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Részletes program az újság utolsó oldalán olvasható.

II. János Pál pápa szentté 
avatására 2014. április 27-én 
került sor, a szertartást az Is-
teni irgalmasság vasárnapján 
tartották. A kanonizációról 
szóló hivatalos döntést Fe-
renc pápa 2013. július 5-én 
hozta, azután, hogy elismertek 
egy csodás gyógyulást, ami 
II. János Pál közbenjárására 
történt.  Az ünnepi szentmisén 
Ferenc pápával koncelebrált 
XVI. Benedek nyugalmazott 
pápa, körülbelül százötven 
bíboros és ezer püspök, 
köztük Erdő Péter bíboros, 
esztergom-budapesti érsek, 
Ternyák Csaba egri érsek, 
Jakubinyi György gyulafehér-
vári érsek, Spányi Antal szé-
kesfehérvári megyéspüspök, 
Böcskei László nagyváradi 
megyéspüspök, Keresztes 
Szilárd ny. hajdúdorogi püs-
pök, Palánki Ferenc egri se-
gédpüspök és Tamás József 
gyulafehérvári segédpüspök. 
A nyugati keresztény világ 
számára kiemelt jelentőségű 
egyházi esemény alkalmából 
a Faluújság 2014. júliusi szá-
mában képes mellékletet je-
lentet meg II. János Pál pápa 
életéről, valamint a Tápiógyör-
gyén keletkezett pápasággal 
kapcsolatos emlékekről.

Az év júliusának első szom-
batja sok sportszerető embernek 
jelentett maradandó élményt, aki  
a strandon  megnézte a Magyar 
Labdarúgó Old Boys Válogatott 
csapatának és  a györgyei öregfiúk 
csapatának kispályás  mérkőzését.

Hirtelen, alig egy héttel koráb-
ban vetődött fel az első hallás-
ra  hihetetlen lehetőség, hogy a 
györgyei öregfiúk csapat megmér-
kőzhet a Magyar Labdarúgó Old 
Boys Válogatottal.

A válogatott két játékosa Kiprich 

József és Polonkai Zoltán magán-
emberként Tápiógyörgyén járt, 
amikor felvetődött egy kispályás 
labdarúgó mérkőzés lehetősége. 
A nem mindennapi lehetőségen 
sokat nem gondolkoztunk. Az Ön-
kormányzat és a Tápiógyörgyei 
Labdarúgók Baráti Körének közös 
szervezésében bevállaltuk a mér-
kőzés megrendezését. Azt tudtuk, 
hogy nem hétköznapi labdarúgók 
ellen játszhatnak korábbi györgyei 
kedvencek, ezért megpróbáltunk 
jó csapatot összehozni a többnyi-

re csak a televízió képernyőjéről 
ismert labdarúgók ellen. Nagy 
örömünkre a következő váloga-
tott játékosok és kísérőik tisztelték  
meg községünket egy barátságos 
mérkőzés erejéig. Zámbó Sándor, 
Kiprich József, Détári Lajos, Polon-
kai Zoltán, Váczi Zoltán, Rab Tibor, 
Eszenyi Dénes, Jenei Sándor, Ha-
mar István, dr. Borbély  Zoltán és 
Balogh Dénes.

(folytatás a 16. oldalon)



Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt hónapok viszonylagos nyuga-
lomban teltek településünkön. Legalábbis ez 
derült ki mind a képviselő-testület véleménye, 
mind a Nagykátai Rendőrkapitányság beszá-
molója alapján. Éves meghallgatáson volt az 
ülésen Lajmer György alezredes a nagykátai 
rendőrkapitányság vezetője, Bárándi Sándor 
alezredes a tápiószelei rendőrőrs parancs-
noka, és Farkas Róbert körzeti megbízott. A 
rendőrök elmondták, hogy komoly felderítést 
hajtottak végre a faluban és várhatóan nagy 
eredményekről számolhatnak majd be. Né-
hányan elmondtuk, hogy mely családok felé 
kérünk nagyobb odafigyelést. Kérjük az el-
lenőrzést a játszótér, a kút, a községi konyha 
és a strand irányába is kiterjeszteni. Ma már 
tudjuk, hogy mely családdal kapcsolatosan 
tettek hathatósabb intézkedéseket a rend-
őrök, kiket vittek előzetes letartóztatásba. 

Árajánlatot kértünk be a Pestterv Kft.-től, 
hogy mennyiért vállalnák a 10 éve elkészült 
településrendezési tervünk átdolgozását. E 
közel 10 milliós költség 2 évre elosztva ter-
helné költségvetésünket. 

Mind a pénzügyi bizottság mind a képvi-
selő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
vagyon rendeletünket, az Önkormányzat 
közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási 
terve a forgalomképes, a forgalomképtelen, 
valamint a korlátozottan forgalomképes in-
gatlanokról.

A képviselő-testület elfogadta a háziorvo-
sok, védőnő, gyermekorvos, fogorvos beszá-
molóját az elmúlt évben végzett munkájukról. 

Megemlékezést tartottunk a trianoni dön-

tésről, melyen részt vettek testvértelepü-
lésünk delegációi. Eljött hozzánk torockó 
énekkara, Csécs Márton unitáriánus lelkész 
vezetésével, és Nagymegyer küldöttsége 
Bittera Zsuzsanna CSEMADOK helyi szer-
vezetének vezetésével. Az emlékezés méltó-
ságát rontotta, hogy a résztvevők közül nem 
mindenki tisztelte meg józan gondolkodásá-
val az eseményt. Mindezek ellenére, köszö-
nöm a Torockó Baráti Társaság munkáját.

Június végén vendégül láttuk az Önkéntes 
Tűzoltókkal közösen a Wünnewill-Flamatti 
tűzoltó egyesület tagjait. Köszönöm a 
györgyei tűzoltók szervezési munkáit. 

Már több újságban írtam arról a 7 éve hú-
zódó perről, melyet az Állvány Kft. indított az 
Önkormányzat ellen, az óvodában végzett 
pótmunkák elszámolásával. A Kúria döntése 
értelmében, helyben hagyta a másodfokú 
döntést, így ki kell fizetnünk, a 31 millió Ft 

plusz kamatait. Ezt az összeget költségveté-
sünkbe beterveztük, azonban a forrása jelen-
leg nem áll rendelkezésre. 

Nagy erővel folytatódnak a csatornázási 
munkák. Jelenleg a Mikszáth, Rudas, Ko-
vács, József Attila utcákban dolgoznak a ki-
vitelezők. Vannak olyan utcák, mind például 
a Rákóczi, Attila utca környéke, ahonnan át-
irányították a munkásokat erre a részre, mert 
a település regionális csatlakozásához ez 
szükséges leginkább. 

Július 2. hetében megkezdődik a Jánosik 
doktor rendelőjének akadálymentesítése 
felújítása. Erre az időre sem fog szünetelni 
a rendelés, a védőnői helyiségben található 
a doktor úr, továbbra is mehetnek a betegek 
hozzá. 

A képviselő-testület  rendkívüli ülésén dön-
tött arról, hogy mint a Tápió-vidék összes 
települése január 1-jétől a Tisza Menti Re-
gionális vízműhöz csatlakozunk. Mi már ezt 
régen szerettük volna, most végre megva-
lósulhat a vidék ilyen irányú centralizációja. 
Az ÖKO-Víz-től tervünk szerint, Újszilvással 
közösen átvesszük a szemétszállítás szer-
vezését is. Kérjük Önöket, figyeljék ez irányú 
értesítéseinket. 

Július 1-jétől augusztus 31.-ig diákmunka 
programban veszünk részt. Sajnos csak né-
hány nap állt rendelkezésre a szervezéshez, 
azonban így is 50 diák jelentkezett. Szeret-
tünk volna még több fiatalt foglalkoztatni, 
azonban a munkaügyi központ kevesebb lét-
számot biztosított, mint tavaly. 

Köszönöm figyelmüket, kívánok szép nya-
rat és jó pihenést mindenkinek.

2. OLDAL JÚLIUSÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

A térség húsz szennyvízberuházással érintett 
településéből 16 esetében szeptember közepén 
véget ér a csatornahálózat fektetésének alapüte-
me. Erre az időpontra elkészülnek a várt és vég-
leges helyreállítási munkálatok, mind az úthálózat, 
mind pedig az útpályán kívüli csatornafektetés ese-
tében. Az úthálózat helyreállítása sávosan történik 
a szilárdburkolattal rendelkező utak esetében. Ettől 
eltérni csak a Magyar Közút által kezelt két, illetve 
három számjegyű főutak esetében az előírások 
alapján tud az építési vállalkozó. Az útburkolaton 
kívül fektetett csatornaszakaszok esetében a vál-
lalkozónak az eredeti állapotot kell helyreállítania.

Kérjük az érintett lakosságot, hogy az útpályán 
kívüli esetleges problémákat mielőbb jelezze hely-
ben, vagy a központi Információs Irodán munka-
időben, Hétfő-szerda: 8.00 - 16.00 óra, Csütörtök: 
8.00 - 17.00 óra, Péntek: 8.00 - 14.00 óra (Nagy-
káta, Dózsa György út 2., Telefon: /csak munka-
időben/ 06-29-641-115 vagy 06-80-980-081), hogy 
azok javítása folyamatos lehessen és a szükséges 
javítások szeptember elejére elkészülhessenek. 
E-mail: info.szennyviz@gmail.com

A kisrégiókhoz tartozó szennyvíztisztító telepek 
és a központi komposztáló telep kivitelezése is az 

ütemezés szerint halad. A nagykátai szennyvíztisz-
tító telep próbaüzeme május végével megkezdő-
dött.

A tápiószelei kisrégió négy településén a csa-
tornahálózat a vállalkozóval folytatott egyeztetések 
alapján még ebben évben lefektetésre kerül. A 
végleges helyreállítási munkálatok áthúzódnak a 
jövő évre, azokat 2015. május 31-ig kell befejeznie 
a kivitelező konzorciumnak. Ezzel az ütemezéssel 
biztosíthatónak látszik az egyébként már kész ál-
lapotban lévő tápiószelei szennyvíztisztító telep 
próbaüzeme is.

A csatornahálózatra rákötni még továbbra sem 
szabad! A rákötések ütemezése, és az ehhez 
szükséges feltételrendszer kidolgozása folyamat-
ban van. Ezek véglegesítése után, kellő időben tá-
jékoztatni fogjuk a lakosságot. Az esetleges prob-
lémák elkerülése végett kérjük a lakosság türelmét 
ebben az ügyben is. Továbbra is hangsúlyozzuk, a 
jelenlegi kivitelezők nem végezhetnek ilyen mun-
kálatokat és nem javasoljuk a településekre érkező 
idegen brigádok megbízását az ingatlanon belüli 
bekötések kivitelezésére.

Kérjük a lakosság további közreműködését és 
türelmét, hamarosan végzünk!

Hajrájához érkezik a térségi szennyvíz-
beruházás csatornaépítési szakasza

CSATORNÁZÁSRÓL…
jó hírek

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Tápiómenti Csatornamű Társulás arról 
döntött, hogy minden ingatlan tulajdo-
nosnak, térítésmentesen biztosítja a házi 
bekötéseket. Ez azt jelenti, hogy hamaro-
san felkeresik Önöket az Önkormányzat 
munkatársai, Polgármesteri felhatalmazó 
levél birtokában, és egy kérdőívet tölte-
nek ki Önökkel közösen. Arról kell nyilat-
kozni, hogy akarják-e, hogy a kerítésen 
belül a házak bekötése térítésmente-
sen megvalósuljon. A teljes munkadíjat, 
anyaggal együtt térítjük. Akik időközben 
ezt már elkészítették, kérem keressenek 
a Polgármesteri Hivatalban.

Varró István polgármester



JÚLIUS 3. OLDALKözélet

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 306. § (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 4.§-a figyelembevételével 
Tápiógyörgye községben egyéni listás válasz-
tási rendszerben a képviselők által megszerez-
hető mandátumok számát 6 fő képviselőben 
határoztam meg a tavalyi évben. Ezen túl a 
polgármesternek megválasztott jelölt a törvény 
erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.

A választás napjának meghatározására 
a Köztársasági Elnök jogosult, ez még nem 
ismert, de azt már tudhatjuk, hogy várható-
an ez októberben lesz. A választási irodák - a 
polgármesteri hivatal részeként - a választások 
előkészítésével, szervezésével, lebonyolítá-
sával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő 
szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, 
választási adatkezeléssel, a technikai feltételek 
megteremtésével, a törvényes feltételek meg-
létének és a szakmai szabályok betartásának 
ellenőrzésével összefüggő állami feladatot ellá-
tó szervek. Minden választási bizottság mellett 
működik választási iroda. Az önkormányzati 
választásokon ennek megfelelően minden te-

lepülésen helyi választási iroda (HVI), minden 
megyében területi választási iroda (TVI) és or-
szágos szinten az Országos Választási Iroda 
(OVI) működik.

A szavazatszámláló bizottságok mellett a 
helyi választási iroda egy tagja jegyzőkönyvve-
zetőként tevékenykedik. A HVI vezetője a tele-
pülési jegyző, a TVI vezetője a megyei főjegy-
ző. Az OVI vezetőjét a belügyminiszter nevezi 
ki. A választási irodák tagjait az iroda vezetője 
nevezi ki. A tagok túlnyomórészt a helyi polgár-
mesteri hivatalok és a megyei közgyűlés hiva-
talának a köztisztviselői, közalkalmazottai. A vá-
lasztási irodák elvégzik a választási bizottságok 
folyamatos működéséhez szükséges ügyviteli, 
adatkezelési és technikai feladatokat:

A Nemzetiségi önkormányzati választások-
ról:

A helyi roma nemzetiségi önkormányzati 
választásokat ott lehet kitűzni, ahol a települé-
sen (faluban, városban, fővárosi kerületben) a 
2011. évi népszámlálás során legalább 30 fő 
vallotta magát a nemzetiségi összesített adatok 
szerint roma nemzetiségűnek. Tápiógyörgyén 
ez a szám 64 fő volt. Területi nemzetiségi ön-
kormányzati választásokat ki kell tűzni, ha a 

fővárosban, megyében kitűzött települési vá-
lasztások száma legalább tíz. Tápiógyörgye es-
tében a települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők száma 3 fő lehet, mert a választói 
névjegyzéken szereplő választópolgárok szá-
ma kevesebb, mint 100 fő,

A választásokon nemzetiségi szervezet 
állíthat jelöltet. A települési nemzetiségi önkor-
mányzati képviselő jelöléséhez a névjegyzék-
ben szereplő választópolgárok 5 százalékának, 
de legalább 5 választópolgárnak az ajánlása 
szükséges. A helyi önkormányzati választá-
sokkal megegyező napon minden „regisztrált” 
roma nemzetiségi választópolgár közvetlenül 
szavazhat a helyi és a területi roma önkormány-
zatra - ha ezeket a választásokat kitűzték – de 
minden esetben leadhatja a voksát az Orszá-
gos roma Önkormányzat képviselőire. Minden 
településen – ha ott helyi nemzetiségi önkor-
mányzati választások zajlanak – egy nemze-
tiségi szavazókörben adhatja le a szavazatát. 
Tápiógyörgye esetében ez 001. szavazókör: 
Kazinczy Általános Iskola 2767 Tápiógyörgye, 
Szent István tér 7.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket:

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és a 
polgármester 2014. évi általános választására

Dr. Papp Antal jegyző

Tisztelt Ügyfelünk!
Tápiógyörgye településén továbbra is 

az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtést. Célunk, a 
szelektív hulladékgyűjtés eddigi sikeressé-
gének megőrzése. Együttműködő munká-
jukat ezúton is köszönjük, és kérjük, hogy 
tartsanak velünk, és gyűjtsünk együtt sze-
lektíven!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLA-
DÉKGYŰJTÉS

Újrahasznosítható csomagolási hulla-
dékok gyűjtése: A szelektíven gyűjtött újra-
hasznosítható csomagolási hulladékokat 
(pl. papír, műanyag, fém, italos karton), – az 
eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatá-
si rendszer szerint – a rendelkezésre bocsá-
tott sárga színű műanyag zsákban keverten 
gyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési napo-
kon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési 
útmutató a zsákokon megtalálható.

2014.07.21. (hétfő), 2014.08.18. (hétfő), 
2014.09.15. (hétfő), 2014.10.20. (hétfő), 
2014.11.17. (hétfő), 2014.12.15. (hétfő)

Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körze-
tében havonta egy alkalommal a fent meg-
adott napokon. FONTOS: Kérjük, hogy a 
biztonságos munkavégzés érdekében üve-
get NE helyezzen a zsákokba!

Zsákok gyűjtésének módja:
A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reg-

gel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az in-
gatlana elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű 

elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem 
áll módunkban elszállítani! Amennyiben a 
zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, 
üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve 
szennyezett hulladék kerül, úgy Társasá-
gunk jogosult megtagadni annak elszállí-
tását! Amennyiben a cserezsák kevésnek 
bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat 
bármilyen más áttetsző, műanyag zsákban 
is kihelyezheti, az ingatlana elé!

GYŰJTŐSZIGETEK RENDELTETÉS-
SZERŰ HASZNÁLATA

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
egyik kiemelt területe a gyűjtőszigetes hul-
ladékgyűjtés.

A gyűjtőszigetek konténerein található 
matricák kellő segítséget nyújtanak, azok 
helyes használatához melyek a következők:

A gyűjtőszigetek a papír, mőanyag, üveg, 
fémdoboz, valamint italos karton csoma-
golási hulladékok elkülönített gyűjtésére 
szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűj-
tőszigeteken csak az előbbiekben felsorolt 
hasznosítható hulladékok gyűjthetőek!

A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú 
hulladék elhelyezése szigorúan tilos!

- A sárga színű matricával ellátott konté-
nerbe a lakosoknak lehetősége van a lapos-

ra taposott: - PET palackokat és kupakjait, 
- fém italos dobozokat, - konzervdobozokat, 
- tejes és üdítős dobozokat, - fóliákat, - rek-
lámszatyrokat, - tejtermékek kiöblített poha-
rait, - tisztítószeres flakonokat  elhelyezni.

- A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a 
kék színű matricával rendelkező konténer 
alkalmas a speciálisan kialakított bedobó 
nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetőek 
az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra 
hajtogatott kartondobozok.

- A zöld színű matricával ellátott konténer 
az üveg csomagolási hulladék gyűjtésére 
szolgál, mely alatt a különböző öblös üve-
gek, befőttesüvegek értendőek.

Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő 
konténerben nem helyezhető el egyéb üveg, 
például: síküveg, drótos üveg, autó szélvé-
dő.

A gyűjtőszigetek konténereiben elhelye-
zett hasznosítható hulladékok gyűjtése az 
üveg csomagolási hulladék kivételével ke-
verten, egy ütemben, hagyományos hulla-
dékgyűjtő járművel történik.

A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társasá-
gunk folyamatosan, az illetékes hatóságok 
bevonásával végzi!

Elérhetőségeink: Ügyfélszolgálati irodánk 
címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6.

Nyitva tartási idő: Hétfő 8.00-20.00-ig; 
Kedd-Csütörtök 8.00-15.00-ig; Péntek – 
nincs ügyfélszolgálat

Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153
Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Honlap: www.okoviz.hu

Szelektív hírlevél
2014. II. félév
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Bármilyen együttműködésről, 
csoportról, szervezetről legyen 
is szó, mindig van egy személy, 
akinek a vezető szerep jut. Vagy 
hivatalosan őt válassza meg a 
többség, vagy csak spontán ala-
kul így, de az embereknek szük-
ségük van arra, hogy legyen a 
piramis csúcsán valaki, aki irányít. 
Bárhogyan alakul, a legfontosabb 
az, hogy ennek a személynek a 
vállára nagy felelősség hárul. Épp 
ezért tisztában kell lennie azzal, 
hogy tettei az egész általa veze-
tett közösség életére hatással 
vannak. Mindezek tudatában kell 
nyilatkoznia, cselekednie, hogy 
követendő minta lehessen, és az 
általa képviseltek érdekeiért mű-
ködjön. Tápiógyörgye eseménye-
inek szálai jelenleg Varró István 
polgármester úr kezében futnak 
össze, az elmúlt négy évben őt 
választotta a lakosság, és ő vállal-
ta ezt az irányító szerepet. Az őszi 
önkormányzati választások előtti 
utolsó lapszámunkban Őt kérde-
zem munkájáról, meglátásairól, a 
jövővel kapcsolatos terveiről.

Mióta vesz részt Tápiógyör-
gye irányításában? 

Olyan régóta veszek részt a 
település ügyeinek döntéshoza-
talában, hogy azóta már láttam 
egy új generáció felnövekedését, 
fejlődését is. Dátum szerint pon-
tosan 1998 óta képviselőként, 
2002-2008 között polgármes-
terként, majd 2010 óta újonnan 
polgármesterként veszek részt 
Tápiógyörgye irányításában.

Miért döntött úgy már évek-
kel ezelőtt, hogy vállalni akarja 
a községi vezető szerepét?

Már képviselőként éreztem 
magamban annyi elszántságot 
és tudást, hogy többet tegyek. 
Láttam, hogy milyen lehetőségei 
vannak a falunak, és én ebben 
hogyan tudnék részt venni. 2002 
augusztusában bementem a pol-
gármesteri hivatalba az akkori 
polgármesterhez – Józsa László-

hoz – és elmondtam neki, hogy 
indulni szeretnék a választáson. 
Akkor még úgy gondoltam, hogy 
kihívóként teszem ezt, de az iro-
dában közölte velem, hogy Ő már 
nem indul, és engem támogat. 
Nagyon korrekt volt a részéről ez 
a cselekedet. 

Ön nemcsak polgármester-
ként foglalkozik a falu ügyeivel, 
hanem számos civil szerve-
zetben is közreműködik (ÖTE, 
Wünnewill-Flamatt Baráti Tár-
saság, TIFE…). Miért tartja 
fontosnak, hogy közelebbről 
is együttműködjön ezekkel az 
egyesületekkel?

Büszke vagyok arra, hogy 
Györgyén sok a civil szervezet, de 
még mindig nem elég, és sajnos 
nem mindegyik elég aktív. A nem-
zetközi példákat látva, nagyon 
fontos, hogy egy-egy cél érdeké-
ben a település lakossága szer-
veződjön, és áldozatokat hozzon. 
Az nem jó, ha csak azért vagyunk 
civilek, hogy az Önkormányzat-
tól támogatást kapjunk. Éppen 
ebből kifolyólag – remélve, hogy 
jó példát is mutatva – igyekszem 
minél több civil szervezet munká-
jában részt venni. Arról nem kell 
beszélnem, hogy a zeneiskola 
miért fontos számomra. Mindenki 
előtt ismert tény, hogy a zenekart 
nagyon támogatom. Falunk kul-
turális nagykövete ez a csapat. 
Gyerekeim is zenélnek „kötelező” 
jelleggel. Az iskolai évzárón a ze-
nekar szinte minden tagja kapott 
valami könyvet, oklevelet. Kitűnő 
tanulók, aktív emberek alkotják 
ezt a csapatot. Ebből is látszik, 
hogy sem a zene, sem a sport 
nem megy a tanulás rovására. 
Nem véletlen, hogy két zenekaros 
képviselőnk is van. Miért fontos az 
ÖTE? Magánemberként az ÖTE 
és a TIFE kapja az 1 % adófel-
ajánlásomat. Ezen kívül negyed-
évente meghívnak a vezetőségi 
ülésre egyeztetni feladataikat; 
és nem utolsósorban: egy aktív 
csapat, akik minden rendezvény-
ben, külhoni kapcsolatban, ben-
ne vannak. Biztatatom és kérem 
is a fiatalokat keressék Őket, 
és csatlakozzanak hozzájuk. A 
Wünnewill-Flamatt Baráti Társa-
ság a legtöbb munkát és a legtöbb 
odafigyelést kívánó szervezetünk. 
Az idegen nyelv, a korrekt kap-
csolat és az előre tervezés adja 
az alapját. Az egyesület 1995-ös 
alakulása után 1997 évben csat-
lakoztam. Azóta is évente több 
alkalommal találkozok kinti bará-
taimmal. A félreértések elkerülése 

végett, minden alkalommal saját 
költségen utazok. A civil szerveze-
ti aktivitásom miatt mindenképpen 
szükségesnek tartom, hogy saját 
magam is áldozatokat hozzak 
ezen szervezetek érdekében és 
a kapcsolatok erősítése miatt. 
Tettem ezt akkor is, amikor nem 
voltam polgármester, és teszem 
ezt most is a többi testvérváros 
esetében: olasz testvér falunk, 
illetve Torockó és Nagymegyer 
irányába is. 

Polgármesterként a legtöbb 
községünket érintő ügyért Ön 
a felelős. Ön vezeti a testületi 
üléseket. Minden fontos infor-
máció birtokosaként mindig 
és mindenhol jelen és napra 
késznek kell lennie. Hogyan va-
lósítható ez hosszútávon úgy 
meg, hogy sikeres maradjon, 
ne aprózódjon fel, ne fáradjon 
el túlságosan az ember?

Most még nagy teherbírású-
nak tartom magam. Tudom, hogy 
egyszer majd én sem bírok ennyit 
elviselni, tudnom kell fékezni. A 
legnagyobb feladat, hogy az ön-
kormányzati ügyekért alapvetően 
a polgármester a felelős. Ez egy 
nagy súly. Tisztában lenni szoci-
ális ügyekkel, az itt lakó emberek 
napi problémával, a folyamatban 
lévő ügyekkel, a pénzügyi prob-
lémákkal és jogszabályi válto-
zásokkal, a vízi közmű ügyeivel, 
a strandüzemeltetéssel, a tábor 
szervezésével, a csatorna napi 
ügyeivel, a település üzemelteté-
sével, ott lenni mindig mindenhol, 
hogy ne maradjunk le semmiről. 
Én is fel tudok aprózódni. Én is 
szét tudok csúszni. Utána hétvé-
gén, éjszaka igyekszem magam 
utolérni. A regenerálódásomat 
heti több alkalommal futással ol-
dom meg, rendszeresen lehet 
velem találkozni Jászboldogháza 
irányában.

Nem olyan régen egy tájékoz-
tatót kapott Öntől a falu lakos-
sága, melyben kifejti az elmúlt 
évek történéseivel való egyet 
nem értését, illetve az említett 
időszak sikereit. Hogyan véle-
kedik az elmúlt négy év képvi-
selő-testületi munkájáról? 

Az elmúlt 4 év volt az eddigi 
pályafutásom legnehezebb idő-
szaka. Kezdem azzal, hogy erős 
korlátok közé szorítottak, amely 
kis mozgásteret engedélyezett 
számomra. Eszerint cselekedtem. 
Jelenti ez azt, hogy amíg bele 
nem fáradtak a képviselők, addig 
hetente pénzügyi bizottsági ülés, 
vagy testületi ülés volt. Az ülések 
anyagainak összeállítása, jegy-
zőkönyv írások lassították a napi 
munkát, és terhelték le a hivatalt, 

vontak el erőforrásokat más fon-
tos területről, mert igyekeztünk 
mindig napra készek lenni. Jól 
bírtam és felkészültem arra, hogy 
minden ülésen kapok kritikát, és 
ez már akár a következő ciklus te-
herbírását is előrevetíti. Egyértel-
műen politikai befolyás alákerült 
az újság. Ne értsen félre senki. 
Nem akartam részt venni sem 
a szerkesztésben sem az írás-
ban, azt sem támogatom, hogy 
helyi politikai szervezet vezetője 
irányítsa ezt. Úgy gondolom Né-
meth Csaba szerkesztő úr igye-
kezett ez alól a nyomás alól kibúj-
ni, amely sok esetben sikerült, de 
természetesen volt, amikor nem. 
A képviselők munkáját nem tisz-
tem értékelni, de jól jellemzi az 
ülések létszámát, hogy Szabó 
Tünde, Bálint Attila, Józsa László, 
és Gergely Tibor a 4 év alatt talán 
csak 1-1 alkalommal hiányzott. 
Jana Zoltán és Hajnal József több 
alkalommal hiányzott vagy késett, 
mert Őket munkájuk korlátozta. 
Engem nem kímélnek a képvi-
selők a kritikájukkal. Nem is kell, 
nem azért ülök ott. És magam is 
határozottan tudom képviselni az 
elképzeléseimet, azonban tudok 
engedni, és elfogadom a módo-
sító javaslatokat. Sok ilyen eset 
volt. Vontam vissza előterjesztést, 
módosítottam előterjesztést és 
szavaztam meg más javaslatát.

Miért alakulhatott így, hogy 
ennyi negatív kritikát kellett fel-
sorakoztatnia?

A kritikák egy részét az ered-
ményezte, amelyet a lakosok is 
jeleztek, hogy a legutóbbi Falu-
újságban megjelentek, nem felel-
nek meg a valóságnak, félreérthe-
tőek voltak, illetve valós adatokat 
hamis színben tüntettek fel. Az 
általam leírt kritikák, ha nem lettek 
volna igazak, akkor nem kapok 
annyi pozitív visszajelzést, támo-
gatást, annyi gratulációt nemcsak 
a településünkön, hanem az or-
szág különböző részeiről. Postán 
küldözgették a rokonok egymás-
nak, polgármesterek hívtak fel, 
hogy merész dolgokat írtam le. 
Aki olvasta, jól tudja, hogy miről 
is van szó. Hagy említsem meg, 
hogy a rákövetkező testületi ülé-
sen Józsa László felvetette ezt a 
megjelent kiadványomat és két 
kritikával illette. Miért nem értek 
egyet a frakcióalakítás lehető-
ségével, és mi a bajom azzal az 
SMS-es cikkel. Ennyi? És a többi 
észrevétel? Gondolom, majd a 
választások közeledtével ezekre 
is kapok választ valakitől. A leír-
takat bizonyítani tudom, nem szó-
beszédre és pletykákra támasz-
kodom. Nem válaszoltam rá 

Polgármesteri szemmel
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az ülésen, és ezt jegyzőkönyv is 
bizonyítja. Nem a testületi ülése-
ken kell a politikai harcot megvívni, 
mert ott csak a település érdeke, 
Tápiógyörgye számít. Elfogadtam, 
hogy szelídebb legyek, ne harcol-
jak a végtelenségig. Ezt magam-
mal szemben alkalmazom. A tele-
pülés érdekében azonban mindig 
is harcoltam és harcolni is fogok. 
Visszatérve a kritikákra. Én még 
emlékszem, amikor Ladányi Ist-
ván alpolgármester urat kritizálták 
képviselők. Javasolták visszavo-
nulását a közélettől, mert azt még 
emelt fővel megtehette. Eltelt 20 
év, talán emelt fővel lehet vissza-
vonulni akkor, amikor olyan dolgo-
kat tulajdonítunk magunknak: mint 
ki javasolta a tisztított szennyvíz 
Illike patakba történő engedését, 
a Tápióval szemben. Én erre most 
még emlékszem, mert nem a kép-
viselő úr tette ezt a javaslatot, ha-
nem a Duna Ipoly Nemzeti Park 
munkatársa, Vidra Tamás.

De természetesen sikereket 
is elkönyvelt településünk. Ha 
visszatekint, akkor melyek azok 
a pontok, amelyekre azt monda-
ná, hogy szívügyei, a sikerük-
höz jelentősen hozzájárult az 
Ön közbenjárása?

Nekem nagyon sok szívügyem 
van. A szelei úti sírkert rendezett-
sége; a diákmunka szervezése; a 
vasúti peron; a sok dolgozni akaró 
közmunkás; az, hogy kevés a kó-
bor kutya; kevesebb a rendezet-

len utca, mert az elhagyott házak 
előtt is kaszálunk; és jó látni, hogy 
rendezettebbek a csapadékvíz el-
vezető árkok. De szeretem azt is, 
ha gondtalanul működik az óvoda, 
a védőnői szolgálat, a gondozá-
si központ, a mosoda, az ifjúsági 
tábor. Általánosságban azonban 
nemcsak a polgármesterek érde-
mei a sikerek, hanem a képvise-
lő-testületeké, és természetesen 
a falué is. Tápiógyörgye estében 
sem szabad és nem is érdemes 
kisajátítani az érdemeket. A pol-
gármester persze közbenjár. 
Kapcsolatokat keres, tárgyal, fel-
hív, személyesen találkozik olyan 
emberekkel, akik támogatják a 
falut. Ilyen Czerván György állam-
titkár úr, országgyűlési képviselő 
is, vagy a munkatársai. Korrekt 
emberi kapcsolatokkal előre lehet 
jutni. Sok embernek köszönhető, 
előző polgármestereknek, előző 
képviselőknek az, hogy ebben a 4 
évben készült el a temető felújítás, 
a sok csapadékvíz-elvezető árok, 
a Polgármesteri Hivatal felújítása, 
a strandfürdő. Köszönöm minden-
kinek, aki ezt bármikor tettével, 
szavazatával támogatta.

Az elmúlt négy évben stabilan 
állt a helyén polgármesterként, 
de az előző ciklust nem tudta 
végig vinni. Emellett valljuk be, 
hogy megosztó személyisége a 
falunak. Az emberek vagy ked-
velik, elfogadják és Ön mellé áll-
nak, vagy épp ellenkezőleg. Mi-

lyen tervekkel, elképzelésekkel, 
személyes hozzáállással néz az 
őszi választások és siker esetén 
a következő ciklus elé?

Tudom magamról, hogy meg-
osztó személyiség vagyok. Olyan 
embernek tartom magam, aki ké-
pes megharcolni a jó ügyekért. 
Azonban mindig a település ér-
dekét tartom szem előtt. Tudok 
különbséget tenni, de minden 
polgárunk a hivatalban, az önkor-
mányzat előtt, egyenlő elbánás-
ban részesül. A személyes nép-
szerűségemért soha nem adtam 
fel elveimet. A gerinc megmaradt 
bennem. Nem vagyok nádszál, 
hogy ide-oda billenjek, mikor mer-
ről fúj a szél. A határozottságot, a 
magabiztosságot, nem keverem 
össze a nagyképűséggel, hisz az 
mindig megosztja az embereket. 
Nem azért vagyok polgármes-
ter, mert állást szeretnék, hanem 
azért, mert látom a feladatokat, 
tudom, mit akarok, és azt hogyan 
tudom el érni. Ambiciózusabb va-
gyok, mint voltam 10 éve. Talán 
érettebb lettem. Most tanultam 
meg – 40 év felett – értékelni a jó 
bort is. Elmondom terveimet, akkor 
is, ha ezek a szavak majd később 
visszaköszönnek mástól.

Az első, hogy a számunkra 
hátrányos bírósági ítélet alapján 
rendeznünk kell az óvoda pótmun-
kájának követelését. Ezek után 
foglalkozni kell a jövővel. Mi le-
gyen a falu fiatalságával, mit sze-

retnénk nekik lehetőségként 
adni. Hogyan tudjuk megoldani 
a sok elhagyott ház problémáját. 
Vissza kell hoznunk az iskolát a 
Tápió-vidékre. Rendezni kell pá-
lyázati támogatással a fakanál 
területét, a vasútállomás területét. 
Tovább kell fejleszteni az orvosi 
ellátást szolgáló épületet. Gyerek-
medencét kell építeni a strandra. 
Mind a strandon, mind az iskola 
közelében műfüves sportpályákat 
kell építeni. Biztosítani kell a civil 
szervezetek működését. Tovább 
kell építeni a csapadékvíz-elve-
zető árkokat. És a legfontosabb 
helyre kell állítani az utakat, árko-
kat, a csatornázás után, biztosítani 
kell Tápiógyörgye biztos pénzügyi 
működését, stabilitását.

Köszönöm kérdéseit, munkáját 
akkor, amikor sokan nem tudják, 
hogy a májusi és most a júliusi új-
ságszerkesztésében akkor is részt 
vesz, amikor szülési szabadságon 
van. A kis babájukhoz sok örömet-
egészséget kívánok.

Köszönöm a jó kívánságait, 
válaszait. Kívánom – a magam 
érdekében is –, hogy az Ön által 
felsoroltakat sikerüljön megva-
lósítani, talán akkor több fiatal 
számára is öröm lesz itt ma-
radni, itt letelepedni. És termé-
szetesen kívánok az időközben 
bővült családjához sok örömet!

Községünk testvértelepüléséről, a svájci 
Vünnewill-Flamattból jártak nálunk tűzoltók jú-
nius utolsó hétvégéjén. Ezzel a látogatással 
immáron másodszor viszonozták a helyi tűzoltó 
egyesület vezetőségének látogatását. A baráti 
kapcsolattartáson kívül, a svájciak eszköztámo-
gatását is élvezhetjük, hiszen az elmúlt év folya-
mán tűzoltó védőruhát adományoztak az egye-
sület részére. Várhatóan, ha minden jól alakul, a 
jövő év folyamán az általuk lecserélendő tűzoltó 
gépjárművet is átadják részünkre, ezt ígérte az 
ottani tűzoltóparancsnok, Roland Kormann. 

A mostani látogatással igyekeztünk viszo-
nozni azt a szívélyes vendéglátást, amiben ré-
szünk volt náluk is három évvel ezelőtt. 

A látogatás emlékezetessé tétele érdekében 
eszközöltük ki, hogy a Liszt Ferenc repülőtéri 
tűzoltó-parancsnokságot megtekinthessék. Ez 
a látogatás számukra is számos új dolgot tudott 
mutatni, hiszen egy ilyen hely szigorúan zárt, a 
bejutás sem egyszerű, külön engedélyhez kö-
tött, a látogatók személyi adatainak  előzetes 
megküldése alapján, a belépés igazolása foly-
tán lehetséges csak.

Kirándulásként Bugac pusztára vittük vendé-

geinket, ahol megismerkedhettek a magyaror-
szági jellegzetességgel, a  pusztával, a lovas-
bemutatókkal. 

A közösen elköltött vacsora zárójaként riasz-
tást kapott egyesületünk, hogy melléképület ég 
az egyik helyi háznál. Ez a riasztás, a tűzoltóau-
tó szirénája a  svájci tűzoltók adrenalin szintjét 
megmozdította, útra keltek a tűz irányába. Ter-

mészetesen a segítségükre nem volt szükség, 
de megértettük őket, hiszen nekik is a bajbaju-
tottak segítése a feladatuk. Bízunk benne, hogy 
ez a kapcsolattartás a jövőben még tovább tud 
fejlődni, számos látogatásra fog még sor kerül-
ni.

Svájci tűzoltók 
Tápiógyörgyén

Svájci tűzoltókkal a Liszt Ferenc repülőtér tűzoltóságán

Sinka Gábor elnök
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 

Egyesülete

Az interjút készítette:
Füle Zsuzsanna



A Tápiógyörgyei Községi Könyvtár archívu-
mában sikerült megtalálni azt a nagyméretű 
dossziét, amely kartonpapír méretű lapokra fel-
ragasztott fényképek sorozatát őrzi a hatvanas-
hetvenes évek Tápiógyörgyéjéről. A felvételek 
között különösen értékesek azok a darabok, 
amelyek a templom tornyából lettek elkészítve, 
a korabeli fekete-fehér technika segítségével. A 
most bemutatott panorámakép egyik érdekes-
sége, hogy annak létrehozója nem egy, hanem 
több darab felvétel gondos összeillesztésével al-
kotta meg az általa tervezett látványt. Erre a kép-
re is jellemző, hogy több olyan épületet megmu-
tat, amelyek sajnos napjainkra már elbontásra 
kerültek, vagy erősen átalakított formában emlé-
keztetnek korabeli külsejükre. A keret bal szélén, 
nagyjából középmagasságban a Hirsch-féle ház 
látható, amely mögött valamikor fatelep műkö-
dött, később a fakanál gyárnak adott otthont.  
Az épület mögött, a Deák Ferenc úton kicsiben 
feltűnik Sztankovics Gyula egykori asztalos mű-
helye is, ahol napjainkban üres udvarrész és 
egy romos lakóház fogadja a szemlélődőket. A 

Hirsch-féle épület előtt a régi posta látványa bon-
takozik ki, amely jellegzetes sarokház alakjával, 
utcafrontra kiemelkedő homlokzatával a község 
egykori dísze lehetett. Mellette jobbról a Szatmá-
ri család újonnan épített háza látható. Korábban 
az utcára merőlegesen elhelyezkedő parasztház 
állt itt üzlethelységgel. A felvétel közepén a régi 
iskola tetőszerkezete foglal el nagy helyet, előt-
te a ma is élő védett hársfaliget ad árnyékot. Az 
iskola mögött a takaréktár egykori épülete, majd 
a községháza belső homlokzata tűnik fel. A mai 

Szent István tér helyén ekkorra már nagyrészt 
lebontásra kerületek a korábbi üzletek, a fák 
mögött erős takarásban azonban még feltűnnek 
Kácsor István házának fehérre meszelt falai. 
Jobbra fent, már áll a Siska-féle ház, amelynek 
helyén valamikor a Reichmann-féle kereskedés, 
vagy a Dühöngőként ismert kocsma állt. A kép 
jobb alsó sarkában a Csete-féle ház udvara, va-
lamint a templomkert északi fele helyezkedik el. 
Bal szélen lent a templom tetőzetének gerince 
látható.

6. OLDAL JÚLIUSHelytörténet

Változó faluközpont
Panorámakép a templomtoronyból

Németh Csaba

Könyvtári hírek
Könyvtári vetélkedő:
2014. 05. 20-án könyvtári vetélkedőt 

tartottunk alsó tagozatos gyerekek-
nek. 24 tanuló mérte össze tudását, 
4 fős vegyes életkorú csapatokban. A 
verseny két részből állt. Az első rész 
könyvtárhasználati TOTÓ volt. A má-
sodik rész témája: Állatok a gyermek-
irodalomban

Érdekes feladatok, állatokkal kap-
csolatos szólások, közmondások, ta-
lálós kérdések, betűrejtvények tették 
élvezetessé, izgalmassá a versenyt.

A gyerekek számot adhattak szép-
irodalmi ismereteikről a versrészletek, 
regényrészletek felismerésével. Ter-
mészetesen nem maradhatott ki a le-
xikonhasználat és könyvkereső sem.

Jó hangulatú, tartalmas délután 
volt, mely remélhetőleg a vetélkedés 
izgalmán és az apró jutalmakon kívül 
kedvet csinált a könyvtár és az olva-
sás megszerettetéséhez is.

Helyezettek: I. Vakond csapat: 
Dömők Gréta, Pikács Amina, Var-
ga Natália, Varró Ferenc, II. Pelikán 
csapat: Bedics Zoltán, Földi Tamás, 
Megyes Martin, Németh Balázs, III. 
Nyest csapat: Árvai Benjamin, Bayer 
Nikolett, Nagy Endre, Schmidt Dzseni-
fer. Gratulálunk a győzteseknek!

Könyvadomány:
Dr Ódor László egyetemi docens, 

volt svájci nagykövet és a stuttgarti 
Magyar Kulturális Intézet igazgatója 
egyébiránt Tápiógyörgye nagy párt-
fogója, családi könyvtárából értékes 
könyvekkel gazdagította a könyvállo-
mányunkat. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni az adományt, melyet az ol-
vasók rendelkezésére bocsátunk.

Szabó Erika



A zenekar egy viszonylagos csendes tavasz 
után, egy igen eseménydús májusi hónapot tud-
hat maga mögött, hiszen ebben az időszakban, 
minden hétvégére jutott fellépés. Kezdtük a ma-
jálissal, illetve aznap hajnalban az ébresztővel, 
majd délután a strandkertben zenéltünk az ér-
deklődőknek. Május 10-én Tápiószelén vettünk 
részt a Nyugdíjas Béke Találkozón. Ennek a ren-
dezvénynek hosszú évek óta visszatérő vendégei 
vagyunk, és minden évben itt jövünk rá, hogy a 
menetzenéhez bizony gyakorolni kell, mert külön-
ben nem bírjuk szusszal a város központjából a 
Népkertig történő masírozást.

Május 17-én immár harmadik alkalommal tet-
tük fel a nagyérdemű közönségnek a kérdést: 
„Szabad egy táncra?” A Művelődési Házban 
tartott táncos estre a zenekar összeválogatta a 
leginkább táncolható nótákat, sőt bevezetésként 
egy retro disco hangulatát is megidéztük tánccso-
portunkkal, ahol Nagy Viktor, Michael Jackson el-
híresült mozdulatát utánozva lejtett szólótáncot, si-
kongató zenekarostársai körében. (A közönség is 
sikongatott.) Az általános iskola néhány osztálya 
megismételte farsangi táncát, és szólótáncosok is 
felléptek. Koncertünk alatt sajnos senki nem lépett 
rá társa lábára a tánc hevében, mivel nem igazán 
táncolt a közönség. A végén voltak bátor vállal-
kozók, de legközelebb nem kérdezünk, a bulit 
Kötelező táncok címen hirdetjük meg, és aki ülve 

marad, az zálogot fizet.  A koncert után Herendi 

Ákos „dolgozta meg” a jelenlévőket, mondhatni si-
keresen, mert hajnalig ropta a társaság.

Május 24-én szombaton Újszilváson léptünk fel, 
a 9. ágyaspálinka fesztiválon, másnap pedig itthon 
a Templomkertben, a Hősök napi rendezvényen.

Június hónapnak csak a végére jutott fellépés, 
a Pszichiátriai Betegek Otthona lakóit örvendeztet-
tük meg egy kis szabadtéri koncerttel, majd egy 
kedves kötelességünknek tettünk eleget. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy zenekaros családunk 
egy újabb zenészpalántával bővült, megszületett 
Füle Zsuzsi és Bezzeg Zoli kislánya Bezzeg Bog-
lárka, neki adtunk egy rövid délelőtti szerenádot, 
így köszöntve őt körünkben. A csöppségnek lát-
hatóan hiányzik a pénteki próbák hangulata (és 

hangzavara), mert rendesen ellazult az indulókra, 
és mintha mosolyogni is láttam volna. (Erre mond-
juk nem esküdnék meg.)

Ez volt a közelmúlt és most a közeljövőről né-
hány szóban. Készülünk a Falunapra, így július-
ban „edzőtáborba” vonulunk, Cserépfalu életét 
bolygatjuk meg egy pár napig. Júliusban egy sze-
retett tanárunk, Szótér Béla 70. születésnapját is 
megünnepeljük zenekari berkekben, ezen az es-
ten egy kissé nagyobb hangra lehet számítani a 
Zeneiskola környékén. Augusztusban ismét meg-
hívást kaptunk a Kávai Lecsófesztiválra és egy pár 
napra Nagymegyerre is ellátogatunk. Esemény-
dús nyarunk lesz. Mindenkinek hasonlót kívánok!

JÚLIUS 7. OLDALHelytörténet

Három ország magyar közösségének tagjai 
tartottak megemlékezést a trianoni békeszerző-
dés 94. évfordulója, valamint a nemzeti össze-
tartozás napja alkalmából Tápiógyörgyén, 2014. 
május 31-én. A rendezvény határon túli vendégei 
Nagymegyerből és Torockóról érkeztek. A Cse-
madok Nagymegyeri Szervezetének küldöttségét 
Bittera Zsuzsa elnök, a Torockói Unitárius Egyház-
közösség tagjait Csécs Márton lelkész vezette. 
A program a Torockó Baráti Társaság kezdemé-
nyezésére, Tápiógyörgye Község Önkormány-
zatának támogatásával, a Római Katolikus Egy-
házközösség együttműködésével valósult meg. A 
szervező egyesület célja a történelmi emlékezet 
segítségével a nemzeti összetartozás erősítésé-
nek szándéka volt. A közös múlt felelevenítése, az 
anyanyelv és kultúra ápolása erős kötelék lehet a 
három település kapcsolatában. 

A rendezvény 19 órakor a templomban szent 
misével vette kezdetét, majd 20 órától a történel-
mi megemlékezés következett. Az elmúlt évhez 
hasonlóan, idén is örömteli volt a megtelt padso-
rok látványa. A vendégek és házigazdák mellett 
biztosan mondható, hogy Tápiószeléről, Jászbol-
dogházáról és Ceglédről is többen érkeztek ér-
deklődők. A templom élő díszletét a nagymegyeri 
cserkészek biztosították. A megemlékezés kez-
detén Kovács Attila atya, tápiógyörgyei plébános 
gitáros énekkel köszöntötte a jelenlévőket, majd 
Nagymegyerből Mézes Vivien versmondó és Ka-
tona Katalin népdalénekes szívhez szóló előadá-
sa következett. A megemlékező beszédet Csécs 
Márton lelkész tartotta, aki a határon túli magyar-
ság megmaradásának érdekében a nemzet saját 
akaratának fontosságát hangsúlyozta. A templomi 

műsort a torockói unitárius egyházközösség ének-
kara zárta, aki felemelő és színvonalas előadással 
gazdagította a beltéri programot. 

A kedvező időjárásnak hála, a fáklyás felvonu-
lás idén is megvalósulhatott. A tömeg a templomtól 
indulva, a kastélykert mellett, a kishídon át érke-
zett a torockói kopjafához. A szabadtéri megemlé-
kezés a tápiógyörgyei általános iskola tanulóinak 
fellépésével folytatódott. Előbb Lengyel Viktóra 
játszott fuvolán, majd Farkas Rebeka versmondó 
szavalatát hallhatták a jelenlévők. Végezetül a to-
rockói énekkar fellépésével, majd a Székely Him-

nusz eléneklésével zárult az est. 
A szervező egyesület nevében köszönettel 

tartozunk Tápiógyörgye Község Önkormányza-
tának, a Római Katolikus Egyházközösségnek, 
a Kazinczy Ferenc Általános Iskolának, az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületnek, valamint a Torockó 
Baráti Társaság azon tagjainak, akik önkéntes 
munkájukkal, a vendégek elszállásolásával, az ét-
keztetés biztosításával vagy személyes jelenlétük-
kel támogatták és segítették a rendezvény sikeres 
megvalósítását. 

Megemlékezés a trianoni békeszerződés 94. évfordulója alkalmából

Németh Csaba

Zenekari hírek

Szabó Tünde



8. OLDAL JÚLIUSHelytörténet, közélet

ZARÁNDOKLAT a „HEGYEK KÖZÉ”

Ezzel a címmel nyílt kiállítás Tápiószelén 
a Viczián Villában, a Nagy János Alkotóköz-
pont szervezésében.  Rékasi Tiborné Iványi 
Judit képei mellett Dr. Hodasiné Menyhárt 
Judit ikonfestő munkái is megtekinthetőek. 
Az ünnepélyes megnyitóra június 30-án, kora 
este került sor és még augusztus 14-ig várja 
az érdeklődőket. 

A kiállítás kurátorának, a villa tulajdono-
sának Gábor Róbertné Rékasi Évának cél-
ja, hogy időről időre lehetőséget biztosítson 
művészeknek a be-, illetve megmutatkozás-
ra. A képekhez méltó keretet teremtve több 
művészeti ág képviseltette magát. Orosz ze-
neszerzők művei közül hallgathatott a közön-
ség élő zongorajátékot Nagy Erika előadá-
sában. A Jászság szülötte Magyar Ari versei 
közül néhányat Faragó Sándor helyi amatőr 
színész szavalt el. 

Ezt követően Nagy Zoltán iskolaigazgató 
megnyitójában elmondta mennyi vigasztaló 
pillanatot élhet át a látogató a festményeket 
nézegetve és ezekre a pillanatokra kicsit 
elszökhetünk a mindennapok szürkesége 
elől. Mennyire szüksége van az efféle ren-
dezvényekre a ma emberének, kicsit meg-
állni, elmélázni, kicsit elgondolkodni, magába 
mélyedni. Hiánypótlóak az ilyen események 
kulturális szempontból is. A megnyitón részt-
vevő vendégek nagy számából következik, 
hogy igény van a szellemi kikapcsolódásra. A 

kiállítás címét Koncz Zsuzsától kölcsönözték 
a rendezők. Jutka néni elmesélte, hogy alko-
tás közben zenét hallgat és számtalanszor 
önkéntelenül is a dallam irányítja a kezét, így 
születnek meg ezek a modern, vidám han-
gulatú művek. Ezért is ráismerhetünk néhány 
képnél más híres dalok szövegeire, címeire 
is, attól függően, melyik, milyen ritmusra, dal-
lamra született. 

Menyhárt Judit művésznőtől az ikonfesté-
szet érdekességeiről hallhattunk. Hitvallása, 
amit mestertanárától kapott útravalóul, az, 
hogy az ikonfestészet szigorú szabályait be-
tartva ugyan, de mindig hassa át a képeit a 

saját egyénisége és szellemisége.
Az ismerős zenéket hallgatva, házi sütit 

majszolva nézegettük az alkotásokat, és biz-
ton állíthatom senki nem bánta meg, hogy el-
jött. Jó volt együtt lenni hasonló érdeklődésű 
emberekkel és látni azt, hogy a művészek-
nek mennyi tisztelője, barátja, tanítványa 
vett részt a megnyitón. Jutka nénitől idézve 
zárom soraimat: „az irodalomból Weöres 
Sándor útmutatása segíti munkámat, néhány 
sorát képeimben is benne érzem: „Vigyázz, 
hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet; 
mert amit gondoltál, megteremtetted.” Hát 
vigyázzunk.”

Nyújtsd a kezed!

M. Szabó Szilvia

Medjugorje neve „hegyek közöttet” 
jelent, s tapasztaltuk, hogy ez valóban 
így van. 

1991 áprilisától a katolikus egyház 
hivatalosan az imádság helyeként fo-
gadja el Medjugorjét, és engedélyezi 
a Mária tiszteletet: a magánzarándok-

latok szabadon folyhatnak . „Mindenki 
elmehet Medjugorjeba, ha akar.” 

Zarándoklatunk első állomása 
Lepoglava pálos temploma volt, majd 
Horvátország legősibb Mária-kegy-
helyére, Marija Bistricába utaztunk. A 
második napon közel 20 km-t sétáltunk 

a Plitvicei Nemzeti Park keskeny fa-
pallóin, amely valóban lélegzetellállító 
Nagy-vízeséseivel, hatalmas fáival, 
békés csendjével. Már ezen a napon 
megérkeztünk Medjugorjébe és június 
24-én, a Mária jelenések 33. évfordu-
lóján ott lehettünk a Szűzanya közelé-
ben, Hercegovina szívében. A katolikus 
egyház nagy gondot visel a zarándok 
csoportok méltó fogadására, és felkí-
nálja a lelki gazdagodás lehetőségét 
mindazoknak, akik hittel fordulnak az 
Oltár felé. Ezen az Oltáron, legyen az 
híres kegyhelyen, nagyvárosban vagy 
éppen egy eldugott kis falusi templom-
ban, mindig ugyanaz a Jézus Krisztus 
van jelen. A zarándoklat mégis fontos, 
mert megéljük a közösség egybeková-
csoló és építő erejét. 

A negyedik napon szép volt a dalmát 
tengerpart és Dubrovnyik, majd a ha-
zafelé vezető úton Mostar városka. Ez 
a város valóban egy kis ékszerdoboz, 
ahol a mecsetek és a katolikus temp-
lomok egymás közelében „élnek”. A 
falak elmesélik a harcos időket, de az 
emberek tekintete ma reményt hordoz 
a békésebb életre. 

Utazás közben már tervezgettük kö-
vetkező zarándoklatunk helyszínét: ta-
lálkozzunk Lourdesbe!  Addig is éljük 
együtt vasárnapjainkat Jézus Krisztus 
közelében egyházközségeink szentmi-
séin! 

Római Katolikus Egyházközség



JÚLIUS 9. OLDALKözélet, kultúra

Ez volt az első teljes tanév, melyet a közpon-
tosított, tankerületi rendszerben töltöttünk. Nagy 
reményekkel, bizakodással vártuk ezt a 10 hóna-
pot, amely rohamléptekkel száguldott el velünk. 
Visszatekintve elmondhatjuk, hogy mozgalmas, 
izgalmas, munkával teli tanévet zárunk a mai na-
pon. Az eddigi hagyományainkat megtartottuk, 
volt akadályverseny, farsangi kavalkád, nyílt nap, 
bolondballagás, bankett, de az idei év újításokat 
is hozott. Ebben a tanévben szerveztük meg elő-
ször iskolai szinten a gyermeknapot, amely szín-
vonalas programjaival, látványos fellépőivel és 
ajándékaival kápráztatta el tanulóinkat. Köszö-
nöm a Tápiógyörgyei Diákokért Egyesületnek és 
Varró Gábornénak a szervezőmunkáját. Hasonló 
újítás volt, hogy bekapcsolódtunk a nemzetközi 
IAESEC programba is, mely során 5 héten ke-
resztül vendégül láthattuk Evelynt és Alvint a tá-
voli Ázsiából, akik részt vettek az angol órákon és 
más egyéb tanórákon is, hogy gyermekeink ide-
gen nyelvi kommunikációs készségét fejlesszék. 
Az eltelt idő alatt mindketten jól érezték magukat 
és a tanulók visszajelzéseiből arra következtetek, 
hogy mi is nyertünk az ő jelenlétükkel. Megismer-
hettük a kultúrájukat, szokásaikat, ételeiket úgy, 
hogy közben angol tudásunk is gyarapodott. 

Az integrált pedagógiai rendszerből nyert 
pénzből sikerült jó néhány családnak tanszere-
ket, karácsonyi csomagot adni.

Nemzetközi kapcsolataink is megmaradtak, 
bővültek és szeretnénk továbbra is ápolni azokat. 
Ebben a tanévben minden aktív testvértelepülés-
sel volt programunk: svájci gyermekek látogattak 
hozzánk, nagymegyeri, torockói csereprogra-

munk is fellendült és a nemzetközi barátság ku-
pának is mi adtunk otthont!

A rengeteg program és esemény mellett azért 
tanultunk, tanítottunk is. Mi sem jelzi ezt jobban, 
mint a kitűnő és jeles eredmények igen szép szá-
ma, a kimagasló versenyeredmények sokasága.

A tanulók eredményességéhez nagyban 
hozzájárult a pedagógusok felkészítő munkája 
is, melyet ezúton a tanulók nevében is megkö-
szönök. Köszönöm pedagógusi elhivatottságból 
fakadó munkájukat, szabadidejüket feláldozó 
önzetlen tevékenységüket! Néhány kollégát sze-
mélyesen szeretnék kiemelni: elsőként Izsold 
Dénesnét, aki évek óta összefogja nálunk a Szi-
várvány országos verseny résztvevőit. Azután 
Tóth Lászlónét, aki időt és energiát nem kímélve 
vezeti az iskolai színjátszókört. Pintér Irén kol-
léganőm kapta idén a tankerülettől az integrá-
ciós oktatásban és az IPR programban nyújtott 
fáradságos munkájáért a kitüntető emléklapot. 
Teréki Katalin tanító néni az országos Jonatán 
tehetséggondozó program helyi koordinátora. 
Varró Gáborné Babi az, aki nemcsak a diákön-
kormányzat kapcsolattartó tanára, hanem ő az 
egyik vezetője a Tápiógyörgyei Diákokért Egye-
sületnek is. Köszönöm áldozatos munkájukat. 
Természetesen köszönöm a többi kollégának is 
és legfőképp helyettesemnek, Szarvas József-
nének a színvonalas szakmai munkát, mellyel 
eredményessé tették az elmúlt tanévet! Azon 
munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből 
a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel 
és eredménnyel hozzuk felszínre. A tantestület 
szeretné megőrizni a ránk annyira jellemző ott-

honosságot, családias légkört. Valamennyi-
en arra törekszünk, hogy munkájukra, életükre 
igényes, felnőttként jól boldoguló, kiegyensúlyo-
zott személyiségeket neveljünk.

A Kazinczy Ferenc Tagiskola dolgozóinak, a 
technikai dolgozóknak is szeretném megköszön-
ni a pontos, precíz, szorgalmas munkát. 

Köszönjük a szülők és a Szülői Szervezet 
áldozatos munkáját! A különböző programok 
lebonyolításában sok segítséget nyújtottak. Tá-
mogatták iskolánkat a különböző rendezvények, 
kirándulások megvalósításában.

Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy 
megköszönjem a Jászapáti tankerület és a helyi 
Önkormányzat támogatását, mely iskolánk külső 
pozitív megítéléséhez nagyon fontos. E két intéz-
mény folyamatos figyelme és támogatása sike-
res működésünk előfeltétele, anyagi és erkölcsi 
támogatásuk jelentősen hozzájárul a nyugodt 
pedagógiai munkához, terveink megvalósításá-
hoz.

A helyi intézmények közül szoros kapcsola-
tunk van a Gyermekjóléti Szolgálattal, segítik 
munkánkat a gyermekélelmezés részéről a kony-
ha dolgozói, a polgárőrök, a rendőrök, védőnő, 
iskolaorvos. A Kastélykert Óvodával is nagyon 
szoros az együttműködés, közös programjaink 
lehetőséget biztosítanak egymás munkájának 
megismerésére, kölcsönös megbecsülésére.

Partneri hozzáállásuk nélkül nehezen tudtuk 
volna a tanévi feladatainkat sikerrel megvalósí-
tani.

Kívánok minden kollégámnak, tanulóinknak 
és együttműködő partnereinknek kellemes nya-
rat és jó pihenést.

A 2013/14-es tanév értékelése

Juhász Attila
tagintézmény-vezető

A Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület 
idén meglepett bennünket! Szerveztek ne-
künk egy fantasztikus gyereknapot: ilyen 
rendezvény talán még sosem volt  az isko-
lánkban.

 Május utolsó péntekén reggel osztályon-
ként letáboroztunk az iskola udvarán felál-
lított  színpad előtt. Vittünk magunkkal egy 
kis piknikre valót. Elsőként Szabó István 
bűvész káprázatos előadását nézhettük 
végig, szinte tátott szájjal, majd bemutatót 
tartott  egy zsonglőr is, aki különleges trük-
kökkel szórakoztatott. Mindketten bevontak 
bennünket, így mi is részesei lehettünk a 
produkcióiknak.

A délelőtt folyamán korcsoportonként 
darts, csocsó és pingpong versenyekre 
nevezhettünk be. Eközben megismerked-

hettünk a nemezelés ősi technikájával is, 
színes golyókból álló díszeket készí-

tettünk. Az egyik legnépszerűbb helyszín a 
„vattacukor- gyár” volt, ahol kígyózó sorok-
ban vártuk a különböző ízű – az iskolától 
ajándékba kapott finomságot. A mozogni 
vágyók hosszú percekig ugrándozhattak a 
színes, felfújható ugrálóvárban. Ezeket a 
helyszíneket a délelőtt folyamán forgószín-
pad szerűen látogathattuk mi iskolások, sőt 
az óvodások is bekukkanthattak egy kis 
időre.

Délben az óvoda étkezőjében az önkor-
mányzat jóvoltából, egy tál finom paprikás 
krumplit fogyasztottunk el. Kora délután a 
focipályán a tanárok és a diákok összemér-
ték focitudásukat egy barátságos mérkő-
zésen, amely a tapasztaltabb tanárcsapat 
győzelmével ért véget. Délután öt órától az 
iskola aulájában egy ceglédi formáció, a  
„Hangtársulat” szórakoztatott bennünket, 
a koncert végén mindenki állva tapsolt és 
énekelt. A nap zárásaként, este kilencig 
profi diszkósok, interaktívan, illatos füsttel, 
csillogó fényekkel és remek zenével tán-
coltattak  meg bennünket. Igazán feldobva, 
élményekkel teli mentünk haza.

Reméljük, hogy ez a rendhagyó nap nem 
volt egyszeri. Nagyon jól éreztük magunkat, 
talán ezt azzal is megmutattuk, habár „sza-
badjára” voltunk engedve, mégsem volt 
semmilyen probléma senkivel. Ezért  szív-
ből reméljük, jövőre is részünk lehet egy 
ilyen fantasztikus  eseményben.

A györgyei gyerekek nevében:
Faragó Luca 7. b

Gyereknap 2014 Pedagógus napra

Tanítóink, tanáraink évről évre megújítják ön-
magukat, s akárcsak, egyetlen tanítványukért 
is képesek mindent elölről kezdeni határtalan 
türelemmel. Tudják, mikor kell dicsérni, mikor 
kell korholni, mikor buzdítani, s mikor nem szólni 
egy szót sem, csak átölelni karral, simogató te-
kintettel, aggódó szeretettel. 

„A tanári pálya minden más pályánál tága-
sabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny 
vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak 
pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztéti-
kus lélekbúvár, művész és mesterember egy 
személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár 
ez sem kevés – hanem példát ad, jellemet 
formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a 
kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken 
keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít 
az eszmény és a mindennap, az elvontság és 
tapasztalás közé.”

„Mi kell hozzá mindenekelőtt? Egy-egy hang: 
Mélységes, ellenállhatatlan emberszeretet… 
törhetetlen bizalom, tehetség… és az, hogy em-
lékezni tudjon saját fiatalságára.” Tantestület



15 éve immár, hogy a Dr. Varga József 
matematikus, iskolánk hajdani diákja ál-
tal létesített tehetséggondozó – ösztönző 
– elismerő  alapítvány pénzjutalommal 
díjazza azokat a növendékeinket, akik a 
minden tanév májusában megrendezett 
felső tagozatos matematikai versenyen a 
legjobb eredményeket érték el.

Az idei tanévtől a Dr. Varga József te-
hetséggondozó, ösztönző program újabb 
elismerési formával egészült ki. 

Az iskola aulájában a hajdani györgyei 
diák-mecénás emléktábláján azon 
györgyei fiatal neve vésetik kőbe remé-
nyes példaként, s kap a záró ünnepély 
teljes közönsége előtt laudációval kísér-
ten emléklapot, aki eddigi életútjának ki-
tartó szorgalma, emberi értékeinek min-
taadó mozzanatai és eredményei szerint 
diákjaink elé példaként állítható. 

Minden második tanév záró ünnepé-
lyén kapja meg ezt az elismerést az a 
valahai györgyei diák, aki a kuratórium 
döntése alapján tanulmányainak eredmé-
nyei, életútja, követendő értéket mutató 
teljesítménye és életvitele alapján erre 
méltónak ítéltetik.

Az első ilyen valahai diákunk, akit a 
kuratórium erre az elismerésre méltónak 
talált, Farkas László, iskolánk volt kiváló 
növendéke, aki 2001-ben állt iskolánk ud-
varán ballagó diákként az életbe indulva, 
s azóta kitartó akaratával, szorgalmával, 
s erős hitével annak, hogy vágyai megva-
lósíthatók, nehéz  küzdelmek árán olyan 
életpályát futott be, amelyet a jelenkor 
diákjai elé állítani ezen ünnepélyes al-
kalommal pedagógusi létünk szépséges 
lehetősége és talán üdvözítő feladata is.

Farkas László  –  miután a tápiógyörgyei 
iskolában kiváló eredményei, szerény és 
szeretetre méltó gyermeki ragaszkodása, 
együttműködési készségei miatt nevelő-
iben a pedagógust hittel megerősítő és 
vigasztaló emlékekeit hagyta, a szolnoki 
középiskolai éveket is kiváló tanulmányi 

eredménnyel végezte el. 
Mindezt a családi élet szűkös lehető-

ségei nehezítették, de az elszánt akarat, 
a vágyakhoz méltó erejű ragaszkodás, 
a kitartó szorgalom meghozta azok tá-
mogatását, akik benne a tehetség és az 
emberi értékek kiteljesedésének esélyeit 
felfedezték. S nem is csalódtak benne.

Felsőfokú tanulmányait munka mellett 
kényszerült végezni, de elnyert ösztön-
díjak és az élet józan kényszerei révén 
tanulással elpergetett évek után készen 
állt igényes munkahely betöltésére.  

Farkas László évekig az egyik legné-
zettebb kereskedelmi tévécsatorna szer-
kesztője, tartalomfelelőse volt, ma egy 
nagy kommunikációs ügynökség közös-
ségi média részlegét vezeti, aki embe-
rek százezreinek véleményét, érzelmi-
szellemi reakcióit inspirálja, koordinálja, 
értelmezi és közvetíti. Lelkiségére, szel-
lemiségére, emberi tartására vagyunk 
büszkék, melyet a média sokszor felszí-
nes világában is meg tudott őrizni. Emel-
lett életét egy másik terület is teljessé 
teszi, aktívan zenél, egyszemélyes zene-
karként, DJ-ként rendszeresen az ország 
neves klubjaiban játszik igényes zenét a 
kikapcsolódásra vágyóknak. 

Munkájának üzenetei, hordozott érté-
kei, kitartó szorgalma és embersége e 
tevékenységeken átsugárzik. A példát a 
munka intenzitása, a szakmai felkészült-
ség, a biztonság és ennek tiszta érzések-
kel biztosított fedezete adja. Mögötte az 
emberi igaz küzdelmek és a kitartás di-
adalát érezzük. Ezen értékek adják a Dr. 
Varga József-i elismerő, biztató szándé-
kok múltban megfogalmazott és a jövő-
nek sugallt tiszta üzenetét is. 

A kemény munka mellett László pél-
daadóan támogatja családját, gondozza, 
erősíti testvéreit, édesanyját, nem feled-
ve, hogy érte aggódó áldozatok vállalá-
sával a családi kötelék szeretet-erejével 
mindig mellette álltak. 

Rá úgy tekinthettek, kedves tanulóink, 
mint aki erős szorgalommal taposta ki azt 
az utat, amely a györgyei iskola termeiből 
egy olyan életpályához vezetett, amelyet 
a megszerzett tudás mellett a szerény-
ség, az erős elhatározás és az emberség 
tesz elismerésre méltóvá.

Ehhez gratulálunk Neked, Farkas Lász-
ló, büszkeséggel és annak vigasztaló és 
minket megerősítő tudatával, hogy vezet 
út innen is, a nehéz sorsokból is értékes, 
példát és megelégedettséget adó életút 
felé. Erre Te mutattál mintát.

Adjon elégtételt és újabb elhatározása-
idhoz erőt az, hogy szülőfalud példaként 
ajánlja küzdelmeidet és eredményeidet 
a Téged Györgyén követő generáció 
tagjainak. Életed további évtizedeihez, 
életpályád újabb kihívásaihoz erőt, bol-
dog megelégedettséget, szerencsét és 
hittel erősített önbizalmat kívánunk Ne-
ked! Egykori nevelőid, s a Dr. Varga Jó-
zsef matematikus, valahai szegény sorsú 
györgyei diák nemeslelkű alapítványát 
gondozó kuratórium tagjai: Bordás Var-
ga Nóra, Nagy Zoltán ny. igazgató, Lévai 
Györgyné, Kiss Gabriella matematika- fi-
zika szakos tanárok, Juhász Attila intéz-
ményvezető.

A kitüntetett egykori tanulót az iskola 
egy, az ő tiszteletére ünnepélyessé és 
barátivá tett délutánon meghívja, hogy 
az iskola tanulói és tanárai előtt életútját 
bemutassa és példájával az esélyt, az 
életbe indulás reményeit gyerekeinkben 
megerősítse.

10. OLDAL JÚLIUSKözélet, kultúra

Dr. Varga József tehetséggondozó és ösztönző program

Kedves Alapító tagok!
Emlékeztek az első gyűlésekre a barna te-

remben, az első fellépésekre és ünnepségekre? 
Emlékeztek az együtt töltött próbákra és össze-
jövetelekre, táborozásokra a Viczián Villában 
és színházlátogatásokra az FMH-ban, vagy az 
Operaház Fantomjára? Emlékeztek a Faluna-
pokra? A Twist Oliverre, a Made in Hungáriára, a 
Mamma Mia-ra, vagy a Tengerésztánc: a bordal-
ra? Én is emlékszem.

Szeretném, ha segítenétek, mert a Mini cso-
port tagjainak létszámát növelni kell, hogy legyen 
utánpótlás a faluban. Meséljetek a kicsiknek a 
legszebb élményeitekről! Köszönöm.

Iskolai szinten, heti egy órában a Színjátszó 
kör újraindul szeptembertől a Dráma teremben. 
Zenés torna, beszédtechnika, artikulációs gya-
korlatok, improvizáció, bábozás és dramatizá-
lás, versek, mesék feldolgozása. Aki színpadra 
termett és szeret szerepelni iskolai, községi ren-
dezvényeken verset mondani, színpadi játékban 
részt venni, táncolni, énekelni az jelentkezzen 
bátran!

A jó munkának jutalma is van: színház látoga-
tás, táborozás.

Várlak benneteket az új tanévben!

Diákszínjátszó 
körünk élete

Tóth Lászlóné Erzsike néni

Nagy Zoltán



Az óvodában a nevelési évet nyitó szü-
lői értekezletet 2014. augusztus 28-án 
csütörtökön 16:30 órától tartjuk, amely-
re szeretettel várjuk az óvodás gyermekek 
és a leendő óvodás gyermekek szüleit. 

Nevelőmunkánk hatékonysága érde-
kében fontosnak tartjuk a pedagógiai és 
speciális kapcsolattartást partnereinkkel. 

A szülőkkel való szoros együttműködés 
a gyermek fejlődése érdekében elenged-
hetetlen. 

A szülői értekezleten az óvodát, a cso-
portot, a gyermeket, a szülőket érintő 
legfontosabb feladatokról adunk tájékoz-
tatást, az adott életkorban a gyermek vár-
ható fejlődésének jellemzőivel, valamint 
az óvoda Házirendjének, SZMSZ-nek, 
Pedagógiai Programjának legfontosabb 
tartalmi elemeivel ismertetjük meg a szü-
lőket. 

A nevelési év kezdetén összevont, majd 
csoportonkénti értekezletet tartunk. 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Húsvéti hagyományok felelevenítése a 
Falumúzeum udvarán: 

• Húsvéti locsolkodó jelenet a szülőkkel: 
Bodnár Károly, Bodnár-Szabó Gabriella 
Molnár Ferencné, Nagy László, Nagyné 
Barna Henriett, Egyeki Varga Teréz, Jó-
násné Fehér Veronika, Juhász Attila és Ju-
hászné Ulviczki Zsófia, Farkasné Halász 
Mónika, Togyeláné Szabó Erika, Szabó 
Tünde, Ákos Júlia. 

• Húsvéti kalácssütés a kemencében, 
Theisz József és Theisz Józsefné nagy-
szülőkkel.

• Húsvéti tojásdíszítés technikáival való 
ismerkedés Megyes Lászlóné nagyszülő-
vel /Köszönet érte!/

Május első napjaiban édesanyákat, 
nagymamákat, keresztanyákat köszön-
tötték óvodás gyermekeink anyák napja 
alkalmából. Az édesanya az, aki mindig 
képes biztonságot nyújtani, aki nemcsak 
fizikailag, lelkileg is táplálja gyermekét, 
akinek hálával tartozunk, azért amit ka-
punk tőle. 

„Az ünnep azért kell, hogy megálljunk 
egy kicsit és tudatosítsuk magunkban azt, 
hogy szeretve vagyunk és tudunk mi is 
szeretni.” 

A nagycsoportos gyermekek évzáró 
műsorát a mesedramatizálás és a mese 
„színházi” feldolgozása tette emlékeze-
tessé. A nevelési év során kiemelt figyel-
met fordítottunk a mindennapi mesélés 
fontosságára, amely a gyermekek érzelmi 
életét gazdagítja, személyiségfejlődésüket 
segíti. A népmesék és a népi mondókák 
az anyanyelv sajátos ritmusát, dallamát, 
hangzóvilágát közvetítik. A mese emberi 
kapcsolatokra tanít, mindig többről szól 
amit, amennyit szavakkal kimond. A mese 
oldja a szorongást, amelyet nagyrészt 
még ismeretlen világ, feldolgozatlan indu-
latok váltanak ki a gyermekből. Indulatok 
feldolgozására, belső képteremtésre tanít, 
amely elősegíti az olvasóvá válást.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők is 
szívesen mesélnek gyermekeiknek, ami 
a szorosabb érzelmi kapcsolat kialakítá-
sát is segíti. Azok a gyermekek, akiknek 
olvasnak, sokkal közvetlenebb kapcsola-
tot tudnak kialakítani a környezetükkel. A 
gyermek számára példaként szolgálnak a 
mesék. Az értékekről és empátiáról szó-
ló mesék nagy befolyással lehetnek arra, 
hogy a gyermek milyen kapcsolatot tud ki-
alakítani a környezetében élő emberekkel. 

A gyermek kommunikációs képessége 

2-3 éves kor körül fejlődik ki, az ahhoz 
szükséges szavakat a mesék, könyvek 
biztosítják számukra. 

A ballagó gyermekek versekkel, da-
lokkal búcsúztak óvodánktól, társaiktól, a 
felnőttektől. Az együtt töltött sok, szép ked-
ves év emlékeit soha nem feledjük. 

Az elbúcsúzó gyermekek szüleinek kö-
szönöm, hogy az óvodai évek alatt együtt-
működtek, segítették a mindennapi peda-
gógiai munkánkat. 

A szülők közül voltak, akik az óvodai 
évek során, rendszeresen támogatták az 
óvodát, tárgyi eszközökkel, aktívan hoz-
zájárultak az óvodai rendezvények sikerei-
hez és lehetőséget biztosítottak arra, hogy 
a gyermekek még több ismeretet szerez-
hessenek a tágabb környezetükről: pld.: 
szüret alkalmával töksütés kemencében, 
húsvéti szokások felelevenítése stb…

A Kastélykert Óvoda nevelőtestülete köszö-
ni a Szülői Szervezet vezetőinek az áldozatos 
segítő munkáját: Molnár Ferencné, Megyesné 
Szabó Erika, valamint: Megyes László, Nagy 
László és Nagyné Barna Henriett, Juhász Atti-
la és Juhászné Ulviczki Zsófia, Faragó László 
és Faragó Tünde, Benedek Tamás és Bene-
dekné Fehér Anikó, Bodnár Károly és Bodnár-
Szabó Gabriella, Fehérné Gál Gabriella, Gál 
Jánosné, Nagy Péter György és Nagy Zsu-
zsanna, Lovas Anna és Máté Afrodité, Losó 
Anikó, Egyeki Varga Teréz szülőknek és Sza-
bó Józsefné, id. Megyes László és Megyes 
Lászlóné nagyszülők aktív támogatását. 
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Kastélykert Óvodánk életéből

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető

Tisztelt Szülők!

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető

Táborozni jó
Táborozni jó, mert együtt van a csapat. Kö-

zös programokat szervezünk a gyerekekkel és a 
szülőkkel. Így volt ez Tápiógyörgyén a megújult 
strandkertben június elejétől közepéig. Alsós és fel-
sős osztályok tölthettek kellemes napokat a fa- és 
kőházakban. Volt tűzoltó bemutató, számháború, 
bográcsozás, gofri sütés, vízi aerobic, tábortűz és 
sorolhatnánk a jobbnál jobb játékokat. Köszönjük 
az önkormányzatnak, hogy biztosította számunk-
ra a térítésmentes szállást és fürdőzést. Köszön-
jük a kedves szülőknek az önzetlen felajánlásokat, 
melyekkel segítették munkánkat.

Alsós munkaközösség
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A nyolcvanas években általános iskolát 
végzett generáció tagjaként elevenen él 
bennem Békeffy Pál személye, aki bioló-
gia és kémia szakos tanárként, osztályfő-
nökként és úttörővezetőként mindenkor 
meghatározo alakja volt a tápiógyörgyei 
általános iskola életének. Sokak számá-
ra szigorúsága, következetessége maradt 
meg emlékként, mások a gyermekek iránti 
szeretetéről, a természetjárás iránti vonzó-
dásáról, közösségépítő tevékenységéről, 
vidámságot sugárzó jelleméről beszélnek. 
Egyénisége a mai napig megőrződött, jóval 
túl a nyudijkorhatáron, fiatalos lendülettel 
végzi óraadó munkáját. Életének megha-
tározó szakaszairól, az általános iskolában 
végzett tevékenységéről a szerkesztőbi-
zottság nevében kérdeztem. 

Mikor és hol született? Mit tudhatunk 
meg felmenőiről és családjáról? Milyen 
gyermekkora volt?

Csallóközben, Pozsony mellett születtem 
Békén – sajnos most Szlovákiához tartozik. 
Nevem véletlenül esik egybe a falu nevé-
vel, ugyanis családom Dunántúli illetőségű, 
Polányban voltak birtokaink. Polány So-
mogy megye közepén található zsákfalu. 
Szogalmas, dolgos, jószívű emberek lak-
ják. 1947-ben Békéről áttelepítették csalá-
domat, mert magyarságunkat választottuk 
nem a szlovákot. Nagyapámék fogadtak be 
bennünket. Az akkori kormány úgy hálálta 
meg választásunkat, hogy elvették minde-
nünket, kilakoltattak Jazvina pusztára, két-
szobás földes lakásba. Az egyik szobában 
mi voltunk heten, a másikban nagyapámék. 
Öten voltunk testvérek. Édesanyám  csa-
ládösszetartó erejének  köszönhető, hogy 
talpon tudtunk maradni. Általános iskolát 
Gamás községben végeztem, amely hat 
kilométerre volt. Télen nem láttuk az utat a 

sok hótól, csak az irányt tudtuk, ezért men-
tem mindig a sor elején, mint a legmaga-
sabb. A nehézségek ellenére mégis boldog 
gyermekkorom volt, hisz’ a gyermek nem 
érzi a felnőttek gondjait.  A pusztai levegő, a 
fák, bokrok sokasága, fáramászás, baran-
golás a természetben, a közelben folyó kis 
patak a szabadságot jelentette számunkra. 
Sokszor késve érkeztünk az iskolába, mert 
egy-egy mókus megjelenése és kergetése 
elfelejtette velünk, hogy mikor kezdődik a 
tanítás. Minden lehetőséget kihasználtunk, 
hogy kint lehessünk a szobából a jó leve-
gőn. A sok mozgást igénylő játék, a ház 
körüli munkában segítés, a tanulás megha-
tározták napi tennivalóinkat. Ez hiányzik a 
mai fiatalság életéből.

Hol végezte tanulmányait? Mi vonzot-
ta a tanári pálya irányába?

Osztályidegennek bélyegezve semmi re-
ményem nem volt a továbbtanulásra, hiába 
voltam kitűnő. Ekkor a szerencse – később 
még soszor – mellém szegődött. A gamási 
Általános Iskola igazgatója megkereste volt 
iskolatársát, a Kaposvári Tanítóképző Inté-
zet igazgatóját, s kérte segítségét. Jó torkú, 
jó hallású, kitűnő bizonyítvánnyal rendelke-
ző gyermek lévén megfeleltem a feltételek-
nek, a többiért vállalta a felelősséget. Az 
iskola szelleme, bensőséges közössége, 
a tanár-diák viszony meghatározta életem 
irányát. A hazaszeretetet, emberséget, a 
gyermekek iránti felelősséget, gondosko-
dást, a fejlődő lélek kiteljesedésének  segí-
tését olyan tanároktól tanultam, akikre ma 
is jó szívvel gondolok. Kiemelkedik közülük 
osztályfőnököm, példaképem, Lóczy István 
Tanár Úr. A hivatalos politika kiszolgálói 
többször igyekeztek eltávolítani a pályáról 
azzal az indokkal, hogy ilyen névvel nem 
lehet szocialista ifjúságot nevelni, de min-
dig mellém állt egy-egy becsületes vezető 
beosztású ember és segített.

Miért éppen a biológia és kémia sza-
kot választotta? Hol kezdte padagógiai 
pályáját?

Biológia szakhoz a gyermekkorból ho-
zott természetszeretet vonzott, kémia 
szak választásában  pedig meghatározó 
volt az a felismerés, hogy egész életünk 
bonyolult kémiai folyamatok láncolata, s e 
hatalmas tudásanyagban való elmélyedés 
nagy kihívást jelentett számomra. Felsőfo-
kú tanulmányaimat Pécsett és Szegeden 
végeztem. Egy déli határ menti kis falu-
ban kezdtem tanítani. Elvállaltam minden 
munkát az életben maradásért. Vezettem 
a Kultúrházat, színdarabokat tanultunk 
be, szerződést kötöttem a kaposvári Csiky 
Gergely Színházzal bérleti előadásokra, 
felnőtt néptánccsoportot alakítottam, mely-
lyel versenyeket nyertünk, megyei bemuta-
tókon szerepeltünk. Közben elvégeztem a 
néptáncoktatói tanfolyamot a Népművelési 

Intézet szervezéséban Mindezek ellené-
re a honvágy szüleim után – akik közben 
Pilisborosjenőre költöztek – egyre erősebb 
lett, és a sok rosszakarat lekűzdése után 
kerültem Budapest aglomerizációs körze-
tébe, Pilisborosjenőre. Az itt megalakított 
iskolás tánccsoportom sikeresen szerepelt 
több éven keresztül.

Mikor és milyen okból került Tápió-
györgyére? Milyen emlékei maradtak 
meg az első itt töltött napokból? Ho-
gyan sikerült a beiileszkedés? Milyen 
viszonyt ápolt az akkori tapasztaltabb 
kollégákkal, hogyan fogadta későbbi fi-
atalabb munkatársait?

Tápiógyörgyére 1970-ben kerültem, ide 
nősültem, abban az évben tudtak fogadni 
az iskolában. Az első napok benyomása az 
volt, hogy a gyógyszertárral szembeni té-
ren az akácfák alatt tehenek voltak kikötve, 
és a falu lakói az artézi kútnál  mosták a 
tejeskannákat. Nehezen szoktam meg, el-
vágyódtam vissza Budapestre, hiányzott a 
főváros, a színház, mozi, az esti nyüzsgés 
forgataga. Meghatározó volt maradásom-
ban, hogy idősebb kollégáim befogadtak, 
elláttak tanácsokkal, segítették munká-
mat. Később ezt igyekeztem tovább adni 
fiatalabb kartársaimnak is. Időközben meg-
születtek gyermekeim, Zita és pár évvel 
később Balázs. Feleségemmel, ki a helyi 
gyógyszertár vezetője, úgy láttuk, akkor 
tudjuk biztosítani a nyugodt családi hátteret 
gyermekeink szellemi és testi fejlődéséhez, 
ha maradunk. Jó döntést hoztunk, mindkét 
gyermekünk egyetemet végzett sikeres 
ember.

Tápiógyörgyén leginkább az úttörő-
szervező munkájáról ismerik. Még ma is 
sokan felemlegetik lelkes hozzáállását 
az akkori hivatásához. Hogyan lett úttö-
rővezető? Miből állt pontosan az ezzel 
kapcsolatos munkája? 

Az uttörővezetői munkát Bihari József 
igazgató úr kérésére vállaltam el. Általában 
mindenki menekült ettől a faladattól, mert 
csak a politikát látták benne, nem a gyer-
mekek  közösségformáló lehetőségeit, sza-
badidős tevékenységük kiteljesedését. Az 
új kihívás új feladatokat jelentett számom-
ra. Nagyon sok energiát, munkát fektettem 
ebbe a tevékenységbe annak érdekében, 
hogy minél több élményben, az ország tá-
jainak megismerésében részesüljenek a 
tápiógyörgyei gyerekek. Ezt nem lehetett 
lelkesedés nélkül végezni.

Az évenkénti vas-, rongy-, papírgyűj-
tés megteremtette az uttörőcsapat anyagi 
hátterét. A célom megvalósulni látszott. 
Sátrakat vásároltunk teljes felszereléssel, 
30 főt + vezetőket tudtunk táboroztatni. Az 
alsó tagozatosok a kastélykert romantikus 
részén táboroztak és az esti tábortűz-
nél nemcsak a gyerekek, hanem a 

Régi tanítványai jó szívvel gondolnak rá
Interjú Békeffy Pál biológia és kémia szakos tanárral
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Az interjút készítette: Németh Csaba

szülők is jól érezték magukat. Remélem, 
emlékeznek még rá. A felső tagozatosok-
nak Bükk-hegység egyik legszebb részén, 
Noszvajon ütöttünk tábort. Akik részt vettek 
benne, gondolom, felejthetetlen élmények-
kel gazdagodtak. Állandó táborunk Mátrafü-
red volt, Mivel úttörőcsapatunk híre eljutott 
más csapatokhoz is, szívesen cseréltek tá-
bort velünk. Így jutottunk el a Balaton mellé, 
Káptalanfüredre, Balatonszabadi-Sóstóra, 
Zamárdiba. Mindezt gyerekeink lelkes se-
gítő munkájával, a kollégák és Nagy Zoltán 
igazgató úr megértő támogatásával tudtam 
megvalósítani.

Mi maradt a legkedvesebb emléke az 
úttörőéletből? 

Nagyon nehéz választani. A vetélkedők, 
karneválok, úttörőavatások, kirándulások, 
táborok hangulatát visszaidézve azt hiszam, 
az akadályversenyek a legemlékezeteseb-
bek. Az  arra való készülődés, a bográcsos 
főzések, a számháborúk győzteseinek 
öröme felejthetetlen. A harminc-negyven-
ötvenévesek, nem tudom, mesélnek-e él-
ményeikről gyerekeiknek, az őrsi-, rajfog-
lalkozásokról, akadályversenyekről, közös 
főzésekről, számháborúkról, kerékpártúrák-
ról az újszászi, szilvási, farmosi erdőbe. A 
most iskolás korúk nem részesülnek ilyen 
élményekben. Igaz, nagyot változott a világ. 
De hiszem és vallom, hogy értelmes, vonzó, 
érdekes közösségi programokkal szebbé, 
teljesebbé tehetnénk gyermekeink életét.

Napjainkban, jóval túl a hivatalos 
nyugdíjkorhatáron, még mindig aktívan 
tevékenykedik, óraadó tanárként dolgo-
zik az általános iskolában. Hogyan fej-
leszti magát, miből merít ehhez erőt?

A gyerekek szeretete,  tantárgyaim iránti 
elkötelezettség arra kötelez, hogy óráimra 
most is lelkiismeretesen készüljek. Öröm-
mel töltenek el volt diákjaim visszejelzései, 
hogy hasznát veszik az itt tanultaknak. Ta-
nításomba beépítem az interneten található 
kémiai tananyagokat, animációs bemutató-
kat, biológiából pedig a növények, állatok 

életét bemutató filmeket. Ma már nem elég a 
tankönyvi anyagot megtanulni, a több hely-
ről szerzett ismeretekkel megalapozottabb 
tudásra tehetnek szert. Igyekszem diákjaim 
figyelmét ráirányítani az interneten találha-
tó tanulást segítő hasznos információkra. 
Gyakran hangoztatom, ha igényes vagy a 
tanulásban, igényes leszel a munkádban is.

Hogyan tudja kezelni az oktatási kör-
nyezetben évtizedek alatt megváltozott 
viszonyokat? Mit üzen az újjonnan felnö-
vekvő tanárgenerációknak?

A mai rohanó világban a megváltozott 
viszonyok között az iskola is keresi helyét, 
igyekszik megfelelni a különböző irányok-
nak, elvárásoknak, követelményeknek. 
Azonban ne feljtsük el, hogy bármilyen 
irányzat is jön, az oktatás és nevelés kulcsa 
a pedagógus. Azt szoktam mondani, az in-
gaóra kilenghet balra és jobbra is, de végül 

középen áll meg. Következetesség a peda-
gógiai munkában, igényesség magammal 
szemben, a tanítványaim segítése, meg-
becsülése, az értük érzett felelősség szem 
előtt tartása a legfontosabb. Ezek határoz-
ták és határozzák meg munkámat.

Mivel tölti szabadidejét napjainkban? 
Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

A gyógyszertár ügyvitelének segítése 
mellett gyakran kerékpározom. Tápiógyör-
gye környékének minden szeglete iskolai 
emlékeket idéz bennem és olyankor ott 
hallom körülöttem a vidám, gondtalan gye-
rekzsivajt. Jó lenne, ha midez újra megva-
lósulhatna. Terveim már szerények. Addig 
vagyok boldog, amíg munkahelyemnek, 
családomnak szüksége van rám.

Köszönöm  a beszélgetést!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGBEN
2014. augusztus 25-29-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje:
Hétfő: 8:00 Szociális otthon szűrése
Kedd: 8:00 – 14:00
Szerda: 12:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 14:00
Péntek: 8:00 – 14:00
A tüdőszűrés helye:
ZENEISKOLA TÁPIÓGYÖRGYE
A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT! Panasz nélkül is lehet beteg. A 
vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT AZ 
ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZ-
ZA MAGÁVAL.
40 ÉV FELETTIEK SZÁMÁRA A SZŰRÉS INGYENES (lelet 
kérése esetén 1700 Ft költségtérítési díj); 40 ÉV ALATT TÉ-
RÍTÉSKÖTELES (1700 Ft), CSEKK a helyszínen KÉRHETŐ.

14-18 éves kor közötti fiatalok részére ingyenes, abban az 
esetben, ha rendelkezik az alábbi dokumentumokkal:
- Érvényes iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutaló
- Szülői vagy gondviselői beleegyező nyilatkozat
- Érvényes személyigazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya
Amennyiben a leletre is szükség van, azt saját névre kitöltött 
felbélyegzett (postakész) válaszboríték ellenében három hé-
ten belül postán megküldjük.
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A 2013/14-es futballév befejeződött, kü-
lönböző korosztályos csapataink számá-
ra véget értek a küzdelmek. Megkezdő-
dött a „futball nyári szünet”, ami tekintve a 
2014/15-ös bajnokság küzdelmeinek kez-
detét (2014.08.17.) és az induló kupa küz-
delmek időpontját (2014.08.10) rövid lesz,  
sokáig nem maradunk labdapattogás nélkül. 

De egy szusszanásnyi szünetet minden-
képpen kell tartanunk, már csak azért is, 
hogy átgondoljuk az elmúlt egy év történé-
seit, értékeljük a csapataink szerepléséről 
kiállított bizonyítványt, és az új tervek ké-
szítése során olyan célokat jelöljünk meg, 
amely egyesületünk fejlődését is tovább 
szolgálja. 

Amint az ismert, az elmúlt bajnokságban 
négy csapat  versenyeztetését kellett megol-
dani, négy különböző bajnokságban. Után-
pótlás csapataink a Bozsik-program az U14-
es és az U21-es bajnokságban szerepeltek,  
valamint a felnőtt csapatunk versenyezteté-
sére került sor. Szurkolóink láthatták, hogy 
az U21-es csapatunk sajnos csak ritkán 
tudott előmérkőzést játszani a felnőtt csapat 
előtt, döntően azt is csak akkor amikor pá-
lyaválasztók voltunk. Ennek a rendszernek a 
problémáiról ezeken az oldalakon már több-
ször írtam, ezt most ismételten nem részle-
tezném. Egy dolog biztos, ez a megoldás 
nem volt egy szerencsés döntés a PMLSZ 
részéről. Összességében kijelenthetjük, 
hogy a kitűzött minimális céljainkat teljesí-
tettük, hiszen felnőtt csapatunk a 4. helyen 
végzett, U21-es csapatunk az ősz során 
kvalifikálta magát a kiemelt bajnokságba, 
így a legjobbak között szerepelhetett, és 

szerzett 6. helyet, az U14-es  és a „Bozsi-
kos” csapatoknál kialakult egy stabil mag, 
akikre  a jövő építésénél is számíthatunk.

De legyünk kellően önkritikusak is és vall-
juk be, hogy főleg a felnőtt csapat szereplé-
sénél van egy kis hiányérzetünk. Noha el-
lenfeleink közül nagyon sok csapat szívesen 
elfogadná helyezésünket….. Igaz, minden 
évben nem lehet bajnokságot nyerni, de azt 
látni kell, hogy a dobogós helyezés végig a 
kezünkben volt, sőt reális esélyünk volt a 2. 
helyre is, végül kapaszkodnunk kellett a 4. 
hely megtartásáért is!!!  A szakmai stáb és 
az egyesület vezetése objektíven és kellően 
önkritikusan   értékelte a helyzetet, ahol a 
vétett hibáink is felszínre kerültek,  sok-sok 
egyéb hátráltató körülmény mellett, amiből 
tanulnunk kell.

Az előzőekben említett csapatok szerepel-
tetése (több mint 70 sportoló versenyezteté-
se) az elvárandó  eredmények figyelembe 
vételével – amint azt már többször leírtam – 
ebben a bajnoki évben is csak nagy nehéz-
ségek árán volt megoldható. Önkormány-
zatunknak ez úton is szeretnék köszönetet 
mondani, hogy az egyesület  működésének 
alapfeltételeit biztosította, és remélhetőleg 
eztkövetően is biztosítani fogja. Az egészen 
biztos, „hogy Önkormányzatunk támogatása 
nélkül ez az írás nem jöhetett volna létre”, 
köszönet érte még egyszer. Viszont nem 
dőlhetünk hátra, mert az előzőekben leírtak 
ellenére továbbra is komoly forráshiánnyal 
küzdünk. Ismételten meg kell állapítani, 
hogy a  hiányzó forintok pótlásához  a forrá-
sok előteremtése egyre nehezebb. 

Pályánk infrastruktúrájának fejlesztése 
terén sajnos 2-3 hónapos elmaradásban 
vagyunk.

Törzsszurkolóink előtt ismert, hogy a 
TAO-s pályázat keretében 2015 első fél-
évében szeretnénk a versenypályánkat újjá 

építeni egy önműködő öntözőberendezés 
beépítésével. Ezzel az az áldatlan helyzet 
kerülne megszüntetésre, hogy egy csapa-
dékos időjárás  következményeként  mér-
kőzések elhalasztását kelljen a jövőben  
kezdeményeznünk. A kivitelezési tervek 
elkészítőjétől kértük, hogy a tervezett kész-
ségfejlesztő pálya talaját is rendezzék el a 
végső formába, hogy a füvesítést megkezd-
hessük. Végül is hiába vártunk a kivitelező 
cég szóbeli ígéretének megfelelően a kivi-
telezés megkezdésére, ez sajnos elmaradt, 
így saját magunk fogjuk a pálya hiányzó 
munkáit befejezni. A füvesítést viszont cél-
szerű csak szeptember végén elvégezni, így 
ez a pálya (sajnos) csak 2015 tavaszán ke-
rülhet használható állapotba. 

A következő bajnoki év pénzügyi és csa-
patépítési tervezése ezen sorok írása alatt 
van folyamatban. Sajnos maradéktalan op-
timizmussal pillanatnyilag nem tekinthetünk 
a jövőbe, mert ahogyan az előzőekben ír-
tam, költségvetésünk  több helyen is lyukas, 
amelynek befoltozására ma még maximum 
ígéreteket látunk. Csak remélni tudom, hogy 
valahogyan összekaparjuk a szükséges fo-
rintokat és legalább az elmúlt évhez hason-
ló nívójú csapatok versenyeztetését  tudjuk 
biztosítani a következő bajnokságra is.

Kedves Sportbarátok,  szeretném ezúton 
is megköszönni minden szurkolónknak a 
buzdítást, azt a sok segítséget amelyet 
egyesületünk működésének biztosítása ér-
dekében tettek, amely hozzájárult a bajnok-
ság sikeres  befejezéséhez.

Egyben szeretném kérni a jövőbeli fel-
adatok sikeres leküzdéséhez mindenki se-
gítségét, akinek a györgyei futball fontos és 
a jövőben megyei szinten továbbra is nívós 
mérkőzéseket szeretne Tápiógyörgyén látni.

Kedves 
szurkolóink

Hajnal József

A 2013-14-es szezon befejeztével el-
mondhatjuk, ismét mozgalmas idényen 
vagyunk túl. NB II-es csapatunk a tizedik, 
Megyei I. osztályú csapatunk a kilencedik 
helyen zárta a küzdelmeket. Nagy csatá-
kat vívtunk az év folyamán, jártuk az or-
szágot, és sok-sok helyről látogattak el 
hozzánk is jobbnál jobb játékosok, akikkel 
büszkén vettük fel a versenyt. Külön örö-
münkre szolgált, hogy egy Világbajnoki 
Ezüstérmes, Európa Bajnok sportolóval, 
Kriston Zsolttal is játszhattunk, aki idén 
Újhartyán csapatát erősítette.

A következő idényben is szeretnénk 
két csapatot indítani, és a bajnokságok 
indulásáig a nyári időszakban is készü-
lünk, folytatjuk az edzéseket. A gyerek-
edzések az iskolakezdés után ismét meg 
lesznek hirdetve, szeptemberben ki fogjuk 
plakátolni a részleteket és a pontos idő-
pontokat az iskolában.

Örömünkre szolgált, hogy az Iskolától 
felkérést kaptunk a május 30-án megtar-

tott gyereknapi rendezvényen való rész-
vételre. A tornateremben nagy érdeklődés 
mellet rendeztünk pingpong versenyt. 
Összesen harminchárman neveztek, há-
rom korcsoportot indítottunk. Az alsós 
fiúk, felsős fiúk, és lányok vívtak sportsze-
rű, és nagyon izgalmas mérkőzéseket.

Eredmények: Lányok: I. helyezett: 
Lesták Fanni, II. helyezett: Ohnsorge 

Nóra, III. helyezett: Nagy Cintia. Alsós 
fiúk: I. helyezett: Megyes Martin, II. he-
lyezett: Molnár Márk, III. helyezett: Varró 
Dominik. Felsős fiúk: I. helyezett: Petro-
vics Dávid, II. helyezett: Szabó Tamás, III. 
helyezett: Vágány Dániel

A helyezetteknek és a résztvevőknek 
gratulál a TASK vezetősége!

TASK hírek!

Mohácsi Bence



A Tápió Völgye Közhasznú Alapít-
vány támogatásával megalakult „Futó-
klub” idén tavasszal ismét megmérette 
magát több alkalommal is. Elsőnek áp-
rilis 13-án Budapesten a Vivicitta 7 és 
21 km-es távjain léptünk a versenyek 
„mezejére”! Lovas Bence és József 
tagjaink először élhették át azt, amikor 
egyszerre több ezer futóval rajtolnak 
el. Ez doppingolóan hatott rájuk, mert 
mindketten remek idővel értek célba.

Május 11-én a Tárnoksprint Egye-
sület meghívására csapatunk 14 fő-
vel vett részt a X. tárnoki tófutáson. 
Klemné Zabó Ágnes tárnoki futónagy-
követ felajánlása alapján a gyermek 
indulóink ingyen nevezhettek a ver-
senyre. Hárman 2,7 km-es távon vág-
tak neki az esőtől vizes tóparti fűnek. 
Itt Megyes Martin a 10 év alatti fiú 
kategória 55 indulója közül mindenkit 
megelőzve az első helyen végzett! Ju-
hász Máté 11., míg Juhász Lídia a lá-
nyok között a 48-ból 15. lett.

Ezt követően a 6,5 km-es távon tíz 
györgyei futó indult, ahol a 14 év alatti 
fiú kategóriában Varró Lackó 5., Mol-
nár Milán 6., Lovas Bence 10., Molnár 
Márk és Vágány Dani a 15-16. helyet 
szerezte meg a szintén népes me-
zőnyben.

Lesták Fanni, lelkes tagunk a 14-18 
év közötti lány kategóriában 3. lett. 
Ezzel is öregbítve a györgyei futók hír-
nevét. 5 felnőtt futónk a 6,5 és a 26 
km-es távon tisztes helytállással, a 
legnagyobb nem tárnoki különítmény-
ként mutatott példát először kitartás-
ból, majd az egymásért szurkolásból.

Hazafelé indulva megállapítottuk, 
hogy a csapat 2 dobogóval és számos 
jó eredménnyel, remekül teljesített. 
Nemcsak egyen pólóval, de egy igazi 
csapatélménnyel lettünk gazdagab-
bak. Köszönet ezért a tárnoki futótár-
saknak. Hálából mi is meghívtuk őket 
a III. Falunapi futóversenyünkre. Re-
méljük eljönnek!

A május további versenyeket ho-
zott. 1 fő futó és 1 fő biciklis induló-
val részt vettünk a Tápió felsőrészén 
tevékenykedő Tápiómenti Tömegsport 
Alapítvány által május 24-én rendezett 
Tápió-maratonon. Itt a leghosszabb 42 
km-es távot teljesítettük. Mivel a Klub 
több tagja egyben györgyei zenekaros 
is, így fellépés miatt csak a jelképes 
részvétel és a tisztes helytállás jutott 
nekünk.

Júniusban Kecskeméti Mercedes 
futáson igazi forróságban futott Lovas 
Bence és Józsi egy „kellemes” 10 kilo-
métert. Aztán lelkes és bevállalós csa-
patunk 21-én úgy gondolta, hogy elég 

az állandó „jólnevelt” futásokból. A 
györgyei síkot és focipályát felcserél-
né valami extrémebbel. Így fogtuk ma-
gunkat és elindultunk Nyáregyházára, 
ahol a Motocross pályán került meg-
rendezésre a Brutálfutás 3.0. Ez egy 
nehezebbnél, nehezebb akadályokkal 
telitűzdelt 7 km-es megmérettetés volt. 
A futók igazán kipróbálhatták magukat 
a vizes-árok dagonyájában, a szöges-
drótos kúszópályán, álcahálók alatt, 
szalmabálák között és fölött, füstkam-
rában, sármedencében, mezítláb elraj-
tolva a királydinnyék között, s mindezt 
dombról le-fel, erdőben oda-vissza fut-
va! Nagy élmény volt, amelyről a ké-
pek is beszélnek.

De ahogy a beszámoló a tavasz-
ból belenyúlt a nyárba, úgy az újabb 
versenyek már itt vannak az ajtóban. 
Mikorra az újság megjelenik, már túl 

leszünk a hortobágyi délibáb-futáson, 
ahol a már tavaly is részt vett csapat 
ismét dacol a tűző nappal és a kegyet-
len hőséggel. És amint hazaértünk itt 
lesz a III. Falunapi futóversenyünk. 
Hazai pályán mozogva, bízunk a klub 
szokásos jó szereplésében.

Ősszel pedig újra „brutálkodunk” 
Pesten a népstadion lépcsőin és alag-
útjaiban. A nemzetközi fél és teljes 
maratonon. Szóval derekasan végre-
hajtandó terveink vannak a jövőre.

Hogy ezt teljesíteni tudjuk továbbra 
is edzünk rendszeresen. Minden csü-
törtökön és vasárnap a focipályán és 
keddenként alkalmasint a Gáton. De 
az igazi nagy hőségben a falunap után 
3 hét pihenés következik majd. Addig 
is szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt és „futóbolondot” az edzéseinken!

JÚLIUS 15. OLDALKözélet, hírdetés

2014 tavaszi 
„Futó-klub” élet 

Molnár Zsolt
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(folytatás a címlapról)
Tápiógyörgyei részről Tóth Tibor, Palla 

Zoltán, Csató János, Ulvicky Attila, Kiss 
András, Eszes György, Mohácsi Gábor, 
Szűcs László, Varga István, Tóth István, 
Czapkó Róbert és Komlós Miklós alkotta a 
keretet, ami rövid idő alatt egy fővel csök-
kent, mert Komlós Miklóst „villám igazolás-
sal” a válogatotthoz kölcsön adtuk, lévén a 
tervezett kapusuk nem tudott Tápiógyör-
gyére jönni. A baráti és szívéjes fogadtatást 
követően került sor a mérkőzésre. Élmény 
volt testközelből látni azokat a korábbi já-
tékosokat, akikért korábban rajongtunk, 
és akkoriban sok élménnyel ajándékozták 
meg a labdarúgás szerelmeseit. A kezdő 
csapatok a következőképpen álltak fel:

Válogatott: Komlós, Détári, Jenei, Váczi, 
Polonkai, Hamar. Tápiógyörgye: Ulvicky, 
Tóth T. Csató, Kiss, Palla, Mohácsi,

A kétszer 30 perces mérkőzés első fél-
ideje 0-0 döntetlent hozott, majd a máso-
dik félidő 10. percében kaptuk az első gólt, 
amelyet további öt követett, így végül a vá-
logatott 6-1 arányban győzött. 

De ahogyan mondják, a legfontosabb 
nem az eredmény volt, (persze lehetett 
volna szorosabb) hanem az, hogy sor ke-

rülhetett Tápiógyörgyén erre a mérkőzésre. 
A teljesség igénye nélkül néhány gondolat:  
Zámbó Sándor majd hetven évesen is na-
gyon jól bánik a labdával, Döme nem vélet-
lenül lett világválogatott, Váczi Zoltán még 
mindig nagyon jól cselez……  

A mérkőzést követő „harmadik félidő” so-
rán vendégeink nagy megelégedéssel és jó 
étvággyal fogyasztották a bográcsban főtt 
csülkös pacal pörköltet, ami a Barátikör jól 
bevált receptje alapján készült.

A baráti beszélgetés során sok minden-
ről szó esett, többek között nem vetettük el 
annak lehetőségét sem, hogy az Old Boys 
Válogatottat egy nagypályás mérkőzésen 
is vendégül lássuk.

Ez úton is szeretnénk még egyszer meg-
köszönni, az Old Boys Válogatottnak, hogy 
Tápiógyörgyére jöttek és játszhattunk elle-
nük egy felejthetetlen mérkőzést.

Magyar válogatott labdarúgók Tápiógyörgyén

VANCSIK LÁSZLÓ
(+36 20 662-7192)

Víz-gáz-fűtésszerelés 
tervezéstől

a kivitelezésig.

Cirkó, tűzhely, konvektor készülékek javítása, 
karbantartása és beüzemelelése.

Tápiógyörgyén ingyenes kiszállással és 
ingyenes felméréssel!

Csatorna szerelése ásással, anyaggal és
helyreállítással 2500.-/fm.

A csatorna szerelésre garanciát vállalok!

Hajnal József
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                   Tápiógyörgye, Táncsics M. út 62.   
                   Tel.: 06-53-383-085  

                         06-20-613-2093                                TÁPIÓ TÜZÉP 
                                    web:  www.tapiotravel.hu 

 

TÜZIFÁJÁT MOST VEGYE MEG! 
Tölgy és bükk hasítva, kályha készen    2700Ft/mázsa 

Akác hasítva, kályha készen               2800Ft/mázsa 
 

Kínálatunk: 
Szürke térkő: 1900/m2 
Kerti szegély:  480ft/m 
Homlokzati hőszigetelő rendszer, világos színű nemes vakolattal számolva : 
1700ft /m2 
Kéménytégla, Fedlap és Ajtó
Vasanyag, zártszelvény 40x40x2: 
3800ft  
Térháló 10m2: 4500ft 
Tetőléc: 100ft/m 
Deszka: 10, 12, 15cm széles 
620ft/darab ártól. 
Zalukő: 250ft 
Mész, mészpótló, alapozók. 1L: 
2000ft 
Szóródó áru (sóder, homok, kavics) 
Zsákos anyag (beton, vakolat, 
padlopon, ragasztók) 
Szigetelés (Hungarocell 1-10 cm-ig, 
szigetelőlemez) 

Szegélyek, szalagok, hálók 
Fűrészáru, 62000ft/m3   
 I. osztályú borovi lambéria: 
1800/m2 
Faanyagok méretre vágása, 
gyalulása, pácolása 
Téglák km: 65ft/db.- 
Szeg, csavar 2200ft/doboz 
Tetőfóliák, üvegszövet 
OSB lapok 6mm-es 3000ft/tábla 
Oromszegély, falszegély, vápalemez

Vállalunk bontást, sitt szállítást billenős teherautóval homok és 
földszállítást. 
Kiszállítás Tápiógyörgyén 7,5 tonnás autóig 1000ft/fuvar. 

11 Tonnás autóval 2000ft/ fuvar. Daruzási díj 700ft. 
 
Megrendelheti áruját telefonon: 06-53-383085,  ill. 06-20-613209        
Személyesen:Táncsics M. út 62 szám alatti telepünkön.  (Tápiószelei 
úton,közvetlenül a temető előtt.) 
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 

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

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

 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS 

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL 
 

Helyi képviselőnk: 

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

06-20/375-90-23 
 

Anyakönyvi ügyintézés 

Özvegyi nyugdíj ügyintézés 

Temetőgondnokság 

 

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET 

ÉJJEL-NAPPAL 
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Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik férjem
Nagy Andor
(1926 - 2014)

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

mély gyászunkban osztoztak.
Köszönettel:

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
illetve Varga Viktornak és munkatársainak, akik 

szerető Férjemet, Édesapánkat és Fiunkat,
Lévai Bélát

(1961 - 2014)
utolsó útjára kísérték és a temetésén részt vettek, 
sírjára a megemlékezés koszorúit és virágait elhe-
lyezték, mély fájdalmunkban osztozkodtak velünk.

„Itt éltem én is köztetek, próbálgattam, hogy jó 
legyek. Vittem terhet, sok éven át, de nem hívtam 
soha a halált. Hogy mégis eljött? - hát Istenem, 

másképp nem bírt el énvelem. Ha hagytad volna, 
s még élhetek, most együtt dalolnék veletek!”
Köszönettel: Felesége, lányai és szülei

Köszönetnyilvánítás 
Fájó szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik elkísérték utolsó 
útjára 

Póczné Fehér Mária
(1961 - 2014)

szeretett feleséget, csodálatos éde-
sanyát, és elhelyezték sírjára a kegyelet 
virágait. Kérjük: pihenése legyen áldott, 

csendes és nyugodt.
Pócz Péter és lányai.

ELADÓ!
1,3 hektár szőlő-szántó 
eladó. A Szőlő út folyta-

tásában található.

Érdeklődni: 
Minden nap napközben

+36 70 935-4652
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