aszfalt képviselőivel, jel-
zi a problémákat, és ők heti rend-
szerességgel javítják a hibákat. 
A csatornázási munkálatokhoz 
ún. Öböl terveket biztosítanak 
a Környezetvédelmi Hatóság-
tól, de januárban átszervezések 
zajlottak, a Környezetvédelmi 
Hatóság átkerült a Vízügyi Ha-
tósághoz, így ez hátráltatja az 
engedélyezési eljárásokat. A 
Tápió vidéken a csatornázási 
munkálatok készültsége 80% 
ez nálunk Györgyén 20%. A tisz-
títómű, amely Újszilvás és Tá-
piószele között lesz, elkészült, 
a próbaüzemet azonnal el tud-
nák kezdeni, azonban ez csak 
akkor lehetséges, ha megfelelő 
mennyiségű szennyvizet tud a 
település biztosítani. Szeptem-
ber végére kell, elkészüljenek 
a teljes települési hálózattal, és 
októberben kezdődik a próba-
üzeme a szennyvíztelepnek. Az 
utakat mindenhol vissza fogják 
kövezni, illetve bitumenezni, 

terveink között pedig szerepel, 
hogy a csatornázás végezté-
vel a mellékutcák útpadkáit is 
helyreállítjuk, amivel szélesíteni 
szeretnénk az utakat. Néhány 
házhoz úgynevezett MAL akna 
volt betervezve, ilyen a Tó, Sző-
lő, Hold, Mikszáth utca egy ré-
sze, de ezekben az esetekben is 
sikerült elérni, hogy ott is veze-
tékes szennyvíz legyen, ne zárt 
szennyvízakna, amiből szippan-
tani kell. 

A decemberi lapszámban Jó-
zsa László képviselő írt cikket a 
györgyei Gondozási Központhoz 
kapcsolódó, 2009-ben létreho-
zott alapítványról. Többen nem 
tökéletesen értették, hogy miről 
is van szó. Az Önkormányzathoz 
fordultak, visszakérték a pénzü-
ket. Komoly ellentét alakult ki 
Varró István és Józsa László 
között. Ráadásul az is nehezíti 
ezt a helyzetet, hogy „Jobbikos” 
írók hallomások alapján hozzá-
szóltak. Például január 31-én az 
alfahir.hu oldalon is megjelent 
egy cikk, ahol az ügyet teljesen 
politikai síkra terelik. A györgyei 
„fideszes” képviselők közül ket-
tőre utalnak. Elmondásuk alap-
ján ennél a 2 „fideszes” képvi-
selőnél házkutatást is tartottak, 
hiszen a rendőrség is nyomoz 
sikkasztás gyanúja miatt. A Kép-
viselő-testület február 3-án a 16. 
napirendi pontban zárt ülésen 
tárgyalt minderről.

Először is kérném, hogy ad-
jon érthető tájékoztatást az ügy-
ről, hogy minden lakos érthesse 
pontosan miről van itt szó! Más-
részt, kérem mondja el, mi az 
Ön véleménye? És mit gondol 
arról, hogy kívülállók is beleszól-
nak ebbe, ráadásul hozzá nem 
értő módon, valószínűleg politi-
kai megfontolásból?

Az Alapítványi befizetések-
kel kapcsolatosan rendőrségi 
nyomozás folyik, s én a nyomo-
zás lezárulásáig nem kívánok 
nyilatkozni ez ügyben, akkor 
tárul majd elénk egy tiszta kép. 
Az alfahir.hu oldalon megjelent 
cikk a decemberi lapszámban 
megjelent cikkből, régebbi kép-
viselő-testületi jegyzőköny-
vekből – amelyeken ezzel az 
üggyel foglalkoztunk – voltak 
összeollózva, volt benne igaz-
ságtartalom is és persze voltak 
félremagyarázások. A mai vi-
lágban a hírek pillanatok alatt a 
világhálóra, közösségi oldalakra 
kerülnek, az emberek pedig ol-
vassák, megosztják, lájkolják 
nem törődve azzal, hogy kiket 
kevernek bele és mennyi a va-
lóságtartalma az adott hírnek.

Ön amellett, hogy kép-
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Az interjút készítette:
Füle Zsuzsanna

viselő és alpolgármester, egy 
személyben felelős települé-
sünk kulturális rendezvényeiért. 
Az ezt megelőző ciklusokban 
mindezekre egy egész kulturális 
bizottság figyelt oda. (Melyben 
képviselők, és ún. külsős meg-
bízott tagok tevékenykedtek.) Ha 
jól emlékszem, akkor 2011-ben, 
amikor év elején a civil szerveze-
tek vezetőit összehívták, volt aki 
felajánlotta, hogy hozzanak létre 
ilyen bizottságot. Mivel a képvi-
selők száma csökkent, így a bi-
zottság – mint a Faluújság szer-
kesztősége – önkéntes alapon, 
társadalmi munkában működhet-
ne. Csak a Képviselő-testülettel 
kellett volna ezt elfogadtatni. De 
ez nem jött létre, pedig – vélemé-
nyem szerint – az ingyen munka-
erőt senki nem utasítja vissza.

Így a kulturális programok 
mennyisége, minősége, erősen 
hiányos. A megemlékezése-
ken egyre kevesebben vesznek 
részt. Sok olyan esemény van, 
amelyről a környékbeli telepü-
léseken megemlékeztek, de 
nálunk még kezdeményezés 
sem volt ezekkel kapcsolatosan. 
(Magyar kultúra napja, Don-ka-
nyari 70. évforduló, Petőfi szü-
letésének 190. évfordulója stb.) 
Nincsenek könyvbemutatók, író-
olvasó találkozók.

Ráadásul egy-egy rendezvény 
(május 1., Falunap) alkalmával 
Ön egyedül készítette el a díszí-
tést, vagy csak hirtelenjében kért 
és kapott segítségre támaszko-

dott.
Természetesen egy ember vál-

lára nem szabadott volna ekkora 
terhet tenni. Miért nem állítottak 
fel egy jó csapatot? A kulturális 
bizottság ötletét Ön egyáltalán 
nem vetette fel egyetlen képvi-
selő-testületi ülésen sem. Miért? 
Hiszen biztos vagyok benne, 
hogy a falu felnőtt lakosságából 
jelentkeztek volna olyan embe-
rek, akikkel jól, és szívesen tu-
dott volna együtt dolgozni!

Az önkormányzati rendezvé-
nyekért vagyok felelős. Az ezt 
megelőző ciklusokban tényleg 
volt kulturális bizottság, mely 
évente általában öt alkalommal 
ülésezett. Feladatuk nagy részét 
a Faluújság szerkesztésével 
kapcsolatos teendők tették ki, 
a többit pedig a rendezvények 
megszervezése. 2010 után az 
újság szerkesztési feladatainak 
elvégzésére megalakult a szer-
kesztőbizottság, a rendezvények 
megszervezésével kapcsolato-
san pedig évente összehívjuk a 
civil szervezetek és az intézmé-
nyek vezetőit, hogy kinek milyen 
ötlete, felvetése van a programo-
kat illetően. Az önkormányzati és 
a civil szervezetek rendezvény-
tervét „összeboronáljuk”, igazít-
juk hozzá a költségvetésünket és 
feltesszük a honlapra a rendez-
vénynaptárunkat. Mivel igen sok 
civil szervezet működik a közsé-
günkben így mindenki megtalál-
hatja a neki tetsző programot. Az 
elmúlt években volt könyv-film-

bemutató, kiállítások, természet-
védelmi értékeinkkel foglalkozó, 
sportesemény (asztalitenisz, 
futás, gyalogtúra), zenei rendez-
vények, jótékonysági rendezvé-
nyek és persze az állami ünne-
peink. Persze a kultúrsznobok 
fanyaloghatnak, hogy nem ün-
nepeljük meg minden költőnk 
születésének vagy halálának 
évfordulóját, de erre egyrészt 
tágabb körben nincs igény, más-
részt nem lehet minden egyes 
történelmi momentumra községi 
szinten megmozdulni. A Magyar 
kultúra napjának megünneplését 
tavaly az óvodában az óvónők 
kérésére mi szülők is segítettük. 
Népmesét adtunk elő a gye-
rekeknek, magyar népdalokat 
énekeltünk, beszéltünk a Him-
nuszról, festményekről, eszmei 
értékeinkről. Erről a rendezvény-
ről a Faluújság is hírt adott, tehát 
a köztudatba beszivárgott, ha 
nem is direkt módon, hatalmas 
nagy csinnadrattával. (Azt csak 
zárójelben tenném hozzá, hogy 
mi pedig megemlékezünk olyan 
dolgokról, amelyekről a környék-
beli településeken nem, vagy 
olyan formában, ahogy máshol 
nem.)

Zenekarosként a nyolcvanas 
évek közepe–vége óta minden 
községi rendezvényen részt 
veszek. Régen kötelező volt 
megjelenni a megemlékezése-
ken. Ma szabad a választás, s 
sajnos az érdeklődés gyérül. 
Én nem vagyok varázsló, nem 

tölthetem meg az emberek 
szívét hazafias érzésekkel, a 
múltunkra való megemlékezé-
sek igényével. A kultúrára való 
fogékonyság, igény kialakítása, 
alakítása elsősorban szülői, pe-
dagógusi felelősség nem pedig 
alpolgármesteri. Az elmúlt évek-
ben megtanultam, hogy kik azok 
az emberek, akiknek a segítsé-
gére támaszkodhatok egy-egy 
rendezvény megszervezése 
kapcsán, akik nemcsak tetsze-
legni kívánnak a segítségnyújtó 
szerepében, hanem ténylegesen 
kiveszik a részüket a munkából. 
Nekik köszönöm.

Hamarosan itt vannak a par-
lamenti választások, ősszel 
pedig a polgármesteri választá-
sok lesznek. 4 éve Ön kapta a 
legtöbb szavazatot a képviselő 
jelöltek közül, ha jól emlékszem. 
Már korábban is jelentős társa-
dalmi munkát végzett, amit foly-
tatott a képviselői munka mellett. 
Ráadásul alpolgármesterként 
is megállta a helyét. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy idén is 
sokan adnák a voksukat önnek. 
Mik a tervei? Fogja/Szeretné 
folytatni a képviselői munkát a 
következő 4 évben is?

A terveim még képlékenyek a 
választásokat illetően. Hatásva-
dász módon persze nem árulom 
el, hamarosan úgyis kiderül.

Köszönöm a válaszait, és to-
vábbi sikereket kívánok a követ-
kező időszakra is!

Van-e a tulajdonnak becsülete?
Az emberek többsége ösztönösen sze-

reti maga körül a rendet a tisztaságot. Na-
gyon  sokan vannak jó falunkban, akik szép 
házat építettek, rendben tartják a házukat, 
udvarukat, füvet vágnak virágot ültetnek, 
gereblyéznek, eltakarítják a havat, egyszó-
val rendet tartanak  maguk körül. Széppé, 
gondozottá teszik környezetüket, utcájukat, 
ezáltal összességében falujukat is. Ők van-
nak többségben. Legalábbis most még, de a 
kérdés az hogy meddig? Tapasztaljuk, hogy 
a fiatalok többsége nem itt telepszik le, sze-
münk előtt öregszik a falu. Az élet rendjéből 
adódóan egyre több az üres ház. Mivel az 
ingatlanpiac kb. 2008-óta nehezen működik, 
az üres házak manapság Tápiógyörgyén 
alig eladhatók. Az árak ettől függően persze 
az esetek többségében nagyon alacsonyak. 
Az üres házak száma olyan 200 körüli lehet. 
Tulajdonosaik döntő többsége már nem Tá-
piógyörgyén lakik. Higgyék el szomorú azt 
látni, hogy dolgos apák, anyák örökbe ha-
gyott vagyona értéktelenedik, lassan ebek 
harmincadjává válik. Néhány hónapja végig-

jártam a falu minden utcáját. Azokat a há-
zakat néztem, kerestem melyek üresek, 

elhagyatottak, állapotuk nagyon rossz és 
egyre rosszabb. Udvaruk elgazosodott, bo-
zót, dudva borítja, kerítésük már nincs, vagy 
romokban hever. Összképük a teljes, gya-
korlatilag visszafordíthatatlan leépülés jeleit 
mutatja. Nyolcvanhárom ilyen házat (telket) 
találtam. Szinte minden utcába van belőle 
1-2 esetenként több is. Találtam összedőlt 
házat nem egyet, nem kettőt. Találtam olyan 
házat, nem egyet, melyet a tolvajok már el-
kezdtek széthordani. Ellopott, kidőlt-bedőlt 
kerítéseket, szemétlerakatokat a gazos ud-
varokon. Vannak köztük régi parasztházak, 
és vannak kockaházak, és vannak elgazo-
sodott telkek is. Ezen ingatlanokkal kapcso-
latban bátran mondhatjuk: Joggal bőszítik 
fel az arra lakókat, főleg a szomszédokat! 
Rágcsálók, kóbor állatok szálláshelyei lehet-
nek, hulladékok, szemét illegális lerakására 
alkalmasak, tehát közegészségügyi prob-
lémákat okozhatnak. Egy részük baleset-
veszélyes. (főleg szomszédok, gyerekek 
esetében) Egy részüket elkezdték szétlopni. 
Ez sem egy példamutató dolog. Potenciáli-
san alkalmasak arra, hogy nem kívánatos 
egyének illegálisan beköltözzenek. Az ilyen 

ingatlanok előtt a közterület is elhanyagolt, 
rendezetlen. Ezek az ingatlanok, házak, tel-
kek előnytelen módon tüntetik fel a falut. Az 
ingatlan vásárlókra riasztó hatással bírnak. 
A fentiekben felsorolt (és a fel nem sorolt) 
negatív hatások sértik a falu jóérzésű la-
kóinak érdekeit. Meggyőződésem hogy ők 
vannak többségben! Előnytelenné teszik a 
faluképet, nagyban, és egyre jobban hozzá-
járulnak az ingatlanárak jelenlegi és jövőbeli 
alacsony szintjéhez. Összességében vesz-
teséget okoznak a falu polgárainak. a falu 
közösségének. Mindemellett a falu számára 
előnytelen népességmozgásokat erősíthet-
nek fel. Tudjuk, hogy a tulajdon birtoklása jo-
gokat és kötelezettségeket egyaránt jelent. 
Nem megengedhető tehát, hogy egyes tu-
lajdonelemek elhanyagoltságuk következté-
ben, erkölcsi és anyagi kárt okozzanak más 
tulajdonok birtokosainak. Mit lehet tenni? 
Szerintem a képviselő-testületnek kell hoz-
ni olyan döntéseket, melyek előmozdítják a 
helyzet megoldását. Figyelembe kell venni a 
rendbetételre kötelező határozatok, bünte-
tések, kényszerintézkedések lehetőségeit. 
Ha mindezekhez a lakottan elhanyagolt in-
gatlanok problémáit is hozzátesszük, bát-
ran mondhatjuk az utolsó  órában vagyunk! 
Önök hogyan látják? Józsa László



Dr. Németh Jenő 1894. március 30-án 
született a Sopron melletti Völcsejben, mint 
orvos és közéleti személyiség 1920-50. kö-
zött végezte hivatását Tápiógyörgyén. Mun-
kásságát nagyfokú szakmai hozzáértés, 
személyét a becsület, szorgalom, emberség 
jellemezte egész életében. Halála után so-
káig nem felejtették, még ma is sokan van-
nak, akik rendszeresen felemlegetik nevét. 
Születésének 100. évfordulója alkalmából a 
községi önkormányzat megemlékezést szer-
vezett tiszteletére. Előbb a rendszerváltozás 
környékén, majd 2013-ban felmerült annak 
lehetősége is, hogy utcát nevezzenek el 
róla. Életének legfontosabb mozzanatait a 
Györgyei Hírmondó 1992. évi január-februári 
számában Dr. Kovács András „In memoriam 
Dr. Németh Jenő”, valamint a Györgyei Ka-
lendárium 1994. évi számában Bihari József 
„Dr. Németh Jenő centenáriumi emlékezése” 
írásából ismerhetjük meg. Sírja a felső teme-
tőben található, élő gesztenyefasor árnyéká-
ban, a család rendszeres gondozásában. 

2014-ben születésének 120. évfordulója 
alkalmából szeretnék dédapámról megemlé-
kezni. Jelen írásomban életének különösen 
nehéz szakaszát, a második világháborút 
követő meghurcoltatásának körülményeit kí-
vánom az olvasó elé tárni. Tettemet egyetlen 
ma élő gyermeke, a budapesti otthonában 
90. életévét betöltő leányának kérésével ma-
gyarázom, aki mindig is szerette volna édes-
apja letartóztatásának körülményeit megtud-
ni, ártatlanságának bizonyítékát felkutatni. 
Remélhetőleg az őt még személyesen isme-
rő idősebb korosztály tagjait is megnyugvás-
sal fogják az alábbi sorok eltölteni. 

„A XX. század végén talán már hiteles 
dokumentumok sincsenek arról, hogy 1945-
ben kik lehettek azok, akik indulatból, gyű-
lölködésből, de súlyosan tévedve, Dr. Né-
meth Jenőt internálták Kistarcsára. Annyi 
bizonyos, hogy az aláírásgyűjtőket, akik Dr. 
Németh Jenő kiszabadítását szerették vol-

na elérni, Nagykátán megfenyegették: ha az 
akciót tovább folytatnák, nekik is Kistarcsán 
a helyük. 1946 végén Kistarcsáról interná-
lását azért szüntették meg, mivel az ellene 
felhozott vádak nem nyertek bizonyítást. Dr. 
Németh Jenő, Tápiógyörgye község orvosa 
1951-ben halt meg. 56 éves volt. Élhetett, 
gyógyíthatott volna még hosszú ideig, ha 
nem töri meg testben és lélekben az interná-
lás.” – olvashatjuk Dr. Kovács András írásá-
ból a fenti sorokat. 

Halálát követően ügyének dokumentumai 
hosszú évtizedeken keresztül nem voltak ku-
tathatók, ezért közvetlen hozzátartozói sem 
ismerhették annak tartalmi elemeit. A vele 
kapcsolatos iratanyag másolata 2011-ben 
került a család birtokába, amikor a megfelelő 
engedélyek beszerzését követően sikerült az 
Államvédelmi Szolgálatok Történeti Levéltá-
rába bejutnom. Meghurcolásának okairól, a 
vádak alóli felmentéséről 1710/11. nyilván-
tartási szám alatt kisebb dokumentumköteg 
számol be kellő részletességgel. 

Ügyének megértése a nevezett korszak 
összefüggéseivel áll szoros kapcsolatban. 
1945-ben az Ideiglenes Kormány utasítá-
sára megkezdték a háborús bűnösök listá-
inak közzétételét és az elfogottak büntető-
jogi felelősségre vonását. A letartóztatások 
véghezvitele az új rendőrség kebelén belül 
létrejött különleges testület, a politikai rendé-
szeti osztály feladata volt, amelyet később 
Államvédelmi Osztálynak (ÁVÓ) neveztek. A 
szervezet, amelyet egy volt illegális kommu-
nista, Péter Gábor irányított, az Andrássy út 
60-ban rendezkedett be. Maga a vizsgálat és 
az ítélethozatal a kifejezetten ezzel a céllal 
létrehozott népbíróságokra hárult, amelynek 
koalíciós alapon delegált laikus tagjai és jog-
végzett elnöke gyorsított eljárás keretében 
hozták meg gyakran elfogult és vitatható 
döntéseiket. A nyilvánvalóan igazságos ítéle-
tek mellett, a bíráskodás célja az esetek egy 
részében nem volt más, mint a hatalomért 
küzdő kommunista pártnak a politikai ellen-
felekkel való leszámolása. 1945-50 között 
csaknem 60 ezer fő ügye került a népbíró-
ságok elé. Közülük 27 ezret marasztaltak el, 
több mint, tízezret zártak börtönbe, s 189-et 
végeztek ki. Akik ellen nem lehetett népbí-
rósági eljárást indítani, de a hatalom új urai 
szemében nem kívánatos személyeknek mi-
nősültek, rendőrségi eljárás keretében egy-
szerűen internáló táborokba zárták. 

Dr. Németh Jenő 1944 nyarától súlyos 
ízületi betegségben szenvedett, amiért felet-
teseitől hévízi gyógykezeltetésére betegsza-
badságot kapott. Miután feleségét és anyó-
sát előre küldte, Jenő fiával október elején 
Badacsonytomajra utazott, hogy testvérbáty-
ja, Dr. Németh Béla lakásán töltsék a téli hó-
napokat. Mindeközben Magyarországon át-
haladt a front, a németek helyett a szovjetek 
vették át a hatalmat. Amikor 1945 tavaszán 
visszatért a községbe, otthonát nem csak, 
hogy kifosztva találta, de megtiltották abba 
való visszaköltözését. 1945. május 22-én 
házi őrizetbe került, majd júniusban Nagyká-

tára, végül a gödöllői internálótáborba vitték. 
Az ellene szóló hamis vádakat Bán-

ki Tibor főkapitány, a Magyar Rendőrség 
Észak-Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegyei 
Főkapitányság vezetője fogalmazta meg 
1945. szeptember 5-én kelt határozatában: 
„A lefolytatott vizsgálat során megállapítást 
nyert, hogy Dr. Németh Jenő a tápiógyörgyei 
kastélyt a német birodalmi iskola kezére ját-
szotta. Dr. Németh Jenő közismerten német-
barát és szélsőjobboldali felfogású volt, aki 
az orosz megszállás elől német gépkocsival 
menekült el. Számtalan esetben tett – a ta-
núvallomások bizonysága alapján – orosz 
ellenes kijelentéseket. Nevezett, mint orvos 
nem járt el hivatásánál fogva kötelező lelki-
ismeretséggel és komolysággal. Nevezett-
nek a német birodalmi iskolával kapcsolatos 
viszonyát alátámasztja azon tény is, hogy 
gyermekei szintén ezen iskola növendékei 
voltak. A német iskola demokratikus voltára 
való hivatkozás teljesen valótlan és nevetsé-
ges, hiszen közismert tény, hogy a tanárok 
a német nemzeti szocialista párt tagjaiból 
tevődtek össze.” Vádlói szerint neki volt 
köszönhető, hogy a budapesti MÁV kórház 
nem kapott elhelyezést a kastélyban, s he-
lyette a birodalmi iskola költözött az épület-
be. A feljelentő neve és lakcíme alá „bizal-
mas értesülés” van feljegyezve.

Letartóztatását az egész falu mély meg-
döbbenéssel vette tudomásul, kiszabadítása 
érdekében aláírásgyűjtésbe kezdtek többen 
is. Tóth László ifjú postai dolgozót ezért sú-
lyosan megverték, majd őt is a nagykátai 
internáló táborba vitték. Dr. Németh Jenő 
közel másfél évet töltött internálásban, mi-
közben ügyében többször fellebbezett. A Le-
véltárban ma is őrzik a belügyminiszternek 
írt levelét, melynek soraival, s annak 11 db 
mellékletével végül sikerült magát tisztáznia

Elsőként Dr. Sepsey Mihály nagykátai 
tisztiorvos bizonyítványára utal, melyben 
fény derül súlyos betegségére, valamint 
a hévízi gyógykezelés szükségességére. 
Az esetet, Dr. Félix László Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye tiszti főorvosa erősíti 
meg, aki a malária sokízületi gyulladás 
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Ártatlanul meghurcolva 
Dr. Németh Jenő internálásának hiteles dokumentumai

Dr. Németh Jenő egyetemi évei alatt



és cukorvizelés okán történő szeptember-ok-
tóber havi közkórházi ápolását, valamint az 
utókezelés szükségességét igazolja. Ezek 
után Onozó István és Jóna János tanúsít-
ják a vele és fiával történő budapesti talál-
kozást, amelyből megtudhatjuk, hogy csak 
azért nem a fővárosi kórházakban kezel-
tette magát, mert azok már katonai célokra 
voltak lefoglalva. Egy újabb mellékletben a 
tapolczai honv. gjmű. átv. bizonylat igazol-
ja, hogy Badacsonyba saját gépkocsijával 
utazott, amelyet végül a nyilasok koboztak 
el tőle. Majd Tóth Kálmán Badacsonytomaj 
községi bírója leírja azt az esetet, amikor 
súlyos összetűzésbe került a gépjárművét 
rekviráló nyilas tiszttel szemben, s ebből 
adódó letartóztatását csak súlyos állapota 
miatt kerülte el. Az írásból nemcsak erősen 
nyilas ellenes magatartására derül fény, de 
arra is, hogy a községben alakuló ellenállási 
mozgalomhoz csatlakozott. Ez utóbbi tényt 
maga is említi: „betegségem mellett tevéke-
nyen is részt vettem az ellenállásban, hiszen 
számtalanszor jöttek össze lakásomon meg-
beszélésre mindazok, akiknek az ellenállás 
kialakításában részük volt.” A kastély ügyé-
ben ellene felhozott vádakat a MÁV igazga-
tóság levelével cáfolja, melyből kiderül, hogy 
az nem tervezte a kórház Tápiógyörgyére 
való költöztetését. „A f. évi augusztus hó 
7-én kelt beadványra értesítjük, hogy a MÁV 
Betegségi Biztosító Intézet budapesti kórhá-
za tervezett kitelepítését tárgyaló ügyiratunk 
a bombatámadásnál elpusztult, s így csak 
emlékezetből tudjuk, hogy a tápiógyörgyei 
Györgyey-kastélyt kórházi célokra nem 
szándékoztunk igénybe venni, és ezzel 
nem is foglalkoztunk”. Balázsovich Emma, 
a kastély tisztviselőnője ugyancsak tagadja 
azokat az állításokat, mely szerint tudomá-
sa lett volna róla, hogy a vádlott juttatta az 
épületet a birodalmi iskola kezére. A népelle-
nes, németbarát jelzőknek a községi tanítók 
nyilatkozata is ellentmond, melyet Borókai 

Kálmán, Kovács Károly, Kovács József és 
Székely Ferenc írtak alá. „Alulírottak ezen-
nel igazoljuk, hogy dr. Németh Jenő községi 
orvost, akit 25 év óta személyesen isme-
rünk és vele állandó személyes érintkezést 
tartottunk fenn, erősen magyar érzésű, de-
mokratikusan gondolkodó embernek tudjuk. 
Ezen idő alatt tőle soha oroszellenes vagy 
németbarát kijelentést nem hallottunk. Az, 
hogy az ún. Györgyey-féle kastély az ő köz-
reműködésével került volna a német birodal-
mi iskola kezére, soha a faluban szóbeszéd 
tárgya nem volt és így erről mi sem tudunk. 
Tudomásunk szerint orvosi szolgálatát min-
dig a leglelkiismeretesebben látta el, ellene 
soha kifogás nem volt.” Ezek után a Szociál-
demokrata és a Kisgazdapárt, valamint a Ke-
reskedelmi Szakszervezetnek mellette szóló 
nyilatkozatát is csatolja. Mindenkor jóindula-
tú magatartását a család tápiószentmártoni 
birtokának volt cselédei, Horváth József és 
Molnár Mihály is bizonyították. „Dr. Németh 

Jenő 1944 év októberében saját autóján 
utazott betegszabadságra Hévízre, hogy 
betegségét gyógykezeltesse. Nem felel meg 
az az állítás a valóságnak, hogy ő német 
autóval menekült volna el, mert őt fia ifj. Né-
meth Jenő vitte a fürdőbe. Dr. Németh Jenőt, 
akit tíz év óta ismerünk, és akinek a birto-
kán azóta vagyunk alkalmazásban, mindig 
demokratikus érzésű embernek ismertünk, 
aki úgy a gazdasági munkásával, mint más 
alkalmazottaival mindig a legmesszeme-
nőbb jóindulattal viseltetett. Ez megnyilvá-
nult nála a fizetésnél és az elszámolásnál, 
mint akkor, amikor családtagjainkat minden 
ellenszolgáltatás és díjazás nélkül orvosi 
kezelésben részesített.” Végül levelében hi-
vatkozik a 244737/1945. B. M. sz. ügyiratra, 
amelyben a volt zsidó munkaszolgálatosok 
tanúskodnak velük kapcsolatos emberséges 
bánásmódjáról. 

Dr. Németh Jenő 1946 végén az interná-
lásból házi őrizetbe került, majd 1947. feb-
ruár 18-án kelt belügyminisztériumi rendelet 
alapján felmentették a rendőri felügyelet alól. 
Ellenfelei azonban nem nyugodhattak, a 
rendőri szervek az államtitkár rendelkezését 
szabotálták, a házi őrizetet továbbra is fenn-
tartották. Az ügy rendezése végül Szentivá-
nyi János a Független Kisgazda, Földmun-
kás és Polgári Párt Pest Megyei Szervezete 
elnökének volt köszönhető, aki 1947. április 
23-án barátjának, Dulin Jenő belügyi állam-
titkárnak írt levelében adott hangot nagyfokú 
felháborodásának, és kérte a méltatlan hely-
zet mielőbbi orvoslását. 

Szabadulását követően sajnos már nem 
sokáig élvezhette az életet. Egy súlyos be-
tegség következtében 1950. május 26-án 
halt meg. Emlékét számos fénykép, doku-
mentum és tárgy őrzi a családi gyűjtemény-
ben, köztük egy fokos, melynek a nyelén az 
általa faragott szöveg olvasható: „Gödöllői 
internáló-tábor 1945. május 22.-1946.” 
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Németh Csaba

Egy elmaradt köszöntő helyett - megkésett tisztelgés

Tápiógyörgye község legma-
gasabb tudományos fokozattal 
bíró, községéhez tántorítha-
tatlan hűséggel ragaszkodó, 
szolgáló orvosa: Dr. Kovács 

András szülész-nőgyógyász 

egyetemi tanár, klinika-igazga-
tó a nyáron ünnepelhette vol-
na születésének kilencvenedik 
évfordulóját. Ő, aki annyi gyer-
meket segített a világra, köztük 
sok-sok györgyei újszülöttet, tíz 
esztendővel ezelőtt, 2004. janu-
ár 28-án  hunyt el, itt hagyta ezt 
az árnyékvilágot. Szülőfalujának 
népe mindig bizalommal fordult 
hozzá és minden helyzetben 
készségesen segített. Példaké-
pének Dr. Németh Jenőt tartot-
ta, - mindig csak a legnagyobb 
tisztelettel, szeretettel nyilat-
kozott orvosi tevékenységéről, 
emberségéről, fáradhatatlan-
ságáról. Írásaiban is mindig azt 
hangsúlyozta, hogy az akkori 
orvosi felszereltségnek a birto-
kában a doktor úr mindig a leg-
jobb, leghatásosabb megoldást 
választotta. Egyetemi hallgató 
korában is sokat beszélgettek 

az orvosi munka szépségéről, 
nehézségéről. Utolsó éveinek 
nyarait Ádám unokájával itt töl-
tötte Tápiógyörgyén, a fő utcai 
kis szerény parasztházban. 
Szakmai munkája mellett festett 
is, - műveiből 1998, július 26-án 
egy kiállítás nyílt meg Gyögyén, 
ennek a kiállításnak katalógus 
bevezetőjével idézzük emlékét: 
„Dr. Kovács András 1923. július 
29-én született Tápiógyörgyén. 
1948-ban Budapesten szerezte 
meg orvosi diplomáját. Régi po-
lihisztorok késői utódaként érté-
kes és tiszteletreméltó életpálya 
birtokában köszöntjük 75. szüle-
tésnapja alkalmából.

Művei kiállításával szülőfalu-
ja tiszteleg azon férfiú előtt, ki 
györgyei közösségből indulva a 
leghumánabb tudományterüle-
ten, az orvostudományban sze-
rezte meg az elérhető legmaga-

sabb címet. Dr. Kovács András 
az orvostudományok doktora, 
képzőművészeti alkotásai ré-
vén az ember szellemét táplálja. 
Portrék, ikonok különös varázsa 
felszabadítja a gondolatot, új 
életérzéseket sugall. Kívánom, 
hogy ezen györgyei kiállítás 
megtekintői, vendégei gyönyör-
ködjenek a szépben, érezzék 
át az alkotó világát, a valóság 
számos, csak a művészet által 
közelíthető dimenzióját. Kö-
szöntjük Dr. Kovács Andrást, az 
orvosprofesszort, az alkotót, a 
tevékeny, szülőfalujához példa-
mutatóan kötődő igaz embert. 
Józsa László polgármester.”

Születésnapja meg halálnak 
évfordulóján is köszönjük példás 
életét, a szülőfalu iránti hűséget, 
felelősségteljes szép írásait.

Dr. Németh Jenő feleségével, Sinka Margittal

Bihari József
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Az első világháború centenáriumán, kilencven
éves györgyei emlékmű gondolatok

Száz esztendeje, hogy az első világhá-
ború kitört és kilencven esztendővel ezelőtt 
avatták fel szülőfalumban a Hősök szobrát. 
Ez az emlékmű a kilenc évtized alatt mindig 
zavartalanul idézte a falu elesett katonáinak 
emlékét. Helyszíne volt a hősökre emléke-
ző ünnepségeknek, a Halottak Napi mécses 
gyújtásnak, az első és második világhábo-
rú évfordulós összejöveteleinek. A falu ve-
zetése gondolt a szobor karbantartására, 
tisztítására, restaurálására, - régebben ke-
rítésének felújítására. Egyszer fordult elő, 
hogy a közadakozásból összegyűjtött pénz 
kézen-közön eltűnt és újságcikkek soroza-
ta jelent meg ez ügyben s ennek kapcsán 
a pénz előkerült, a kerítés megújult. 1994-
ben Fehér József mérnök, a polgármester 
és plébános urak közös összefogásával a 
megrepedezett alapot teljesen átépítették, 
megerősítették, a katona alakját felújítot-
ták s ezáltal régi pompájában hirdette a 
márványtáblákra vésettek hősiességét, 
soha el nem felejthető emléküket. Ekkor 
kaptam egy gyöngybetűs levelet: „Szeged, 
1994. II. 10. Kedves Bihari Úr! Könnyekig 
hatódva olvastam kedves levelét. A doku-
mentumot a felejthetetlen Szülőfalum Drá-
ga Hőseinek emlékét őrző Szoboravatási 
ünnepségről. Drága Édesapám a bátor és 
hős huszár: Molnár András emléke, örökké 
él szívemben. Nagyon jólesik tudni, hogy 
sok magyar Testvérem is tiszteli ma is Drá-
ga Emléküket! Sajnos 1994. március 1.-én 
betegségem miatt nem jelenhetek meg sze-
mélyesen virágaimmal a Drága Hősi Szobor 
előtt, de gyógyulásom után, első utam ha-
zavezet.  Nagyon szépen köszönöm szíves 
fáradozását, értesítését Önnek és kedves 
Munkatársainak! Szeretettel: Kőváry Nán-
dorné ny. tanító.” Sok ehhez hasonló leve-
let, köszönetet, együtt érzést tudnék citálni 
annak bizonyítására, hogy a ditrói Siklódy 
Lőrinc szobrász által megálmodott és kivi-
telezett emlékmű 1924-től milyen megbe-
csülésben, szeretetben, féltő tiszteletben 

részesült – még akkor is, amikor közvetlen 
közelében égett a torony  sisakja, parázslott 
a falépcső és mellette ott feküdtek a meg-
repedezett harangok füstösen, kormosan, 
a tölgyfa leveles hős katona alakja mellett 
meg légelhárítók meredeztek az égre. A 
három rózsaszín márványtábla 75 év alatt 
kifakult, megrepedezett és 2000-ben újra 
vésett gránit táblák kerültek felszentelésre. 
Ezt az ünnepséget tisztelte meg özv. Horthy 
Istvánné, a kormányzó-helyettes özvegye. 
Sok-sok fotó, képes levelezőlap, családi 
levél és személyes emlék őrzi a kilencven 
esztendő történéseit, felemelő ünnepségeit, 
azt a ma is tiszteletet parancsoló községi 
döntést, ahogyan kilencven esztendővel ez-
előtt eleget tettek az 1917/VIII törvénycikk 
előírásának: „A hősöknek áldott emlékeze-
te felé fokozott kegyelettel tekint az egész 
nemzet, szent emléküket pedig tiszteletben 
kell tartani nemcsak a mai nemzedéknek, 
hanem a késő utókornak is, hogy példájuk-
ból buzdítást merítsen az önfeláldozásra és 
a hazaszeretetre. Ez teszi kötelességünk-
ké, hogy név szerint örökítsük meg mind-
azoknak az emlékét, akik életüket áldozták 
fel a hazáért, mindnyájunkért. Ennek alkal-
mas módja, hogy minden község (város) a 
saját területén létesítsen olyan emlékművet, 
amelyre a haza védelmében elesett hős fi-
ainak nevét maradandóan bevésse. Vagyo-
nos községnek (városnak) monumentális 
műemléken, a szegénynek pedig szerény 
táblán, de mindenesetre méltó módon, és 
egyszerűsége mellett is nemes művészi ki-
vitelben kell megörökítenie hős fiainak ne-
vét és emlékezetét. Oltár lesz ez az emlék 
minden időkön át, a hazaszeretet oltára, 
amelyen a tisztelet és a soha el nem múló 
hála örök fényében fognak ragyogni a ha-
záért hősi halált halt vitézeink áldott nevei.”

 Az 1924. március 15-én felavatott ditrói 

Siklódy Lőrinc tápiógyörgyei kilencven esz-
tendős hősi emlékműve az időtlenségével, 
örök klasszicizmusával, eszköztelenségé-
vel tudott a falu életének kiemelkedően fon-
tos színtere lenni. Körülötte szerveződött a 
mindennapi élet sok-sok fontos eseménye, 
ünnepe, zászlószentelés, levente avatás, 
iskolai ünnepségek, búcsúzó osztályok 
tabló felvételei, sportversenyek győztesei-
nek ünneplése, hősi halott felravatalozása, 
(Bajár Sándor Jeges-szőlőkbeli katona, aki 
az Izsold Ferenc hentes üzletében volt inas-
tanuló), elsőáldozók, bérmálkozók köszön-
tése, díszpolgári kitűntetés adományozása, 
és a május utolsó vasárnapjának délelőtti 
ünnepei kegyeleti hellyé avatták ezt az em-
lékművet és közvetlen környezetét, amit 
minden időkben a helyi egyenruhás tűzoltók 
tisztelgése még ünnepibbé tett. Az első vi-
lágháborús katona egyenruhás hős alakjá-
nak arányai, ellenpontozott statikussága, a 
fej, kéz, láb aranymetszési komponáltsága 
mozdulatot indukál. A jobb kezében tölgyfa 
leveleket szorongató, bal kezében puskáját 
tartó hősi alak a köpeny drapériájával, a 
fején levéllel díszített tölgyfalombos sapká-
jával válik teljessé, befejezetté, klassziku-
san harmonikussá. Mindez együtt az arcot 
megnemesítő motívummá egyesül a kom-
pozíción, meghatározóvá lesz a körplasz-
tikán. A derekát átfogó tölténytartó-táskák 
szíja és az elmaradhatatlan bajonett olyan 
attribútumok, amelyek a történelmi hűség 
megidézéséhez, a szolgálati szabályzat be-
tartásához kötelezően nélkülözhetetlenek. 
A posztamensen elhelyezett négy gránit 
tábla névsora, a györgyei első és második 
világháborús hősök emlékezete, tisztele-
te, a falu kegyeletes tisztelgése ötvöződik 
így együtt. Érződik az alkotó erdélyi szár-
mazása, a Stróbl Alajosnál tanult évek 
motívumai, a formázás fogásai, a pá-

Kéri Kálmán vezérezredes a györgyei Hősök Szobra előtt tiszteleg
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rizsi, brüsszeli, müncheni évek heroizmu-
sának áthangolása, a külföldi tanulmány-
utak hatásai. Az 1876-ban Ditrón született 
szobrászművész az első világháború után 
számos köztéri szobrot alkotott, elsősor-
ban városi felkérésekre, megbízásokra. 
Így alkotta meg a soproni honvédemléket, 
Kecskeméten Katona József síremlékét, a 
gödöllői hősi emlékművet, IV. Károly emlé-
kére állított Kálvária és Golgota főalakjait, 
Radics Béla síremlékét, gróf Bethlen István 
portréját. A kormányzó a magyar művészet 
érdekében kifejtett odaadó munkásságáért 
a Signum Laudis-szal tűntette ki.

Siklódy az első világháború utáni idő-
szak elismert rangú művésze volt, aki 
klasszicista stílusban alkotta meg műveit. 
A klasszicizmus ebben az esetben nem 
a teatralitást, érzelgősséget jelenti, még 
kevésbé a főiskolai stúdiumok sír, hősi és 
egyéb emlékműként történő üzleti haszno-
sítását, hanem azt a fajta művészi szem-
léletet, amelyben mindennek mértéke az 
ember és amely az emberi test formáival a 
megvalósult harmónia kifejezését intonálja. 
Örök klasszicizmusnak is nevezhetnénk 
ezt, vállalva a szellemtörténeti ízű jelzőt, 
hiszen az emberi test formái, arányai nem 
változtak a társadalom változásaival együtt. 
A művész számára a művészet klasszikus 
értékrendje és a nemzeti eszmény mindig 
szorosan összefonódott egymással, és erre 
jó példa a györgyei álló hős alakja a Szent 
Anna templom közvetlen közelében. Úgy 
gondolom, az ötszörösen szűkített beton 
posztamens olyan magasságba emeli a hős 

katona alakját, ami az emberi szem számá-
ra elérhetővé teszi az ember nagyságú álló 
alak lélektani motívumaival való azonosulás 
lehetőségét. Valószínű, ez biztosította a vi-
lágégés idején is, hogy nem vált célponttá, 
távol tartotta az emberi bosszút, rosszin-
dulatot, az elkeseredés haragját. Ebben a 
miliőben, a templom szentélyének közelsé-
gében a tölgyfalomb az egyetlen olyan mo-
tívum, ami a történtek, az elesettek hősies-
ségét, emlékük időtállóságát megjeleníti és 

immáron kilencven esztendőn át tiszteletet 
parancsoló emlékidéző lett a felnövekvő 
györgyei  nemzedékek egymásutánjában.

Ezekkel a gondolatokkal gyújtsuk meg az 
emlékezés mécsesét a györgyei hősök em-
léke előtt, most az első világháború kitöré-
sének századik évfordulóján és a gránitba 
vésett nevek juttassák emlékezetünkbe hő-
siességüket, időt átívelő hazaszeretetüket, 
áldozatukat.

Bihari József

Kéri Kálmán vezérezredes, a második világháború tábornoka, az országgyűlés korelnökének 
koszorúja a györgyei hősök emlékezetére

Határon túli kirándulások

A Torockó Baráti Társaság a korábbi évek 
kedvező visszajelzései alapján, 2014-ben 
újabb kirándulások szervezésével szeretné 
színesebbé tenni a község kulturális életét. 
A programok elsődleges célja a határon túli 
magyar közösségek történelmének, kultú-
rájának és jelen helyzetének megismerése, 
kapcsolatok kialakítása és ápolása, a törté-
nelmi Magyarország táji és természeti szép-
ségeinek bemutatása. 

A társaság az idei évben elsőként Toroc-

kóra szervezett csoportos utazást, a tél-
búcsúztató farsangtemetés megtekintése 
céljából. A továbbiakban, július hónapban 
horvátországi kirándulás, augusztusban 
erdélyi körutazás szerepel a tervekben. 
Részletes tájékoztatás a Faluújság májusi 
számában, illetve a Torockó Baráti Társaság 
Facebook oldalán lesz olvasható. Érdeklőd-
ni előzetesen a 0630/483-45-97-es telefon-
számon lehet. Az egyesület szeretettel várja 
az újabb jelentkezőket.

Csoportkép Torockón, 2014. március 1-jén

Németh Csaba

Zeneiskolai 
sikereink

Február 19-én, amikor a pacsirta 
megszólalt, Tápiószentmártonban is 
felhangzott a furulyaszó. Az idén már 
második alkalommal megrendezett 
Kistérségi Furulyaversenyen az is-
kolánkból is részt vett két előképzős 
tanuló, akik tanáruk, Kiss Bálint veze-
tésével és Szabó Lóránd zongorakí-
séretével bemutathatták megszerzett 
tudásukat. 

A versenyzők többsége már első 
osztályban elkezdte a zenetanulást, 
szemben a mi két kisdiákunkkal, akik 
szeptember óta, azaz csupán fél éve 
ismerkednek a zenével. Éppen ezért 
nagy öröm és büszkeség volt szá-
munkra, hogy az eredményhirdetés-
kor elhangzott Szűcs Klaudia Rená-
ta 2. a osztályos tanulónk neve, aki 
Ezüst Diplomás, és osztálytársa, Ju-
hász Dávid neve, aki Bronz Diplomás 
eredményt ért el, ezzel öregbítve isko-
lánk hírnevét. 

Kollégaként és szülőként is sze-
retném köszönetemet kifejezni Kiss 
Bálint fafúvós tanárnak a gyerekek 
felkészítéséért és Szabó Lóránt szol-
fézstanárnak a zongorakíséretért.

Juhászné Ulviczki Zsófia
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Immár több mint egy éve, hogy Magyar-
ország legtöbb iskolája állami kézbe ke-
rült. Sok kritika, előzetes hangulatkeltés 
ellenére, viszonylag zökkenőmentes volt a 
fenntartóváltás. Az életpályamodellel pe-
dig színesíthettük azt a palettát, amit a ta-
nulóinknak kínálunk tanulószobai, egyéb 
szakköri tevékenységekkel. Nyilván, mint 
minden új dolognak kell egy kis idő, míg 
beáll az eredeti elképzelésnek megfelelő-
en. Ezekhez a foglalkozásokhoz ugyanaz 
a hármas egység kell, mint az oktató–ne-
velő munkához: tanár, diák, szülő. Így ezek 
a foglalkozások akkor lesznek hatékonyak, 
ha a szülők is segítenek a tanároknak, hogy 
ebből mit tanulhatnak, mivel lesznek ezáltal 
gazdagabbak. Mert hiába szervezünk mi 
foglalkozásokat, ha a tanuló hozzáállása 
nem megfelelő. Ezekhez kérnénk a szülői 
segítséget.

Az is köztudott, hogy a Jászapáti Tan-
kerülethez kerültünk és a Jászboldogházi 

Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kazinczy Ferenc Tagin-
tézményeként folyik  itt az oktató-nevelő 
munka. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 
tankerülettől megkapjuk a maximális gon-
doskodást. Minden problémára eddig meg-
találtuk a megoldást. A működést  illetően 
meg kell említeni, hogy fel lett újítva a torna-
termi kazánház, nemcsak az életveszélyes 
födém, hanem a kazán is. Maradva a fűtés-
nél, a központi kazánt szintén üzemképes-
sé kellett tenni, a tetőtérben pedig ki kellett 
cserélni a kazánt. Így zökkenőmentes lett 
az egész intézmény fűtése, csak megfele-
lően kell kezelni azt. Az oktató munkában is 
rengeteg segítséget kaptunk, közel negyed 
millió forintot költöttünk a fejlesztő foglalko-
zásokat segítő eszközökre, programokra, 
szoftverekre, játékokra. Nagyon jelentős 
eredménynek tartjuk, hogy az elavult infor-
matikai eszközeinket lecserélték korszerű, 
új gépekre. A tankerületben Tápiógyörgye 
kapott 20 számítógépet és Jászladány 5 
darabot. A régi, de még üzemképes be-
rendezéseinket pedig üzembe helyeztük 
a fejlesztő termekben és egyéb helyeken. 
A munka folyamatosan folyik, hiszen a 
tankerületünk jóvoltából itt Tápiógyörgyén  
dolgozik túlnyomórészt a közös intézmény 
rendszergazdája, akinek a feladata az in-
tézmény számítástechnikai eszközeinek 
rendben tartása.

Szintén fontos megemlíteni, hogy 6 fő 
közfoglalkoztatott végzi munkáját az iskolá-
ban. Kettő fő takarító, 1 fő irodai adminiszt-
rátor és 3 fő pedagógiai asszisztens. Az ő 
munkájuk által sikerült odáig eljutni, hogy 
1-1 tanórán két felnőtt van benn, és akinek 
kell, a pedagógiai asszisztens egyedi se-

gítséget nyújt az órai feladatok megoldásá-
ban. Ez pedig egyénileg óriási előny a fel-
zárkózásban. Az csak további előny, hogy a 
3 fő közül 2 pedagógus végzettségű, és 1 fő 
most végzi az OKJ-s képzést.

Nagyon értékes pályázatot is nyertünk 
a hátrányos helyzetű tanulók segítését 
célul tűző Integrált Pedagógiai Rendszer 
iskolánkban történő alkalmazására. Ez a 
rendszer a halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók megsegítését célozza. Így a 
2013/2014-es tanév  első félévére közel  
1.000.000 Ft–os eszközbeszerzést való-
sítottunk meg. Ebben volt a gyermekek 
számára a tanuláshoz szükséges füzet és 
íróeszköz csomag, amit a napokban fognak 
a programban részt vevő tanulók megkapni. 
Olyan fejlesztő eszközök is vannak, melyek 
az órákon az alapképességeket fejlesztik 
és még sok egyéb tanulást segítő eszköz. 
Ebben a munkában nagy szerepet vállalt a 
fejlesztő munkaközösség Pintér Irén veze-
tésével.

Tervezzük még egymás jó tapasztala-
tainak átadását, így jön létre a napokban, 
hogy Jászboldogházáról az alsó tagozatos 
nevelők átjönnek Tápiógyörgyére a koope-
ratív tanítási módszert tanulmányozni és 
fordítva is lesz ahol interaktív tananyag el-
sajátítását figyelhetik meg  a Tápiógyörgye-
iek Jászboldogházán.

Összegezve  megállapíthatjuk,hogy sem-
mi hátrányunk nem származik abból,hogy 
a Jászapáti Tankerüklethez kerültünk, sőt  
mondhatom, hogy minden kérésünket ed-
dig maximális jóindulattal támogatták, és 
támogatni is fogják. Gyakorlatiasan állnak 
minden feladathoz. Bízunk benne, hogy ez 
a folyamat nem szakad meg, és továbbra is 
kiemelt figyelmet kap iskolánk a feladatok 
zavartalan ellátásához.

Jó Jászapátihoz tartozni

Ilonka Zoltán
igazgató

Amikor iskolai újságcikket olvasunk, ál-
talában azt látjuk, hogy milyen versenyek 
voltak, hogyan szerepelnek a gyermekek, 
milyen átalakuláson ment keresztül az ok-
tatás stb. Meglehetősen kevés szó esik a 
szülőkről, mint az egyik legfontosabb „part-
nerekről”. Ez azért nem szerencsés, mert 
segítségük nélkül sem a mi munkánk, sem 
a gyermekek teljesítménye nem lenne tel-
jes.

Tagintézmény-vezetővé választásom 
után nagy örömet szerzett az a helyzet, 
melyben a szülők egy lelkes csoportja sok 
újító, segítő szándékú javaslattal keres-
te meg az iskolát. Látták, hogy a szűkös 
anyagi helyzetünk nem engedi meg, hogy 
játékokat, eszközöket olyan mennyiség-
ben vásároljunk, amilyen mennyiségben 
ez szükséges lenne a délután négyig tartó 
napközis foglalkozások, szakkörök megtar-
tásához.

Számos család nagylelkű támogatásával 
volt segítségünkre. Rögtön a tanév elején 
több tucat gumilabdát kaptunk, hogy a fel-
menő rendszerben bevezetett mindenna-
pos testnevelés órákon és a délutáni fog-

lalkozásokon a labdajátékokból mindenki ki 
tudja venni a részét.

Óriási meglepetés volt, hogy egy család 
az általuk már nem használt, de teljesen 
újszerű állapotban lévő televízió készü-
lékeket és DVD lejátszót felajánlotta az 
iskolának, hogy a napköziben az alsó ta-
gozatosok mesenézéssel is kikapcsolód-
hassanak, ha már a házi feladatuk kész, 
és az időjárás nem engedi meg, hogy az 
udvaron játszanak.

Az eddig megszokottaktól eltérően a 
Halloween és a Mikulás bulit is a felsős és 
alsós szülői választmány szervezte, ren-
dezte. Ezzel a lehetőséggel a bálok bevé-
tele a Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület 
számláját gyarapította, hogy május végén, 
június elején egy színvonalas gyermekna-
pi programot adhassunk gyermekeinknek. 
Öröm volt nézni, ahogyan az osztályokat 
képviselő szülői csapat egy emberként, 
mindent félretéve sürgölődött és kétkezi 
munkájával járult hozzá, hogy diákjaink ön-
feledten szórakozhassanak, és egyúttal az 
egyesület számlája is gyarapodjon.

Karácsony közeledtével egy olyan fel-

ajánlással kerestek meg a szülők, amely 
már más településeken és külföldön régóta 
gyakorlat. Saját készítésű kisebb-nagyobb 
kézműves tárgyakat, ajándékokat készítet-
tek kreatív anyukák és apukák, amelyeket 
két alkalommal ki is árusítottak, és a bevé-
tellel az iskolát támogatták. Elmondásuk 
szerint csak titokban reménykedtek ilyen 
szép bevételben. Biztos vagyok benne, 
hogy ez a törekvés tradícióvá válik mind-
annyiunk nagy örömére. A lelkesedésük 
töretlen, már most tervezik, hogy az idei 
karácsonyi kiárusítást hogyan fogják még 
meghittebbé és még gyümölcsözőbbé ten-
ni.

Szeretném külön és név szerint meg-
köszönni eddigi segítségüket a következő 
szülőknek: Dömők László, Dömőkné Ha-
jagos Zsuzsanna, Batu Andrea, Ohnsorge 
Gábor, Moravszkiné Horgos Éva. Termé-
szetesen rajtuk kívül is számos kedves, tá-
mogató szülő keres meg bennünket, remé-
lem ez a jó kapcsolat az iskola és a szülői 
ház között továbbra is megmarad.

A további hasznos együttműködésben 
bízva még egyszer köszönöm a támoga-
tást és az áldozatos segítséget, melyet a 
község iskolájának nyújtanak.

A szülő az iskola partnere

Juhász Attila
Tagintézmény-vezető
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Integrált Pedagógiai 
Rendszer iskolánkban

Örömmel adunk hírt arról, hogy iskolánk 
ettől a tanévtől kezdve egy sikeres pályá-
zat eredményeként az Integrált Pedagógiai 
Rendszer /továbbiakban IPR/ alkalmazója.

Ez egy olyan átfogó program, melynek 
keretében iskolánk tanulólétszámának kb. 
40%-a vesz részt különböző – a pályázatban 
előírt – képesség kibontakoztató, integrációs 
programokon  ebben a tanévben.

Fontos elmondani, hogy testületünk szin-
te minden tagja tevékeny részt vállal a pá-
lyázati munkában, hiszen a gyerekekkel 
való foglalkozások, tanórán kívüli progra-
mok megszervezése, szülői kapcsolattartás 
mindannyiunk feladata, amit komoly, napra 
kész adminisztráció követ.

Az IPR pályázatban részt vevő tanulóink 
szüleivel szoros kapcsolatot kell tartanunk, 
hiszen negyedévente értékeljük azt a fejlő-
dést, előrelépést, ami a plusz foglalkozások 
eredménye lehet.

Ezzel a pályázattal, – mint az előző 
TÁMOP pályázattal szintén – az iskola min-
den tanulója nyer, hiszen olyan eszközökhöz 
jutottunk hozzá, amihez sajnos saját finan-
szírozásból lehetetlen lenne.

Bízunk a program sikeres lebonyolításá-
ban! Amennyiben lesz rá lehetőség, a későb-
biekben is pályázni szeretnénk, így teremtve 
lehetőséget tanulóink megsegítésére és esz-
közállományunk bővítésére!

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 
tápiógyörgyei Kastálykert Óvodába óvo-
dai beíratás lesz.

Sok szeretettel várjuk, azokat az óvo-
dáskorú gyermekeket, akik
- a 2,5 életévüket és
- a 3. életévüket betöltötték.

Felvételt hirdetünk továbbá a tan-
köteles korú gyermekeknek, akik a 
2014/2015-ös nevelési évben az 5. élet-
évüket betöltik és tankötelessé válnak.

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
törvény 24.§.(3) bekezdése, amely alap-
ján a gyermek abban az évben, amely-
ben az ötödik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától köteles óvodai neve-
lésben részt venni. A miniszteri rende-
let 20.§.(2) bekezdése az óvodaköteles 
korú – tehát jelenleg az ötödik évét be-
töltött – gyermekek esetében külön is 
szabályozza a szülő beíratási kötelezett-
ségét. 

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

Óvodai beíratás időpontja: 2014. 
május 5-tól - május 10-ig. 
Naponta: 8:00 órától – 15:30 óráig.

Helye:   KASTÉLYKERT ÓVODA
2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u.5.
Tel/FAX.: 06-53-383-099
Beíratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok: 
- a gyermek születési idejének igazolá-
sára, a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, 
- a gyermek nevére kiállított lakcímet iga-
zoló hatósági bizonyítvány,
- a szülő személyi igazolványa, 
- a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló 
hatósági bizonyítvány,
- a gyermek TAJ száma, 
- a gyermek oltási kiskönyve, 
- más településről ideköltözött gyerme-
kek egészségügyi törzslapját és a gyer-
mekvédelmi támogatásról szóló határo-
zatát is hozza magával a Kedves Szülő 
a beíratkozás alkalmával!

Óvodai beíratás
Pintér Irén

Pedagógiai asszisztensek alkalmazása
a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában

Ma a társadalom elvárja a pedagógusok-
tól, hogy megfeleljenek tanítványaik sok-
színűségének, eltérő képességeiket, eltérő 
neveltségi szintjüket a nekik megfelelő ütem-
ben fejlesszék. Ha kell, diferenciáljanak, ha 
kell, kooperációs technikákat alkalmazza-
nak, érvényesüljön a tanórákon az egyénnek 
megfelelő bánásmód.

Ehhez a tápiógyörgyei pedagógusok 
számtalan módszer birtokába jutottak az 
elmúlt években tapasztalatok, továbbképzé-
sek, önfejlesztés útján. Egy valamire nem 
vagyunk azonban képesek. Nem tudunk 
egyszerre több helyen lenni. Pedig sokszor 
lenne erre is szükség.

Ezt a problémánkat oldotta meg idén a 
pedagógiai assisztensek alkalmazása az 
iskolában. A téli szünet után ugyanis nagy 
örömünkre három új kollégánk lett. Név sze-
rint Jónásné Fehér Veronika, Lovas Anna és 
Máté Afrodité. Ők segítenek nekünk abban, 
hogy hatékonyabbá váljon a pedagógiai 
munkánk a tanórákon. Odaülnek a nehe-
zebben koncentráló kisdiák mellé, terelgetik 
figyelmét, segítik a lemaradókat a felzárkó-
zásban, ha valakinek külön, önálló feladatot 
ad a pedagógus  ellenőrzik munkáját, felol-
vassák az utasítást a nehezen olvasóknak, 
segítenek értelmezni a feladatot, stb.

Külön öröm számunkra, hogy hármuk kö-
zül ketten képzett pedagógusok,így a dél-
utáni felkészülést is hatékonnyá tudtuk ten-

ni azáltal, hogy nagy létszámú napközis és 
tanulószobai csoportjainkat, homogénabb 
tanulókörökre bonthattuk a segítségükkel. 
Megnövekedett óraszámaink miatt a szakos 
helyettesítéseket mi nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem tudtuk volna megoldani, maxi-
mum összevont tanulócsoportokkal, de Anna 
és Veronika által ezek a problémáink is meg-
oldódtak nagy részben. Mindhárman rendkí-
vül készségesek, segítőkészek, felkészültek. 
Kollégáimon kívül a gyerekek is örömmel 
fogadták őket, szívesen vannak velük. Saj-
nos nem sokáig örülhetünk munkájunak, hi-
szen április 30-án lejár a szerződésük. Re-
méljük, hogy a közfoglalkoztatotti program 
meghosszabítható a tanév végéig legalább, 
így tankerületünk alkalmazhatja őket április 
30-a után is.

Miskolcziné M. Éva

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető

Iskolai beíratás
Az általános iskolai beiratkozás ideje:
- 2014. április 28. (hétfő) 8 - 18 óra között
- 2014. április 29. (kedd) 8 - 18 óra között
- 2014. április 30. (szerda) 8 - 18 óra között.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok 
szükségesek:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolás
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolás lehet
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett isko-
laérettségi szakértői vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 
Szakértői Bizottság szakértői véleménye
- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím 
hiányában)
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező nem magyar állampolgár esetén: 
regisztrációs igazolás (határozatlan ideig ér-
vényes), vagy tartózkodási kártya (maximum 
5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tar-
tózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, 
amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgála-
ta nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére 
határozatlan ideig érvényes).
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlására (2014. március 15-től hatályos 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gya-
korlása - előírásai az irányadók)
A tanköteles korba  lépő gyerekek vonatko-
zásában a szülő a tankötelezettség külföldön 
történő megkezdését az illetékes járási hivatal-
nak köteles bejelenteni. (Nkt. 91. § )

Juhász AttilaTagintézmény-vezető



Óvodánk Pedagógiai Programja a hagyo-
mányőrzést, a népi kultúra ápolását fontos 
feladatának tartja. A mindennapok során 
beépítjük a kisgyermekek nevelésébe mind-
azon értékeket, amelyet a környezet meg-
őrzött, vagy folklór az óvodások számára, 
megőrzésre érdemesnek tart. Az óvodába 
lépés első pillanatától a nevelés szerves ré-
szeként van jelen a hagyományápolás. Így 
a modern világgal ötvöződve tovább él né-
pünk kulturális gyökere, s a mai gyermekek 
is megismerhetik szépségét és értékét. 

A várakozás napjaiban, az adventi idő-
szakban feldíszítettük óvodánkat adventi jel-
képekkel. A gyermekekkel közösen készítet-
tünk koszorút, a naptárt naponta nyitogatták, 
és kedves meglepetéseknek örülhettek. 

December 6-án a Mikulás várás izgalmát 

az óvoda pedagógusainak zenei betétekkel 
színesített bábelőadása fokozta. A gyerme-
kek versekkel, dalokkal köszöntötték a várva 
várt Mikulást, /köszönjük Neki/akitől a Szülői 
Szervezet tagjai által gondosan elkészített 
meglepetés csomagot kapták meg, majd 
a csoportszobában Mikulásos társas- és 
ügyességi játékokban próbálták ki magukat. 

December következő napjaiban a vízbe 
tett cseresznyeágat, az ültetett Luca-búzát 
folyamatosan figyelemmel kísérték. Luca-
napi hagyományokat a nagycsoportos gyer-
mekek elevenítették fel. A karácsonyfadí-
szek, és az ajándékok készítése fokozta a 
karácsonyi várás mindennapi izgalmát. 

December 21-én az óvodába érkező 
gyermekeket az aulában szépen feldíszí-
tett, csodálatos karácsonyfa várta. A délelőtt 

folyamán, a nagycsoportos hittanos gyer-
mekekkel – Karácsony történetét a betle-
hemi állatok emlékeivel elevenítettük fel. A 
kis- középső- és nagycsoportos gyermekek 
karácsonyi versekkel, dalokkal, hangsze-
res játékkal tették ünnepivé a pillanatokat. 
Majd a gyermekek számára a legizgalma-
sabb percek következtek, hiszen a kará-
csonyfa alatt található megannyi ajándékot 
vehették birtokba: babákat, babakocsit, ba-
bahordozót, kis- és nagyautót, könyveket, 
LEGÓT, társasjátékot, Jáva építőjátékokat, 
kirakókat, pónikat… stb. Szeretném mindezt 
megköszönni Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzatának, és a Kedves Szülőknek, akik 
az adventi kézműves délutánon készített 
tárgyakat megvásárolták és a bevétellel 
hozzájárultak az óvoda játékeszközeinek 
bővítéséhez, és csillogó szemű kisgyerme-
kek öröméhez. 

Karácsony napjaiban kedves meglepetés 
volt számunkra, hogy „Jónak lenni jó!” kez-
deményezéssel a tápiógyörgyei Baráti Kör 
vezetősége és tagjai a befizetett tagdíjának 
egy összegével az óvodát támogatta. E kez-
deményezéshez Tóth Tímea tápiógyörgyei 
lakos is kapcsolódott. Ezúton is szeretném 
megköszönni a Baráti Körnek és Tóth Tíme-
ának ezt a kezdeményezést és felajánlást, 
amely összeget az óvodás korban oly fontos 
mozgás megszerettetéséhez, a mozgáskul-
túra fejlesztéséhez szükséges eszközök vá-
sárlására fordítunk.

Január 22-e a Magyar Kultúra napja. Je-
les napokon kívül megemlékeztünk január 
22-én a Magyar Kultúra napjáról is. A Szózat 
és a Himnusz meghallgatása közben a tör-
ténelmi Magyarország legszebb természeti 
kincseit és épített örökségeit csodálhatták, 
majd interaktív módon Magyarország tér-
képéről, magyar népviseletről, nemzeti jel-
képekről szerezhettek még több ismeretet a 
gyermekek. 

A farsang a mókázás, maskarázás idő-
szaka, mely vízkereszttől hamvazószerdáig 
tart. Óvodánkban február 14-én tartottuk far-
sangi mulatságunkat, melyet izgatott készü-
lődés előzött meg. Óvodásaink alig várták, 
hogy „más bőrébe bújhassanak”, hogy ma-
gukra ölthessék azokat a jelmezeket, amely-
re régóta vágytak. A jelmezes felvonulás, 
egyéni bemutatkozás során láthattunk olyan 
saját kezűleg készített jelmezeket is, amely 
a szülők ötletességét, kreativitását bizonyí-
totta. A vidám táncot, mókázást a Naprafor-
gó együttes fellépése tette felejthetetlenné, 
akik népi dalok hangszeres kíséretével, 
mondókákkal, játékokkal kedveskedtek a 
farsangolni vágyó óvodásainknak. (Az óvo-
dás gyermekek nevében köszönöm a szülők 
támogatását, mely segítette a rendezvény 
sikerét.) A mulatozás után jól esett a finom 
ebéd, amely farsangi fánk volt. Köszönjük az 
Önkormányzati Konyha vezetőjének és dol-
gozóinak. Ebéd után a fáradt kisgyermekek 
örömmel bújtak az ágyba, és álmaikban ta-
lán épp a délelőtti élményeket élhették újra. 

(Tápiógyörgye Község honlapján Kas-
télykert Óvodára kattintva még több képet 
tekinthetnek meg óvodánk életéből.)
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Tél jeles napjai az óvodában

Karácsonyi ünnepségünk az óvodások részére

Zenei nap, filharmóniai előadás az óvodában

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető



Első és a legfontosabb hír, hogy a nyug-
díjak kiszámítása nem változik. Továbbra 
is marad a jelenlegi számítási rendszer. Ez 
mindenképpen jó hír, hiszen így biztosított az 
azonos elbírálás esélye és senkit sem ér az 
miatt hátrány, mert pár nappal később lett jo-
gosult az ellátásra, mint azok, akik azt tavaly 
megszerezték.

A jogosultsági feltételek sem változnak, 
így itt is az eddigi szabályok a mérvadóak 
jelenleg is. Így ebből a szempontból nyugodt 
év vár a nyugdíjba vonulókra. Ugyanakkor 
érdekes megjegyeznünk, hogy a jelenlegi 
nyugdíjkorhatárok miatt 2014-ben 07. 02-
áig senki sem lesz születésnapjától jogosult 
nyugdíjra!!! Ugyanis az 1951-ben születettek 
még 62 éves születésnapjuktól vonulhattak 
nyugdíjba. Vagyis 2013 december 31-ig a 62 
életévüket az 1951-es születésűek érték el.

Mivel az 1952-ben születettek nyug-
díjkorhatára már 62 év és 183 nap, így az 
1952.01.01-jén, vagy később születettek 
nem a születésnapjukon, hanem 183 nap-
pal később lesznek jogosult nyugdíjra, azaz 
2014. július 2-án, és azt követően. Ez igen 
érdekes változás! Természetesen ez nem 
azt jelenti, hogy fél évig nem lesz megálla-
pítás, hiszen az egyéb jogosultsági feltéte-
leket csak most teljesítők, vagy a megszer-
zett jogukat csak most érvényesítők részére 
ugyanúgy folytatódik a megállapítói munka.

Idén a nyugdíjak 2,4 %-kal emelkedtek. Az 
erről szóló értesítést és remélhetően magát 
az emelést is már minden jogosult megkapta. 
A 2013. évben a banki tranzakciós költségek 

emelkedése miatt sok nyugdíjas választotta 
újra a postai úton történő nyugdíjkifizetést. 
Ez a tendencia 2014-ben is folytatódik. So-
kan fordulnak hozzám, hogy mi módon lehet 
azt kérelmezni, hogy a gyakran csak a nyug-
díj miatt fenntartott bankszámla több száz 
forintos költségei helyett újra a postás hozza 
(akár 1 Ft veszteség) nélkül a nyugellátást.

Erre létezik formanyomtatvány, de lénye-
gében a nyugdíjas írásos kérelmére a Nyug-
díjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) köteles 
a jogosult által megjelölt módon folyósítani 
a nyugellátást. Szóval csak egy levélben le 
kell írni, hogy mely időponttól kérjük a postai 
kifizetést.

Másik gyakori kérdés, hogy a megállapí-
tásra került nyugellátást milyen módon folyó-
sítják? A saját jogú és hozzátartozói nyugellá-
tást, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervek hatáskörébe utalt nem társadalom-
biztosítási ellátást a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság a megállapító határozat vele való 
közlését követő 10 munkanapon belül pénz-
forgalmi számláról történő készpénzkifizetés 
kézbesítése útján (postai kézbesítés) vagy a 
jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi 
szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára 
teljesíti. Ez azt jelenti, hogy a Nyugdíjbizto-
sítási Igazgatóüság megállapítja a nyugdíjat. 
A határozatot az ügyfélnek és a nyugdíjat 
kifizető Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak 
is megküldi. Azaz velünk egy időben kapja 
meg a határozatot a NYUFIG is. Ettől számí-
tott 10-15 napon belül várhatjuk a jogos pénz 
megérkezését.

Fontos tudnunk, hogy a nyugdíj folyó-
sításának megkezdésekor mit kell kézhez 
kapnia a nyugdíjasnak!

- A folyósított ellátás törzsszámáról szóló 
igazolást (nyugdíjas igazolást).

- Ellátottak utazási utalványát.
- A folyósítás megindításáig már esedé-

kessé vált és az egy összegben kiutalt el-
látásról, az esetleges levonásokról szóló 
elszámolást.

- A bejelentési kötelezettségről, illetve 
„fontosabb tudnivalókról” szóló tájékoztatót.

Ha ezek közül bármelyiket nem kapják 
meg, úgy azt azonnal írásban kérni kell.

És végül egy lényeges, de sajnos sokak 
számára nem tudott dolog. (Ez különösen a 
nyugdíjas elhalálozása esetén kap lényeges 
szerepet!) A nyugellátás kifizetése havon-
ta a tárgyhónapra történik, legkorábban 
attól a naptól kezdve, amelytől azt hatá-
rozattal megállapították a jogosultság 
megszűnésének napjáig, de legfeljebb a 
jogosult elhalálozásának a napját magá-
ban foglaló naptári hónap utolsó napjáig.

Vagyis adott hónapban, adott havi nyug-
díjat fizetik. A nyugdíj a fizetésekkel ellentét-
ben nem utólag kerül kifizetésre.

A fentiekben részletezett tudnivalók nem 
változások. Itt szeretném kiemelni, hogy 
ezek eddig is így jártak az érintettek részére. 
Ugyanakkor tudnia kell minden nyugdíjas-
nak, hogy ha bármilyen olyan változás tör-
ténik az életében, amely a nyugdíj ellátását 
érinti, arról bejelentési kötelezettség terheli. 
Ezt döntően a NYUFIG felé kell megtenni. 
Ajánlatos, ha nem szeretnénk a későbbiek-
ben kellemetlenségekkel szembe találkozni.
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A nyugdíjakról 2014-ben

VÁLTOZÁS!!!!
2014.03.17-től körzetünkben a jobb 

betegellátás érdekében változtatásokat 
vezetünk be.

Nem akut betegség esetén előjegyzés-
re érkeznek a betegek, ezzel a várakozási 
időt tudjuk rövidíteni.

Tekintettel arra, hogy körzetünkben je-
lenleg sok a telefonhívás, mely a beteg-
ellátás rovására megy, ezért sürgősségi 
telefont vezetünk be rendelési időnk alatt, 
mely a ténylegesen sürgős esetekre vo-
natkozik. A vonalas telefonhívások mel-
lőzését kérjük a rendelési időben, kivéve 
a rendelési idő utolsó órájában, amikor a 
nővértől kizárólag időpont kérésére van 
lehetőség.

A receptírás a rendelés kijelölt egy órá-
jában zajlik, mert a többi időben a nővér-
nek is segédkeznie kell a betegellátásban.

2014.01.01-jétől 14 éven aluli gyerme-
keket a községünkben működő gyermek-
orvos látja el. 

A rendelési időpontok
nem változnak!!!! 

A rendelő telefonszáma: 06-53-383-032 
(Időpontkérés a rendelés utolsó órájában!)

Sürgős mobiltelefon rendelési idő alatt:
               06-20- 537-4858

Rendelési időpontok:
Hétfő: 13.00-17.00
13.00-14.00 akut betegek ellátása
14.00-16.00 időpontos betegek ellátása
16.00-17.00 receptírás (elsősorban dolgo-
zó betegeink részére)
Kedd: 8.00-12.00
8.00-9.00 receptírás
9.00-10.00 akut betegek ellátása
10.00-12.00 időpontos betegek ellátása
Szerda: 12.00-16.00
12.00-13.00 receptírás
13.00-14.00 akut betegek ellátása
14.00-16.00 időpontos betegek ellátása
Csütörtök: 8.00-12.00
8.00-9.00 receptírás
9.00-10.00 akut betegek ellátása
10.00-12.00 időpontos betegek ellátása
Péntek:
Páros hét 12.00-16.00
12.00-13.00 receptírás
13.00-14.00 akut betegek ellátása
14.00-16.00 időpontos betegek ellátása
Páratlan hét 8.00-12.00
8.00-9.00 receptírás
9.00-10.00 akut betegek ellátása
10.00-12.00 időpontos betegek ellátása

Tisztelt Györgyei Betegeink!

Új szolgáltatások!

Teljeskörű röntgen-diagnosztikai 
szolgáltatással és magas minőségű 
Happy dog, Propac, Hill’s tápok for-
galmazásával, valamint táplálkozási 

tanácsadással várjuk az állattartókat.

KUTYA- ÉS MACSKATÁPOT 
CSAK SZAKÉRTŐTŐL!

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

Tápiógyörgye
Budai Nagy Antal út 18.

www.tapioambulancia.hu

Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique 
állatorvos

MZs

Dr. Jánosik György háziorvos
Dr. Borsodai-Nagy Erzsébet háziorvos
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Tisztelt új és leendő Ügyfeleink!
Örömmel tudatjuk, hogy Takarékszövetkezetünknél 2013. december 15-től elérhető

a  TakarékMatrica  Program  keretében  a  CSEMETE SZÁMLA!

Tanítsuk  meg közösen a gyermekeket  játékosan  takarékoskodni!

Gyűjtse  gyermeke  a  zsebpénzét  Csemete számlán!

A számla megnyitását követően ingyenes gyűjtőalbumot adunk át, majd minden mini-
mum 500 Ft személyes befizetés után 1 csomag matricát kap gyermeke, mely 5 db mat-
ricát tartalmaz, ezeket az albumba beragasztva gyűjtheti.

Ha összegyűjti a 160 db különböző matricát, beragasztja az albumba és bemutatja a számlavezető bankfiókban, 
akkor ajándékot kap. 

A számlanyitás, a befizetések és az ajándékok átvétele a szülővel/törvényes képviselővel együtt lehetséges.

Bővebb információért – SOKFÉLE egyéb  termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban is  (SZÁM-
LAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁSOK KEZELÉSE, HITELEZÉS, SZÉFSZOLGÁLTATÁS)   bankfiókjaink ügyin-
tézői készséggel állnak rendelkezésükre! 

                                                             Forduljanak hozzánk bizalommal!
Bankfiókjaink elérhetősége:
2767 Tápiógyörgye, Deák F. u .10. Tel.:06/53-383-024 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. u. 29.      Tel.: 06/29-631-020
2768 Újszilvás, Vörösmarty u. 1. Tel.:06/53-387-023 2251 Tápiószecső, Honvéd u. 10.          Tel.: 06/29-646-010
2769 Tápiószőlős, Árpád u. 2. Tel.:06/53-385-022 2243 Kóka, Dózsa Gy. u. 42/a          Tel.: 06/29-628-010
2766 Tápiószele, Rákóczi u. 2. Tel.:06/53-380-040 2252 Tóalmás, Fő u. 64.           Tel.: 06/29-626-010
2765 Farmos, Fő tér 4.  Tel.:06/53-390-002 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 20.          Tel.: 06/57-503-515
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10. Tel.:06/29-640-266 1173 Budapest, Pesti út 41/d          Tel.: 06/1/2564-403
2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54/a    Tel.: 06/29-662-010 1149 Budapest, Róna u. 120-122.          Tel.: 06/1/2481-970

     
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

Vízkereszt napjától a nagy-
böjt kezdetét jelentő hamvazó 
szerdáig tart a farsang a karne-
válok ünnepi időszaka. Ez a kö-
zelgő tavasz öröm ünnepe egy-
ben a tél és a tavasz jelképes 
küzdelmének a megjelenítése.

A magyarság farsangi rítusai 
és hiedelmei főként a három 
utolsó farsangi napra a farsang 
vasárnapra, a farsang hétfőre 
és a „húshagyó” keddre vo-
natkoznak amely egyben a tél 
búcsúztató is. A farsang zajos 

mulatságait egy ősi hiedelem 
hívta életre. A középkorban azt 
hitték, az emberek, hogy a tél 
utolsó napjaiban amikor rövi-
debbek a nappalok és hosszú-
ak az éjszakák a nap elgyengül 
és a gonosz szellemek életre 
kelnek. Vigalommal, jelmezes 
karneváli felvonulással akarták 
elűzni ezeket. A legjellemzőbb 
szokások az álarcos, jelmezes 
alakoskodás, ma is igen híres 
például a mohácsi busójárás is. 
Február 21-én pénteki napon 

a Községi Gondozási Központ 
lakói, nappali ellátottjai és dol-
gozói többen ezen néphagyo-
mányokat követve különböző 
jelmezeket öltve igyekeztek 
vidámságot, jó hangulatot te-
remteni mindenki számára. A 
jókedvet még fokozta a színes 
farsangi dekorációval díszbe 
öltöztetett ebédlő, hol süte-
mény, fánk és üdítő iatalok 
fogyasztása mellett zenés, 
mulatságos vidám délelőtött 
tölthettek el ezen a napon az in-
tézmény ellátátottjai, dolgozói. 
Vendégül láttuk a Kastélykert 
Óvoda gyermekeit és óvónő-
it, kik egy nagyon színvonalas 
és vidám műsorral, farsangi 
játékkal kedveskedtek nekünk. 
Etúton is köszönjük nekik, hogy  
jelenlétükkel és előadásukkal 
mosolyt, örömöt csaltak mind-
annyiunk arcára.

A népszokások, hiedelmek 
mellett  mely az előbb említett 
tél, gonosz szellemek elűzése 
volt ennek a délelőttnek sokkal 
inkább az volt a célja, hogy az 
idős emberek egy vidám, öröm-
teli délelőttöt tölthessenek el, 

ami színt, változatosságot hoz 
a hétköznapjaikba.

A visszajelzéseikből úgy 
éreztük, a célunk teljesítése 
sikerült. Tánc, mulatozás, be-
szélgetések és az aznapi ebéd 
elfogyasztása után – melynek 
részét képezte a farsangi fánk  
– elégedetten töltötték a délutá-
ni csendes pihenőjüket. Sokáig 
még emlegetik, beszélnek róla 
ha egy jól sikerült rendezvé-
nyen vagyunk túl, így történt 
ez most is. A farsangról fény-
képek  is  készültek, hogy min-
denki számára megörökítsük 
a nap jó kedvét, hangulatát és 
hogy legyen mire emlékezni a 
hétköznapokon is. Remélem a 
jövőben is hasonlóképpen ün-
nepelhetünk, szórakozhatunk 
együtt  még sok-sok alkalom-
mal az intézményben.

Ezúton köszönöm minden 
kollégámnak, résztvevőknek 
és mindenkinek aki munkájával 
hozzájárult a farsangi mulat-
ságunk megszervezéséhez és 
lebonyolításához.

Farsangi bál a Gondozási Központban

Kiss Erika
intézményvezető
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Az elmúlt fél év médiahírei, 
illetve a rendelőnkben megnö-
vekedett klinikai esetszám mi-
att szükséges beszélni a szív- 
és bőrférgességről.

Szúnyogok által terjesztett 
két különböző kórokozóról, 
ezáltal két különböző megbe-
tegedésről van szó. A bőrfér-
gesség évek óta sűrű előfor-
dulású hazánkban, sok esetet 
diagnosztizáltak már, viszont a 
szívférgesség eddig csak me-
diterrán országokban okozott 
– nem is csekély – egészség-
ügyi gondot. 

Mindkét élősködőt egy 
úgynevezett lepkeszúnyog, 
vérszívás során juttatja az ál-
latba, ahol tovább fejlődik, és 
hónapok múlva kifejlett parazi-
ta lesz, ami 6-8 évig életképes 
a gazdaszervezetben.  A kifej-
lett férgek nem petéket rak-
nak, hanem úgynevezett 1-es 
stádiumú lárvákat, melyeket 
microfilariaknak nevezünk. A 
lárvák kimutatása rendelői kö-
rülmények között vérteszttel, 

illetve vérkenetből mikroszkó-
pos vizsgálattal történik. A pa-
raziták életciklusának sajátos-
ságai miatt a délutáni, koraesti 
órákban vett vérből könnyeb-
ben kimutathatók a fejlődési 
alakok.

A már fertőzött állatunk ke-
zelése nagyon komplikált. 
Gyógyszeres kezeléssel, több-
szöri folyamatos, reklámokból 
is ismert „spot-on” cseppek al-
kalmazásával próbáljuk kiirtani 
az élősködőket, illetve meggá-
tolni fejlődésüket, további sza-
porodásukat. Ez nem minden 
esetben sikeres, éppen ezért 
sokkal nagyobb figyelmet kell 
szentelnünk a védekezésre.

Évek óta elérhetők olyan 
repellens, tehát külső élőskö-
dőket távoltartó cseppek és 
nyakörvek, melyek folyama-
tos használatával minimálisra 
csökkenthető a fertőzés ve-
szélye. Ha simogatás közben 
apró göböket, duzzanatokat 
talál állatán, vagy fáradéko-
nyabbnak, levertnek találja, je-

lezze állatorvosánál, és kérje a 
vérvizsgálatot!

Ha külföldre, vízpartra, vagy 
délebbi megyékbe utazik ked-
vencével, mindenképp véde-
keznie kell a szúnyogok ellen!

Közegészségügyi vonatko-
zások: A Dirofilariának neve-
zett fonálféreg Magyarorszá-
gon leggyakoribb két fajától az 
Immitistől, és a Repenstől is 
megfertőződhet az ember.

A szívférgességet okozó 
élősködőnek viszont az em-

ber nem megfelelő gazda, te-
hát bennünk nem tud teljesen 
kifejlődni, és szaporodni. Vi-
szont a bőrférgességet okozó 
parazita esetleg okozhat ki-
sebb bőrtüneteket, elváltozá-
sokat, de ez sem túl gyakori.

További hasznos tanácso-
kat, közérdekű információkat a 
www.tapioambulancia.hu hon-
lapon találhat.

Szívférgesség és bőrférgesség: gyakoribb mint gondolnánk!

Dr. Crespo Carlos Enrique
állatorvos, Tápiómenti

Állatorvosi Ambulancia

Egyik legrettegettebb vírus okozta be-
tegség, amely iránt az összes melegvé-
rű állat és az ember is fogékony. Heveny 
agyi és gerincvelő gyulladás miatt, szin-
te mindig halálos lefolyású.

Időszámítás előtti időkben Demokri-
tosz és Arisztotelész is a betegségnek 
kutyaharapással kapcsolatos kialakulá-
sát figyelte meg.

A veszettség elleni védőoltást Pasteur 
dolgozta ki 1855-ben, és Hőgyes Endre 
fejlesztette tovább 1888-ban. 

A XIX.század elején Európában egész 
veszettség járványok dúltak, majd az ál-
lategészségügyi intézkedések eredmé-
nyeképpen javult a helyzet.

A II. világháború előtt Európában és 
nálunk is főleg a városokban dominált 
90%-ban a kutya veszettség, ami ese-
tenként macskákat is érintett. (A veszett 
macska általában fejre támad, de ennél 
még veszélyesebb a karmolás).

A jelenleg is gyakoribb, alkalmanként 
járványszerű erdei veszettség  legfőbb 
terjesztője és fenntartója Európában 
és Magyarországon is a vörös róka. A 
veszettség esetek száma összefügg a 
rókák sűrűségével és élet ciklusukkal. 
Január, február hónapokban éri el a 
csúcspontot, mikor a párzások kapcsán 
gyakoriak a sérülések. A betegséget 
a lyssa vírus okozza. A vírus ellenálló 

képessége kicsi, szokásos  fertőtlenítő 
szerek hatására, valamint 56 Celsius 
fok fölött, savas vagy lúgos közegben 
percek alatt elpusztul. A beszáradt nyál-
kában néhány napig, az elhullott, enyé-
szetnek indult állat agyában több hétig 
fertőzőképes.

A vírus legtöményebben a beteg álla-
tok központi idegrendszerében találha-
tó, de a nyálban, egyes mirigyek vála-
dékában (pl. könnyben) is jelen van. A 
fertőzött állat (kutya, macska stb.) nyála 
és mirigyváladékai  a lappangási idő vé-
gén már tartalmaz vírust és fertőz annak 
ellenére, hogy az állat egészségesnek 
tűnik (vidám, eszik, iszik, stb.) így sokan 
nem feltételezik, hogy az egészséges-
nek tűnő kutya halálos betegséget ter-
jeszthet. 

A kutya nyálában 3-7 nappal, a róká-
éban 1-2 nappal, a denevérben 10-12 
nappal a megbetegedés előtt már kimu-
tatták a vírust.

A vírus majdnem mindig marás, ha-
rapás, karmolás közben nyállal jut be 
a sebbe, szövetekbe. Aerogén (belég-
zéssel történő) fertőzés is lehetséges 
A  betegség kialakulása a fertőződéstől 
általában 2-8 hét, de ez lehet rövidebb 5 
nap és hosszabb 200 napon túl is. Ez az 
időszak a lappangási idő. 

Megelőzés,védekezés:
Rendészeti intézkedésekkel, melyet 

az állategészségügyi törvény, törvény-
erejű rendeletek és végrehajtási uta-

sítások tartalmaznak. (Kutyák nyilván-
tartása, kóbor ebek befogása, kutyák 
kötelező évenkénti oltása stb.)

Az erdei veszettség elleni védekezés 
a rókák számának gyérítésével nem volt 
túl eredményes. Újabban sokkal hatéko-
nyabb csalétkekben (csirkefejben) rej-
tett élő vagy gyengített vírussal történő 
róka és vadon élő állatok immunizálása 
repülőgépes kiszórással. A kezelt terü-
letet piros színű rókafejes plakáttal jelö-
lik. Ez időszakban elrendelt ebzárlattal 
próbálják elérni, hogy a kiszórt csalétket 
ne a kutyák fogyasszák el.

Az utóbbi időben nyolc esetben fordult 
elő megyénkben a veszettség. Megbe-
tegedett  /megveszett/ két szarvasmar-
ha is. Ezért fokozott odafigyeléssel, 
felelősségteljes állattartással védekez-
zünk ellene, a saját egészségünk érde-
kében is!

Veszettség

Dr. Sztankovics Gyula
címzetes főállatorvos
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A Tápiógyörgyei Önkéntes 
Tűzoltók Egyesülete 2014. 
március 1. napján tartotta éves 
közgyűlését, melyen a kör-
nyező települések önkéntes 
tűzoltó egyesületeinek képvi-
selőin kívül, 42 fő egyesületi 
tag jelent meg. A közgyűlés 
napirendjei között szerepelt a 
2013-as év gazdasági és szak-
mai beszámolója. Az egyesület 
gazdasági helyzetének alaku-
lása a múlt évben az alábbiak 
szerint alakult:

Az egyesületnek az előző 
évekhez képest, alacsonyabb 
volt a vonulási száma, ami sze-
rencsésnek mondható. 2013. 
évben 13 esetben kellett vo-
nulni az alábbi esetekhez;
- Gazdasági épület égett a Ko-
dály Zoltán utcában.
- Műszaki mentéssel;  beteg-
szállítás a Vámoszék tanyáról.
- Műszaki mentés volt a Sző-
lő úton, ahol pénzszállító autó 
süllyedt el a sárban.
- A Kovács József utcából pa-
rázs esett ki a kandallóból, de 
nem keletkezett tűz, csak erős 
füst.
- A havazás időszakában,  
hóátfúvásban rekedt öt autót 
kellett kimenteni az újszilvási 
úton.
- A Vörösmarty utcában ké-
ménytűz keletkezett.
- A vasúti töltés melletti tűz ol-
tása.
- Bálatűz, amikor közel négy-
száz bála égett.
- Nagytelek tanyán elektromos-
doboz által okozott tűz.
- A Táncsics Mihály úton úgy-
szintén elektromos tűz végett 
volt riasztás, de beavatkozásra 
nem volt szükség.
- A fentieken túl, fa kidőlések-
hez, illetve közterületen bal-
esetveszélyessé vált fák eltá-
volítása.

Természetesen a rendezvé-
nyek, illetve a rendezvényeken 
való részvételt is fontosnak 
tartja az egyesület. Hagyomá-
nyosan megrendezésre került 
a Flórián Napi megemlékezés, 
a lovaskocsis felvonulás a te-
lepülés utcáin, illetve a „tűzol-
tó főzőverseny”, amin a múlt 
évben 21 csapat vett részt. 
A falunapi futóversenyen is 
a szervezők segítségére vol-
tunk a biztosításban, amivel  
ez évben is segíteni kívánjuk 
a rendezvényt. A főzőversenyt 
ez évben nem rendezzük meg, 
nem a sikerességgel van gond, 

inkább az a kevés anyagi hát-
térrel, amit ehhez biztosítani 
kellene. 

Az egyesület rendkívül szo-
ros, átgondolt gazdálkodást 
folytat, hiszen számos olyan 
törvényi, jogszabályi változás 
ír elő kötelezettséget, ami ko-
moly anyagi terhet ró az egye-
sület kasszájára. Ez évben 
még nehezíti a helyzetet az 
is, hogy a már tíz éve minden 
évben támogatást nyújtó NCA 
(jelenleg NEA) pályázaton az 
érvényes pályázatunkra nem 
kaptunk támogatást. Mindezek 
ellenére igyekszünk mindent 
megtenni annak érdekében, 
hogy ha baj történik bármelyik 
lakosunknál, megfelelő eszkö-
zökkel, szakmai felkészültség-
gel tudjunk segítséget nyújtani, 
szükség esetén vagyoni ér-
tékeket menteni. Ez motiválja 
továbbra is, 2014. évben is a 
tevékenységünket. Ebben az 
évben tulajdonképpen csak az 
önkormányzati támogatás és 
a korábbi évek takarékossága 
folytán lesz biztosított a műkö-
désünk.

A közgyűlés napirendjeként 
szerepelt még, hogy a két 
éve elnöki feladatokat ellátó 
Kremniczky Gyula lemondott, 
vezetőséget kellett választani. 
A két évvel ezelőtti elnökvál-
tásra jogszabályi változás vé-
gett került sor. 

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Kremniczky Gyula el-
nök úrnak azt a sok segítséget,  
a sok jó tanácsot, aktivitását, 
amivel az egyesület feladatel-
látását segítette. Köszönünk 
minden támogatást, és kérjük, 
hogy továbbra is segítse mun-
kánkat! Jó egészséget Gyuszi 
Bácsi!

Az egyesület vezetősége:
Elnök: ifj. Sinka Gábor, veze-
tőségi Tagok: Bálint Zoltán, 
Dömők Pál, Énok-Nagy Mihály, 
Megyes Attila, Metes Gábor, 
Pál Gábor  

Az egyesület nagyon jó kap-
csolatot alakított ki a svájci 
testvértelepülés tűzoltóságá-
val, már többször kapott ter-
mészetbeni támogatást (ruhá-
zat, eszköz), vendégül látták 
egyesületünk képviselőit, és 
már két éve is idelátogattak, 
illetve jelezték, hogy ez év júni-
usában is idelátogatnak. Sze-
retettel várjuk őket!

Tűzoltó egyesület hírei Bevétel:
Önkormányzati támogatás 1 480 000 Ft
NEA pályázati támogatás (2012. és 
2013. évi)

580 000 Ft

ÉMÁSZ közüzemi díj visszaut. 3 510 Ft
Szja 1 % támogatás 300 573 Ft
tagdíj (64 fő/500 Ft) 32 000 Ft
bérleti díj 10 000 Ft
kamat 5 229 Ft
Bevétel összesen 2 411 312 Ft
nyitóegyenleg 2013.01.01. napján 897 261 Ft
Mindösszesen: 3 308 573 Ft

Kiadás:
1. eszközfelülvizsgálat, gk. vizsgáz-
tatás

457 754 Ft

2. eszközbeszerzés, javítás, olaj- és 
ag.vásárlás

204 252 Ft

3. üzemanyag 224 141 Ft
4. gk. biztosítása 114 975 Ft
5. térfigyelő kamera 116 194 Ft
6. védőruha beszerzése 580 000 Ft
7. pályázati díj, közjegyzői díj (aláírá-
si címpéldány)

7 500 Ft

8. banki költség 40 904 Ft
9. gáz közüzemi díj 92 450 Ft
10. villany közüzemi díja 49 737 Ft
11. postaköltség 10 685 Ft
12. irodaszer (irodaszer, plakát, 
emléklap)

27 555 Ft

13. koszorú, virág, virágföld 27 900 Ft
14. tagdíj (Pestm. Tűz.Szöv.) 36 000 Ft
15. élelmiszer (közgyűlés, majális, 
rendezvények)

57 382 Ft

16. egyéb (tisztítószer, stb.) 57 651 Ft
Kiadás összesen: 2 105 080 Ft

Tisztelt Lakosság! 
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
támogassák egyesületünk működését, hiszen mi

Önökért, az Önök értékeinek védelméért tevékenyke-
dünk, még akkor is, amikor nincs szükség beavatkozás-

ra, csak az eszközeink karbantartásáért, készenlétbe 
helyezéséért dolgozunk!

Adószámunk:
18675737-1-13

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik eddig is
támogatták munkánkat!!!

ifj. Sinka Gábor
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Időpont Rendezvény helyszín felelős
Február 8, 15 Iskolai farsang Általános Iskola 

Február Ódor László előadás Művelődési Ház Nagy Zoltán

Március 1. Lakossági Fórum - Jobbik Művelődési Ház Jobbik alapszervezet

Március 14. (péntek) 18 óra Március 15. Nemzeti Ünnep Általános Iskola aulája Szabó Tünde alpolgármester

Március 20-23 Svájci-magyar pályázat évértékelő Művelődési ház Wünnewill Baráti Társ+Önk.

Március 24. (hétfő) 17 óra Közmeghallgatás (falugyűlés) Művelődési Ház Varró István polgármester

Április 4-5 Nagymegyeri diákcsoport Tápióbicske csata helyszín Kazinczy ált.Isk+Torockó Baráti T.

Április 15 Húsvéti Néphagyományok Falumúzeum Kastélykert Óvoda

Április 19 Horgászverseny Horgásztó Horgász Egyesület

Május 1. Községi Majális:
- zenés ébresztő hajnali 5-től
- Flórián napi megemlékezés 10 órától
- Tűzoltófelvonulás 11 órától
- Majális a strandkertben 13 órától

Tűzoltó klubhelyiség,
Strandkert

Szabó Tünde alpolgármester,
ÖTE elnöke

Május 9. Nyugdíjas találkozó Művelődési ház Vadvirág Nyugdíjas Klub

Május 17. Szabad egy táncra? Művelődési ház Ifj. Fúvósokért Egyesület

Május 25. Hősök napi megemlékezés 9:30-tól
- előtte istentisztelet 8:30-tól

Templomkert Szabó Tünde alpolgármester

Május 31. Trianoni megemlékezés Milleniumi emlékmű, Kopjafa Torockó Baráti Társaság+Önk.

Május 30., Jún 6. Óvodai ballagás Kastélykert Óvoda Kastélykert Óvoda 

Június 19. Női horgászverseny Horgásztó Horgász Egyesület

Június 21. Iskolai ballagás Általános Iskola Általános Iskola

Június 26-29 Wünnewill-i tűzoltók látogatása ÖTE

Július 26. Falunap
(13 órától 03 óráig)
II. János Pál pápára emlékezünk -
Bihari József, Kucza Péter könyvbemu-
tató

Faluház, Faluház előtti terület Szabó Tünde alpolgármester

Július 27. Szent Anna napi búcsú Vásártér

Augusztus 20. Szent István napi megemlékezés Milleniumi emlékmű Szabó Tünde alpolgármester

Szeptember 6. v. 13. I. világháborús megemlékezés Művelődési Ház, Hősök ligete Torockó Baráti Társaság + Önk.

Szeptember 27. Nyugdíjasnap Művelődési Ház Kiss Erika Gondozási Központ 
vezetője,
Gergely Tibor szoc. biz. elnöke

Október 11. Évadzáró horgászverseny Horgásztó Horgász Egyesület

Október 11. Szüreti bál Művelődési Ház Ifj. Fúvósokért Egyesület

November 12. Márton napi felvonulás Kastélykert Óvoda Kastélykert Óvoda

November 21. Nyugdíjas találkozó Művelődési Ház Vadvirág Nyugdíjas Klub

December 20. Karácsonyváró műsor,
Karácsonyi Hangverseny 

Művelődési Ház Színjátszókör,
Tatai József, Ifjú Fúvósokért Egy.

December 27-28, v. 28-29 Éjszakai asztalitenisz verseny Tornaterem TASK

Önkormányzati, intézményi és egyesületi rendezvények 2014.

A Torockó Baráti Társaság köszö-
nettel tartozik mindazon személyek 
számára, akik 2012-ben az adójuk 
1%-val támogatták munkáját. Az 
egyesület a határon átívelő magyar-
magyar kapcsolatok ápolásával fog-
lalkozik, kulturális és hagyományőrző 
programok, kirándulások rendezésé-
vel igyekszik értékteremtő programo-

kat alkotni, adományok gyűjtésével 
támogatja a határon túli magyar-

ságot. Tevékenységével hozzájárul 
Tápiógyörgye helytörténeti értékeinek 
megőrzéséhez is. Az adó 1 %-nak fel-
ajánlásával Ön is támogatni tudja az 
egyesület munkáját, fent megnevezett 
céljait. 

A Torockó Baráti Társaság 
adószáma: 18678053-1-13

Köszönjük az adó 1%-át
Ez év február 28-án Tápiógyörgyén is 

megalakult a települési Agrárgazdasági 
Bizottság. A Bizottság feladata a helyi ka-
marai tagok és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara közötti kapcsolattartás. A helyi 
Agrárgazdasági Bizottság elnöke Tóth 
Attila lett, tagjai Kőszegi László, Józsa 
László, Petró János, és Pócz Péter lett.

Megalakult Tápiógyörgyén is....

JL.Németh Csaba
A Torockó Baráti Társaság elnöke
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A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 
térségünkben a Tápió-vidéken igyekszik 
vonzó, értékteremtő, közösségformáló 
programjaival népszerűsíteni (elsősor-
ban) az életvitelszerűen űzhető szabad-
idős mozgásformákat. (Mint pl. a futás/ko-
cogás, gyaloglás, kerékpározás). A  TTA 
szervező csapatának évek alatt összeko-
vácsolódott önkéntesei 2014-ben az aláb-
bi rendezvényekre várják Tápiógyörgye 
és a térség lakóit:

Március 20. – 8. TTA Mezei Futóbaj-
nokság (Tápiószecső) - Tanintézmények 
korosztályos diákolimpiai versenye 1-3 
km-es távon; nyílt 3 km-es felnőtt verseny.

Május 4. – 8. Sülysápi (Városi) Futó-
nap – Korosztályos gyermek és felnőtt 
futamok; 10,7km és Félmaraton (21,1km); 
Gyermekváltók, családi futás.

Május 24. – 3. Tápiómenti Maraton 
(Nagykáta-Sülysáp) – 8 települést érinté-

sével zajló 42km-es program; egyéni – és 
váltófutás, kerékpártúra; Bicogó  (1 fut, a 
többi kerékpáron kíséri, váltás tetszőlege-
sen; TELEPÜLÉSVÁLTÓ (A tápió-vidék 
településeinek 4 fős csapatai)

Szeptember 13 – 6. Úri Libaterelő Tel-
jesítménytúra és Terepfutó Kupa - Tel-
jesítménytúra az Úri dombokon (9 – 14 
– 27km); Terepfutó verseny (14 és 27km-
en)

Szeptember 28 – 12. Szecsői Futónap 
– Korosztályos gyermek és felnőtt futa-
mok;10 000m, gyermekváltók, családi-és 
párok futása; Sörváltó (3 fős csapatok ré-
szére)

December  7 – 4. Mikulás Futás és Túra 
(Sülysáp) – Teljesítménytúra Sülysáp kör-
nyékén (13,4km); Kalandos Mikuláskerső 
túra kisgyermekeknek; korosztályos gyer-
mek és felnőtt futamok; Mikuláskergető 
futás.

Mozogj együtt a TTA-val 2014-ben!
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány éves programjairól...

Futóklub hírek
2013 évben a TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Ala-

pítvány (TVKA) támogatásával működő futóklubunk 
eredményes évet zárt. Az őszi szezonra kialakult a 
Klub törzsmagja. A rendszeres 10-15 fős edzésein-
ket a hűvös idő beálltával, az iskola tornatermében 
tartjuk heti 2 alkalommal. Sokadjára és ismételten 
köszönetünket fejezzük ki az iskola vezetésének, 
hogy a klub térítésmentesen veheti igénybe a tor-
naterem nyújtotta feltételeket.

Természetesen a klub nem „zártkörű”. Szeretettel 
várunk minden mozogni szerető, vágyó györgyeit. 
Életkori megkötésünk nincs, ugyanakkor mivel a 
törzscsapat már haladó szinten „míveli a dolgát”, 
így a teljesen kezdőknek kicsit göröngyösebb lesz 
a felzárkózás, de segítségben és türelemben csak 
jót és sokat ígérhetünk.

Jelenleg a mocorgó alkalmakat csütörtökön és 
vasárnap tartjuk. Csütörtökön 18 órakor, hétvégén 
17 órakor kezdünk és egy-egy órát gyötörjük ma-
gunkat. A gyermekcsoport irányítója Molnár Zsolt 
amatőr futó, az alapítvány alelnöke. A felnőttek „sa-
nyargatója” Bodnár Károly, aki feladatában „hivatá-
sos profi”. 

Kettőjük és segítőik munkájának köszönhetően a 
Futóklub tagja alig egy év alatt számos versenyen, 
rendezvényen vettek részt. Az eredményekről már 
beszámoltunk az előző Faluújságokban, így most 
inkább egy Györgyének szóló elismerésről szól-
nánk. 

Molnár Zsolt két éve a Budapest Sportiroda (BSI) 
megbízott futónagykövete. A BSI hazánk vezető 
tömeg- és szabadidősport-esemény rendező szer-
vezete. Magyarország legnagyobb létszámú futó, 
kerékpáros, túrázó, úszó rendezvényeit ők szerve-
zik. Egyedüli lincenccel rendelkeznek a nemzetközi 
maraton és félmaraton versenyek szervezésére. 
Nagyköveti rendszerüket a sport népszerűsítési 
programjuk keretében hozták létre. A nagykövetek 
vállalása és megbízatása, hogy a lakóhelyükön futó 
közösségeket szervezzenek, vagy a szórványosan 
meglévőnek új lendületet adjanak. Hozzájuk for-
dulhatnak a kezdőként tanácsra vágyók, vagy az 
eddig magányosan futók, különösen ha keresik a 
hozzájuk hasonló érdeklődésűek társaságát. A BSI 
a nagyköveteik és csapattagjaik részére jelentős 
kedvezményeket ad a rendezvényeik nevezési dí-
jaiból. Az egyes futóközösségeket a nagyköveteken 
keresztül a BSI évente értékeli is. A megadott szem-
pontok és számok alapján a 85 „nagykövetséget” 
4 osztályba sorolták. A tápiógyörgyei Futóklub és 
nagykövet első helyet szerzett 2013-ban a 20000 fő 
alatti települések kategóriájában. A lelkes györgyei 
csapat tagjai annyi alkalommal és rendszeresség-
gel, valamint állandó létszámmal mozogtak, hogy 
toronymagas (943) pontszámmal végeztek az ösz-
szesítésen. Olyan városokat előztünk meg, mint Ta-
polca, Szarvas, Balatonfüred, Komárom, Balatonfü-
red, Balassagyarmat, stb.

Ez komoly elismerés. Köszönhető mindannyiunk 
lelkiismeretes és futáskedvelő munkájának. Termé-
szetesen a Klub nem ezért alakult. Mozgatórugónk 
továbbra is a mozgás szeretete és a közös élmé-
nyek megélése. 

2014-re „vérmes” terveink vannak. Félmaratonok, 
maratonok, extrém körülmények közötti Brutálfutás, 
felfutunk a Kékesre, délibábot keresünk a Hortobá-
gyon és a falunapi futóversenyen is ott leszünk.

Várunk mindenkit, aki szívesen csatlakozna hoz-
zánk.

Futóklub-TVKA

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány
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Az év végi ünnepek szinte alig múltak 
el, amikor az év elején már megkezdték 
játékosaink a felkészülést a 2014-es évre. 
A 2014-es évben labdarúgó világbajnoksá-
got rendeznek, ezért már március elsejével 
megkezdődnek a tavaszi szezon küzdelmei 
a megyei bajnokságokban, hogy 2014 június 
8-ig be is befejeződjenek.

Az időjárásra nem panaszkodhattunk, 
mert szinte tavaszi körülmények között vé-
gezhették a játékosaink  a felkészülést. Ezt 
követően tegyünk egy rövid számvetést, 
hogy milyen személyi változások történtek 
az átigazolás során felnőtt csapatunknál. 
Távozott: Lengyel Ferenc, Szepes Richárd, 
László Bence (Törtelre), ill. Sápi Norbert aki 
Angliába talált munkalehetőséget. Nem örül-
tünk, hogy játékosaink eligazoltak,  de ezt 
tudomásul kellett venni, így további sikere-
ket kívántunk sportpályafutásukhoz. 

Szerencsére érkeztek is labdarúgók, akik-
kel reményeink szerint legalább olyan sike-
resen  fogunk szerepelni, mint sikerült az a 
2013-as év során. A következő játékosok 
érkeztek: Pesti Attila (Jászalsószentgyörgy), 
Rézműves Dávid (Törökszentmiklós), Kispál 
György (Szajol), Boldizsár Máté (Szarvas), 
Egervári Máté és Mészáros Márton mind 
ketten U19 (Cegléd).   

A felkészülés során heti 3-4 edzés-
sel és egy felkészülési mérkőzéssel 
hangoltunk a bajnoki szereplésre, mert 
céljaink változatlanok, felnőtt csapa-
tunknak az első négyben kell végezni.                                                                               
Az U19-es csapatunknak az őszi szereplés 
alapján sikerült  a kiemeltek közé kerülni, 
így számukra tavasszal egy új bajnokság 
kezdődik, ahol eredményes helytállást és 
remélhetőleg néhány játékostól olyan játé-
kot fogunk látni, amellyel a felnőttek közé 
kerülhet. Az U14-es és a Bozsik Program-
ban szereplő játékosoknál (30-35 fő)  bízunk 
abban, hogy a fejlődésük  folyamatos lesz, 

amellyel közelebb kerülhetnek a magasabb 
korosztályban való részvételhez.

További terveinkről: A készségfejlesztő 
pályát április végéig készre építjük, így az új 
fű telepítését követően, reményeink szerint 
2014 szeptemberétől  játékosaink (elsősor-
ban a legkisebbek) már ezt a pályát is  hasz-
nálatba vehetik. Az MLSZ pálya megújítási 
programjának keretében a „center” pályánk-
kal is komoly terveink vannak. Szeretnék azt 
teljesen megújítani. Ezen projekt előkészü-
leteit megkezdtük, így reméljük, hogy a ta-
vasz során módunk és lehetőségünk nyílik  
pályázni, amelynek sikerével egy új,  szemre 
is tetszetős, a talajvíz problémáktól mentes-  
új pálya épülhet a hozzátartozó lelátóval.

A csapat működtetéséről: Amikor ezen 
sorokat írom az egyesületek és a civil szer-
vezetek részére a 2014-es évre vonatkozó 
költségvetés még nem került konkrétan 
meghatározásra. Működésünk biztosítá-
sához a 2014-es évre a 2013-as év bázis 
költségvetését kértük. Remélhetőleg ez ren-
delkezésre fog állni, amellyel így, már „csak” 
azt a további kb. 3 millió Ft-t kell szponzo-
rainktól összegyűjteni, ill. a TAO-ból meg-
szerezni,  ami  minimálisan szükséges az év 
szolid, de eredményes  végig viteléhez. Eb-
ben Önkormányzatunknak jelentős szerepe 
van ezért reméljük, hogy az eddigiek során 
biztosított költségvetési keret továbbra is 

rendelkezésünkre fog állni és így  az év so-
rán korosztályos csapatainkban (4-csapat) 
sportoló több mint 70 játékosnak szurkolóink 
örömére eredményes sportolási lehetőséget 
tudunk biztosítani. 

Céljaink eléréséhez ez úton is szeretném 
megköszönni azon törzsszurkolóinknak a 
kézzel fogható anyagi segítséget, amellyel 
az ősz során támogatták a csapatot, így 
Füzi Zoltánnak, Hegedűs Istvánnak, Józsa 
Lászlónak, Miskolczi Lászlónak, Pócz Pé-
ternek, Tóth Istvánnak és Tóth Péternek. A 
továbbiakban is tisztelettel kérjük azon szur-
kolóinkat akiknek módjuk és lehetőségük 
van a csapat anyagi támogatására tegyék 
azt meg, amit előre is köszönünk. 

Az adóból felajánlható 1%-ok  is nagy 
segítségére lehetnek egyesületünknek,  
ezért tisztelettel kérem, hogy aki támogatni 
szeretné a györgyei futballt és sportot az a 
18682702-1-13 adószámra történő felaján-
lással tegye azt meg.

Remélem a következő cikkemben a baj-
nokság során a  korosztályos csapataink 
sikereiről számolhatók be, vagyis – remé-
nyeim szerint – nyugodtan kijelenthetjük  a 
futballév megkezdődött és a folytatásban 
is adottak lesznek a feltételek a  közönség 
szórakoztató, sikeres bajnoki szerepléshez.

Kedves 
szurkolóink

Hajnal József

A csapatbajnokságok tavaszi 
szezonjában mindkét csapatunk 
igyekszik helytállni, de ilyenkor 
a tavalyi év egyik legfontosabb 
eseményéről, az immár 10. alka-
lommal megrendezett Éjszakai 
Asztalitenisz Versenyről szoktunk 
hírt adni. Mint 2004 óta minden év 
végén, így 2013. december 28-án 
is sikeresen megszerveztük és le-
bonyolítottuk ezt az igazán embert 
próbáló eseményünket. Amatőr, 
igazolt egyéni, páros, és DC rend-
szerű csapat versenyszámokban 
lehetett indulni. Külön örömünkre 
szolgál, hogy az évek során jó 
kapcsolatokat tudtunk kiépíteni, 
és a rendezvénynek mindig nagy 
sikere szokott lenni, sokfelé viszik 

jó hírét, így erre a versenyünkre 
is több NB I-es, azaz nagyon 

magas szintet képviselő játékos 
érkezett. Nem egy megszokott 
esemény, amikor rávirrad a játé-
kosokra, miközben még csak a 
csoportmeccsek közepén járnak. 
Aki jelen volt nagyon élvezte a 
versenyt, nagy csaták, magas 
színvonal jellemezte az egész ren-
dezvényt. Eredmények:

Amatőr egyéni: I. helyezett: 

Vágó Bence, II. helyezett: Bálint 
Attila, III. helyezettek: Sas Ferenc, 
Megyes Péter

Igazolt Egyéni: I. helyezett: 
Némedi Zalán, II. helyezett: Vágó 
Péter, III. helyezettek: Németh 
Miklós, Katona Csaba

Páros: I. helyezett: Németh Mik-
lós - Némedi Zalán, II. helyezett: 
Martinecz Gyula – Újhelyi László, 

III. helyezettek: Lovas Dániel - 
Némann Dávid, Katona Csaba - 
Dr. Sági László

DC csapatverseny: I. helyezett: 
Lovas Péter - Héjj Marcell, II. he-
lyezett: István Krajczár - Ilosvai 
Brigitta III. helyezettek: Németh 
Miklós - Némedi Zalán, Lovas Dá-
niel - Némann Dávid

Idén is számítunk segítségükre, 
amit személyi jövedelemadójuk 
1%-nak a felajánlásával tudnak 
nekünk nyújtani. Erre a forrásra is 
nagy szükségünk van, és akik ed-
dig is segítettek azoknak nagyon 
köszönjük a támogatásukat. Ta-
valyi évben 94.560 Ft-ot kaptunk, 
amit működésre, nevezésekre, 
labdák vásárlására, versenyren-
dezésre fordítottunk.

Név: TASK 
Adószám: 18677375-1-13

TASK hírek

DC: 3. Lovas-Némann 3. Némedi-Németh 1.Lovas-Héjj 2.Krajczár-Ilosvai

Mohácsi Bence
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SZOLGÁLTATÓ HÁZ
AUTÓSBOLT 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

EBOLTÁS!
Tisztelt Lakosság!

Veszettség oltás miatt 
2014. március 17-től március 29-ig meghosszabbított 

nyitva tartással 
állunk rendelkezésükre.

 A rendelő 2014. március 22-én ZÁRVA tart.
Az oltás ára: 3500 Ft/ eb

A féreghajtás ára 200 Ft /10kg
Az ebek veszettség elleni védőoltása – az 1995.évi XCI. tör-
vény és a 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet alapján – kötelező 
minden három hónaposnál idősebb eb esetében, az alábbiak 

szerint:
- a három hónapos kort elérteknél 30 napon belül,

- az első oltást követően 6 hónap elteltével,
- ezt követően évenként.

A 164/2008. (XII.20) FVM rendelet szerint 2010. január 1-jétől 
csak az új típusú sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv 

illetve az Európai Uniós útlevél használható.
Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet alapján szabálysértési 
eljárás megindítását, valamint az állategészségügyről szóló 
1995. évi XCI. tv. alapján az eb kártalanítás nélküli kiirtását 

vonja maga után.
Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18.

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

Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
EBOLTÁS

Ára ebenként
3500.-Ft.

Féreghajtó tabletta: 200.-Ft./db.

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

Helye: Dr. Sztankovics Gyula
RENDELŐJE

Tápiógyörgye, Táncsics M. ú. 9.

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

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

Tisztelt Lakosság! 
A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány (TVKA) köszöni 
mindazon személyek segítő szándékát, akik 2013-ban az 
adójuk 1%-nak felajánlásával támogatták munkáját. Alapít-
ványunk közhasznú céljai keretében kulturális tevékenysé-
get, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő 
tevékenységet, környezetvédelmi, ár- és belvízvédelem 
ellátásához kapcsolódó tevékenységeket végez, valamint 
ezen felül többek között pénzbeli és természetbeli adomá-
nyokat gyűjt. Az adó 1%-nak felajánlásával Ön is támogat-
hatja Alapítványunk munkáját, fenti céljainak elérésében.

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány adószáma: 
18222810-1-13

TVKA

Köszönetnyilvánítás 
“Viszont látásra a földnek porába,

Viszont látásra az égi sugárba,
Viszont látásra a Holdnak udvarán
Vagy a Tejút valamely csillagán.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak akik 

Id. Bezzeg Ferenc
(1929 - 2014)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek,és mély gyászunkban 

osztoztak.
A gyászoló család

ALAPÍTVÁNY A
TÁPIÓGYÖRGYEI

PSZICHIÁTRIAI
BETEGEK OTTHONA 

LAKÓIÉRT
 

ADÓSZÁMUNK:
18674798-113

Szabó Györgyné elnök
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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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                     Tápió Travel Kft. TÁPIÓ TÜZÉP
                     Tüzelő és Építőanyag                 TÁPIÓGYÖRGYE, TÁNCSICS M. ÚT 62. 

Web: www.tapiotravel.hu

Megújult kínálatunkkal, kedvező 
árakon várjuk régi és új vásárlóinkat. 

Tégla /Porotherm/ 
NF30 falazótégla    255Ft 
NF38 falazótégla    320Ft 
Válaszfaltégla         255Ft 
Kisméretű tömör       60Ft 

Zsalukő 
15cm               270Ft 
20cm               300Ft 
30cm               390Ft 
40cm               495Ft

Váci cement                3200Ft/q 
Sóder                          4000Ft/m3 
0,1 Homok                  4000Ft/m3 
Sárga bánya homok   2500Ft/m3 

 

Betonvas 6mm, 8mm, 10mm, 12mm 

Térháló 4x150x150 

Zártszelvények 

Szerkezeti cső   ½”, ¾”, 1” 

Fűrészelt fenyő fűrészáru nagy választékban. 

Az itt felsorolt termékek csak kisrészét képezik a nálunk megtalálható 
árucikkeknek.  
30000Ft feletti vásárlás esetén, 1,5 tonna súlyhatárig Tápiógyörgyén 
belül a szállítás ingyenes. 

AKCIÓ 
Soriplan rapid: Jól alkalmazható szerelőmunkákhoz, nyílászárók rögzítéséhez, lehorgonyzásokhoz, 
tiplik, tartóvasak stb. rögzítéséhez, valamint beton- és cementhabarcs-vakolat felületek utólagos, gyors 
javításához (kitörések, fészkek, egyéb hibahelyek), bel- és kültérben is. Használható váratlan 
vízbetörések, csőmeghibásodások – szakszerű kijavításig történő – azonnali hárítására is. Kitöredezett, 
rossz betonfelületek tartós felületi javítására. 4500Ft/zsák (a készlet erejéig) 
 

Osztályozott darabos szén 1800Ft/q 

Telefon:  06-53/383-085,   06-20/613-2093        
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük a 

részvétet, mindazoknak, akik 

Oláh Mihálynét 

drága édesanyánkat elkísérték 
utolsó útjára.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Ha emlegettek, köztetek leszek, 

de fáj ha látom könnyetek!” 
Fájó szívvel mondunk köszönetet minda-

zoknak, akik 

Molnár István 
(1949 - 2013)

szeretett férj és édesapa temetésén részt 
vettek, sírjára a megemlékezés virágait elhe-

lyezték, és mély fájdalmunkban osztoztak.
Drága emléke, vidám mosolya szívünkben 

örökké velünk marad!
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik férjem

Czifra András 
(1931-2013) 

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek el, és 

mély gyászunkban osztoztak. 
Köszönettel: Czifra Andrásné

Köszönetnyilvánítás 
Hálás köszönetemet fejezem ki minda-

zoknak, akik szeretett férjem
Varró Antal

temetésén részt vettek, sírjára elhely-
ezték a kegyelet virágait, gyászunkban 

osztoztak.
Köszönöm az Őszirózsa Temetkezési 
Kft.-nek és munkatársuknak, Varga 
Viktornak a lelkiismeretes munkát.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás 
Hálás köszönetemet fejezem ki minda-

zoknak, akik szeretett édesapánk
Nagy Sándor
(1916 - 2013)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, és gyászunkban 

osztoztak.
Köszönöm az Őszirózsa Temetkezési 
Kft.-nek és munkatársuknak, Varga 
Viktornak a lelkiismeretes munkát.

A gyászoló család.

FÉK-KARI KFT.
Több, mint 10 éve a 

lakosság szolgálatában!
  Szolgáltatásaink:

- Autós, motoros bolt
- Fék-, kuplungtárcsa felújítás
- Cipő, tska, focilabda, ruha javíttatás
- Ruha és szőnyeg tisztíttatás
- Óra javíttatás, elemcsere
- Kerti-, barkácsgép javítás, karbantartás
- Pneumatikus és hidraulikus gépek javítása
- Szalagfűrészlap gyártás, élezés
- Fűrészlánc élezés
- Kés, olló köszörülés, kulcsmásolás
- Munkavédelmi tevékenység
- Kismotor, robogó javíttatás
- Kertépítés, kert karbantartás
- Új és használt kertigépek forgalmazása
- Autó-, épületüveg fóliázás
- Elektromos kerékpár és rokkantkocsi javíttatás
- Riasztóberendezések szerelése, karbantartása

Továbbra is a lakosság szolgálatában!

Kecskés Károly “MINDENES”
Tápiógyörgye, Ady Endre utca 78.

Tel.: 06 53 583 504, 06 20 935 4812

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet min-

dazoknak akik Tóth Istvánné 
született

Balogh Erzsébet
(1935 - 2013)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek,és mély gyászunkban 

osztoztak.

Tóth István, Fábiánné Tóth Judit,
a gyászoló család.
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Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 2-4.

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

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

Kazinczy Ferenc Általános Iskola farsangi 
rendezvényei képekben 2014. február 8. és 15.


