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2. 

Engedjék meg, hogy először kezdjem azzal a prob-
lémával, amely leginkább foglalkoztatja települé-
sünket. Dr. Jánosik György háziorvos távozása után 
még mindig egy átmenetinek mondható állapottal 
kell szembesülnie a II. körzethez tartozóknak. Nem 
titok, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, rendkí-
vül nehéz háziorvost találnunk a megüresedett hely-
re. De ez nem helyi sajátosság, országos probléma a 
nagymértékű orvoshiány. Jelenleg Dr. Hódi Pál orvos 
megbízási jogviszonyban, Tugyi Istvánné ápoló már 
önkormányzati alkalmazottként véglegesítve látja el a 
feladatokat. 

Több hónap is eltelt már azóta, hogy Jánosik dok-
tor úr elment, de még mindig makacsul tartják ma-
gukat olyan szóbeszédek, mely szerint el KELLETT 
mennie a doktor úrnak, hogy a polgármester elüldözte 
őt és Borsodi doktornőt is, valamint hogy nem volt 
hajlandó az önkormányzat kifizetni a járandóságukat. 

Több alkalommal leültem Jánosik doktor úrral 
valamint Jegyzőasszonnyal tárgyalni és kértem, ha 
anyagi okai vannak annak, hogy el szeretne menni Tá-
piógyörgyéről, mondja meg és egyeztetek a képviselő 
testülettel a megoldásról, az ellátás biztosítása érdeké-
ben. A megbeszélésekről jegyzőkönyvet készítettünk. 
Mindannyiszor azt a választ kaptam tőle, hogy nem az 
anyagiak játszanak szerepet döntésében. A benyújtott 
felmondásában sem említi meg ezt távozása okául. Dr. 
Borsodi-Nagy Erzsébetet szintén megkerestem és kér-
tem, vállalja el a praxis helyettesítését, de nem akarta 
elvállalni, mert a saját jászboldogházi praxisa mellett 
csak néhány ügyeletet akar vállalni a ceglédi kórház-
ban. Tisztában vagyok azzal, hogy jelenleg nem zök-
kenőmentes a körzet helyettesítése, de kérem, vegyék 
figyelembe, hogy Hódi doktor úr máshol is dolgozik, 
több helyen is lennie kell, azonban számtalanszor lá-
tom, hogy még este hat órakor is itt áll az autója és 
az utolsó emberig rendel. Tugyi Istvánné ápolónő no-
vember 20. óta teljes állásban dolgozik a körzetben, 
dr. Hódi Pállal 2016. december 31-ig van szerződé-
sünk. 

Már beköltözhetett a Községi Gondozási Központ 
négy lakója a Deák Ferenc út 6. szám alatti, önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanba, melyet felújítottunk 
és számukra megfelelően alakítottunk át. Erre azért 
volt szükség, mert a tornaterem és az idősek otthona 
közötti épület életveszélyessé vált. Az épület bontási 
munkálatai hamarosan megkezdődnek.

Új gépjárművel gazdagodott az önkormányzat gép-
parkja. A START munkaprogramon belül nem taligá-
kat, lapátokat vásároltunk, hanem egy billenős platós 
teherautót.

Jelenleg a civil szervezetekkel közösen benyújtott 
pályázataink a ceglédi Építéshatóság engedélyezteté-
si eljárás szakaszában vannak. Nincs információnk, 
hogy áll a tornaterem, zeneiskola, orvosi rendelő, régi 
fakanál gyár és mázsaház pályázata.

A műfüves sportpálya műszaki átadás-átvétele már 

megtörtént, melynek során kifogásoltunk néhány hi-
bát. Ezek a kisebb javítási munkálatok vannak még 
hátra. Napokon belül birtokba vehetik az iskolások, 
óvodások és bárki, aki játszani szeretne.

Szomorú eseménye volt az elmúlt heteknek, hogy 
elveszítettük 59 éves korában Dömök Pálné Évikét az 
Önkormányzati Konyha munkatárását. Csak remény-
kedni tudunk, hogy férje, Dömők Pál aki az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagja, volt vízügyes szakemberünk 
mielőbb megnyugvást és vígaszt talál. 

Hamarosan dönt a Szociális Bizottság a szociális 
célú barnaszén osztásáról, melyet január első heteiben 
szállítunk ki. 

Újabb történelmi témájú könyvekkel gazdagodott 
falunk. Ajánlom Önöknek Bihari József által szer-
kesztett „Dr. P. Burka János Kelemen OFM emléke-
zetére” című , és Németh Csaba I. világháborús, „Tá-
piógyörgye az első világháborúban” című könyvét.

Újra itthon vannak kedvenc bűnözőink. Kérem, 
fokozott figyelemmel legyenek, merre mozognak, és 
azonnali hatállyal jelezzék a Polgárőr Egyesületnek, 
ha gyanúsat tapasztalnak. Mi magunk is figyeljük 
Őket kamerákkal és elbújt járőrökkel. Remélem, ha-
marosan visszakerülnek a Büntetés Végrehajtás falai 
közé.

Reménykedünk a sikeres jövőben. Ha kívánni le-
hetne, akkor Tápiógyörgyének szeretnék egy olyan 
évet, amikor nem történnek bűncselekmények, meg-
nyerjük a pályázatainkat, minél többen dolgoznak be-
jelentett munkahelyeken vagy az Önkormányzat me-
zőgazdasági és Start munka programjában. 

Önöknek kívánok jó egészséget, boldogságot és 
sok szerencsét 2017-ben.

Varró István polgármester

Önkormányzati hírek

Fenyőfavásár
Ebben az évben is ritkítás céljából az Önkor-

mányzat fenyveséből lehetőség nyílik december 
17-én, szombaton, délelőtt 9-11 között fenyőfát 
vásárolni. A fenyőfa ára 2000 Ft/db. A szállításról 
mindenkinek magának kell gondoskodnia.             

             
Varró István polgármester

ÖKOVÍZ
Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisz-

telt lakosságot, hogy ügyfélszolgálati irodája 2016. 
szeptember 26-tól (hétfő) új helyen az „ÖKOVÍZ” 
irodaépületében (Cegléd, Pesti út 65.) fogadja az 
ügyfeleit, változatlan nyitva tartás szerint: hétfő: 8.00 
- 20.00 (pénztár 19.00-ig), kedd: 8.00 - 15.00, szerda: 
8.00 – 15.00, csütörtök: 8.00 – 15.00, péntek: nincs 
ügyfélfogadás. Elérhetőségeink: telefon: 53/500-
152, 53/500-153 fax: 53/505-566 



3.
Köszöntjük ez évben nyugdíjba vonult dolgozóinkat

2016-ban három önkormányzati dolgozónk vo-
nult nyugdíjba. Az újság hasábjain keresztül kö-
szönjük meg több évtizedes munkájukat, amit a Pol-

gármesteri Hivatalban töltöttek. Kívánunk békés és 
aktív nyugdíjas éveket számukra!

Varró István polgármester

Gál Istvánné (Kónya Terézia)

1975. 07. 01-én kezdett Építő-
ipari Vállalatnál Szolnokon,

1976. 04. 11 - 1982. 12. 31-ig a 
Zeneiskolában volt 

1983. 01. 01.-jétől a Gamesz 
majd a Polgármesteri Hivatalban 
2016. 04. 15-ig.

Közgazdasági szakközépisko-
lában tanult, majd felsőfokú képe-
sítést szerzett mint mérlegképes 
könyvelő államháztartási szakon. 
A Polgármesteri Hivatalban a 
pénzügyi osztályról ment nyug-
díjba mint pénzügyi irodavezető.

Dömők Pál

1975. 01. 02. - 1982. 11. 06.  
Ganz Villamossági Művek

1982. 11. 08. - 1985. 09. 30. 
Pm Víz és Csatornamű Váll. 

1987. 11. 16. - 1989. 03. 06. 
Zöldmező Mgtsz Tgy.

1989. 03. 20. - 1992. 12. 31. 
Pm. Víz és Csatornamű Váll.

1993. 01. 01. - 2000. 12. 31.  
Káta Hidró

2001. 01. 01. - 2012. 12. 31. 
Tgy. Önkormányzat Gamesz

2013. 01. 01. -  2014. 12. 31. 
Ökovíz Nonprofit Kft.

2015. 01. 01 - 2016. 04. 07. 
Tgy. Önkormányzat 

Petényi Csaba
 
1975 nyarán végzett a Kandó 

Kálmán Főiskola Villamossági és 
Műszaki karán.

1975. 08. 05.-én elhelyezke-
dett a Nagykátai Telefongyárban 
mint üzemmérnök és itt dolgozott 
1996. 07. 10.-ig.

Többször kapott kiváló dolgo-
zó kitüntetést. 

1999. 02. 01-jétől a Polgár-
mesteri Hivatalnál helyezkedik el 
mint műszaki előadó. Kezdetben 
építésügyek, földügyek, később 
hagyaték ügyek stb. taroztak a 
feladatai közé.

90. életévüket betöltötteket köszöntöttünk
Emléklappal köszöntöttük a 90. életévet betöl-

tött szépkorúakat: „Ez az emléklap hivatott kifejezni 
szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. 
Ebből az ünepi alkalomból kívánok Önnek jó egész-

séget és további boldog éveket. Tisztelettel: Orbán 
Viktor, Magyarország Miniszterelnöke.”

Varró István polgármester

Barta Jánosné Bezzeg Béláné Visnyei János



4. 

Csak most kaptam ajándékba ezt 
a fontos Tápió-vidéki szép kiállítású 
könyvet, amely a Szivárvány Alapít-
vány támogatásával jelent meg 2014-
ben Tápiószentmártonban. A szerző 
Terék József zenész, zenetanár, a 
Tápió mente zenetörténetének kuta-
tója, helytörténeti kutató, publikáló 
tanárember. Örömmel, lelkesedéssel 
forgatom ezt a rendkívül érdekes, ér-
tékes könyvet, mert óriási szolgálatot 
tesz a vidék huszonegy települése 
kultúrtörténetének, egyetemes mű-
velődéstörténetének. Ez egy olyan 
területe a Tápió-vidéken élő ember 
hétköznapjainak, de különösen ünne-
peinek, családi és közösségi összejö-
veteleinek, amellyel akarva-akaratla-
nul találkoznia kellett és emlékeiben 
sokáig őrizte, de csak emlékeiben, 
mert akkoriban a fénykép masina ki-
vételesen csak a családtagokat örökí-
tette meg, nem úgy, mint napjainkban. 
Óriási gyűjtő munkával, személyes 
interjúkkal, visszaemlékezésekkel 
örökíti meg a szerző a táj fontos ze-
nei életének forrásait, legfontosabb 
személyeit, a zenei örökség egyéb-
ként veszendőbe menő rekvizítumait 
sajátságait, legfontosabb szereplőit, a 
kor hangulatát, zenei felkészültségét 
mutató motívumait, mindazokat a 
Tápió-vidéki adottságokat, amelyek-
nek voltak előzményei, amelyekről 
Liszt Ferenc is lelkesedéssel beszélt, 
Bartók és Kodály tanulmányaikban 
értékként említik, későbbi kutatók 
pedig felhasználják. Terék József 
zenetanár könyvének átgondolt, jól 
szerkesztettségét bizonyítja az a tu-

datosság, hogy könyvének mondan-
dóját elhelyezi térben és időben az-
által, hogy bevezetőként bemutatja a 
Tápió mente területi elhelyezkedését 
a XIX. században, majd napjainkban. 
Ez egy nagyon fontos része a beveze-
tő tanulmánynak, mert az idők folya-
mán a vidékhez sorolható községek, 
falvak több ízben változtak közigaz-
gatásilag is meg földrajzilag is. Jól 
határozza meg a honfoglalás kori 
települések jellemzőit, a török dúlása 
utáni betelepülés helyét, az illabiális 
a hang palócos jellegét, a főváros 
közelségét, a közlekedési viszonyok 
kedvező alakulását, a helyi adottsá-
gok meghatározó jellemzőit. Számba 
veszi a területen megépült műemlé-
keket, kastélyokat, a tájat meghatáro-
zó családok évszázados életét. Any-
nyit ír erről, amennyi szükségeltetik 
a zenei emlékek megértéséhez, fel-
elevenítéséhez.

2008-ban indult kutató munkája 
során rá kellett jönnie, hogy úttörő 
munkát végez, mert eddig ezzel a 
témával senki nem foglalkozott ösz-
szefoglaló jelleggel.  Szerencséje is 
volt, mert az utolsó pillanatban si-
került még néhány akkor még élő 
zenésszel, találkoznia, szóra bírnia, 
amely segítette a valóság történelmi 
feltárását. Azt a tényt, hogy a vidéken 
szolgáltató rezesbandák, népi zene-
karok, cigány együttesek, bandák 
tagjai nem voltak tanult zenészek, 
autodidakta módon kerültek kapcso-
latba a zenével, így zenéltek sokszor 
a maguk örömére, legtöbbször kö-
zösségek összejöveteleinek ünnepé-
lyesebbé tételére felkérés, megbízás 
alapján. Száz év történelme sűrűsö-
dik össze a könyv lapjain. Megele-
venedik a paraszti élet, világ sajátos 
igénye, a hétköznapok és ünnepek 
színes kavalkádja azáltal, hogy egy-
egy banda, együttes, zenekar főbb 
jellemzői képeken megelevenednek. 
Óriási érték egyrészről ezek össze-
gyűjtése, a személyek azonosítása, a 
hely, az esemény leírása. Szakmailag 
a legjelentősebb az együttesekben 
szereplő hangszerek leírása, össze-
tétele, a kivételes összetétel leírása. 
Az egyértelműen megállapítható egy 
lelkes, hozzáértő ember segítségével, 
közreműködésével lehetett ezeket 
az együtteseket egyben tartani. A 
rezesbandáknál változatosabb volt a 
hangszer használata, míg a cigány-

zenekaroknál tradicionálisabb volt az 
együttes hangszer használta. Itt a tra-
dicionálisabb vonós zenekari felállás 
volt a jellemző, cselló csak abban az 
esetben volt, ha nem volt nagybőgő. 
A klarinét meghatározó volt, ezért 
sok esetben máshonnan kértek fel 
klarinétost. 

Az évek során összegyűjtött 340 
archív fotó a hozzáfűzött magyaráza-
tokkal, történések leírásával a Tápió-
vidék elmúlt száz esztendejét mutatja 
be a zene hatalmával, a spontán ösz-
szeverődött, összeszokott és sokszor 
hozzáértő kéz irányításával az élet 
nehézségeit könnyítő zenekarok mű-
ködése által. Eszembe jut Zsiga Lojzi 
bácsi, aki mindig tudta, hogy mikor 
vagyok szabad a györgyei iskola 
igazgatói irodájában és akkor levelet 
kellett írnom a kis Lojzinak Zala-
egerszegre, mert Ő analfabéta volt. A 
kottát jól ismerte, mert Polgár Tibor 
zeneszerző egy nyáron át elvitte a Ba-
latonra egy híres étterembe zenélni és 
akkor megtanította kotta olvasásra. 
Hálából mindig eljátszotta Chopin: 
cisz-moll keringőjét, kotta nélkül 
tudta.  Közben arról mesélt, hogy es-
küvőjén menyasszonyát,- Jolánt, aki 
nagyon szép lány volt,- nagymamám 
öltöztette fel a gyönyörűséges meny-
asszonyi ruhájába. A zenekarról meg 
azt jegyezte meg, hogy Sütyű Palit 
azért szerette, mert alvás közben is 
jól tud kontrát játszani, szemben Ala-
dárral, aki  az ivás következtében tel-
jesen kiütötte magát és nem lehetett 
használni semmire. Lojzi bácsi egyik 
legnagyobb tisztelője Dr Kovács 
András az orvostudományok dokto-
ra, szülész-nőgyógyász főorvos volt, 
sírját is többször meglátogatta a ká-
polna közelében.

 A gyűjtő munkát sokan segítet-
ték, ezt számba veszi a kötet szerzője 
ugyanúgy, mint azt a több száz ze-
nész listáját, amely a kötetet zárja. A 
könyv archív fotóinak élvezhetőségét 
nagyban segíti az igényes nyomda-
technikai eljárás, a körültekintő szer-
kesztői tevékenység és a könyv mű-
nyomó papíron való megjelentetése. 
Mai világunkban örömteli az ilyen 
helytörténeti könyvek kézbevételé-
nek lehetősége, amely elsősorban az 
író, szerkesztő heroikus munkájának, 
alapítványok átgondolt segítségnyúj-
tásának köszönhető.

Terék József: A Tápió mente zenekarai a XX. században 
(rezesbandák, cigányzenekarok, népi zenekarok)

Bihari József



5.Emléktábla avatás Nagymegyerben az 1939-es 
tápiógyörgyei küldöttek tiszteletére

2016. október 15-én a Csema-
dok Nagymegyeri Szervezete és a 
Torockó Baráti Társaság emléktáb-
la avatással ünnepelte meg baráti 
kapcsolatának 10. évfordulóját. Az 
emléktábla Nagymegyerben az egy-
kori országzászló talapzat oldalán 
lett elhelyezve, amelynek környe-
zetében 1939-ben a tápiógyörgyei 
küldöttek ünnepélyes keretek kö-
zött levente zászlót ajándékoztak 
a város ifjúságának. Az eseményre 
nagy számú érdeklődő utazott el 
Tápiógyörgyéről: az egyesület 50 
fős kirándulócsoportja mellett Var-
ró István polgármester képviselte a 
község önkormányzatát.

Az országzászló talapzat 1939-
ben lett felállítva a csallóközi kis-
városban, miután az első bécsi 
döntésnek köszönhetően a település 
a Felvidék déli sávjával együtt visz-
szakerült Magyarországhoz. Az or-
szágzászló mozgalom célja a nem-
zeti egység összekovácsolása volt, a 
trianoni békeszerződés traumájának 
emléket állítva. A kezdeményezés 
a budapesti Szabadság téren 1928. 
augusztus 20-án felállított Ereklyés 
Országzászlóval indult útjára, majd 
a főváros nyomán az ország számos 
településén építettek azonos céllal 
emlékműveket. A revíziós sikereket 
követően a visszacsatolt országré-
szekben is utat tört a mozgalom, 
számos esetben csonka magyaror-
szági települések adományoztak 
országzászlót a visszatért községek-
nek és városoknak. A hagyomány 
alapján minden ünnepnapon felvon-
ták a talapzaton a lobogót, majd a 
trianoni gyász jeléül félárbocra en-
gedték azt. 

Tápiógyörgye önkormányzatá-
nak képviselő-testülete már 1938 
decemberében, a Nagymegyerrel 
való kapcsolatfelvétel kezdetén fog-
lalkozott az országzászló ajándéko-
zás gondolatával, ám a Kelenvölgyi 
Kaszinó társulata 1939. június 4-én 
átadott ajándékával megelőzte eb-
ben. Így vetődött fel a gondolat, 
hogy a község levente zászló ado-
mányozásával örvendeztesse meg 
a város akkori ifjúságát. Az utóbbi 
ajándék átadására 1939. június 6-án 
került sor az országzászló talapzatá-
nál, ahol a tápiógyörgyei küldöttsé-
get Nagymegyer város elöljárói fo-

gadták. A zászló sajnos elveszett 

a történelem elkövetkező viharos 
évei során, de az emlékmű megma-
radt, hála a helyi magyar közösség 
mindenkori gondos odafigyelésé-
nek. Amikor a rendszerváltozást 
követően park- és területrendezési 
szempontok miatt felmerült annak 
lerombolása, a Csemadok kezdemé-
nyezésére 1996-ban emléktáblákat 
helyeztek el a felületén a Benes-
dekrétumok által kitelepített és de-
portált helyi áldozatok tiszteletére, 
így mentve meg a történelmi alko-
tást. 

A fenti események után a Cse-
madok 2016-ban kezdeményezte 
az újabb márványtábla elkészítését, 
amely a Torockó Baráti Társaság-
gal való együttműködés 10. évfor-
dulójának alkalmából az 1939-es 
tápiógyörgyei küldöttség zászlóát-
adásának állított emléket. 

Az ünnepi műsor kezdetén 
Sooóky Marián, a Csemadok he-
lyi alapszervezetének alelnöke egy 
Bethlen Gábortól vett idézettel kö-
szöntötte a megjelenteket: „Úgy 
cselekedjünk, hogy megmaradjunk 
őseink hitében és vallásában, gyer-
mekeink fényes tekintetében, és a 
szülőföldhöz való ragaszkodás-
ban.” Majd az alelnök Nagymegyer 
és Tápiógyörgye közötti testvér-te-
lepülési kapcsolat megszületését 
méltatta, külön hangsúlyozva azt 
a több szálon szövődő széleskörű 
együttműködést, amely az önkor-
mányzatok mellett a civil szervez-
tek és a lakosság között az utóbbi 
években kialakult és mára a barát-

ság alapja, annak hosszú távú bizto-
sítéka lett. 

Az avatóünnepségen Varga 
László, a Csemadok Nagymegyeri 
Szervezetének volt elnöke, a város 
krónikása mondott ünnepi beszédet, 
aki az emléktábla leleplezése előtt 
felidézte azokat a történelmi ese-
ményeket, amelyek az országzászló 
talapzat felállításához, majd a két 
település múltbéli és jelen kapcso-
latának megszületéséhez, az önkor-
mányzatok közötti testvér-települési 
szerződés aláírásához kötődnek. 

Az emléktáblát Ács Sándor he-
lyi vállalkozó készítette az alábbi 
felirattal: „Ezen országzászló ta-
lapzatnál 1939-ben a tápiógyörgyei 
küldöttség leventezászlót adomá-
nyozott Nagymegyer városának” 
Az alkotás leleplezését Bittera Zsu-
zsanna a Csemadok helyi alapszer-
vezetének elnöke és Németh Csaba 
a Torockó Baráti Társaság elnöke 
végezték el. Az avatóünnepségen a 
nagymegyeri Bartók Béla Alapis-
kola tanulói szerepeltek: Varga Le-
vente felemelő szavalatát és Haris 
Zsóka gyönyörű énekét hallhatták a 
jelenlévők. 

A táblaavatást követően az ün-
nepi est részeként a Városi Műve-
lődési Központ színháztermében 
bemutatásra került Csáky Pál: „Hit 
és hűség” című színpadi játéka a 
Boráros Imre Színház előadásá-
ban, mely a felvidéki magyarság 
20. századi szomorú és tanulságos 
történelmének kiemelt eseményeit 
idézte fel. Németh Csaba



6. Hídrobbantási kísérlet Tápiógyörgyén 1956-ban
Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc helytörténeti emlékei-
nek feldolgozása különösen nehéz 
feladat elé állítja a vele foglalkozó 
kutatót. A téma nehézsége részben 
az eltelt időszak rövidségének, rész-
ben a vele kapcsolatos félelmeknek 
tudható be. A forradalom leverését 
követő megtorlás, majd az elkövet-
kező évtizedek hallgatási kényszere 
az akkori társadalom többségébe 
mélyen belénevelte az események-
kel kapcsolatos titoktartást. E miatt 
sokan voltak, akik a rendszerválto-
zást követően sem mertek emléke-
ikről nyilatkozni. Mások számára az 
okozott különös nehézséget, hogy 
elmondják, ki melyik oldalon állt a 
még élő személyek közül. A neve-
zett problémák különleges megér-
tést, türelmet, tapintatot és szükség 
esetén névtelenséget kívánnak a 
helytörténeti kutató részéről. A fen-
tiek ismeretében rendkívüli értéke 
van minden lejegyzett információ-
nak, ami közelebb vezet az akkori 
események megértéséhez. Az aláb-
bi történet a Tápiógyörgyén zajlott 
hídrobbantási kísérlet részleteit mu-
tatja be szóbeli forrásközlők vissza-
emlékezése alapján. 

A forradalom leverését követő-
en Pest megyében kisebb fegyveres 
csoportok vasútvonalak megron-
gálásával igyekeztek a megszálló 
szovjet csapatok és hazai kiszolgáló-
ik helyzetét megnehezíteni, ezzel a 
magyar fiatalok Szovjetunióba vél-
hető elhurcolását megakadályozni. 
A szabadságharc fegyveres küzdel-
meinek ilyen tartalmú egyik utolsó 
jelenete Tápiógyörgye külterületén 
játszódott, ahol 1956. december 12-
én ismeretlen személyek hídrobban-
tási kísérletet tettek. A MÁV Levél-
tár dokumentumaiból megtudható, 
hogy a Budapest-Nagykáta-Szolnok 
vasútvonal tápiógyörgyei szakaszán 
korábban egy 7 m nyílású vasszer-
kezetű híd biztosította a Tápión át-
ívelő kétpályás vasúti forgalmat, 
amelyet 1944-ben a visszavonuló 
német csapatok felrobbantottak. 
Pótlásáról a szovjet műszaki alaku-
latok gondoskodtak, ám a nagyfo-
kú nyersanyaghiány miatt részben 
csak talpfákból tudták újjáépíteni 
az időközben egypályásra szűkült 
vonal tartószerkezetét. A provizó-
rikus helyreállítás talpfamáglyákon 
a régi vasszerkezet felhasználásá-

val történt a jobb vágányban. 1956 
decemberének első napjaiban isme-
retlen személyek meggyújtották a 
falu határában lévő hidat, melynek 
sikeres eloltásában a tápiógyörgyei 
vasútállomás dolgozói vettek részt. 
Egyikőjük felesége az alábbiakban 
számolt be az emlékezetes esetről: 
„1956-ban felgyújtották a hidat. A 
férjem váltókezelő volt, 1924-ben 
született. Éjjel-nappal szolgálatban 
voltak. A híd talpfából volt készítve. 
A férjem is részt vett az építésében 
1945-ben. A sorompónál volt egy 
őrtorony, ott voltak szolgálatban. Az 
esemény éjszaka történt. A férjem 
két személyt felismert az elkövetők 
közül. Összekiabáltak. - Mitől lesz 
neked ez így jobb? Mire jött a válasz: 
- Lőjétek le a piszkos kommunistát! 
A faluból nemzetőrök észrevették az 
égő hidat, ők értesítették a vasuta-
sokat. Vödrökkel, a Tápió vizével 
oltották el a tüzet. A férjem éjszaka 
jött haza, a csizmát lecserélni, tiszta 
víz és sár volt, nem tudtam hol járt, 
mire ő azt válaszolta: a Tápióban. 
Ezért 1958-ban kitüntetést kapott a 
parlamentben Dobi Istvántól.”

Miután a hidat nem sikerült a 
vasúti közlekedés számára használ-
hatatlanná tenni, a korábbi elköve-
tők robbanóanyag segítségével pró-
bálták céljukat megvalósítani. Az 
újabb kísérlet azonban csak részben 
érte el célját. A robbanóanyag meny-
nyisége feltehetően kevés lehetett, 
ezért a szerkezet csak kisebb mér-
tékben sérült meg a Szolnok felőli 
végében. A pillérek és a tartórészek 
épségben maradtak, mindössze né-
hány talpfa és a sínszerkezet rongá-
lódott meg. Személyi sérülés, vo-
natkisiklás nem történt. Az esemény 
visszhangjáról Molnár András 
helybéli lakos számolt be, aki nem 
sok híján szemtanúja volt a robban-
tásnak: „Füle Pistáéknak volt egy 
földjük a vasúton át, a Tápió-par-
ton. Kimentünk este, kivágtunk vagy 
három akácfát, mert ő elcserélte 
valami más dologért. Este mentünk, 
mert olyan bizonytalanság volt, 
hogy nem volt szabad semmit csi-
nálni. Ködös, holdvilágos este volt. 
Sötét sem volt, de világos sem, mi-
vel a ködben nem lehetett messzire 
látni. Mikor aztán kivágtuk a három 
fát, - volt nálunk gallyazó fűrész és 
keretes fűrész – jöttünk hazafelé. 
Mikor odaértünk a vasúthoz közeli 

kiserdőhöz, akkor látjuk, hogy két 
alak szalad kifelé az erdőből. Hogy 
megláttak-e vagy meghallottak, nem 
tudom, de ott futott két alak. Átjöt-
tünk a hídon, akkor még ideiglenes 
volt a híd, mert a háború után lett 
megcsinálva. A Pistáék ott laktak 
nem messze, úgy 6-800 méterre a 
hídhoz. Mikor odaértünk és leültünk 
beszélgetni, akkor robbant a híd. 
Úgy, hogy utolsók voltunk, akik át-
mentünk a hídon, mondhatom. Nem 
mentünk oda. Másnap azonban 
jöttek az oroszok rendőrkutyákkal, 
nyomozókkal, mindennel, de mivel 
sokan mentek ki a faluból megnézni, 
így nem tudtak meg semmit. Hogy ki 
volt, ki tehette, fogalmam sincs.” 

A károk helyreállításában szovjet 
műszaki alakulatok is közreműköd-
tek, a vonatforgalom csak rövid idő-
re szünetelt. Tóth József Budapestre 
bejáró harmadéves ipari tanulóként 
az alábbiakban élte meg az ese-
ményeket: „A vasút teljesen leállt. 
Olyannyira leállt, hogy Tápiósze-
léről eljött a szerelvény addig, ahol 
most van egy olyan világító lámpa, 
a Cérnás tanyánál. Odáig jött a 
vonat, s onnan tolatva ment vissza 
Szelére, s úgy ment a mozdony elő-
re. Itt az utasok leszálltak, átmentek 
a hídon gyalog, átszálltak a másik 
szerelvényre, amelyik Szolnokról 
jött, mint a front alatt. Nem nagyon 
tetszett az embereknek, de ezt a tor-
túrát jó néhány napon keresztül el 
kellett viselni, akik vonattal akartak 
menni le vagy fel.” 

 Levéltári adatok alapján az elkö-
vetők Szolnok irányából érkeztek, 
Nagy Ernő helyi adatközlő viszont 
állítja, hogy a titokzatos csoport 
tagjai tápiószelei lakosok voltak: 
„1945-56. között faszerkezetes híd 
volt a Tápió felett. Először volt a 
gyújtogatási kísérlet, összesen há-
rom fő vett benne részt, mindhárman 
a tápiószelei állami gazdaságban 
dolgoztak. Bozsik Ferenc és Falu-
si István gyalog vitték a gázolajas 
kannákat Tápiószeléről, s leöntötték 
a talpfapillért. A híd azonban nem 
gyulladt meg rendesen, nem tör-
tént nagyobb kár. Hetek múlva jött 
a robbantási kísérlet. Egy Petrovics 
nevezetű ember szerezte be a rob-
banóanyagot, amelyet oldalkocsis 
motorral hozott, majd a talpfából 
készült pillérekre erősítették. A 
robbanás egy „I” vason oko-



7.zott nagyobb kárt és néhány talpfát 
is szétszedett. A hatóság nem jutott 
nyomokra. Szolnoki katonákra gya-
nakodtak. Csak a motornyomot ál-
lapították meg.” 

Az elkövetők kilétére soha nem 
derült fény. Olyannyira nem, hogy 
még a tápiószelei krónikaírók sem 
hallottak a történetről, így azt a 
rendszerváltozást követően sem 
tudták lejegyezni. Az eset különle-
ges érdekessége, hogy 55 évvel ké-
sőbb Nagy Ernő helyi adatközlővel 
felkerekedve mégis sikerült megta-
lálni a nevezett személyek egyiké-
nek a tápiószelei külsőmezői tanyá-

kon élő utódát. Az akkor hatvanas 
éveiben járó férfi örömmel fogadta 
régen látott tápiógyörgyei ismerő-
sét, ám feltett kérdésünkre semmit 
nem tudott mondani korábban el-
hunyt édesapja 56-os szerepválla-
lásáról. A férfi elmondása szerint 
édesapja soha nem beszélt 56-os 
múltjáról. Számára is újdonság volt 
a vele kapcsolatos információ, s ha 
valaha részt is vett a hídrobbantá-
si kísérletben, minden bizonnyal a 
családja és maga biztonságát féltve, 
titkát örökre megőrizte, majd magá-
val vitte a sírjába. 

A MÁV Hídépítési Főnökség a 

jobb vágányban ideiglenesen hely-
reállított provizórium helyett 1957-
ben egy vascölöpökön álló újabb 
provizóriumot épített a bal vágány-
ban, mely a végleges szerkezet 
megépítéséig kellett, hogy szolgálja 
a közlekedést. A Tápió-patak fölött 
ma is átívelő tartós vasúti híd épí-
tése csak ez után 1959. január 6-án 
vette kezdetét. A vasbeton szerke-
zetű 3 x 6 m nyílású kétpályás mű-
tárgy 1959 októberében lett átadva a 
forgalomnak. A régi provizóriumot 
ekkorra véglegesen elbontották.

Németh Csaba

Torockón járt a györgyei Mikulás

Az év utolsó hónapjában ha-
gyományához híven ismét Toroc-
kóra látogatott a tápiógyörgyei 
Mikulás. Ez úttal Bócsa, Buda-
pest V. Kerület, Csömör, Hollókő, 
Tápiógyörgye és Üllés testvérte-
lepülések összefogásával való-
sult meg a kedves adományozás. 
A Mikulás édességcsomaggal 
ajándékozta meg a torockói és 
torockószentgyörgyi óvodák és 
iskolák gyermekeit, valamint a 
helyben dolgozó pedagógusokat 
és kisegítő személyzetet. A fen-

tieken túl a testvértelepülések 
küldöttei az önkormányzat szá-
mára közösen vásárolt önjáró fű-
nyírókat, számítógépeket adtak 
át. Az egyesület nevében e sorok 
közepette szeretném megköszön-
ni a fenti célok számára nyújtott 
tápiógyörgyei felajánlásokat. Név 
szerint Dr. Borsodi-Nagy Erzsé-
bet, Botos Lukács, Czerván Eni-
kő, Fehér Erika, Futball Baráti 
Kör, Jana Zoltán, Dr. Kalocsai 
Anna, Komáromi Gyula, Kősze-
gi László, Menkó István, Németh 
Anna, Németh István, Pócz Pé-
ter, Somosvári József, Somosvári 
Józsefné, Dr. Sztankovics Gyula, 
Tóth Attila, Tóthné Erős Zinaida, 
Tóth Terézia, Varró József, Varró 
László tápiógyörgyei lakosok szá-
mára tartozunk külön köszönettel. 

Németh Csaba

Könyvtári hírek
A könyvtár 2016. 11. 29-

től 2017.03. 01-ig 16 óráig tart 
nyitva /téli nyitva tartás/.

Köszönjük olvasóinknak a 
könyvadományokat, jelenleg 
helyszűke miatt többet nem 
tudunk fogadni.

December 23-tól 2017. ja-
nuár 2-ig zárva tartunk.

A következő évben is sze-
retettel várjuk az olvasni vá-
gyókat!

Békés ünnepeket kívá-
nunk!                          

A könyvtár dolgozói

MEGHÍVÓ
Ezúton hívunk meg minden zenekedvelőt a zeneiskola 

növendékeinek hangversenyére
2016. december 16-án, pénteken

a Faluház nagytermébe.



8. Meseíró pályázatra: Molnár Sarolta Tímea - A mese ereje
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Móra Könyv-

kiadó Janikovszky Éva születésének 90. évfordulója tisz-
teletére 2016-ban ismét meghirdette meseíró pályázatát, 
melyre az egyik diákunk, az 5. osztályos Molnár Sarolta 
Tímea az alábbi mesével nevezett. Érdemes elolvasni ezt a 
kedves történetet, és megérezni a mese erejét. 

Hajdanában danában, amikor a mese még igaz volt, élt 
magában egy lány.

Árván maradt, mégsem érezte magát egyedül. Az erdő 
mélyén, a tisztás közepén takaros kis kunyhójában cicájá-
val, kutyájával és a környék állataival osztotta meg min-
dennapjait. Esténként a holdfény világa mellett meséket 
olvasott a maga és kisbarátai szórakoztatására. Csendesen 
teltek így a napok, még nem…

Fura zaj ütötte meg a lány fülét. A fák árnyékából egy 
fiú bukkant elő.

- Csákó mákó, kis anyám! - mondta a srác. A lány nem 
értette az érdekes beszédet.

- Szeretettel köszöntelek! - válaszolta félénken. A srác 
kikerekedett szemmel nagyot nézett. Hát ebbe meg mi 
ütött?! - gondolta magában döbbenten és valami furcsa 
izét nyomkodott a kezében.

- Mi a pálya, csajszi? Melyik út vezet itt Budára?
A lány félszegen közelebb lépett a fiúhoz.
- Ne haragudj, kérlek, de nem értem a szavaid. - Fura 

volt neki a srác és az az izé is, amit a kezében tartott.
- Bedöglött a GPS-em, lökd már ide a telód, hogy meg-

tudjam, merre menjek haza!
- Nem tudok segíteni és nem is javaslom, hogy most 

indulj el! Este van már, csak a csillagok segíthetnének az 
utadon.

- Jól van, csaje, látom nem érted, mi a pálya. – és hátat 
fordítva a lánynak elindult a srác a sötét erdőbe.

A lány nem értette, mi ütött a fiúba, de búcsút intett 
neki és útjára engedte. Sötét éjszaka volt. Aznap talán sö-
tétebb, mint máskor. Hamarosan a fiú ijedten tért vissza 
menedéket és biztonságot kérve a lánytól.

- Gyere, ülj le ide a tűz mellé! –invitálta a lány. –Ol-
vassak neked mesét? Az talán megnyugtat! - A fiú nem 
mert ellenkezni, mert félt egyedül az éjszakában. Leültek 
hát és a lány felolvasott a fura fiúnak. A mese végén a lány 
megkérdezte, mit tart a fiú a kezében, aki elmesélte, hogy 
az egy okostelefon. Elmondta továbbá azt is, hogy meny-
nyire nevetségesnek tartja ezt a helyzetet, mert az olvasás 
szerinte már nem divat.

- Te nem hiszel a mesékben?
- Nem hát, én a telefonokban hiszek!
- De hát az most mégsem segített a bajban.
- Miért, a te meséd talán segít?
- Igen!
- Ugyan, ne nevettess. Hogyan segíthetne már az raj-

tam?
- De hiszen már nem is félsz!
- ÁÁÁ, én… én igazából csak... nem is féltem!
- Értem. – mosolygott a lány. – De ha a mesékben nem 

hiszel, a csodákat is elutasítod?
- Na, ez már tényleg sok! Hagyjál a hülyeségeddel! - 

felelte durcásan a fiú. – Tudsz vagy nem tudsz segíteni?
- Tudok, csak várj türelemmel, hogy megvirradjon és 

próbálj hinni a szeretet erejében.

- Na, akkor soha nem jutok haza! 
Ezzel nyugovóra tért a két fiatal. Hajnalban madár-

füttyre riadt a fiú. Ijedten dobálta a fák ágain hintázó tu-
bicát. 

- Mit csinálsz? – förmedt rá a lány.
- Idegesít!!
- De hát ő fog segíteni haza jutnod!
- Neked tényleg elmentek otthonról. Csak fel kell töl-

tenem a telómat és minden oké!
- Ez itt nem fog menni. – kacagott a lány. – Ellenben 

adj enni és inni a madaraknak és ők majd segítenek a ba-
jodon. De ami ennél is fontosabb, légy alázattal és higgy 
a mesében! 

- Alázat és hit? Nem ér az már semmit!
- Ahogy gondolod. – és a lány hirtelen eltűnt a hitetelen 

fiú szeme elől.
A srác egyedül maradt. Félni kezdett. Nem segített az 

okos telefon sem. Ijedtében és félelmében a madarat kezd-
te etetni. Már nem dobálta. A kis madár hálásan csipegette 
a finom falatokat. A fiú valami furát érzett. A szíve heve-
sebben vert. A kis madár repülni kezdett és várakozóan 
tekintett vissza a fiúra, aki követni kezdte. De félt… Azon 
kapta magát, hogy azt a mesét mormolja, amit kiskorában 
édesanyja mesélt neki. Hirtelen bátrabbnak érezte megát. 
Egyre gyorsabban követte magasan szárnyaló barátját, 
míg nem az kijuttatta az erdőből.

Aznap este, amikor az édesanyja jó éjt köszönt be a 
szobájába a fiának, meglepetten vette észre, hogy a fiú ke-
zében könyv van. Azt a könyvet olvasta, amit ő adott neki, 
amikor még kisfiú volt.

- Te mit csinálsz? – kérdezte az anya. – Elromlott a 
telefonod?

- Nem, csak kíváncsi vagyok annak a mesének a végé-
re, amit egyszer régen olvastál nekem, csak nem figyel-
tem rád eléggé.

Az édesanyja érdeklődően nézett fiára.
- Anya, te hiszel a csodákban?
- Igen kisfiam, hiszen most is az történt. A mese visz-

szaadta a hitet és a nyugalmat, amit a rohanó világ el akart 
rabolni tőlünk. Hidd te is a csodákat, kisfiam!

- Ezután úgy lesz, anya! Jó éjt neked! – és azon az éj-
szakán a hold is fényesebben sütött be a fiú ablakán.

Fogalmazás a játékdélutánról
Nyeste Balázs – 2. osztályos növendék: 
„Őszi szünet a zeneiskolában.  Az őszi szünetben 

Fanni néni játékdélutánt szervezett nekünk. Nagyon 
vártam már a szerdát. Anyával sütit készítettünk a 
bulira. Én kókuszgolyót csináltam. Vittem focit is. 
Először az udvaron fociztunk. 2-2 lett az állás. Utána 
bementünk, ettünk és játszottunk activity-t és torta-
csatát. A torta-csata tetszett a legjobban. Az arcom, 
szemem, orrom, szám telement tejszínhabbal. Az 
activytben ügyes voltam. Rajzoltam mutogattam. 
Nagyon vicces volt. Élveztem az egész délutánt. 
Kár, hogy egyedül voltam fiú. Jó lenne a téli szünet-
ben is ilyen! Talán akkor megnyerjük az activity-t, 
most másodikok lettünk. Köszönjük Fanni néninek, 
hogy megszervezte! Mindenki jól érezte magát.”                           



9.Tegyünk a bántalmazott állatokért!

Motoszkált egy gondolat a fejemben és a gondolatot 
tett követte. Úgy éreztem valamit tenni kell a bántalma-
zott állatokért. Egy csendes demonstrációval szerettem 
volna a figyelmet felhívni, hogy az állatok a barátaink. Ne 
bántsuk őket!

Arra gondoltam, hogy a legjobb hely az iskola, ahol 
sok-sok diáknak ugyanaz a véleménye, mint nekem az 
állatok védelméről.

Készítettem egy plakátot Jutka néni instrukciói alap-
ján, mely felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy az ál-
latkínzás rossz dolog és érdemes lenne ellene tenni egy 
csendes tüntetéssel.

Szórólapokkal jártuk körbe az iskola összes osztályát 
egy barátommal, és a kitartó szervezés elérte célját, hi-
szen 2016.november 17-én, csütörtökön a nagyszünetben 
az iskola apraja-nagyja és tanáraink is élőlánccal állta 
körbe az iskola udvarát. Fogtuk egymás kezét egy közös 
célért az „ÁLLATOKÉRT”. A gyerekek érdeklődése és 
komolysága megható volt, még néhány felnőttet is meg-
lepett. Azóta is több diáktársam jött hozzám kérdezni és 
felajánlani segítségüket, amelyet ezúton is köszönök. Az 
iskola udvarán felolvastam egy menhelyre került kutya 
gondolatait:

„A gazdánk adott ide le minket, mert már nem kellünk 
neki vagy az utcáról fogtak be minket hurokkal. Mindegyi-
künknek megvan a maga szomorú története, esténként, 
amikor a kétlábúak elmennek és nyugalom száll a telepre, 
az újonnan jöttek mesélnek.

Bennünk még frissen él a kinti világ emléke, a fű érin-
tése a talpunkon és a forró aszfaltté, amely éget. Akik kó-
boroltak, mesélnek a kóbor életről, az állandó bújkálásról 
és menekülésről, az éhezésről, meg arról is, hogy a park-
ban megbújva a bokor alatt milyen szépek a csöndes nyári 
hajnalok. És hogy időnként egy-egy kétlábú dobott nekik 
egy kis kenyérhéjat vagy pár falatot.

Sokan mesélnek arról, ahogy a gazdájuk bántotta, 
láncra verve tartotta őket, ők mégis szerették és ragasz-
kodtak hozzá. Mindent elfogadtak, a legkevesebbel is be-
érték, mégis kidobták őket. Vannak közöttünk olyanok is, 
akik megijedtek egy durranástól és világgá mentek vagy 
éppen csak valami ellenállhatatlan illat után, vérüktől 
űzve elszaladtak és nem találtak vissza.

Ők bírják a legrosszabbul, hiszen szerető gazdájuk va-
lahol vár rájuk, ők reménykednek és a szerencsésebbek 
vissza is találnak otthonukba.

Egy kis ketrec az otthonunk, némelyikünk, a nagyob-
bak, megfordulni se bírnak, olyan kicsi a hely. Kapunk 

ugyan enni és inni, de soha nem eleget, mindig éhe-

sek és szomjasak vagyunk. Sokan közülünk betegek, de 
gyógyszer nincs. Hallgatjuk egymás zihálását, a taknyos 
szörtyögéseket, a fájdalom kis neszeit. Félünk. Nem tud-
juk mi vár ránk. Vannak, akik feladták a reményt, megtört 
szemükben nem csillan már meg a fény. De vannak, akik 
még bíznak, akik csóválnak ha egy ember hozzájuk szól, 
nevetni is próbálnak.

Látogatáskor ugatunk, kiabálunk, rám figyelj kedves 
kétlábó, engem vigyél ki, nem látod, milyen szomorúsá-
gosan töltöm a napjaimat? Jó kutya leszek, védeni foglak 
és őrizni és szeretni és sok puszit adok! Ne hagyd, hogy 
altatás legyen a sorsom, még annyi szép év áll előttem! 
Még szeretném érezni a szellő éritését a bőrömön, még 
szeretnék beleszimatolni a fagyos téli levegőbe a parkban, 
séta közben, még szeretnék futkározni, labdázni.”

Köszönöm szépen az Igazgató úrnak, aki megengedte 
és az áldását adta, hogy lebonyolítsam ezt a megmozdu-
lást az iskolában. Köszönöm tanáraimnak, akik mellettem 
álltak és bíztattak. Köszönöm szüleimnek, akik végig tá-
mogattak és segítettek kivitelezni az ötletet. Köszönöm 
barátaimnak, akikre végig számíthattam és mindig jó 
szívvel segítettek. Köszönöm az iskola diákjainak, akik 
nélkül végképp nem jöhetett volna létre ez a kezdemé-
nyezés.

Szlogenünk: „Az ÁLLATOKÉRT”
Ohnsorge Nóra

Fogalmazás a játékdélutánról
Megyes Bianka – 3. osztályos növendék: 
„Fanni néni szervezett nekünk egy játékdélutánt. 

Miután odaértünk máris elkezdtünk ipiapacsozni és 
focizni, ki melyiket akarta. Aztán mindenkinek fo-
ciznia kellett. (: A meccs döntetlen lett. Ezután be-
mentünk a zeneiskolába kicsit sütiztünk, de aztán 
már mentünk is játszani. Activityztünk, a csapatok-
nak nem választottunk neveket, csak bábuk színe 
alapján. A csapatok ezek voltak: Zöld: Bianka, Pan-
na, Evelin - Sárga: Fanni néni, Jázmin, Lotti - Kék: 
Balázs, Ivi, Gréti - Piros: Bogi, Szuszó, Lili. A zöld 
csapat lett az első, a kék a második, a sárga a harma-
dik és a piros az utolsó. Azután tánc versenyt rendez-
tünk. Teljesen össze-vissza volt. Utána sajnos haza 
kellett mennünk, pedig mindenki nagyon élvezte. 
Remélem, Fanni néni rendez még ilyen játék dél-
utánt!  Köszönjük szépen ezt a szép napot!!!”       
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2016. szeptember 30-án (pénte-
ken) délután nagy izgalommal gyü-
lekeztek a gyerekek a Zeneiskola 
előtt. 15 órától vetélkedhettek az 
első olyan megmérettetésen, amit 
számukra rendeztünk a Zene Világ-
napja alkalmából. Mindenki örömé-
re nagyon sok zeneiskolás növendék 
érdeklődött az esemény iránt.  

Hat idősebb diák, akik a csapat-
kapitányok lettek, 7-8 fős csapato-
kat alakítottak a jelentkezők közül. 
Szerencsére csodálatos idő volt, így 
a rendelkezésre álló termeken kívül 
a zeneiskola udvarát is ki tudtuk 
használni.  

A csapatnév megválasztása után, 
a menetleveleket rajzolták meg a 
gyerekek. A feladatok változatosak, 
de mindenképpen a zenéhez köthe-
tőek voltak. Vetélkedhettek: zene-
hallgatásban, kvízjátékban, hang-
szerfelismerésben, zeneelméletben, 
zenetörténetben, stb. A legjobban 
talán a célba rúgást élvezték. Itt nem 
hagyományos módon kellett meg-
szólaltatni a dobot, hanem a megfe-
lelő erővel rúgott jól irányzott lab-
dával.  

A feladatok megoldását ponto-
zással értékeltünk. Szoros küzde-
lemben dőlt el ki nyerte a versenyt.  
Reméljük valamennyi résztvevő 
jól érezte magát. Ez látható azokon 
a felvételeken is, amelyek a verse-
nyen készültek és hamarosan meg-
tekinthetők a Zeneiskola folyosóján. 
Minden csapat részesült egy kis ju-
talomban, amiért ezennel köszöne-
tet mondunk az Általános Iskolának 
és a Polgármesteri Hivatalnak.  

A munkánkat segítette Szabóné 
Marika néni és Megyes Laci bácsi. 
Köszönjük! 

Fekete Fanni 
               klarinétművész,  

művésztanár

A zene világnapján
A Tápiógyörgyei Ifjúsági Fú-

vószenekar tagjaiként 2016. 
augusztus 26-án este 8 órakor 
elindultunk Olaszországba. Az éj-
szakai utazás nagyon jó hangulat-
ban telt, és már reggel megérkez-
tünk a lagúnák világhírű városába, 
az Adria királynőjeként emlegetett 
Velencébe. 

Órákig bolyongtunk, tévelyeg-
tünk a cölöpökre épült városban, 
felfedeztük kincseit. A Sóhajok 
hídja, a Szent Márk-székesegy-
ház, a Dózse-palota és a zegzugok 
hangulata leírhatatlan volt. Vacso-
rára érkeztünk testvérvárosunkba, 
Rivarolo del Re ed Uniti-be, ahol 
nagyon kedves fogadtatásban ré-
szesültünk. Csapatunkat a vasár-
napi program két részre osztotta. 
Akik családoknál laktak, egy kel-
lemes délutánt tölthettek el együtt, 
zenekarunk másik fele pedig 
Mantova szépségeit csodálhatta 
meg. Este fergeteges koncertél-
ményben részesültünk. Képzett 
énekesek szórakoztatták a közön-
séget a legjobb ABBA, Grease és 
Queen számokkal. A következő 
napok mindegyikére jutott egy-
egy városnézés: Parma, Cremona, 
Sabbionetta, ahol Cecilia és Guido 
(vendéglátóink) kalauzoltak ben-
nünket. 

No és mitől lehet még feled-
hetetlen egy utazás? A váratlan 

kalandoktól. Második estére ki-
derült, hogy autóbuszunk kuplung 
rendszere meghibásodott, a jármű-
vet nélkülöznünk kell hazautazá-
sunkig. Ám az olaszok nem nézték 
sokáig tétlenül a dolgot, egy iga-
zi sárga iskolabuszt biztosítottak 
számunkra. A szórakoztató prog-
ramok mellett izgatottan vártuk 
a zenekari próbáink eredményes-
ségét bizonyító fellépéseinket. A 
dosoloi színházban és a rivaroloi 
oratoriumban muzsikálhattunk 
mint györgyei fúvósok. Külön 
örömöt jelentett, hogy országaink 
himnuszait a helyiekkel közösen 
adhattuk elő. Házigazdáinktól szí-
vélyesen elbúcsúzva pénteki utunk 
a festői szépségű Garda-tóhoz ve-
zetett, melynek vizében a zenekar 
leglelkesebb tagjai meg is mártóz-
tak. Utazásunk fináléját Lignano, 
az olasz riviéra jelentette, ahol az 
igazi olasz tengerparti hangulatot 
élvezhettük.

Páratlan élményekkel gazda-
godva tértünk haza. Külön köszön-
jük Rékasi Tiborné, Jutka néninek, 
busz-sofőreinknek és ideiglenes 
karmesterünknek, Giuseppe Bo-
dának. Reméljük, egyszer vissza-
térhetünk még e fantasztikus he-
lyekre. Arrivederci.

Lesták Fanni,
Kamuti Harmat,
Bálint Boglárka

Ciao, Italia!
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Október 16-án a zenekar a jászkarajenői Lovas Na-
pokon lépett fel. A délelőtti szereplés, a hideg ellenére 
is nagyon jól sikerült. Fogathajtó versenyek, továbbá 
kisebb kirakodó várta az ide látogatókat. A műsor-
számunk után finom ételekkel kínáltak meg minket. 
Természetesen a meleg levest, a pöröltet és a sertés-
szeletet senki nem utasította vissza. Az oda- és visz-
szaút is zenekarunk keménymagjának köszönhetően 
jó hangulatban telt.

Reméljük legközelebb is részesei lehetünk a Lovas 
Napoknak!

Lesták Fanni

Lovas napokon
lépett fel a zenekar

Idén októberben, immár 12. alkalommal került 
megrendezésre a hagyományos Szüreti mulatság. A 
rendezvény a szokásokhoz híven lovaskocsis felvonu-
lással kezdődött, ahol a kicsik és nagyok együtt éne-
kelhették a nótákat. A muzsikát zenekarunk néhány 
tagja biztosította az út folyamán. Köszönjük, hogy 
Varró József idén is a segítségünkre volt ennek meg-
szervezésében.

A műsort a györgyei Vadvirág Nyugdíjas Klub szü-
reti csokra nyitotta. Őket követően a Kastélykert Óvo-
da nagycsoportosai teremtettek lakodalmas hangulatot 
előadásukkal. Az általános iskola tanulói szintén szín-
vonalas műsorral kedveskedtek.

A mulatságok elengedhetetlen része a tánc. Ezért 
ezt a hagyományt mi is minden évben felelevenítjük. 
Vagy a zenekarosok tanulnak meg valamilyen ide kap-
csolódó táncot, vagy más táncegyüttest hívunk. Idén 
a Csillagszemű Táncegyüttes röpített vissza minket 
az időben. A számos díjjal és kitüntetéssel rendelkező 
együttes fantasztikus produkciója után mindenki meg-
csillogtathatta tánctudását, mivel egy rövid táncház 
erejéig közösen rophattunk egyet a táncosokkal.

A délutáni programok a nagykátai és a mi zeneka-
runk műsorával zárultak. Magyaros virtusú indulókat, 
illetve könnyed dallamokat adtunk át a zene kedvelők-

nek.
A produkciók közben a szürethez kapcsolódó 

ügyességi játékok és kézműveskedés várt mindenkit.
Este a bálban Banderas húzta a talpalávalót. Az egri 

borok a büfében és az értékes tombolanyeremények 
egyaránt hozzájárultak a jókedvhez.

Köszönjük mindenkinek aki valamilyen formában 
hozzájárult a rendezvény megrendezéséhez!

Jövőre is várjuk szeretettel kedves vendégeinket a 
13. Szüreti Bálra!

Lesták Fanni

Zenekari szüret

Fogalmazás a játékdélutánról
Varró Ivett - 6. osztályos növendék:  
„ A zeneiskola bulija 2016. november 2. Fanni néni 

osztálya összegyűlt egy kis bulis délutánra. Mindenki 
hozott nagyon sok finom sütit. Amikor már az összes 
gyerek megérkezett indultunk az udvarra. Volt egy kis 
csapat focizás ahol még pom pom lányok is voltak. 
Miután jól kifáradtunk indultunk befelé. Jöhetett az 
activity. Négy csapatra osztódtunk. Nagyon izgalmas 
játék volt. Nagyon sokan élvezték. Ezután beindult a 
zene. Mindenki ugrált, táncolt. Még disco fény is volt. 
Este 7 és 8 óra között jöttek a szülők. Sajnos gyorsan 
eltelt ez a délután. Nagyon szépen köszönjük Fanni 
néninek a bulit. Remélem lesz még ilyen nagyon sok.” 

Öt kis cica karácsonykor
Öt kis cica karácsonykor levelet ír Jézuskához
Árvák voltunk, hontalanok, özvegyasszony mind felkarolt
Nyugdíjából etet minket, meleg konyhájába bevett minket.

Zsiga cicát kötéltől mentett
Csimpi tigrist vízből emelt
Matyikát hófúvás betemette, özvegyasszony kimentette.
Talpacskát mamája elhagyta szemétdomb lett az asztala
Hideg szél fújt, hó esett három napja már nem evett.
Micikét özvegyasszony találta kabátjába bedugta
Hazavitte a kis árvát, felnevelte a kis cicát.

Karácsony este özvegyasszony sír szegény, nincs senki ki 
vele él..
Hű párja a sírba szállt, hideg csendes néma a táj.
Öt kis cica körbe fogja hízelegnek, dorombolnak.
Szemükben a hála szeretet, mit megért az kit senki nem 
szeret.

Özvegyasszony bánata múl, szíve szeretettel csordul.
Nincsen senkije akit várna, az öt kis cica fia-lánya
Öt kis cica levelet ír Jézuskához el is küldik
Özvegyasszonyt áldják, és kérik maradjon meg mindig 
nékik.

Száll a kívánság fel az égbe, kis Jézuska jászolja elébe.
Kis Jézuska meghallgatja, üzenetét kiadja.
Az öt kis cica ne félje, özvegyasszony soká éljen.

Kerek Tibor



12. Egészséghét az óvodában Karácsony ünnepén
Az egészségnevelés fő feladata a gyermekek 

egészségben való megtartása, szervezetük edzése, a 
stresszhatások feldolgozására való felkészítés. Mind-
ez a mindennapos gondozó-nevelő-oktató munka el-
választhatatlan része, és folyamatos tennivalója. Az 
egészségnevelő munkában a hangsúly tehát az egész-
séges magatartás kialakítására, a betegségek megelő-
zésre irányul. Az egészségvédelem átfogja az óvodai 
nevelés minden mozzanatát. Nem lehet az óvodai 
életnek egyetlen pillanata sem, amelyben ne válnék 
kötelező erejűvé az óvodapedagógusok és az óvoda 
dolgozói számára az élet, a testi épség és az egészség 
megvédése. Óvodánkban már hagyomány, és a prog-
ramunk része, az egészséghét megtartása. Ebben a ne-
velési évben is minden nap kiemelt figyelmet kap az 
egészséges életmód alakítása, az elsajátított magatar-
tásforma erősítése. Október 24-e hetében még hang-
súlyosabban és kiemeltebben foglalkoztunk az egész-
ségünkkel. A csoportokban változatos tevékenységek 
sora várt a gyerekekre. A mesék, versek, dalok, kéz-
műves foglalkozások, mozgásos játékok is mind az 
egészséggel, annak megőrzésével foglalkoztak. Októ-
ber 26.-án óvodánkba látogatott a Diridongó interak-
tív együttes, akik az egészségszigetre kalauzolták el a 
gyerekeket. A műsor komplexen és nagyon jól átfogta 
mindazt, ami az egészséges életmóddal kapcsolatos. 
A színvonalas műsor után másnap meglepetéssel ké-
szültünk a gyerekeknek. Az aulát átalakítottuk a mi 
kis egészség szigetünkké. Többféle lehetőség közül 
választhattak a gyerekek. Válogatták, és elkülönítet-
tek egészséges és egészségtelen élelmiszereket. Meg-
ismerkedtek és bekapcsolódtak a fogápolás helyes 
elsajátításába, amelyet jó hangulatú fogmosó dallal 
tettünk még színesebbé számukra. Megismerkedhet-
tek testünkkel kicsit más megvilágításból, melyhez 
Samu a csontváz volt segítségünkre. A nap lezárása-
ként zenés móka torna következett. Ajándékba min-
den csoport kapott egy üres táplálék piramist, amit 
mindenki a saját csoportjában felépíthetett. Az egész 
hét eseménydús és nagyon változatos volt, amiben Ju-
dit óvónéni volt segítségemre. 

Siroki László Tamásné óvodapedagógus

Karácsony közeledtével talán minden évben meg-
kérdezzük magunktól: mi a legnagyobb és legszebb, 
amit gyermekeinknek ezen az ünnepen adhatunk?  
Talán az, hogy gyermekeinkkel együtt éljük át a ka-
rácsony előtti várakozás örömét és az ünnep igazi 
tartalmát. Hogy velük együtt újból megtanuljunk két 
létfontosságú dolgot: a várakozást és az ünneplést. 
Mindkettőt, mert ez a kettő szorosan összetartozik. 
Hiszen egyetlen ünnep sem sikerülhet a külső és belső 
készülődés a várakozás megelőző izgalma és öröme 
nélkül. Mert a várakozás is annyi örömet rejt magá-
ban, mint maga az ünnep, sőt a nélkül az ünnep is el-
veszti igazi szépségét.

A várakozás napjaiban az adventi időszakban fel-
díszítjük óvodánkat adventi jelképekkel. Az óvodape-
dagógusok adventi koszorút, naptárakat készítenek, 
melyekkel Jézus születésnapját a karácsonyt várjuk.

Az óvodánkban Jézus születését meghitt hangu-
latban ünnepeljük. A kicsik és nagyok a karácsonyfa 
fényeinél közösen énekelnek, verselnek, a nagycso-
portos katolikus hittanra járó gyermekekkel pedig 
változatos formában-2016-ban bábozással- elevenít-
jük fel Jézus születésének történetét mellyel a Tápió-
györgyei Gondozási Központ, valamint a Pszichiátriai 
Betegek Otthonának lakóit is megörvendeztetjük.

Az óvodások számára a legnagyobb örömet „Jé-
zuska” által küldött ajándékok, játékok jelentik, me-
lyet Tápiógyörgye Község Önkormányzatának /Kö-
szönjük!/, és az óvodás gyermekek lelkes szüleinek 
támogatásából tudtunk biztosítani. A szülők lelkese-
dését naponta tapasztalhattuk, hiszen november vé-
gétől az adventi vásár kezdetéig mindennap érkezett 
saját készítésű, eladható felajánlás. Ezúton szeretném 
megköszönni a Szülői Szervezet Vezetőjének és tag-
jainak és minden Kedves Szülőnek, valamint az óvo-
da dolgozóinak az aktív együttműködést, támogatást, 
hogy óvodásaink karácsonyát örömtelibbé tették!

Az óvoda dolgozói és a magam nevében közsé-
günk valamennyi lakójának szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog újévet kívánok:

Lesták Péterné Vajon Ildikó 
óvodavezető
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A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 
nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával egyesüle-
tünket támogatták. Az adóhivatal ezen támogatás révén  
315.565 Ft-ot utalt át egyesületünk részére. Kérjük, 
hogy a jövőben is támogassák egyesületünket, hogy 
felszereltségünket a feladatellátáshoz mindig biztosí-
tani tudjuk. A támogatásból eszközöket javíttattunk, 
illetve pótoltunk.

Adószámunk: 18675737-1-13

Köszönetet szeretnék még mondani a Tápiógyör-
gyei Községi Önkormányzatnak az éves támogatásért, 
valamint a nem pénzbeli, de működésünket támogató 
döntésükért. 

Jó tanácsok a biztonságos karácsonyi ünnepekhez
A karácsonyi időszakban a sok öröm mellett, elke-

rüli figyelmünket, hogy a gyertyák, izzók, karácsony-
fák, koszorúk mennyiféle veszélyt is jelenthetnek 
otthonunkra, szeretteinkre. Elég néhány perc figyel-
metlenség, és kész a baj.

A karácsonyfatüzek jellemzően nem gyakoriak, de 
amennyiben bekövetkeznek  gyakran komoly károkat 
okoznak. A karácsonyi dekorációs fények is jelentős 
kockázatot rejtenek magukban. Kb. 100 lakástűzből 
17-et a karácsonyfatüzek okoznak.

Hogy milyen gyorsan tejed a tűz?  A keletkezésétől 
számított 30. másodperc környékén már a bútorok is 
égnek. Ha 30 másodpercre kimegyünk, mondjuk egy 
kézmosásra, mire visszajövünk gyakorlatilag az egész 
szoba lángokban állhat. Ezért nagyon fontos, hogy idő-
ben észleljük a tüzet, de még fontosabb, hogy lehető-
ség szerint előzzük azt meg.

Már a kiválasztás során is érdemes figyelni, hogy a 
fa minél frissebb legyen, a tűlevelei érintésre ne hullja-
nak le. Ami egyértelmű jele a szárazságnak.

Érdemes legalább fél méteres távolságot tartani bár-
minemű hőforrástól (radiátorok, hősugárzók, lámpák, 
gyertyák...stb stb)

Adventi koszorúnkat mindig fémtálcán tároljuk, 
könnyen éghető anyagok közelébe ne helyezzük el 
(könyvespolc, TV készülék). Érdemes még alufóliából 
tölcsért készíteni a gyertyák tövéhez. 

A díszítésnél használjunk bevizsgált égősort 
(KERMI)!  Néhány száz forint spórolás az égősoron, 
többmilliós kár az otthonunkban. Nem éri meg a koc-
kázatot!

Amennyiben a vezetékezés sérült azonnal cseréljük 
ki az égősort, a kiégett izzókat mihamarabb pótoljuk. 
Némely égősor csak bent vagy csak kint alkalmazható. 
A kint alkalmazható a hideg időjáráshoz van tervezve, 
a benti hőmérsékleten túlmelegedhet!

Figyeljünk arra is, hogy a vezetékezés megfelelő-
en legyen,  rögzítve a kábelezés ne legyen megtörve 
sehol.

Égő gyertyával SOHA ne díszítsük fánkat! Ezt jobb 

elkerülni minden esetben.
Ha elmegyünk otthonról, vagy lefekszünk aludni,  

mindig kapcsoljuk ki vagy húzzuk ki az égősort. Prak-
tikus lehet, olyan hosszabbítóba csatlakoztatni, amin 
van egy billenő kapcsoló az áramtalanítást megköny-
nyítendőn. Így ha több darabból is tevődik össze a ka-
rácsonyi fa fényorgonánk, akkor azt mind leválaszthat-
juk az  áramellátásról egy mozdulattal.

Az ünnepek végével minél hamarabb dobjuk ki 
a fát, és a karácsonyi díszkivilágítást is mihamarabb 
szereljük le, ezzel nem csak a veszélyforrások számát 
csökkentjük, de az égősor is tovább fog tartani. 

És talán mind közül a legfontosabb amit nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, az ÁLLANDÓ és folyamatos 
felügyelet legyen a fényforrással ellátott fa mellett!

Amennyiben mégis lángra kap a fa, közhely, de ne 
veszítsük el a lélekjelenlétünket!

Próbáljuk meg eldönteni a fát (ilyenkor sokat szá-
mít a fa elhelyezkedése, ugyanis ha nincs a közelben 
éghető bútor, jelentősen csökkenni fog a tűz továbbter-
jedésének kockázata) és azt pokróccal le kell takarni, 
majd áramtalanítsunk! A szétterített pokróc vagy taka-
ró jó eséllyel megakadályozza a tűz továbbterjedését. 
Csak és kizárólag kis terjedelmű tűznél alkalmazzuk, 
ahol még testi épségünk nincs veszélyben!  Nagyon 
fontos, hogy ELEKTROMOS BERENDEZÉS TÜ-
ZÉT ÉS FORRÓ OLAJAT VÍZZEL OLTANI TILOS!

Ha nem tudunk megbirkózni a lángokkal, haladék-
talanul hagyjuk el a lakást, az összes ajtó bezárásával 
csökkenthetjük a tűz terjedési sebességét. Haladéktala-
nul értesítsük a tűzoltóságot! 

A tűzoltóság hívószáma 105,  a központi segélyhívó 
112, melyek bármely telefonról ingyenesen hívhatóak.

Ha álmunkból fölkelve csaptak fel a lángok, kúsz-
va próbáljunk meg menekülni. Vizesítsünk meg egy 
zsebkendőt, azt tegyünk orrunk és szánk elé, így kicsit 
kevesebb füstgázt lélegzünk be. Egy egészséges ember 
egy lélegzetvétellel 10-15 métert tud haladni. A vizes 
zsebkendővel és görnyedt járással ez a távolság növel-
hető.  Minél közelebb haladunk a padlószinthez, akkor 
van esélyünk a legkevesebb mérgező gáz belélegzésé-
re, mivel a tűzesetek során sajnos a halálesetek nagy 
részét a szénmonoxid mérgezés okozza. Ezekkel az 
apró trükkökkel a mérgezés nagyságát csökkenthetjük, 
amíg ki nem jutunk a biztonságos szabad térbe. 

Gyermekeink biztonsága a legfontosabb, magya-
rázzuk el nekik, hogy a tűz nem játék és milyen ve-
szélyei vannak a karácsonynak. Oktassuk ki őket mi a 
helyzet egy esetleges vészhelyzet esetén. És egy kicsit 
figyeljünk oda jobban rájuk! 

ifj. Sinka Gábor

Minden Kedves Olvasónak békességben és szere-
tetben gazdag karácsonyi ünnepeket, és eredmények-
ben gazdag, boldog új esztendőt kíván  a Tápiógyör-
gyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete! 

Tűzoltó egyesületi tájékoztatás
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Csaták, háborúk, forradalmak, véres események sora. 
A diákok többsége legfeljebb a dolgozatok, felelések mi-
att lapoz bele a történelemkönyvébe. S bizony, a nagyköz-
ségnyi, kisvárosnyi települések 5-10-15 ezernyi lakójából 
itt, a Tápió-vidéken is alig akad pár tucat, egy-két száz 
tisztelgő polgár egy-egy emléknapon, nemzeti ünnepen. 

A tanárnők, a tanár urak, a szónokok sorolják a számo-
kat: ekkor és akkor, ebben meg abban a csatában, hábo-
rúban ennyi meg annyi halott, katona. Dicső hadvezérek, 
hősök nevei. Tetteiket talán, de sorsukat nem ismerjük s 
ebben a gyors világban, ahol napi hír a véres háború, a 
mindennapi terrorizmus, nincs már közünk a saját múl-
tunkhoz sem.

De ha neve van a történelemnek, és úgy hívják, hogy Id. 
Balázs Vendel, aki Tápiógyörgyén született 1881. október 
27-én, Balázs Mihály és Dömök Emerencia gyermeke-
ként, és később abban a Tövis utca 9. szám alatti házban 
élte le az életét családjával, amely ma is áll még? Ha ez az 
ember meséli el gyöngybetűkkel, ceruzával egy vonalas 
füzetbe írt naplóban mindazt a szenvedést, amit úgy hív-
nak, hogy I. világháború, akkor már a tápiógyörgyeiek is 
belelátnak az idő mélységes mély kútjába.

Id. Balázs Vendel egyike volt azon 1100 tápiógyörgyei 
férfinak, fiúnak, aki sorozottként, önkéntesként megélte 
a lelkesedő hazafiáság eufóriájából évekig tartó értelmet-
len szenvedéssé váló, testi-lelki nyomorúságot, egyéni és 
családi tragédiát okozó borzalmat. Ez a mélyen vallásos, 
családszerető, de alig iskolázott, egyszerű parasztember 
olyan tehetséggel áladatott meg, amelynek segítségével 
rendkívüli érzékletességgel, már-már irodalmi stílusban 
volt képes tragikus sorsát megírni.

A leszármazottak által generációról generációra meg-
őrzött naplóról lassan a családtagokon kívül a szomszé-
dok, a nagyközségük múltjára kíváncsi tápiógyörgyeiek 
is tudomást szereztek. Németh Csaba történelemtanárt, 
tápógyörgyei helytörténészt, lokálpatriótát évek óta fog-
lakoztatta a napló kiadásának a gondolata. Történészi 
szakmaiságát dicséri, hogy ez a megjelentetés addig nem 
történt meg, amíg azt nem előzte meg az évekig tartó gon-
dos kutató munka.

Németh Csaba a helyi lapban megjelent felhívások-
ban, a település megemlékezésein, közösségi eseménye-
in, fórumain kérte falubélijeit, hogy a felmenőikről rájuk 
maradt I. világháborús leveleiket, dokumentumaikat, ké-
peiket, élőszóban rájuk hagyott történeteiket feldolgozás-
ra adják át neki. Házról házra járva lassan minden múltbé-
li helyi emlékmorzsát felgyűjtött, majd azokat átrostálta 
a kutató tárgyilagos szakmaiságának rostáján: levéltárak-
ban kutakodott, lajstromokat, jegyzőkönyveket, ezredtör-
téneteket bújt, de még a régi osztrák lapokat is átlapozta.

Az eredeti irka 200 oldala a most megjelent könyvben 
úgy 60 lapot tölt meg, amelyet a Szerző még 120 oldalnyi 
történelmi tényanyaggal, Tápiógyörgye a teljesség igé-
nyére törekedő I világháborús történelmének leírásával, 
drámai egyéni sorsok bemutatásával, a falu életében talán 
a mára is kiható akkori társadalmi-, demográfia-, gazda-
sági-, szociológiai változások leírásával és gazdag kép-
anyaggal ölel körbe.

A könyv kiválóan szerkesztett!
Arányos mértékű az előszó, a magyarázó tényanyag. 

A képek jó minőségben, a szöveghez illeszkedve helyez-
tettek el a megjelent munkában. A lábjegyzetek, a forrá-
sok, adatközlők felsorolása precíz, szakszerű.

A könyvet jó kézbe venni, szemnek is tetszetős bele-
lapozni!

A remek szerkesztés mellett a keményborító, a fedő-
lap, a papírminőség, a szélesen hagyott margó, a tördelés 
is minőségi teljesítmény, amely a tipográfia- és a grafikai 
tervezést is elvégző Katona Krisztián tápiószelei Tápió 
Nyomda Kft-jét dicséri.

Németh Csaba munkáját Udovecz György hadtörté-
nész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum ny. múzeum-
pedagógiai és hagyományőrző osztályának szakreferense, 
a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 
tagozati alelnöke lektorálta.

Korrektor – Füle Zsuzsanna
Kiadó: az a Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság, 

amely Németh Csaba elnökletével a település egészét ösz-
szefogó, sokoldalú és eredményes értékőrző és közösség-
szervező egyesület.

November 18-án, a tápiógyörgyei Művelődési Ház 
teltháznyi közönsége előtt Udovecz György mellett Varró 
István polgármester, Bihari József, a nagyközség díszpol-
gára, a Pest megyei múzeumok ny. igazgatója és a lek-
tor is méltatta Németh Csaba: Tápiógyörgye története az 
első világháborúban – Id. Balázs Vendel naplójával című 
könyvet.

A rendezvényen tehetséges tápiógyörgyei fiatalok mű-
ködtek közre.

Németh Csaba tápiógyörgyei, ám történelemtanárként 
évek óta Farmoson tanít. Pedagógusi munkáját jellemzi, 
hogy közéleti-, írói megnyilvánulásain, vagy éppen a Tá-
pió-vidéki sporteseményeken is követik őt farmosi tanít-
ványai. Most, ezen alkalommal is jelen volt néhány kul-
turáltan viselkedő, figyelmes diák, akikre büszke lehet a 
nézők között ülő farmosi polgármester, Horváth László is.

(A könyvebemutató alkalmával Bihari József Pest 
megye történelmi címerét ábrázoló éremmel és oklevél-
lel köszönte meg Varró Istvánnak a tápiógyörgyei civil 
kezdeményezésket évek óta támogató segítségét.)

Példaértékű, hogy a kiadó baráti társaság teljesen 
önállóan, önkormányzati támogatás kérése nélkül, saját 
forrásból gazdálkodva jelentette meg a könyvet, amelyet 
rendkívül alacsony áron, 2000 Ft-ért árusít! 

Németh Csaba e közösség elnökeként, lokálpatrióta-
ként és képviselőként is megfogalmazta azt a rendkívül 
szimpatikus véleményét, amely szerint az igazi civil kö-
zösségek célja nem az önkormányzati támogatások be-
gyűjtése, hanem olyan faladatok, küldetések teljesítése, 
amelyekkel a település egészét gazdagítja az adott egye-
sület, kör.

Id. Balázs Vendel naplójának kiadásával, Németh 
Csaba történeti munkájával nem csak tápiógyörgye va-
lamennyi egykori katonájának és családjaiknak állíta-
tott emléket. A könyv bármely, nem tápiógyörgyei, nem 
Tápió-vidéki olvasó számára is olyan olvasmány, amely 
hitelesen, emberközelien mutatja be a világtörténelem ha-
zánkat is megnyomorító kataklizmáját.

Tarnavölgyi László – tapiokultura.hu

Névre szóló történelem – Németh Csaba könyvbemutatója után
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Igen eseménydús és eredményes év vége felé 
közeledik egyesületünk. Ebben az évben számos 
rendezvényen vettünk részt, szép sikereket értünk 
el nem csak közvetlenül a saját sportágunkban. A 
falu életében tevékenyen vettünk részt, és mint kis 
közösség igyekeztünk minden rendezvényen kép-
viseltetni magunkat. Ez olyan jól sikerült, hogy a 
Május 1-jei főzőversenyen Lukács Tímea vezérle-
tével és csodálatos Jókai Bablevesével megnyer-
tük a főzőversenyt, majd a július 2-i Tűzoltóver-
senyen a Hétvezér Különdíjat hozta el csapatunk. 
Július 30-án nagy létszámban látogattuk meg a 
horgásztavat, és a Horgász Egyesület által szer-
vezett Halászléfőző és Horgász Verseny halászlé-
főző kategóriájában 2. helyezést értünk el. Ezek 
után szeptember 17-én az Egyesületek Sportnap-
ján vettünk részt, ahol nagy büszkeségünkre sike-
rült elhódítani a csapatverseny első helyét. 

Mindeközben fontos elhatározásra jutottunk, 
miszerint bővítjük a versenyzési lehetőségeket, 
és az idei évtől elindítunk egy harmadik csapa-
tot is, melyben új igazolásaink mellett több régi 
játékosunknak is fejlődési és rendszeres játékle-
hetőséget tudunk biztosítani. Így jelenleg egy NB 
III-as, egy megyei 1. osztályú B csoportos, és egy 
megyei 1. osztályú C csoportos csapattal járják 
hétvégente csapataink az országot, és öregbítik 
Tápiógyörgye hírnevét a teljesség igénye nélkül 
Csemőtől Gödöllőn át Vácig. Az őszi fordulók-
ban sajnos hátráltattak sérülések, de nagy csaták 
mellett igyekeztünk a legjobbunkat nyújtani, és a 
tavaszi jó szereplést remélve bízunk benne, hogy 
a kitűzött céljainkat teljesíteni tudjuk. A cél pedig 
minden csapatnál a bennmaradás, illetve a játéko-
sok fejlődése. 

2016. december 29-én ismét meg fogjuk ren-
dezni, immár 12. alkalommal a nagy sikerű éj-
szakai 24 órás asztalitenisz versenyünket, ahol az 
előzetes visszajelzések szerint idén is szép számú 
indulót köszönthetünk majd. Mint az előző évek-
ben, úgy most is több NB I-es nevezőre is számí-
tunk. Garantált lesz a magas színvonal. Délután 
14 órai kezdettel egy amatőr kupát is hirdetünk, 
ahová sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
sportbarátot, hogy egy jó hangulatú versenyen 
szabadulhasson meg minden induló a karácsony-
kor felszedett kalóriáktól. Amatőr versenyen 
igazolt játékos nem indulhat, az indulóknak ütőt 
tudunk biztosítani, csak tornacipőt kell hozni. A 
nevezés ingyenes. 

2016-os évben a 2015. évi felajánlott szemé-
lyi jövedelemadó 1%-ából 181.153 Ft-ot kaptunk. 
Ezt az összeget sportszervásárlásra és versenyren-
dezésre fordítjuk. Köszönjük minden kedves fel-
ajánlónak, hogy támogatta egyesületünket. Vár-
juk továbbiakban is felajánlásaikat. 

Név: TASK
Adószám: 18677375-1-13

Mohácsi Bence

TASK hírek!
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 2015. 12. - 2016. 12. hónap elhunytak
 Név            Született       Lakcím
1. Petró Béláné  1927. Eötvös u.
2. Katona Zoltán  1948. József A. u. 
3. Kalacsi Jánosné 1932. Damjanich u.
4. Baliczki András  1933. Kossuth L. u. 
5. Jankus Pálné  1930. Mikszáth K. u.
6. Varga József  1971. Petőfi S. u.
7. Gazsovics István 1950. Somogyi B. u. 
8. Tóth László  1967. Móricz Zs. u.
9. Perjési István János 1940. Damjanich u.
10. Sárközi Árpád Károly 1962. Táncsics M. u.
11. Szijjártó Józsefné 1932. Gesztenyesor u. 
12. Sass Sándor  1927. Kovács J. u. 
13. Győri Jánosné 1948. Táncsics M. u.
14. Bán Attila  1959. Táncsics M. u. 
15. Hugyi József  1957. Rákóczi u.
16. Simon Sándor 1934. Attila u. 
17. Fehér László  1951. Gátőrház
18. Németh Gábor Csaba 1952. Hajnal u. 
19. Miskolczi Sándor 1943. Csárda u. 
20. Sztankovics Lászlóné 1957. Kovács J. u. 
21. Jeles Endre  1954. Ady E. u.
22. Tanczik László Sándor 1934. Mikszáth K. u.
23. Sinka István  1933. Zrínyi M. u.
24. Kornyik János 1947. Petőfi S. u.
25. Csüri Károlyné 1944. Táncsics M. u.
26. Muzsai Sándor 1943. Táncsics M. u.
27. György István Ferenc 1958. József A. u.
28. Szauter József 1944. Táncsics M. u. 
29. Sáfrán Mihály  1947. Budai N. A. u. 
30. Varró Lászlóné 1931. Zrínyi M. u.
31. Dömők István József 1945. Béke u.
32. Csík Kálmán  1927. Hold u.
33. Gál Lászlóné  1945. Táncsics M. u.
34. Lóhner Ferenc 1953. Táncsics M. u. 
35. Schäffer István 1951. Táncsics M. u.
36. Hábel Gyuláné 1922. Lehel u. 
37. Gál Istvánné  1928. Arany J. u. 
38. Hegyi Sándorné 1929. Kölcsey F. u.
39. Füleki József  1928. Gesztenyesor u. 
40. Horváth István 1954. Táncsics M. u.
41. Csonka János  1947. Budai N. A. u. 
42. Glita Erzsébet Aranka 1936. Damjanich u.
43. Molnár Ferenc András 1937. Budai N. A. u.
44. Ványi Sándor  1954. Táncsics M. u.
45. Dömök Istvánné 1915. Deák F. u.
46. Varró Lászlóné 1929. Jókai u.
47. Hess Rudolfné  1923. Bercsényi u.
48. Miucics Imre  1928. Blaha L. u.
49. Géró Tibor  1967. Eötvös u.
50. Siska Sándor  1935. Dózsa Gy. u.
51. Menkó Istvánné 1936. Dózsa Gy. u.
52. Milus Ferenc  1966. Táncsics M. u.
53. Varró Istvánné 1928. Lehel u.
54. Nánási Lajosné 1941. Koltói A. u.
55. Kiss István  1934. Táncsics M. u.
56. Szabados Attila 1969. Táncsics M. u.
57. Megyes Andrásné 1921. Móricz Zs. u.
58. Sinka Sándor Istvánné 1937. Szilvási u. 
59. Kosiba Józsefné 1949. Táncsics M. u.
60. Fodor István  1970. Táncsics M. u.
61. Dömők Pálné  1957. Pataki J. u.
62. Kiss Sándor  1937. Táncsics M. u.
63. Miskolczi László Pál 1942. Kodály Z. u.
64. Szabó Mihály  1926. Jókai u.
65. Káldi István Sándor 1937. Táncsics M. u.
66. Skrob Béláné  1920. Damjanich u. 

90 éven felüli polgárok
1. Visnyei János   - Csárda u.
2. Petró Józsefné   - Tabán u.
3. Füleki Andrásné  - Damjanich u.
4. Kocsis Istvánné - Táncsics M. u.
5. Barta Jánosné  - Zrínyi M. u.
6. Herceg Alajosné - Damjanich u.
7. Bezzeg Béláné  - Arany J. u. 

2016-ban születettek
 Név            Született       Anyja neve
1. Nemes Ármin Dávid 01. 16. Nemes Rita
2. Apró Elizabet Zselyke 03. 10. Bedics Erzsébet 
3. Hegedűs Dominik Attila 03. 07. Hegedűs Klaudia
4. Pál Koppány  03. 25. Nedoba Mónika 
5. Bak Máté  04. 14.  Fehér Anikó
6. Kovács Renáta  05. 12. Kocsis Renáta
7. Molnár Viktória 05. 19. Szakál Anikó 
8. Rafael Tifani  06. 12. Makai Klaudia
9. Túróczi Martin  06. 14. Molnár Vivien
10. Völgyi Zselyke 06. 14. Völgyi Tímea
11. Kővári Zselyke 06. 23. Hankó Matild 
12. Székely Sándor 06. 28. Székely Adrienn 
13. Farkas Viven  06. 30. Gál Dalma
14. Kovács Martin János 07. 12. Tóth Judit 
15. Nagy Zalán  08. 19. Bíró Adrienn
16. Kökény Szabolcs 09. 16. Farkas Ágnes 
17. Viszmeg Rikárdó László 09. 26. Viszmeg Szabina
18. Matellóni Dominik 09. 28. Bánszki Lívia
19. Csikós Vanessza 10. 03. Tóth Tünde
20. Varga Márk  10. 21. Adamecz Ágnes

2016-ban házasságot kötöttek
Nedoba Mónika Mária és Pál Barnabás - január 16.
Dósa Vivien és Szűcs Dániel Sándor - március 11.
Brna Alexandra és Vincze Sándor  - március 26.
Márfi Erzsébet Julianna és Bai András - április 18.
Petrik Erzsébet és Csikós János Zoltán - május 23.
Németh Andrea és Angyal Albert  - május 26.
Gál Dalma Szimonetta és Farkas Zsolt - június 18.
Gáspár Ferenc és Szabó Mónika Erzsébet - augusztus 6.
Sörös Anna Mária és Kovács Zsolt  - augusztus 13.
Makula Rita és Jurek Norbert  - augusztus 19.
Dóczi Orsolya és Szinok Richárd  - augusztus 19.
Ács Teréz és Pintér Rudolf   - szeptember 9.
Donc József és Nagy Adrienn  - szeptember 16.
Puporka Melinda Vilma és Kisignácz Zoltán Árpád - szeptember 17.
Csepregi Győző Gyula és Lellei Nóra - szeptember 17.
Bánszki Lívia és Paolo Matelloni  - szeptember 24.

Ivóvízellátással kapcsolatos
tájékoztatás

 Értesítjük a lakosságot, hogy Ilku János telefonszáma meg-
változott.

Amennyiben ivóvízellátással kapcsolatos problémával for-
dulna hozzá, úgy azt a

+36 70 902 6093 
telefonszámon teheti meg.



Ködös, hideg reggel, fázósan 
toporgó vonatra várakozók a sí-
nek mellett, a közeledő szerelvény 
halvány fényei a távolban. Sok 
tápiógyörgyeinek ismerős lehet e 
kép, hiszen naponta soktucatnyian 
éljük át ugyanezt a község vasúti 
megállójában. Hirtelen éles hang ha-
sít a levegőben, majd néhány fekete 
tollazatú madár szál le a peron köze-
lében. Bohókásan ugrálnak, kergetik 
egymást, majd gyorsan felröppenek 
a bakterház tetejére. Sokaknak talán 
fel sem tűnnek, míg mások lekicsiny-
lően varjúnak nézik őket. Pedig igazi 
madárritkaságokról van szó, amelyek 
már régóta fészkelnek az állomás-
épület kéményében. Ők a csókák, a 
hazai madárvilág kevéssé ismert kép-
viselői.

A csóka és rokonai (varjak, hol-
lók, szarkák, szajkók) közepes és 
nagytermetű madarak, amelyek a 
jelenleg érvényes rendszertani beso-
rolás alapján az énekesmadár alakúak 
rendjébe tartoznak. A tudomány már 
csak ilyen, a laikusok előtt láthatatlan 
közös tulajdonságok alapján közeli 
rokonságot feltételez egy közel más-
fél méter szárnyfesztávolságú holló 
és a mindössze 10 grammot nyomó 
ökörszem, vagy kékcinke között. A 
csóka valahol félúton helyezkedik 
el, termete leginkább egy jól fejlett 
galambbal mérhető össze. Tollazata 
feketés, viszont a fej hátsó részét és 
a hátát elegáns szürke tollak fedik. 
Feltűnő a sötét tollruhából elővillanó 
ezüstös színű szempár.

Mint minden varjúféle, a csóka 
is igen intelligens, egyben szociális 
lény. A felnőtt madarak egy életre vá-
lasztanak maguknak párt, a kirepült 
fiókák pedig még hosszú hónapokig a 
szülőkkel maradnak, valóságos nagy-
családot alkotva. Kommunikációjuk 
igen fejlett, különböző hangokat, 
hangsorokat használnak a nász, a fió-
kanevelés, és a táplálékszerzés során. 
Igazi mindenevők, a fáról lehullott 
gyümölcsöket éppúgy elfogyasztják, 
mint a kukákból kifordított, ehető 
hulladékot, vagy a földön futkározó 

bogarakat. A hazánkban fészkelő 
csókák egész évben költőterületük 
közelében maradnak, a hideg hóna-
pok beköszöntével sem vonulnak 
délre, melegebb tájakat keresve. 

Alig egy évszázada a csóka még 
gyakori költőfajnak számított Ma-
gyarországon.  Öreg fák odvaiban, 
sziklaüregekben, öreg épületek zu-
gaiban sok tízezer pár fészkelt. Majd 
jöttek az 1980-as évek, amikor is a 
vetési varjak mezőgazdasági kár-
okozását megelőzendő szelektív mé-
reggel beinjektált tojások százezreit 
helyezték ki a mezőgazdasági terü-
letekre. Ennek, a ma már nyugodtan 
barbárnak nevezhető módszernek 
köszönhetően néhány év alatt töre-
dékére zsugorodott számos varjúféle, 
így a csóka állománya is. A Tápió-vi-
déken még napjainkban is ritkaság-
nak számít, alig féltucatnyi helyről 
ismerjük biztos költését. Ezért is ör-
vendetes, hogy Tápiógyörgyén nem 
csak az állomásépületben fészkelnek 
csókák, hanem a kastélykert öreg fái 
is otthont biztosítanak egy kisebb ko-
lóniának. Védett faj, pénzben kifeje-
zett eszmei értéke 10.000 forint.

Vidra Tamás tájegységvezető
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

17. Csókák

Karácsonyi Kvíz
1. Milyen eredetű a „karácsony“ szó?
 a. finnugor eredetű és ünnepet jelent
 b. szláv eredetű, lépőt, átlépőt jelentett
 c. török eredetű, jelentése: „áldott“
2. Miért éppen december 24-én ünnepeljük a karácsonyt?
 a. egy perzsa isten kultuszára utal ez a dátum
 b. ez a téli napforduló napja
 c. Gergely pápa rendelte el a naptárreformmal
3. Mi az a Luca-szék?
 a. a karácsonyi misén a ministránsok ülnek rajta
 b. régen erre állították a karácsonyfát
 c. olyan szék, amelyre állva fel lehet ismerni a
     boszorkányokat
4. Mi az a betlehemezés?
 a. a Bethlehemben minden évben megtartott
     karácsonyi mise
 b. olyan rövid „színdarab”, amelyben a gyerekek
     előadják Jézus születésének történetét
 c. a Jézus születéséről szóló mesék gyűjteménye
5. Ki „hozza” Magyarországon a karácsonyi ajándékot?
 a. a Télapó
 b. a Mikulás
 c. a Jézuska
A megfejtéseket a Könyvtárban lehet leadni névvel, cím-
mel és a gyermek osztályának feltűntetésével.
A nyerteseket a márciusi számban közöljük.



18. 

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet 

egész családunk nevében azoknak, 
akik férjemet

Miskolczi László 
(1942 - 2016)

utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak és

vígasztaltak.
Gyászoló felesége.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

azoknak, akik Édesanyánkat,
Nagymamánkat, Dédimamánkat  

Varró Istvánné
Gömöri Klára
(1928-2016)

utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdal-

munkban osztoztak és vígasztaltak.
Ezúton köszönjük meg a Gondozási 

Központ dolgozóinak gondoskodását, 
törődését, odaadó munkájukat

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

azoknak, akik

Dömők Pálné
Varró Éva Erzsébet

(1957-2016)
temetésén részt vettek, gyászunkban 
osztoztak, sírjára virágot helyeztek.

Ezúton köszönjük meg az 
Önkormányzat dolgozóinak és az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, 
hogy fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család.
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központi  i roda:  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,  Gesztenyesor u.  23.

06-20/375-90-23  

Anyakönyvi  ügyintézés 
Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés 

Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

 
BELGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS 
 
Dr. Borsodi – Nagy Erzsébet  
Belgyógyász szakorvos, háziorvos szakorvos, dietetikus 
 
Szeretettel várom kedves meglévő és új pácienseimet a 
magánrendelésemre. 
 
Főbb tevékenységek: 

- Belgyógyászati alapvizsgálat 
- Cukorbetegség és magas vérnyomás kezelése, 

gyógyszerjavaslatok kiadása 
- Kardiológiai elővizsgálat, EKG készítés és 

elemzése 
- Doppler vizsgálat 
- Belgyógyászati szakorvosi gyógyszerek felírása 
- Belgyógyászati alapbetegségek esetén 

incontinencia eszközök felírása 
- Diétás tanácsadás 

 
BEUTALÓ ÉS TÁPPÉNZBE VÉTEL NEM 
LEHETSÉGES 
Bejelentkezés: +36-70/287-81-64 
Cím: Jászboldogháza, Rákóczi F. utca 21. 
 
Rendelési idő: Kedd: 16 – 18 óráig 
belgyogyaszatrendeles@gmail.com  
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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. Főszerkesztő: Polyák József. Tervezte: Polyák József, Móricz József

Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180. Készült 1500 példányban.
A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

A nyáron megjelent Faluújság hasábjain el-
indítottuk a Tápiógyörgyei Szomszédok Egy-
másért Mozgalmat. Az utcabizalmi aktivisták 
nagyon sok családhoz eljutottak, és ahová még-
sem, oda elvitte a hírt az újság. A lakók számta-
lan telefonhívással vagy személyes megkeresés-
sel segítik azóta a bűnüldöző szervek munkáját. 

A Mozgalom eredményeként sikerült fel-
göngyölíteni azokat az útvonalakat, melyeken 
a betörői csoportok megbújva közlekednek. Is-
mertté váltak a hátsó kerti utak, a kerítéseken 
keresztüli járatok, a Tápió parton kialakított 
nyomvonalak. Számtalan rendszám és autótí-
pus került felírásra. 

Tápiógyörgye összefogott a bűnözés ellen. 
Vannak persze olyan lakók, akik nem érzik ma-
gukénak a segítő szándékot, de én bízom benne, 
hogy ők is megértik: tenni csak együtt és egy-
másért lehet. 

Sokan a kamera rendszert hiányolják. Ez is 
folyamatban van, már kerültek fel rejtett kame-
rák, a térfigyelőkre még várni kell. 

Továbbra is nagyon sokat segít az egymásra 

figyelés, a szomszédokkal való szövetkezés és 
a telefonon történő jelzés, ha szokatlan dolgot 
látunk. Ha van riasztónk, nyomjuk meg a pánik 
gombot, még akkor is, ha a szomszédban van a 
baj.

A Szomszédok Egymásért Mozgalom műkö-
dik. 

Figyeljünk, lássunk és telefonáljunk! 
Telefonszám: 06-70/3123476, ha nagy a baj: 
112

Szomszédok Egymásért Mozgalom

Eredményei

Házaló csalók járják falunkat és a környező településeket!
Házakhoz becsöngetve, olcsó munkát vagy 

olcsó árút kínálva csapják be az ittlakó embere-
ket egyes bűnözői csoportok. Legutóbbi esetben 
bádogos szakembernek adták ki magukat, és a 
munka elvégzése előtt mondvacsinált indokok-
kal pénzt kértek előre honoráriumként. A pénz 
átadása után távoztak és többé nem látta őket a 

megrendelő. Volt, amikor pénz nem lévén autót 
vittek el a pórul járt tulajdonostól.

Ha ilyen esetekkel találkoznak, azonnal hív-
ják a 70/312-3476 telefonszámot, jegyezzék 
meg az autó típusát és rendszámát.

Polyák József


