
Fa luújság
T á p i ó g y ö r g y e
XXIII. évfolyam 2. szám A község közéleti lapja 2014. május

Ízelítő a tartalomból:

Önkormányzati hírek
(2. oldal)

A tanév vége felé
közeledve
(10. oldal)

Befejezéséhez közeledik a 
szennyvízcsatorna hálózat 

építése
(15. oldal)

Vízügyi munkakörben a 
Tápió mentén

 (12. oldal)

III. Falunapi futóverseny
(14. oldal)

Dömők Pál valahai
kedves alakját idézzük

(8. oldal)

Hősök napi megemlékezés

Németh Csaba

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
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a Templomkertbe. Ünnepi szentmise 8:30
Megemlékező beszédet mond: Juhász Attila

Füleki Mihály (1887-1961) tápiógyörgyei katona (jobbról az első) társaival az első világháború éveiben

A magyar hősök emléknapjának 
eredete az 1917. évi VIII. törvény-
re vezethető vissza, amely arra 
kötelezett minden községet, hogy 
méltó emléket állítson elesett hő-
seinek. A jogszabály kimondta, 
hogy megfelelő módon kifejezésre 
kell juttatni és az utókor számá-
ra meg kell örökíteni a nemzet 
hősi halottainak kegyeletteljes 
tiszteletét. 1925. május 1-jén a 

honvédelmi miniszter hősök em-
lékünnepe elnevezéssel nem-
zeti ünneppé nyilvánította május 
utolsó vasárnapját. Nagyszabású 
rendezvénysorozat 1944-ben volt 
utoljára, 1945-ben még megemlé-
keztek a hősök napjáról, 1946-tól 
azonban elmaradtak a hivatalos 
megemlékezések. Az első és a 
második világháború hőseiről Ma-
gyarországon 1989. május 29-én 

emlékeztek meg ismét nyilváno-
san Szekszárdon. Az első állami 
rendezvényt 1990-ben tartották 
meg. A magyar hősök emlékének 
megörökítéséről és a magyar hő-
sök emlékünnepéről szóló 2001. 
évi törvény ismét a magyar hősök 
emlékünnepévé nyilvánította min-
den esztendő május hónapjának 
utolsó vasárnapját.



Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időszak is aktívan telt a telepü-
lés és az önkormányzat életében. Elfogad-
tuk a civilszervezetek támogatási kérel-
mét, mely vitákat gerjesztett, például hogy 
miért kap olyan sok pénzt a Sportegyesü-
let, amikor ők az ú.n. TAO programból is 
jelentős bevételre tehetnek szert, mint fut-
ball-egyesület. Miért kap magasabb támo-
gatást a Faluvédő Egyesület, amikor csak 
néhány aktív tagja van? És miért nem kap 
többet a Nyugdíjasklub? A Képviselő-tes-
tület a költségvetés keretében dönt arról, 
hogy éves szinten mekkora összeget költ 
a civilszervezetek támogatására. Nehéz 
igazságot tenni, de a következő évi költ-
ségvetés során lehet differenciálni az el-
végzett munka és vállalások alapján. 

Az év elején történt, és a Szőlő úton 
elkövetett nagy mennyiségű falopás bűn-
cselekményének elkövetése miatt indult 
eljárásban a nyomozás jelen pillanatban 
is folyik. Az eredményről és a tettesek ki-
létéről szeretnék minél előbb tájékoztatást 
adni. 

A Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány 
ügyében szintén folyamatban lévő nyomo-
zás vizsgálati stádiumban van, amennyi-
ben hivatalos értesítést kap önkormány-
zatunk az ügy lezárását illetően, arról is 
tájékoztatást fogunk adni.

Vita volt a szavazatszámláló bizottság 
tagjait illetően. A törvény és annak vég-
rehajtási utasítása egyedüliként a jegyzőt 
teszi felelőssé az SZSZB tagok személyét 
illetően, melyet tájékoztatásképp kell a 
képviselők elé terjesztenie. Képviselői in-
dítvány érkezett az előterjesztés megvál-
toztatására, olyan személyeket érintően 
akik nem is vállalnak ilyen jellegű felada-
tot. Ugyancsak képviselői előterjesztésre 
a településrendezési terv felülvizsgálatát 
és módosítását kezdeményezte a pénz-
ügyi és ellenőrző bizottság elnöke. Erre az 
ülésre meghívtuk az előző terv és szabály-
zat készítőjét, a PESTTERV Kft. ügyveze-
tőit. E beszélgetés során kiderült, hogy ez 
egy rendkívül nagy feladat, mely hosszú 
ideig tartana és mindent egybevetve közel 
10 millió forintjába kerülne a településnek. 
Jegyző úr jelezte az ülésen, hogy erre az 
összegre nincs fedezet az önkormányzat 
költségvetésében, azonban a polgármes-
ter feladatul kapta, hogy a költségvetés 
módosításával, átcsoportosítással találja 
meg e némely esetben néhány embert, a 
későbbiekben talán több embert érintő terv 
átdolgozásához szükséges forrást.

Közmeghallgatást tartottunk március 24-
én, melyre sok érdeklődő érkezett. Most is 
téma volt a csatorna építése, az iskola tan-
kerületi problémája, a strand működése, 
a közfoglalkoztatás és az egészségügyi 
ellátást érintő ügyek. Ezen az ülésen is 
érkezett lakossági felszólalás magánügye-

ket érintő földosztással, csatornabekötési 
díjak befizetésével, az utak helyreállításá-
val kapcsolatban. 

2014. április 28-án hallgatta meg a tes-
tület Nagykáta város rendőrkapitánya, 
Lajmer György rendőr-alezredes beszá-
molóját a település közbiztonságának 
állapotáról, ahol jelen volt Farkas Róbert 
helyi körzeti megbízott és Bárándy Sán-
dor, a tápiószelei rendőrőrs parancsnoka. 
Meghallgattuk az orvosok és védőnők ér-
tékelését az elmúlt időszak egészségügyi 
helyzetéről. Az ülésen a két háziorvos nem 
tudott megjelenni, de dr. Kalocsai Anna 
fogorvos és Dr. Altsach Rita gyerekorvos 
beszámolója, valamint a tavaly július óta 
nálunk dolgozó Győrné Balogh Mária vé-
dőnő értékelése is elhangzott az ülés fo-
lyamán. 

Meghallgatta a Képviselő-testület a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője, Juhászné Darvas Gyöngyi be-
számolóját is. 

2014. március 1-jétől április 30-ig a ta-
vaszi közmunka programon belül ötven főt 
foglalkoztattunk közmunkásként a telepü-
lés karbantartása érdekében. E lap hasáb-
jain keresztül is szeretném megköszönni 
becsületes munkájukat, melynek során az 
alábbi feladatokat oldottuk meg:
- tovább szépítettük a szelei úti temetőt;
- gallyaztunk a Temető úton és kitisztítottuk 
a temető hátsó, elhagyatott kerítésen túli 
részeit;
- összeszedtük a Sinka tanya-Téglagyár 
körüli szemetet, rendbe raktuk a 
„sittlerakó”-telepet, lekaszáltuk a vájkos 
gödör elhanyagolt részeit;
- a közútkezelő helyett legallyaztuk, leka-
száltuk a szelei utat, az újszilvási utat, a 
jászboldogházi utat;
- kézi ásással kicseréltük a strand-tábor 
területén működő közvilágítás tönkrement 
elektromos kábeleit;
- több alkalommal pótoltuk a csatornázási 
munkálatok során keletkezett átvágások, 
megsüllyedések helyeit; 
- rendbe tettük a járdákat a Vörösmarty, 
Deák Ferenc, Petőfi, Csárda, József Attila, 
Koltóy, Ady Endre utak mentén;
- elkezdtük a virágok palántázását;
- előkészítettük az ifjúsági tábort a diák-
csoportok fogadására;
- lekaszáltuk az elhagyott házak előtti te-
rületeket.

Valószínűleg sorolhatnám még, hogy 
mi mindent dolgoztak ezek az emberek 
a település érdekében, ha már olyan ne-
héz helyzetben vannak, hogy nem talál-
nak munkát. Sokan félreértelmezik, hogy 
mennyit keresnek ők egy hónapban. Ezért 
tájékoztatni szeretném Önöket, hogy nettó 
50 631 Ft munkabért kaptak. Legközelebb 
május 12-től vehetünk fel csökkentett lét-
számban közmunkásokat, akik foglalkoz-

tatása szeptember 30-ig fog tartani. 
Május elsején mindannyiunk örömére 

kinyitott a strand. Erről a hírről már egy 
kis szórólapon keresztül tájékoztattuk a la-
kosságot, és többen már ki is próbálták a 
medencéket. Májusban minden hétvégén, 
majd június 14-től augusztus 31-ig minden 
nap üzemelni fog. Tervünk szerint a hét-
végéken külön programokat szervezünk a 
gyerekeknek és a felnőtteknek, mint példá-
ul vízitorna, vizes versenyek és vízilabda. 
Szeretnénk, ha minél többen tudnának 
bérletet vásárolni, mert úgy jóval keveseb-
be kerül a strand látogatása.

2. OLDAL MÁJUSÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

Köszönet!

A Pokoltanya határában, a Sós út 
mellet található kőkereszt még a tavalyi 
évben megújult Kis Pál és fia Kis Norbert 
jóvoltából. Idén tavasszal önzetlen segít-
ségükkel felújították az újszilvási út – Sós 
út kereszteződésénél található kőke-
resztet is. Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzatának nevében köszönöm nekik 
segítségüket, mellyel egy újabb kedves, 
rendezett területtel gazdagodott települé-
sünk és térségünk.

Tisztelettel:
Varró István polgármester



MÁJUS 3. OLDALKözélet

Tápiógyörgyei lakosként, magyar állampol-
gárként úgy érzem, a számomra biztosított sza-
vazati jogommal élnem kellett és kell a jövőben. 
Egyfajta kötelesség, mely egyben felelősség is. 
Tudatos választóként igyekszem tájékozódni 
minél több forrásból. Ahhoz, hogy lelkiismere-
temnek legmegnyugtatóbb döntést hozhassak 
az elengedhetetlen, hogy érdeklődést és figyel-
met mutassak a közélet iránt országos és helyi 
szinten egyaránt. Tartozom ennyivel a gyerme-
keink, unokáink jövője érdekében.

Olyan pártra illetve képviselőre szavaztam, 
– és utólag úgy érzem, közvetlenül a választás 
után történtek is igazolták döntésem helyes-
ségét – akik felkaroltak és a felszínen tartottak 
olyan ügyeket, melyeknek tisztázásáért sem a 
kormánypárt, sem a legnagyobb ellenzéki pár-
tok nem kardoskodtak.

Mert a megszokott, elénk vetett gumicson-
tok helyett sokkal szívesebben és nagyobb 
érdeklődéssel vettem volna, ha az óriási ÁFA-
csalásokról kitálaló, volt NAV-os adóellenőr bi-
zonyítékainak, a földeket kormányközeli embe-
reknek és az ő családtagjaiknak kezére játszó 
földtörvénynek, vagy a kishantosi, Európában 
is egyedülálló biogazdaság – melyben húsz év 
munkája volt sok-sok hozzáértő szakember-
nek – könyörtelen, arrogáns, minden szakmai 
észérvet nélkülözve történő lerombolásának is 
legalább akkora nyilvánosság jutott volna, mint 
amennyit a húsvéti stadionavatásnak szenteltek.

Nem hallhattak vagy olvashattak ezekről he-
lyi szinten sem az emberek, mert a média igen 
kicsiny szelete – mely még nincs a hatalom 
ellenőrzése alatt – foglalkozott csupán a fenti 
ügyekkel. Blogok és hírportálok riporterein, új-
ságíróin kívül mások vagy szervilisségük okán, 
vagy mert fentről meg vannak félemlítve nem 
vették rá a fáradtságot. Helyi szinten sem be-
szélünk bizonyos kényes ügyekről, nincs valódi 
tényfeltárás a község lakói számára a Faluúj-
ságba írók részéről sem. Van, aki azért nem ír 
ezekről, mert az érdekei úgy kívánják, és van, 

aki azért nem, mert nem vállalja fel a nyílt konf-
rontálódást, a szembeszállást egy jól ismert ér-
dekkörrel szemben. Csak szájról szájra terjedő 
mendemondák szivárognak akár például a falu 
erdejének kiírtásáról, mely súlyos milliókat érő 
kárt okozott településünknek. A körülményeiről 
alig lehet valamit tudni. Ellenben az alapítvány-
nyal kapcsolatban – ahol rendőrségi nyomozás 
van folyamatban, tehát nem is szabad az ügy-
ről nyilatkozni a nyomozás lezárásáig – nagyon 
harciasan tudta vallatni a kérdező az alpolgár-
mester asszonyt, aki ráadásul az ügyben nem is 
érintett. Csak ködös maszatolásokra futja, vagy 
nem a dolgokban leginkább érintetteknek – akik 
egyébként a köz bizalmát élvező emberek – te-
szik fel provokatívnak képzelt kérdéseiket.

Nem elegáns az erdővel kapcsolatos ügyet 
olyan ember egyszemélyes projektjeként be-
állítani, aki – sajnálatos módon – már nem tud 
ezek ellen védekezni vagy elmondani a teljes 
igazságot. Mert a mendemondák arról szólnak, 
hogy más is aktívan közreműködött ebben és ha 
kimegyünk a helyszínre, láthatjuk, kinek állhatott 
ez még érdekében. Az is látható, hogy sok pén-
zébe fog majd kerülni az önkormányzatnak a te-
rület rendbetétele és az erdő újratelepítése. Ami 
azért nem lesz mindegy, mert a mi, helyi adók 
formájában befizetett pénzünkből lesznek kény-
telenek erre költeni. Tehát közpénz megy el rá, 
és ha már így kell történnie azt gondolom meg-
érdemelnénk, hogy megtudjuk az igazat.

Akik viszont mernének írni és felvállalnák az 
oknyomozó szerepét, nem kapnak teret abban 
a lapban, melynek neve FALUújság – tehát kö-
zel sem kizárólag egy szűk kör, néhány ember 
ízlését, politikai nézeteit és véleményét kellene 
tükröznie. Amikor csak néhányat kiemelve a sok 
közül azt olvasom, hogy karácsonyra egy nyíl-
tan antiszemita szerző, Tormay Cécile könyvét 
ajánlja valaki ajándéknak a fa alá és „Magyar-
ország kormánya senkit nem hagy az út szélén” 
címmel jelenik meg cikk, nem beszélhetünk 
elfogulatlanságról. Mert ezekkel szembemenő 

vagy különböző véleményeket csak nagyon-
nagyon ritkán lehet olvasni.

Pedig az emberek egész biztosan szívesen 
olvasnának új, más szemléletű írásokat is a 
szokásos szerzők körén kívüli személyektől. 
A közélet, a politika iránti közöny, ami jellemzi 
társadalmunkat – mint ahogy az a választások 
alatt mért alacsony részvételi arányban kifeje-
ződött – így átfordulhatna érdeklődésbe. Nem 
akarom megbántani azokat a szerzőket, akik 
rendszeresen oldalakon keresztül értekeznek a 
múltról és emlékeznek régen történt dolgokra de 
talán a jelenünkre, a jövőnkre kiható dolgok is 
megérdemelnének hasonló figyelmet.

„Nem értek egyet Önnel, uram de kész va-
gyok meghalni azért, hogy szabadon elmond-
hassa véleményét.” Senki nem kívánja termé-
szetesen a szerkesztőbizottság tagjaitól, hogy 
életük árán jelentessenek meg minél többféle 
véleményt. De azt gondolom, kötelességük a 
Voltaire soraiban megbúvó alapelvet saját ma-
gukra is vonatkoztatni.

Különösen kívánatos lenne ez az önkormány-
zati választások előtt, hisz helyben döntünk a 
közösségünk jövőjéről. Talán nagy érdeklődés 
mutatkozna egy nyílt vita iránt is, melynek so-
rán a polgármesteri tisztségért indulók a község 
lakói előtt, moderátor közreműködése mellet be-
szélhetnének programjukról, és válaszolhatná-
nak a lakók kérdéseire. Meggyőződésem, hogy 
nem fulladna érdektelenségbe és nagy előrelé-
pést jelentene abban, hogy a közt minél inkább 
vonjuk be a problémák megoldásába. Így vilá-
gosan és egyértelműen kiderülhetne, melyik 
jelöltnek vannak jó és hasznos elképzelései a 
jövőnket illetően, és nem minden pusztán azon 
múlna, kinek a csatlósai a leghangosabbak és 
tudják a leghatékonyabb módon befeketíteni a 
többi indulót. Mert közel sem biztos, hogy nekik 
van igazuk.

A demokrácia adta jogunk négyévente vá-
lasztani. Ilyenkor mindenkinek ugyanúgy egyet 
ér a szavazata és senkié nem megy kárba. 
Csak az számít tékozlásnak és pazarlásnak, ha 
valaki nem él ezzel a jogával. De akkor vállalja 
ennek következményeit.

Egy választás margójára

É. N.

A Faluújság terjesztésével kapcsolatban az 
elmúlt hónapokban többször is jogosan merült 
fel panasz a lakosság részéről. A decemberi és 
márciusi szám példányai több utcába nem ju-
tottak el, kisebb-nagyobb falurészek maradtak 
hosszú ideig terítés nélkül. Vannak olyan ingat-
lantulajdonosok, amelyek mai napig nem kapták 
meg az utóbbi számokat. A fenti problémával 
kapcsolatban tájékoztatni szeretném a lakossá-
got, hogy a lap terjesztése 2013. nyarától nem 
a szerkesztőbizottság feladata, annak kivitele-
zési módjába nincs beleszólása, ennél fogva 
felelősséget sem vállalhat a ténylegesen felme-
rülő hiányosságokért. A Faluújság kihordását a 
nevezett időszaktól fogva, költségtakarékossági 
okokra való hivatkozással, az önkormányzatnál 
alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak végzik, 
ezért a felmerülő mulasztások  ügyében a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához legyenek 
szívesek fordulni.

Faluújság terjesztése

Németh Csaba
főszerkesztő

Tisztelt szerkesztőség!
Kérem Önöket pár sorom közlé-

sére a helyi újságban! Ápril is 2-án 
Ceglédre utaztam kontrol vizsgálat-
ra Szolnok felől. A megszokott 4-es 
vágánynál vártam a vonatot. Egy ott 
dolgozó fiatal nő, aki a barátnőjéhez 
jött le az emeletről, mutatta, hogy a 
3. vágányra fog jönni a vonat. Mivel 
nem értettem, hogy nekem szólt-e 
a figyelmeztetés, rövid időn belül 
hozzám szaladt, hogy ismét jelezze, 
Szolnok felé a 3. vágányra jön a vo-
nat. Nagyon kedves volt tőle, mert ki 
tudja mi történt volna velem, ha nem 
szól. Ez bizonyítja, hogy vannak he-
lyesen gondolkodó, segítőkész fiata-
lok. Nagyon köszönöm Neki!

Tisztelettel:
Szpluvák Istvánné Tápiógyörgye 

Temetők...
 
Még a tavalyi évben arról értesítettük a la-

kosságot, hogy megegyezés van az egyházi 
fenntartású (Temető úton található) temető 
gondozása, karbantartása ügyében. Erről 
igyekeztünk gyorsan értesíteni a Halottak nap-
ja környékén ide látogatókat. Decemberben 
elkészítettük egy megállapodás tervezetet. Ez 
év márciusában egyeztetést kezdeményez-
tem a temetkezési vállalkozókkal és Kovács 
Attila plébánossal, hogy egységesen gondol-
kozzunk a temető fenntartása és ravatalozó 
használatáról. Itt elhangzott, hogy hamarosan 
döntés születik az egyházi temető jobb kö-
rülményeinek javítása érdekében. Az újság 
megjelenéséig még nem történt meg a megál-
lapodás elfogadása. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a gondnok, ezzel a hatalmas területtel 
rész munkaidőben, egyedül nem tud megbir-
kózni. Türelmüket kérjük, Önkormányzatunk 
készen áll a temető állapotának rendezésére.

 Varró István polgármester



Közéleti tevékenységet folytat-
ni, a köz ügyeiért dolgozni nem 
egyszerű dolog. Van, aki nagy 
lelkesedéssel belekezd, de mi-
után akadályokba, problémák 
sokaságába ütközik, elveszti len-
dületét, s inkább abbahagyja. Ta-
lán nem gondolta végig az elején, 
hogy mibe is vágta a fejszéjét. Az 
életnek eme nagyszerű területén 
munkálkodni nem kis feladat. Az 
ember nem tudja a munkahelyén 
hagyni, otthon is, és folyamato-
san a megoldandó gondokra kon-
centrál, töpreng, mert egyfolytá-
ban érzi a vállalt felelősséget. Aki 
igazán elkötelezi magát, az nem 
száll ki rövid időn belül, az – véle-
ményem szerint – addig folytatja, 
amíg, tudja, hogy képes tenni a 
közösségért, és érzi ugyanennek 
a közösségnek a támogatását. 
Képviselőink közül Józsa László 
az, aki már több mint két évtize-
de munkálkodik falunkért, a falu 
lakosaiért; s ezt nem tehette vol-
na meg, ha nem élvezi a község 
többségének bizalmát.

Ön már több mint 20 éve dol-
gozik a falu irányításában, hiá-
ba cserélődtek közben az Önt 
körülvevő emberek. Hogyan 
jellemezné a politikához – első-
sorban a helyi politikához – fű-
ződő viszonyát?

Valóban, több mint 25 éve 
veszek részt Tápiógyörgye kö-
zéletében. Koromnál fogva, én 
is a régi rendszerben szociali-
zálódtam. Mindezek mellett, és 
ellenére végig jártam a magam 
damaszkuszi útját. Magyarázat-
ként mondom, abban az időben 
(nyolcvanas évek vége, kilenc-
venes évek eleje) tömegével je-
lentek meg könyvek, 1956-ról, a 
deportálásokról, a málenkij robot-
ról, Recskről, Hortobágyról, nem 
beszélve Szolzsenyicinről. Ezek 
a könyvek nagy hatással voltak 
rám, feltárták, megmutatták a 
kommunizmus szörnyűségeit. 
Megtértem, először magamban 
majd néhány év múlva nyilvá-
nosan is. A diktatúrának persze 

voltak családi vonatkozásai is. 
A politikához, ezen belül a helyi 
politikához való viszonyomat kez-
detben az határozta meg, hogy 
igyekeztem megértetni a változá-
sok szükségességét, majd az ön-
kormányzatiság és a demokrácia 
lényegét.

Az elmúlt évtizedekben ka-
pott már hideget, meleget. Az 
emberek véleménye különbö-
ző. Az utolsó ciklus különösen 
érdekes ebből a szempontból. 
A kritikusai legfőbb indoka az, 
hogy Ön és három képviselő 
társa folyamatosan akadályoz-
za a Képviselő-testület mun-
káját, és így elsősorban a falu 
előrébb jutását. Ide tartozik 
például az utcanév változta-
tás ügye, a jegyzőkönyvekből 
is kiolvasható hosszadalmas 
költségvetési viták, vagy a 
gondozási központ kérdései. 
Ön mit gondol erről? Mennyire 
jogosak ezek a vádak?

Valóban kaptam, most is ka-
pom. Egyeseknek ez nagy él-
vezet. Én meg már lassan meg-
szokom. Nem túl sokra tartom 
azokat, akiknek nincs vélemé-
nyük, vagy nem merik azt el-
mondani. Magukban méricskélik 
hogy, ki mit mond majd, vagy 
nem méricskélnek semmit, egy-
szerűen hallgatnak. Mert hallgatni 
könnyű. Hogy mi akadályozzuk a 
képviselőtestület munkáját? Azért 
mert elmondjuk a véleményün-
ket? Azért mert egyes kérdések-
ben esetleg nem úgy szavazunk, 
ahogy illene? Egyébként tudom, 
hogy vannak ilyen „vélemények”, 
azt is tudom, hogy vannak, akik 
tudatosan, minden alap nélkül ezt 
terjesztik. Örülnék neki, ha valaki 
tudna egy konkrét példát monda-
ni arra, hogy mit akadályoztunk 
meg. Mi nem valósult meg miat-
tunk.

Hosszadalmas költségveté-
si viták? Igen, esetenként azok 
voltak. Baj ez? A sok vita ellené-
re a konyhai étkeztetés forgalmi 
adó elszámolása ma is enyhén 
szólva aggályos. Talán ma már 
Tápiógyörgye az egyetlen önkor-
mányzat, ahol a pénzügyek bo-
nyolítása, a könyvelés hagyomá-
nyos módon történik. Mintha nem 
lenne számítógép, informatika. 
Kispapírról nagypapírra, kézzel, 
talán még ceruzával is. Őszintén 
meg kell mondani, négy év és 
sok-sok vita és kezdeményezés, 
javaslat kevés volt ahhoz a szük-
séges változás meg történjen.

Utcanév változtatás? Ezt az 

ügyet elveszítettük. Hogyan és 
miért, külön történet. Majd más-
kor. Történelmi mértékkel néz-
ve, kis senkikről, a kommunista 
mozgalom periférikus alakjairól 
elnevezett utcanevek maradtak. 
Egyébként az utcanév változtatás 
törvényi kötelezettsége lett volna 
az önkormányzatnak.

Ezeket a vitákat a kritikusok 
folyamatosan párhuzamba állí-
tották az országos „nagypoliti-
kával”. Nem véletlenül emleget-
ték Önt és a már említett három 
képviselőtársát „fideszes” 
képviselőkként. Ezen vélemé-
nyek szerint nem szabad a két 
politikai síkot összekeverni, 
mert ilyen kis településen ez 
csak széthúzást eredményez, 
eltereli a figyelmet a fő helyi 
problémákról. Ön szerint lehet-
séges elkülöníteni az országos 
politikát a helyitől? Főleg azok 
után, hogy április 6-án nagyon 
hasonló országos eredmények 
születtek a négy évvel ezelőtti-
hez.

Összefügg-e, pontosabban 
szétválasztható-e az országos 
politika a helyi politikától? Sze-
rintem nem, pontosabban csak 
néhány esetben. Nézzük újra az 
utcák névváltoztatási ügyét. Az 
országos politikában a baloldal 
nem értett egyet a változtatásokat 
előíró törvénnyel. Meg kívánták 
őrizni a hajdani kisebb nagyobb 
kommunisták (Tanácsköztársa-
ság, nemzetközi kommunista 
mozgalom, 1956 árulói stb.) em-
lékét. A jobboldali pártok ezzel 
szemben azt mondjak, ezek az 
emberek nem voltak jelentős sze-
mélyiségek, nevüket a diktatúra 
megalapozásában, fenntartásá-
ban szerzett „érdemeikért” örökí-
tették meg utcanév táblákon. Mi 
Tápiógyörgyén ezen utóbbi véle-
ményt képviseltük. Nyíltan, nem 
susmusolva. A másik oldal nem 
akart utcanév változtatást, ők 
baloldali álláspontot képviseltek. 
Ezt ugyan nyíltan nem vállalták, 
e helyett a változtatás bonyolult-
ságát, költségeit hangoztatták. 
Mindezek után a jegyző előállt a 
farbával: a törvények ellentmon-
danak egymásnak, a testület bár-
hogy dönt törvényt sért stb. Most 
is határozottan állítom a változta-
tás senkinek egy fillérjébe nem 
került volna. Lényeges, jogkövető 
önkormányzat maradtunk volna. 
A két politikai sík tehát így kevere-
dik, át meg áthatja egymást. Pél-
dák sokaságát lehetne mondani.

Ugyanakkor az országos és 

helyi politika bizonyos mértékig 
szétválik akkor, amikor már az 
emberről beszélünk. Attól még 
senki nem lesz jó polgármester 
vagy képviselő mert szocialis-
ta vagy fideszes. Ugyanakkor 
itt is meg kell jegyezni, hogy a 
hovatartozás jelent, jelenthet 
értékrendbeli különbözőséget. 
Jelzésértékű lehet az is, hogy 
valaki őszintén „bevallja” politikai 
kötődését, vagy elsullogja azt. 
Itt szeretném megjegyezni, hogy 
a politikában nincs ún. független 
státus. Mindenkinek van politikai 
irányultsága. Legfeljebb nem vall-
ja be.

Ha valaki rendszeresen kö-
veti a település eseményeit, a 
Képviselő-testület üléseit, dön-
téseit, a Faluújságban megje-
lent írásait, akkor láthatja, hogy 
Ön mindig vállalja a kérdéseit, 
a véleményét. Ez persze sok 
embernek nem tetszik, meg-
kérdőjelezik a község iránti 
elkötelezettségét. Nem lehet 
egyszerű így dolgozni, hiszen 
ez lelkileg is megviseli az em-
bert. Mindezek ellenére miből 
merít erőt, mi motiválja? Ho-
gyan lehet feldolgozni az ilyen 
jellegű véleményeket?

Valóban az esetek nagy több-
ségében vállalom a véleménye-
met. A körülményektől függet-
lenül, pedig milyen csodálatos, 
békés, idillikus állapot lenne, ha 
az ember hallgatna, mosolyog-
va, kedélyesen nem mondana 
semmit. Mindenki tisztelné, osz-
tatlanul jó lenne a híre. Ha ilyen 
lennék, valóban nem osztanám 
meg a falut. Szükség se lenne 
rám. Hát nem vagyok ilyen, de 
a falut nem osztom meg. Hiszen 
a falu közössége politikailag 
ugyanúgy egységes, mint az or-
szág. Lásd az április 6-i válasz-
tásokat, miután minden szavazó-
körben elsöprő győzelmet aratott 
a FIDESZ-KDNP. Álságos lenne 
azt mondani, hogy ez a falu egy 
nem is ilyen, hanem amolyan 
falu.

A község iránti elkötelezett-
ség, hát ez egy bonyolult kérdés. 
Arra kérem a kedves olvasót, az 
alábbiakban ne Tápiógyörgyé-
re gondoljon. Hanem például 
Észak-Koreára. Nincs vita, nincs 
kérdés, nincs vélemény. A Nagy 
Vezér (Tanító stb.) akarata töret-
lenül érvényesül, valósul meg. 
Ugye milyen csodálatos? Tudjuk 
1989-90 óta ez már nem a mi 
világunk. Nekünk már akár más 
véleményünk is lehet. Tudja ezt 
egyáltalán mindenki? Részese 
vagyok a helyi politikai életnek, 
és hát esetenként ezzel- azzal 
felcímkéznek. Nem örülök 
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neki, de hát ez van. Annak sem 
örülök, ha mást címkéznek.

Az előzőekből következik az 
a tény, hogy a testületi üléseken 
a Polgármester Úr mellett Ön a 
legfőbb felszólaló. Társaiké el-
törpül az Önök hozzászólásai 
mellett. Rengeteg kérdése van, 
ahogy említettem, sokszor vitá-
ba száll. Mivel kevesebb a kép-
viselő, mint a korábbi években, 
így több a feladatuk, nagyobb a 
felelősségük. Nem kevés mun-
ka, hogy mindig naprakész 
legyen. Hogyan készül fel az 
ülésekre?

Valóban, az üléseken a képvi-
selők tekintetében a hozzászólá-
sok legalább 90%-át mi fideszes 
képviselők követjük el. Ennek szá-
mos oka lehet, pl. az ún. ellenzéki 
státus, személyes tulajdonságok 
stb. Örülök neki, hogy így van, 
nem hallgatag, csak a kezünket 
tornáztató valakik vagyunk. Meg 
kell mondani őszintén, nekem 
nagy előnyöm a nagy tapasztalat, 
mindemellett el kell olvasni az elő-
terjesztéseket, meg kell azokat ér-
teni. Sok esetben más irányba is 

tájékozódni kell, meg kell ismerni 
az emberek véleményét. Ez utób-
bi nagyon fontos.

Mit tart jelenlegi képviselői 
munkája legnagyobb eredmé-
nyének? Mi az, amit viszont 
nem sikerült megvalósítania el-
képzelései közül az elmúlt négy 
év során?

Legnagyobb eredmény? Talán 
kiábrándító, amit most mondok: 
egy képviselőnek ritkán lehetnek 
személyes nagy eredményei. A 
képviselő bizonyos esetekben 
döntéseket szavazatával legitimál. 
Más esetekben véleményével 
jó vagy rossz irányba befolyásol 
döntéseket, majd szavazatával 
legitimálja azt. Vagy ellene sza-
vaz, vagy tartózkodik, ekkor nem 
legitimál. Ez a képviselői munka 
lényege. Nagy eredmény például 
az, ha egy képviselő egy rossz 
döntést nem szavaz meg. Szá-
mos elképzelésem megvalósult, 
például a strand. Bár ez is késett 
legalább két évet. Megvalósulni 
látszik a szennyvíz csatorna. Ez 
több mint 15 éves munka ered-
ménye. Teljesen magánvélemé-

nyem, hogy jobban kéne örülni a 
megvalósulásnak.

Örülök, hogy a tápiószelei kis-
régió szennyvize az Illikébe folyik, 
így elkerüli Györgyét. Nem így 
indult. Örülök neki, hogy annak 
idején tőlem indult a javaslat, amit 
aztán többéves viaskodás után 
elfogadtak.

Mi nem valósult meg? A 
györgyei iskola még mindig nem a 
Nagykátai Tankerülethez tartozik, 
nem változtak meg az utcane-
vek, a pénzügy még mindig nem 
ismeri az informatikát, és lehetne 
folytatni.

A következő önkormányzati 
választásokig már nem sok idő 
van. Hosszú út áll Ön mögött. 
Lesz folytatás? Mit gondol, mit 
tartogat a jövő Ön és faluja szá-
mára?

Mit tartogat a jövő? Magam-
nak azt remélem, hogy koromnak 
megfelelő erőt és egészséget. Jó 
időjárást, esőt, amikor kell. Itt is 
sok a bizonytalanság, de hát ez 
rajtam és a családomon kívül kit 
érdekel.

A falu jövője már problematiku-

sabb. Valószínű többet kellene 
foglalkozni a jövőformálással. 
Elemezni kellene múltunkat, je-
lenünket, lehetséges jövőnket. 
Felmérni van-e, és milyen, mek-
kora szellemi kapacitás ebben a 
faluban. Látok rossz jeleket. Meg-
állíthatatlannak tűnik a népesség 
fogyása, az elöregedés. Vésze-
sen csökken a születések száma. 
Ismertek a migrációs mozgások 
kedvezőtlen következményei. 
Porlad a györgyei vagyon, 80-
85 olyan üres ház van a faluban, 
mely lassan, de biztosan halad 
az enyészet felé, az üresen álló 
további 100-150 ház mellett figye-
lemre méltó a lakottan elhanyagolt 
házak, porták nagy száma.

Tartok tőle, közös jövőnkkel 
nem foglalkozunk megfelelően. 
Sajnos nem vagyok e téren opti-
mista.

Köszönöm a válaszait, s kí-
vánok olyan történéseket a 
jövőben, amelyek okot adnak 
optimistábbnak lenni.

A nyugdíjbiztosítási szervek a biztosított 
kérelmére igazolást állítanak ki a biztosítá-
si kötelezettséggel járó jogviszonyokra és 
a jövedelmekre vonatkozóan. A kérelmező 
a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosí-
tási igazgatási szervnél kérheti a dokumen-
tum elkészítetését.

A társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló törvényben foglaltak alapján a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított 
(volt biztosított) kérelmére igazolást állít 
ki a biztosítási kötelezettséggel járó jogvi-
szonyokra és a keresetekre, jövedelmekre 
vonatkozóan a nyilvántartásába bejelentett 

adatokról.

Az igazolás kiállítását a kérelmező vala-
mennyi nyilvántartásba bejelentett adatáról 
vagy konkrét időtartamra, jogviszonyra vo-
natkozóan is kérheti. A kérelem beterjeszté-
séhez szükséges nyomtatvány a lakóhely 
szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatá-
si szervnél (Tápiógyörgye esetében Ceglé-
den, vagy Budapesten) kérhető. A kérelem 
is itt adható be.

Az így kapott igazolás akár a teljes nyil-
vántartott adatokról is szólhat, ugyanak-
kor nem egyezik meg a régi szolgálati idő 
igazolással, valamint nem azonos az azt 
felváltó adategyeztetési eljárással. E ket-
tőtől abban különbözik, hogy itt nincs mód 
felszólalásra, valamint a hiányzó adatok 
egyeztetésére, beszerzésére, valamint vi-
tatására. Ezen igazolással pusztán csak 
arról kapunk tájékoztatást, hogy a nyug-
díjszerv milyen adatokat tart nyilván. Azok 
helyességének vizsgálata nem tárgya az 
eljárásnak.

Ugyanakkor költség, idő és eljáráskímé-
lő lehetőség ez. Valamint jelenleg a köz-
szférában történő elhelyezkedéshez ezt az 
igazolást fogadják el munkaviszony igazo-
lásnak, illetve ez alkalmas a nyugdíj előtti 
munkanélküli segély igényléséhez is. 

Azoknak, akinek nincs még tervben, 
vagy elérhető közelségben a nyugdíj igény-
lése és csak arra kíváncsiak, hogy 2012-ig 
mi lelhető fel róluk a nyugdíjszerveknél, ez 
egy tökéletes lehetőség. Bátran ajánlom 
mindenkinek.

Kérelem a nyugdíjbiztosítás által 
nyilvántartott adatokra vonatkozóan

M. Zs.

Négy izgalmas politikai év áll a hátunk mögött. Beál-
lítottságtól függően értékelhetjük sikeresnek – sikerte-
lennek, de abban egyetérthetünk, hogy eseményekben, 
döntésekben, érzelmi hullámok tekintetében igencsak 
bővelkedtünk. A választókerület polgárainak jóvoltából 
volt alkalmam viszonylag közelről szemlélni és szerény 
lehetőségeimhez képest alakítani is az eseményeket. 
Mondhatom, hogy életem legtermékenyebb és legmoz-
galmasabb időszaka volt ez a választási ciklus. 

Törekvésem volt mindig úgy dönteni és tetteimet úgy 
irányítani, hogy választóim bizalmát teljességgel meg-
szolgáljam. A képviselt településeken való sok-sok emlé-
kezetes találkozásban és megjelenő forint milliárdokban 
is mérhető ez a szolgálat. Ez az időszak lezárult, s most 
április 6-án újabb bizalmat kaptam, amelyet remélem az 
előzőekben szolgáltam meg. A választási kampányban 
igyekeztem az ellenfeleket maximálisan tisztelve, kizáró-
lag a saját programunk ismertetésére szorítkozva sebe-
ket nem ejteni, hogy a további őszinte együttműködésnek 
meg tudjam teremteni a lehetőségét. A kampány lezárá-
saként engedje meg, hogy köszönetet mondjak Önnek 
és településének az utóbbi hetek politikai aktivitásáért, a 
közügyek iránti érdeklődéséért, a haza iránti kötelesség 
gyakorlásáért. 

Külön köszönettel tartozom azoknak, akik az én újjává-
lasztásomat aktív támogatásukkal, vagy fontos szavaza-
tukkal elősegítették. Igyekszem viszonozni mindezt, hisz 
törlesztendő adósságnak tartom, amit az én előmene-
telem érdekében Önök a támogatással kiróttak. Kérem, 
adja át azoknak is köszönetemet, akik a különféle bizott-
ságokban egész napon át tették a dolgukat, fáradságuk, 
úgy hiszem, nem volt hiábavaló. 

Az izgalmas perióduson túljutva azt kívánom, hogy a 
következő négy évben legyen kölcsönös előnyökkel járó 
az együttműködésünk, szolgáljuk együtt települése és a 
térség további felemelkedését.

Tápiószentmárton, 2014. április 8.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelettel: Czerván György

A kép illusztráció



Nemcsak mi, tápiógyörgyei hívei, 
de a régi váci egyházmegye katoli-
kus közösségei, Csongrád város idős 
korosztálya, élő hívei, barátai idézik 
felejthetetlen alakját, papi szolgála-
tának nagy eseményeit, a Boldog 
Asszony éve (1947–48) emelkedett, 
egyháztörténetilg is kiemelkedő nagy 
rendezvényeit. Pálos Frigyes pré-
post, kanonok, múzeumigazgató által 
2013-ban kiadott „A 120 éve született 
Mindszenty József bíboros, herceg-
prímás és a Váci Egyházmegye kap-
csolata” című könyvben részletesen 
ír Szolnoky János csongrádi esperes-
plébános ottani tevékenységéről. Is-
merve szónoki képességeit, szerve-
ző készségét, képességét a bíboros 
hercegprímás és Pétery József váci 
püspök úgy döntött, hogy a Tiszai 
Mária Napok százezreket megmoz-
gató rendezvényeinek szervezését 
Szolnoky Jánosra bízzák. Nem csa-
lódtak, mert Szolnoky János addigi 
csongrádi tevékenysége, népszerű-
sége, lelkigyakorlatos szónoklatai-
nak felejthetetlensége, jótékonykodó 
kezdeményezései nem várt sikerrel 
jártak. Maga a bíboros-hercegprímás 
csodálkozott azon, hogy a Csongrád 
környéki városok, falvak népét az ün-
nepi, nagy szentmisére, az éjszakai 
ájtatosságra, búcsúi körmenetre és 
a Tiszán tartott éjszakai hajói szent-
ségimádásra ilyen nagy számban 
sikerült mozgósítani. Ez akkor és ott, 
nem messze a második világháború 
szomorú eseményeitől és közel az 
egyház tevékenységére lecsapó, azt 
lehetetlenné tevő hatalmi tébolyra, 
csak Szolnoky János esperes-plébá-
nosnak sikerült. Abban a szerencsé-
ben részesültem, hogy Vác-kanonoki 
otthonában egy délelőttön át fogadott 
Pálos Frigyes prépost-kanonok úr 
és mindent elmesélt, ami kapcso-
latos volt az általa is nagyrabecsült 
Szolnoky Jánossal.

 Ezt az említett könyvbe le is írta. 
Idézem a könyvből, mert eddig eze-
ket csak hallomásból tudtuk, a mel-
lette szolgáló györgyei káplán pedig 
évekkel ezelőtt azt írta nekem, hogy ő 
semmi érdemlegeset nem tud mon-
dani Apát Úr szolgálatáról, kérdez-
zem meg, az akkor még élő,  Anna 
nővért.

 Pálos Frigyes: „1945. Az ostrom 
alatt elárvult csongrádi plébánia ta-
vaszutóján, mint már korábban leír-
tam – új plébánost kaptak Szolnoky 
János személyében. Ő maga, mint 
Pesterzsébet – Szabótelepi plébános 
élte át a főváros  ostromát. Édes szü-
lei 10 gyermeke közül – emlékezé-
sem szerint – ő, a nyolcadik, lett pap. 
Szociális érzékenységű, mindenki 

számára nyitott, és mindenütt építő 
készségű buzgó papi ember volt. Két 
hónapon belül már felmérve feladata-
it, otthon volt Csongrádon. Levelet írt 
szemináriumunk Rektorának, hogy 
– három ostromot átélt, leromlott 
egészségű kispapot küldjön július-au-
gusztusra Csongrádra, felerősítésre. 
Az ostrom miatt a félévi tanulmánya-
ink rövidültek, de a vizsgák június vé-
gére befejeződtek.

Én is a három közé kerültem és 
jutottam másfélnapi kalandos utazás 
után életemben először ebbe a Tisza-
parti városba. A plébánia istállója a há-
ború alatt leégett, de volt egy kamra. 
Esperes atya egy tehenet vett bele, 
hogy nekünk, nyeszlett kispapoknak 
jusson tej, amennyi csak kell, ami be-
lénk fér. Ez nagy dolog volt, hisz 1942 
őszétől 5 éven át a szemináriumi reg-
geli minden nap rántott leves, „zupa” 
volt. Augusztusban pedig behívták 
az atyát az adóhivatalba. A párttag 
hivatalfőnök rádörgött: „Öspörös úr! 
Maguk tehenet tartanak és nem je-
lentették be! A büntetésre rámegy a 
tehén fele!” A replikára mindig kész 
Szolnoky atya azonnal rávágta: „ne-
künk elég a hátsó fele, a tőgyével! Az 
eleje meg a maguké, úgyis drága a 

takarmány.” A hívatalban kitört a ha-
hota a dühében vörös képű főnök 
körül…

Vasárnaponként a tanyasi mi-
sék élménye, minden este pedig 
tele templomban a hívekkel együtt 
imádkozott ájtatosságok emléke, a 
Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz az 
elhurcoltak és még sok távollévő fog-
lyok hazatéréséért.” Prépost úr leírta, 
hogy Szolnoky János 12-13 szente-
lés előtt álló pap részére lelkigyakor-
latos házat szerzett, szervezett teljes 
ellátással és közben teljesen felújítat-
ta a plébániát, kifestette a templomot 
és jótékonykodott. Csongrád „Nagy-
boldogasszony” s az Istenanya tisz-
teletében példás hívei üdvösségén 
fáradhatatlanul dolgozó, a mindenki 
felé nyitott, önzetlen és nagylelkű pap. 
„Szolnoky János személye, példája 
szétválaszthatatlanul él a lelkemben, 
tisztelő hálával emlékezem rá! Az ő 
személye, tevékenysége nélkül a Ti-
szai Mária-napok előkészítése, majd 
sodró lelki hatása elképzelhetetlen lett 
volna.”

 Pappá szentelése után így ír Pá-
los atya: „Ekkor már igazán fel tudtam 
mérni, hogy mit jelent ennek az Isten-
áldotta papnak buzgó helytállása. Két 

év alatt hogyan újult meg minden! 
Elsősorban a lelkek, de a falak is! Ő 
sem volt kivétel, nagyon sok kellemet-
lenséget, zaklatást, fenyegetést kel-
lett elszenvednie a Rákosi-korszak-
ban, az Állami Egyházügyi Hivatal és 
az ÁVÓ ágensei részéről. Ő azonban 
megfélemlíthetetlenül is meg min-
dig derűsen, a Gondviselésbe vetett 
hitével dolgozott. Az egyházmegye 
minden vidékére hívták lelkigyakor-
latok tartására és ő nagy gonddal 
látta el csongrádi pásztorkodását 
is. A csongrádi plébánia területén 
mindjárt a Tiszai Mária-napok után 
elkezdett egy „kisszemináriumot” 
építeni, amelyikben a Püspök Atya 
szándéka szerint papságra készülő, 
Alföld-vidéki gimnazista fiúk kollégiu-
ma lett volna. Már emeletesen állt az 
épület, az állami hatóságok azonban 
nem engedték befejezni. Hívei nagy 
együttérzéssel vették körül. Nem volt 
politikus alkat, de nagyon bölcs. Köz-
tiszteletben álló személyéhez nyúlni, 
a párt részéről nem tartották szeren-
csésnek. Plébániájától, Csongrádtól 
ugyan megfosztották 1958-ban. Tá-
piógyörgye községet jelölték ki, ahol 
folytathatta papi működését.

A régi plébániát és az újonnan épí-
tett „kisszemináriumot” államosították 
és lakásokat készítettek belőle. Ő 
pedig Tápiógyörgyén a háború folya-
mán megsemmisült templomtorony 
helyreállításával kezdte a működé-
sét, s egy-két éven belül itt is minden 
megújult a templomban és a régi plé-
bánia helyett újraépítettben, de főleg 
a lelkekben. Tápiógyörgye temploma 
az Istenanya édesanyja, Szent Anna 
tiszteletére van szentelve. Az édes-
anyák és a nagyanyák zarándokhe-
lyévé vált Szolnoky atya lelkipász-
torkodása nyomán. A fáradhatatlan 
igehirdetők és megfélemlíthetetlen 
helytállók példája maradt 1977. feb-
ruár 28-án bekövetkezett halála után 
is. Isten áldja meg haló poraiban is!”

Ezért helyezzük felejthetetlen em-
lékét idézve születésnapján koszo-
rúnkat, virágainkat sírjára, gyújtjuk 
meg az emlékezés gyertyáit, mé-
cseseit sírja felett, köszönetképpen 
mindazért, amit értünk, Tápiógyörgye 
hívei, tisztelői, barátaiért megtett, an-
nak bizonyságául, hogy ő ennek, az 
ellentmondásos és sokszor nehéz, 
kegyetlen korszaknak nem áldozata 
volt, hanem Isten hűséges, tántorít-
hatatlan és fáradságot nem ismerő 
szolgálója. Ezért kívánjuk örök álmá-
nak békéjét, amely fölött Tápiógyör-
gye csillagos ege őrkődik meg az itt 
tisztelgők soha el nem múló szerete-
te, mindaddig, míg majd felettünk is 
gyertyát gyújtanak.

6. OLDAL MÁJUSHelytörténet

Szolnoky János csongrádi-tápiógyörgyei apát-plébános úr 
emlékezete, születésének száztizedik évfordulóján a tápiógyörgyei 
alsótemetőben lévő sírja felett, 2014. május 1-jén, délelőtt 11 órakor
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A most bemutatott felvétel a templomto-
ronyból készült, keleti tájolással, az 1970-es 
évek első felében. A kép bal felső sarkában az 
Izsold-féle ház ismerhető fel. Első tulajdonosa 
Izsold Ferenc az 1930-as években építette. A 
család számára lakás és hentesüzlet volt ben-
ne. Helyén eredetileg egy utcára merőlegesen 
elhelyezkedő parasztház állt. Tőle jobbra, a 
fák lombozatának erős takarásában, az 1922-
ben alakult Kisgazdakör épülete húzódik. A 
kisgazdák a Györgyey családtól egy egyszerű 
nádfedeles, kétszobás házat vásároltak, me-
lyet rendbe hozattak és kibővítettek, mellette 
kuglipályát építettek, s a mindenkori csapos ré-
szére lakást alakítottak ki benne. A 2. világhá-
ború után DÉFOSZ néven, majd Kispipaként 
üzemelt. A 80-as években varroda is működött 
benne. Napjainkban kocsmaként szolgál. Vele 
átellenben, a sarkon egy parasztház látható. 
Dr. Németh Jenő községi orvos ebben kezd-
te működését a 20-as évek elején. Később a 
község bikaistállójához tartozott, szolgálati la-
kásként üzemelt az apaállatok gondozója szá-

mára. Helyén ma egyszintes családi ház áll. A 
kép jobb alsó sarkában, az 1780-ban épült régi 
plébánia tetőszerkezete látható, amely sokáig 
a falu legrégibb építményei közé tartozott. Az 
1970-es években lebontották. Az egyház tu-
lajdonában lévő telek ma üresen áll. A felvétel 
közepén, az Izsold-féle házzal átellenben egy 
„U” alakú épület tűnik fel. Legelső ismert tulaj-
donosa Kokavecz István hentes, kocsmáros 

volt. Később veje Csete Mihály vaskereskedő 
vegyesboltja működött benne. 1944-ben eb-
ben ülésezett a szovjet parancsnokság, miután 
Jászapátiból a községbe tette át székhelyét 
egy nap időtartamra. Az épület ma már nem 
áll. A telket Szolnoky János apát vásárolta meg 
az egyház számára. Napjainkban az új plébá-
nia található itt. 

MÁJUS 7. OLDALHelytörténet

Változó faluközpont
Látkép a templomtoronyból

Németh Csaba

Régi latin közmondás: „Habent sua fata libelli”  -  
„A könyveknek is megvan a maguk sorsa.” Ennek 
a tápiógyörgyei képes történelmi-irodalmi képes-
könyvnek is meglesz a sorsa, amelyet  történelmi 
kényszerűség hozott létre. Egyrészről azért, mert 
a faluról eddig megjelent könyvek nagy sikert 
arattak, előrendelés alapján az ország különböző 
vidékein, az elszármazott györgyeiek lokálpatrio-
tizmusától hajtva pillanatok alatt könyvespolcokra 
kerültek. A hat megjelent kalendárium egy-egy 
példánya ott látható a pesti antikvárius kirakatá-
ban meg az interneten is megjelenik olykor-olykor. 
Tanulmányok írásához, szakdolgozatokhoz, pá-
lyázatok összeállításához keresik Tápiógyörgye 
helytörténetéről eddig megjelent tanulmányokat, 
könyveket, emlékkönyveket. Sok esetben sajnál-
kozva kell közölni, hogy már csak kölcsönözni 

lehet, azt is féltve és felelősséget vállalva. 

Nagy az érdeklődés a falu múltja, történései, la-
kói, közéleti emberei iránt és egyre többen gyűjtik 
a képeslapokat, régi felvételeket, középületeket, 
falurészeket, ünnepeket, baráti és hivatalos ren-
dezvények, iskolai találkozók soha vissza nem 
hozható atmoszférájának megismételhetetlen 
fotóit. Fényes bizonyíték erre az a Facebookos 
kezdeményezés, amely sikeresen eleveníti fel a 
régi barátságokat, iskolai élményeket, emlékeket 
és hoz napvilágra olyan rejtett kincseket, közér-
deklődésre számot tartó fotókat, régi felvételeket, 
üzeneteket, amelyek csak a lélektől-lélekig ható 
felhajtó erővel, nosztalgia érzésével kerülhetnek 
napvilágra. Ez a legtöbb, amit ezektől a könyvek-
től várhattunk. Ez adott nagyvonalú megértést, 
támogató szándékot a falu mindenkori vezetésé-
nek arra, hogy az ilyen irányú kezdeményezés 
mellé álljon anyagiakban, erkölcsiekben, sokolda-
lú támogatásban. Most is ez történt, mert a 2014 
nyarán megjelenő 400 példányos színes, igényes 
képeskönyv összefoglalja mindazt, ami ez ügyben 
a rendszerváltoztatás óta megtörtént. Bekeretezi 
a több évtizedes Györgyei Hírmondó, majd Falu-
újsággá terebélyesedett periodikát, annak időtálló 
írásait, a kalendáriumokat, az önkéntes tűzoltóság 
történetéről szóló kis könyvecskét, a téglagyár 
történetét feldolgozó monográfiát, a millenniumi 
községi történetet, a Szent Anna györgyei temp-
lom eseményeit megörökítő emlékkönyvet, isko-
la, óvoda történetet és az igényes, szép, színes 
képeskönyveket, képzőművészeti, iparművészeti 
katalógusokat, kisebb kiállítások füzetecskéit, és 
a természetvédelmi írásos megnyilatkozásokat. 
Ennek az összefoglaló igénnyel megírt, megszer-
kesztett könyvnek aktualitását indokolja az első vi-
lágháború kitörésének századik évfordulója, a XX. 
század nagy tragédiájának, a holokauszt kerek 
hetvenedik évfordulójának mementója, a község 
és Vatikán évszázados kapcsolata révén II. János 
Pál pápa szentté avatásának világra szóló híre, 
eseménye és a felejthetetlen emlékű, „aranyszá-
jú” györgyei apát-plébános, Szolnoky János szü-
letésének száztizedik évfordulója, a györgyei hősi 
katonák, és a hazájukba soha vissza nem térő 
polgárainak emlék-idézése.

Mindezt tesszük úgy, hogy a község első írásos 
emlékének 1220-as említésétől, a három telepü-
lés történetét az Árpád-kori templom régészeti 
feltárásának hiteles darabjaival, a Sós úton meg-
talált kopt mécses megidézésével, az 1770-es 
plébánia, egyházközség latinról magyarra fordí-
tott dokumentumaival, kiemelt személyiségeinek 
eredeti felvételeivel dokumentáljuk, bizonyítjuk. 
A magyar történelem sorsfordító eseményeinek 
györgyei vonatkozású leírásával, a jobbágyfalu 
mindennapjainak archív anyaggal való bemuta-
tása, a földesurak és a falu népének egymáshoz 
való viszonyának leírásával, oklevelekkel, doku-
mentumokkal, fellelhető relikviákkal illusztráljuk a 
leírt szöveg hitelességét. Kitérünk a polgárosodás 
elvitathatatlan igényére és a bekövetkezett haladó 
hagyományú eredményeire, fellelhető emlékeire, 
máig élő és fellelhető szokásaira és még meg-
maradt régi paraszti házaknak a régi dicsőséget, 
igényességet árasztó motívumaira. Megmutatjuk, 
hogy ez a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei tele-
pülés hogyan tudta átvészelni a magyar történelmi 
viharokat és amikor mód volt rá, hogyan tudta fel-
használni, kihasználni mindennapjai gazdagításá-
ra az adott lehetőségeket, a Tápió menti községek 
sorában kivívott, megérdemelt, példás hírnevét,  
pozicióját, a további gazdagodásra. Felsorakoz-
nak azok a közéleti, tudományos, egyházi, köz-
igazgatási, szolgálatot vállaló polgárok, akiknek 
nyomtatásban megjelent művei a Tápió-vidék 
tudományosságát gazdagították. Megjelennek 
egyszerű paraszt emberek, akik előtt csak kalapot 
lehet emelni, a falu irányításában vállalt szolgála-
tukkal, jószándékukkal, felelősséget vállalásukkal, 
tisztességükkel, önzetlenségükkel. Így alakul ki 
nekünk györgyeieknek az a körkép, panoráma, 
amely ma is azt diktálja, – minden nehézség és 
ellentmondás ellenére, – csak ezt, és így szabad 
folytatni, gondolkodni, cselekedni, ezek a mara-
dandóan értékes szándékok, teljesítmények, pél-
daképek. Ez teszi számunkra időtállóvá ezt az igé-
nyes, szép képeskönyvet, abban a reményben, 
hogy sokan szeretettel, az ősök iránti tisztelettel 
forgatják fényes lapjait.

Ajánlás - Resume
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8. OLDAL MÁJUSHelytörténet, közélet

Egy település helytörténeti emlékeit, 
hagyományainak gyűjteményét, a múlt 
közéleti eseményeinek feltárásán túl, az 
írásos és képi dokumentációk archiválá-
sa, valamint a tárgyi emlékek megőrzése 
mellett, a népzene kutatása gazdagíthatja 
és teheti különlegesen értékessé. Terék 

József tápiószentmártoni zenész, nép-

zenetanár 2009. óta kutatja, rendszerezi 
a Tápió-mente népdalait, népzenéjét. Az 
ő szerkesztésében jelent meg a „100 év 
1000 népdal a Tápió-mentén” című könyv, 
melynek bemutatóját 2014. március 30-án 
tartották Tápiószelén, a Simonffy Kálmán 
Művelődési Házban. A könyv 535 oldalon 
keresztül mutatja be Magyar Népzene Tára 
szerinti népdal-csoportosítási szempontok 
szerint a vidék jellemző magyar-, tót- és 
cigány népdalait, hangszeres gyűjtéseit. 
Gyerekdalok, gyerekjátékok, szokásda-
lok, siratók, alkalomhoz nem kötött dalok 
(régi és új stílusú népdalok) találhatók meg 
a kiadványban, részletes táblázatokkal a 
könyv végén, melyekben fellelhetők a vi-
dékünkön valaha megfordult összes nép-
dalgyűjtő (33), az összes adatközlő énekes 
névsora (365), valamint a népdalok névso-
ra (866). Kodály Zoltán, Bartók Béla, Ádám 
Jenő, Békefi Antal, Balla Péter, Schnöller 
Mária, Sárosi Bálint, Kerényi György, Man-
ga János, Lázár Katalin, Terék József és 
még sok más népdalgyűjtő munkájának 
összegzését mutatja be a kiadvány. 

Tápiógyörgye lakóinak számára külön 
érték a helyben gyűjtött anyag, mely ösz-
szesen 24 forrásközlőtől 27 éneket tar-
talmaz. Többek között „A györgyei bíró-
nak”, „A györgyei fogadóra süt a Nap”, „A 
györgyei torony de messzire ellátszik” című 
népdalokat. Név szerint Csóka Györgyné 

Gizike (1946.), Csór Miklósné Nagy Mária 
(1949.), Füleki József (1888.), Füleki Sán-
dorné Nagy Terézia (1937.), Gaál Balázs-
né Fejős Erzsébet (1874.), Jantik Istvánné 
Krizbai Margit (1941.), Józsa Sándorné 
(1934.), Kiss Annamária (1956.), Megyes 
Sándorné Koperneczky Ilona (1948.), Mol-
nár András (1928.), Molnár János (1917.), 
Nagy Józsefné Sóspataki Margit (1948.), 
Nagy Sándor (1933.), Pszlovák Istvánné 
(1943.), Sinka Gábor (1908.), Suba Ist-
vánné Irén (1938.), Szabó Istvánné Má-
ria (1933.), Szűcs Józsefné Harsányi Irén 
(1936.), Tóth Jánosné Tóth Mária (1937.), 
Tóth Sándor (1934.), Vágány Istvánné 
Boda Julianna (1909.), Vágó Istvánné Ilo-
na (1931.), Varga László (1938.), Varga 
Lászlóné Vágó Éva (1945.) segítették a 
gyűjtemény gazdagítását. Hála nekik és 
köszönet a gyűjtőknek, hiszen az említett 
személyek közül ma már többen nem él-
nek, nélkülük e gazdag hagyományanyag 
örökre feledésbe merült volna.

A könyv a tápiószentmártoni Szivár-
vány Alapítvány kiadásában jelent meg 
LEADER pályázat segítségével, beszerez-
hető a Földváry Miklós Alapfokú Művészet-
oktatási Intézményben Tápiószentmárton-
ban (29/423-490), illetve megtekinthető a 
tápiógyörgyei Községi Könyvtárban.

Megjelent a „100 év 1000 népdal a Tápió-mentén” című könyv

Németh Csaba

Dömök Pál valahai kedves alakját idéz-
zük, mert vele gyerekkorunk egy darabja ha-
gyott itt, és bízta az emlékezetünkre azokat 
az időket, amikor az iskola volt a második 
otthonunk. 90 dolgos évvel a vállán, bölcs 
derűvel a szívében, 30 évvel azután, hogy 
az iskolában kedves feleségével egy időben 
nyugdíjasként elbúcsúztattuk, csendesen 
örökre elköltözött.  

Mindazok nevében küldöm utána elér-
zékenyült lélekkel búcsúszavaimat, akik 
1954 és 1984 között voltak iskolánk tanulói. 
Sorstársak, barátok, hajdani diákok a szoci-
alizmus által gondozott györgyei létben, sok 

százan valahai gondtalan-pajkos padkopta-
tók az olajos padlós termekben – gondoljunk 
rá olyan tisztelettel, amelyet e három évtized 
alatt megszolgált.

Emberséggel, a munka becsületének alá-
zatával, a megbízhatóság és a szorgalom 
példát adó erejével azok előtt, akik az életre 
készülvén e falak között gyűjtötték a mintát 
az életre. Mert Ő ott volt, – volt rend, bizton-
ság, meleg, tisztaság és volt a becsületnek 
életre szóló üzenete. Ez olyan érték egy 
iskolában, amelyet nem lehet túlbecsülni, s 
nem lehet eléggé megköszönni, mert gyer-
mekek százaiban lényegül mintává, alakul 

igénnyé, és könnyíti meg az életben való 
helytállás képességét. 

A három évtizednyi iskolai szolgálat két-
harmada a kétműszakos tanrend idejére 
esett, amikor este 10 órakor még az iskolá-
ban, s reggel 5-kor már az iskolában kellett 
lenni. Csak akkor volt minden tanterem ta-
nításra kész, csak akkor küldhetett minket a 
délelőtti, vagy a délutáni műszak a tanórák 
oltalmába. És soha nem zökkent a Rend, 
mindig pontos volt az Idő, és a kisharang 
(most is fülünkbe cseng még) tanórára, vagy 
szünetre vezényelt bennünket. Pali bácsi 
most is ott áll képzeletünkben a szenesvö-
dörrel kezében a salakporos iskolaudvaron, 
és üzeni a bíztatást, a biztonságot, a tettre 
kész szolgálat minden gesztusával a hun-
cut derűt, azt, hogy ne felejtsük a györgyei 
gyerekkort és e tanoda gondoskodó szigor-
adományát.

Köszönöm, Pali bácsi azt az értéket és azt 
a példaadó tiszteletet, amit a magyar okta-
tásügy e becsületes emberség és e szor-
galmas munka révén Öntől kapott! Benne 
van ez sok száz valahai györgyei diák hét-
köznapjaiban, hordozzuk, amíg élünk. Az 
eljövendő korok iskolájában kellene ennek 
a példának újra életre kelnie… Talán a kis-
harang a Kazinczy-szobor felett (amellyel oly 
sok ballagó osztályt csengetett el) üzenettel 
lesz érchangja által ez ügyben a sóhajos jö-
vendőnek… 

Pihenjen meg csendesen a ringató Idő 
oltalmában, a valahai gyermekzsivaj derűje 
kísérje az öröklétben.

Dömök Pál valahai kedves alakját idézzük

Az Önt mindig tisztelő munkatársa: 
Nagy Zoltán
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Diákönkormányzat 
tevékenysége

Az iskolában működő Diákönkor-
mányzat segítő tanáraként néhány 
szót szeretnék írni a munkánkról.

Szeptemberben demokratikus úton 
a diákok osztályonként egy képviselőt 
és egy helyettest választottak. Ezután 
velük együtt megszerveztük a tanév 
szabadidős programját.

Igyekszünk változatos tevékenysé-
gekkel bevonni a gyerekeket az iskola 
életébe, hogy mindenki találjon neki 
tetsző dolgot.

Először karaoke versenyt szervez-
tünk, minden osztályból néhányan 
felkészültek, és igazán színvonalas 
előadásokat láthatunk. A következő 
alkalommal az ügyességüket mérték 
össze, jót mozogtak, versenyeztek di-
ákjaink. Április elsején hagyományo-
san a diákoké a nap, ezért az egész 
délelőttöt a két nyolcadik osztály szer-
vezte meg, tényleg érdekes, változa-
tos feladatokkal várták társaikat. Ezen 
az eseményen nagymegyeri gyereke-
ket is vendégül láttunk ezért két nap-
pal eltoltuk a dátumot, így bevonhat-
tuk őket is a versenyekbe.

Tavasszal még lesz rajzverseny, 
műveltségi vetélkedő, év végén pedig 
megjutalmazzuk a nyertes osztályo-
kat.

Varró Gáborné

Immár hagyomány a tápió-
györgyei és a nagymegyeri di-
ákok cserelátogatása a másik 
község iskolájába. Idén is így 
volt ez. Most mi láttuk vendé-
gül a felvidéki gyerekeket és 
kísérőiket. 

Többszöri időpont- és prog-
ramegyeztetés előzte meg a 
16 tanuló és 3 kísérő érke-
zését. Április 3-án, csütörtö-

kön fél 12 körül érkezett meg 
a lelkes csapat az iskolába. 
Köszöntöttük, majd frissítő 
fogyasztása után ebédre invi-
táltuk vendégeinket a község 
étkezdéjébe. A csapat ezután 
elfoglalta szállását a strand-
kertben lévő házakban és bir-
tokba vette a sportpályát. Dél-
után kettő órakor kezdődött a 
séta a falu központjában. Né-

meth Csaba vezetésével szá-
mos érdekes információhoz 
juthattak vendégeink. Meg-
lepetés volt számukra, hogy 
Tápiógyörgye egyik részét 
hívják Megyernek, innen jött 
az ötlet annak idején, hogy 
Nagymegyer lehetne a falu 
testvértelepülése. A helytörté-
neti sétát lovaskocsikázás kö-
vette. Két kocsival körbejártuk 
Tápiógyörgye nevezetessége-
it. Megmutattuk vendégeink-
nek a kastélyt, a kopjafát, a 
tanösvényeket, és körbejártuk 
a horgásztavat, ahol a kilátón 
gyönyörködhettek a táj szép-
ségében. 

Kora este a tűzoltó szer-
tárban terítettünk meg vacso-
rához. Ide már györgyei gye-
rekeket is meghívtunk, hogy 
megismerkedjenek a határon 
túl élő magyar kortársaikkal. 
Az ízletes és bőséges pör-
költ elfogyasztása után kez-
detét vette a disco. A zene, a 
jó társaság és a diákok nyi-
tottsága révén a györgyei és 
nagymegyeri csoport egy tár-
sasággá kovácsolódott. A buli 
zárása után már mint jó ba-
rátok búcsúztak el egymástól 
gyermekeink. 

A péntek délelőttre is-
kolai programot terveztünk. 
Szerencsés helyzetben vol-
tunk, hiszen pont arra a napra 
tettük az iskolai diákönkor-
mányzati napját. Ennek ke-
retében számos érdekes fel-
adatot kellett teljesíteni az 
osztályoknak, melybe a ven-
dégeinket is be tudtuk vonni. 
Nagyon jól érezték magukat. 
Az ebéd elfogyasztása után 
fájó búcsút vettünk felvidéki 
barátainktól, akik a bicskei 
csata helyszínén megrende-
zett hagyományőrző ütközet 
megtekintése után késő este 
indultak haza. A „csatába” egy 
busznyi györgyei tanuló is el-
kísérte őket és egy koszorút 
közösen elhelyezve emlékez-
tek meg a győztes viadalról.

Köszönjük a támogatást 
Varró István polgármester 
úrnak, a Torockó Baráti Tár-
saságnak és vezetőjének 
Németh Csabának, a Tápió-
györgyei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesületének és a főzőcsa-
patnak. Reméljük a követke-
ző években is folytatódik ez a 
kapcsolat a két település isko-
lái között.

Nagymegyeri tanulók 
látogattak iskolánkba

Juhász Attila
tagintézmény-vezető

Hagyományos hangos olvasási versenyünket 
idén is megrendeztük. Az elsősek kivételével 
minden alsós osztályból 3 fő indult. Különösen 
a 2. és 3. évfolyam versenyzői olvastak ponto-
san, kifejezően, élvezetesen a zsűri véleménye 
szerint.

Győztesek: 2. évfolyam 1. Bagyinszki Ni-
kolett (2. a), 2. Juhász Dávid (2. a), 3. Schäffer 
Tünde (2.a); 3. évfolyam 1. Németh Balázs (3. 
b), 2. Molnár Sarolta (3. a), 3. Juhász Máté (3. 
a); 4. évfolyam 1. nincs, 2. Molnár Brigitta (4.b), 
3.Varró Ivett és Mózes Viktória (4. a).

A Nagykátán megrendezett Járási Vers-
mondó Versenyen szép sikert ért el két alsós 
diákunk. Varró Ivett 4. a osztályos tanuló 2. he-
lyezést hozott (felkészítő tanára Miskolcziné 
Muzsalyi Éva), Németh Balázs 3. b osztályos 
tanuló 3. helyezést (felkészítő tanára Nagy Lász-
lóné). Büszkék vagyunk rájuk.

Az Apáczai Kiadó Szivárvány Héthatáron 
című újságját havonta 54 tanuló veszi meg az 
alsó tagozatos diákok közül. Ők nevelőik irá-
nyításával havonta matematika, kisnyelvész és 
természetismeret témakörben feladatokat olda-
nak meg. Ezeket határidőre elküldjük. A hetedik 
forduló után elért eredményeik alapján országos 
versenyre hívják a legjobban teljesítőket. Az idén 
több tanulónk is mehet az országos döntőre: 
Togyela Adrienn 1. b természetismeret, Juhász 
Dávid 2. a matematika, Lovas Bence 3. a ter-
mészetismeret, Nagy Márton 3. b kisnyelvész, 

Ohnsorge Nóra 4.a természetismeret. A ver-

senyek most folynak. Minden eredményről még 
nem tudunk beszámolni. Togyela Adrienn 1. b 
természetismeret 34. helyezést, Lovas Bence 
3. a osztályos tanuló természetismeretből 11. 
helyezést ért el. Gratulálunk neki, a többieknek 
pedig szurkolunk!

Felső tagozat: A hatodikos és hetedikes emelt 
óraszámban angolt tanuló csoportok egész év-
ben egy levelező verseny 6 fordulóján vettek 
részt. Az órák anyagától eltérő, izgalmas, érde-
kes feladatokat oldottak meg kis csoportokban. 
Két különböző versenyen is részt vettek, ezek 
eredményeiről még nem kaptunk értesítést.

Felsős szavalóverseny eredményei: 5-6.évfo-
lyam: 1. Kamuti Levente, 2. Kovács Alexandra, 
3. Miskolczi Alexandra; 7-8. évfolyam: 1. Vámos 
Daniella, 2. Siroki Orsolya, 3. Lengyel Viktória

A Kistérségi Műveltségi Kvíz – vetélkedőn két 
csapat képviselte iskolánkat. 1. helyezést ért el 
a Faragó Luca, Farkas Rebeka, Laczkó Klaudia 
összetételű gárdánk, akik a középdöntőben foly-
tatják a versenyzést.

Területi Környezetvédelmi vetélkedőn Nagy-
kátán a 30 fős mezőnyben 3. helyen végzett 
Baliczki Richárd, Farkasdi Dorina, Németh Vik-
tória, Siroki Orsolya Nyolcadikosokból álló csa-
patunk.

Német feladatmegoldó házi versenyt nyolca-
dikosaink szervezték. A 4-5. évfolyamok verse-
nyén döntetlen eredmény született, a 6-7. osztá-
lyokban a fiatalabbak győztek.

Újszilváson a kistérségi szavalóversenyen há-
rom alsós diákunk jeleskedett. Varró Ivett 1., Né-
meth Balázs 2., Juhász Dávid 3. helyezést ért el.

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak!
Az iskola tanári testülete

Versenyek az 
iskolában
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Idén május 16-17-18-án mintegy 
60 fős küldöttség fog érkezni Tápió-
györgyére 3 országból, Szlovákiából, 
Horvátországból és Csehország-
ból. Ez a találkozó része annak az 
együttműködési programnak, amely 
3 éve kezdődött. Akkor a mi csopor-
tunk Érsekújváron vett részt az első 
i lyen találkozón. Egy éve pedig Hor-
vátországban Csáktornyán rendezték 
meg, s most rajtunk a sor. A csapa-
tok 5-6. osztályos fiúkból és lányok-
ból állnak.  A fiúk fociban, a leányok 
kiütős népi játékokban  mérik össze 
tudásukat. A kiütőjáték helyszíne itt 
lesz a tornateremben, vagy az is-
kolaudvaron, a foci  valószínűleg 
Jászboldogházán a tornacsarnokban 
lesz megrendezve. A sporton kívül 
lesznek még programok: falunézés 
lovaskocsival, tábortűz, kirándulás 
Jászberénybe az állatkertbe és va-
sárnap, hazautazáskor, budapesti 
városnézést terveztünk. Mindhárom 
nap természetesen a helyi strand le-
hetőségeit is kihasználjuk.

Bízunk benne, hogy megfelelő él-
ményeket tudunk vendégeinknek 
nyújtani, s mindenki elégedetten 
megy haza a viszontlátás remé-
nyével, hogy egy év múlva Dél-
Csehország csodás kisvárosában 
Mikulovban újra találkozzunk.

Barátság Kupa 
Tápiógyörgyén

Ilonka Zoltán
igazgató

Már hatodik alkalommal hívtuk a térség 
iskoláit vetélkedőre, mely az alsós /3.-4.
oszt./ gyerekek szövegértési képességeit 
teszi próbára. A jelentkező iskolák 4 fős 
csapatokkal vettek részt a játékban, s egy 
kellemes délutánt töltöttek iskolánkban, 
miközben sok új ismeretre tettek szert, 
alkalmazva mindazt a tudást, amit eddig 
megszereztek.  Az idei tanévben hét isko-
la jelezte részvételi szándékát, a végén 9 
csapat vett részt a versengésben. Külön 
öröm számunkra, hogy a Nagykátai mel-
let, a Jászapáti Tankerület is képviseltette 
magát.

Az idei verseny témája nem kapcsoló-
dott konkrét személyhez, évfordulóhoz. A 
feladatokat úgy állítottuk össze, hogy pró-
bára tegye a gyerekek tudását, helyzetfel-
ismerését különböző szövegértési felada-
tokban.

Szoros küzdelemben a következő ered-
mény született: Kóka csapata lett az első, 
a 2. és 3. helyen Tápiógyörgye csapatai 
végeztek. Iskolánkat Dömők Gréta, Molnár 
Brigitta, Szász Réka, Molnár Márk, illet-
ve Pikács Alina, Mózes Viktória, Csordás 
Anna, Németh Balázs képviselték.

A megérdemelt jutalmak mellett idén 
is nagyon finom uzsonnát kapott minden 
résztvevő, melyet ismét Varró István a 
Kastélykert Panzió tulajdonosa biztosított  
számukra.

KÖSZÖNJÜK!

Kistérségi szövegértési 
verseny iskolánkban

A verseny szervezői nevében:                        
Pintér Irén

Iskolánk minden végzős diákja és tanárai nagy 
izgalommal várja, hogy melyik tanulót hová veszik 
fel továbbtanulni. Legtöbbjüknek meg kellett írni 
a központi felvételi vizsgát, jó néhánynak szóbeli, 
illetve alkalmassági meghallgatáson is át kellett 
esni. A pontszámok meghatározása és a sorren-
dek kialakulása után a következőkről tájékoztatjuk 
a Kedves Olvasókat: intézményünk nyolcadikos 
tanulói közül 8 főt gimnáziumba, 10 gyermeket 
szakközépiskolába és 14 diákot szakiskolába vet-
tek fel. Középiskolai éveikhez sok szerencsét és 
kitartást kívánunk.

A 2013/2014-es tanév hátralévő része a követ-
kezőképpen alakul: a május 10-i (szombati) mun-
kanapon nálunk nincs tanítás, mert április 26-án 
ledolgoztuk. Május 21-én és 23-án tartjuk a zeneis-
kolai hangszeres vizsgameghallgatásokat. Május 
28-án délelőtt lesz a 6. és 8. évfolyamosok kom-
petenciamérése az iskolában, majd aznap este a 
tanévvégi növendék hangverseny a művelődési 
házban. Idén először kerül megrendezésre az 
egész napos gyermeknapi rendezvényünk a Tá-
piógyörgyei Diákokért Egyesület szervezésében 
május 30-án. Június 4-én iskolai keretek között is 
megrendezzük a Nemzeti Összetartozás Napját. 
A tanév utolsó hetében, június 12-én, a szokások-
nak megfelelően megrendezzük a zöld csütörtököt 
a bolondballagással a nyolcadikosoknak, majd a 
búcsúbankettre 13-án este kerül sor. A tanév utolsó 
tanítási napja június 13. péntek! A ballagással egy-
bekötött tanévzáró ünnepséget 2014. június 21-én 
tartjuk. Erre a néhány hétre még fokozott figyelmet, 
kitartást és türelmet kérek minden tanulótól és kol-
légától.

A tanév vége 
felé közeledve

Juhász Attila
tagintézmény-vezető

Óvodánk dolgozói fontos 
feladatuknak tartják, hogy a 
gyermekek életének részévé 
váljanak a zöld napok. A víz 
világnapján tevékenységek-
be ágyazva tanulhatják meg 
gyermekeink, hogy a víz az 
élet lételeme, és milyen kincs 
számunkra. 

A víz világnapjához köze-
ledve vízben élő állatokról, 
vízi közlekedési eszközök-
ből kiállítást készítettünk. A 
Kedves Szülők fantáziájának, 
kreativitásának köszönhetően 
különböző anyagok felhasz-
nálásával ötletes hajók, tuta-
jok, csónakok készültek. 
/Köszönjük!/

Több helyszínen játékos for-
mában szerezhettek tapasz-
talatokat óvodásaink. Ezen a 
napon mindenki kék pólóban 
ékezett meg, és a tízórait kö-
vetően fogadalmat tett, hogy 
takarékosan bánik a föld édes-
vízével. Ezt tanúsítva egy víz-
csepp nyakláncot kapott min-
den kisgyermek. Ezután az 
óvoda udvarán a következő 
programok várták a gyereke-
ket:
- „szemétgyűjtő” társasjáték, 
- aszfaltrajzolás vízzel,
- vízcseppfújással rajzolás a 
betonon, 
- sorverseny (hol pohárban 
vizet vittek a gyermekek, mit 
kancsóban gyűjtöttek össze.),
- halakat készíthettek színes 
papirakból,
- játékos kísérletek a vízi köz-
lekedési eszközökkel. 

A nagyon vidáman eltöltött 
délelőtt lezárásaként a gyer-
mekek limonádét kaptak. Úgy 
gondolom, a gyermekek sok 
új ismerettel, élménnyel gaz-
dagodtak, ezen a napon.

A víz kincs!

Füleki Ildikó
óvodapedagógus

A Gyermekjóléti Szolgálat 
ingyenes nyári szabadidős 
programokat szervez gyerme-
kek részére. Célunk, hogy mi-
nél több gyerek jusson a szün-
időben tartalmas időtöltéshez, 
közösségi élményekhez. A 
programokat helyben kívánjuk 
megtartani, helyi gyermekek 
részére. 

Kérjük a lakosság, a helyi 
vállalkozók, és a civil szerve-
zetek segítő közreműködését, 
hogy lehetőségeikhez mérten, 
támogassanak célunk megva-
lósításában.

Szívesen fogadunk minden 
anyagi vagy dologi felajánlást, 
pl. amely eszközként, alap-
anyagként felhasználható kre-
atív-, sport- és játékfoglalko-

zásokhoz (pl színes papírok, 
fonalak, rajzeszközök, játékok, 
stb). 

Élelmiszer és üdítő italok, 
ásványvíz felajánlásokat ké-
rünk a résztvevő gyermekek 
tízóraiztatására.

Szívesen fogadunk prog-
ramötleteket, vagy egyéb sze-
mélyes felajánlást, önkéntes 
közreműködést, hogy minél 
több rászoruló gyermek jut-
hasson változatos, tartalmas 
nyári élményhez.

A programokról a szülőket, 
gyermekeket június elején 
részletesen fogjuk tájékoztatni.

Elérhetőség: Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
Tápiógyörgye, Művelődési ház 
Tel: 53/383-455

Nyári gyermekprogramok



A Föld napja környezetvédelmi ünnep. Elő-
ször 1970-ben tartották meg, hogy felhívják 
a figyelmet bolygónk romló környezeti álla-
potára. 

Mit jelent ma a Föld az embereknek? 
Jelent tengert, folyót, hegyet, völgyet, álla-

tot, növényt, erdőt, mezőt, fát, színes virágot, 
házat és még sok egyebet, természeti és épí-
tett környezetet. Élőhelyet és otthont, ame-
lyen osztozni kell egymással, az állatokkal 
és növényekkel. Talán a legfontosabb, hogy 
olyan érzelmeket legyünk képesek kialakítani 
a gyermekekben, melyek megalapozzák azt, 
hogy az évek múlásával természetszerető és 
védő felnőtté váljanak. Ezt szem előtt tartva 
szerveztük óvodánkban a Föld napi prog-
ramokat. Ezen a napon zöld ruhába jöttünk 
óvodába. Ismeretterjesztő könyveket, föld-
gömböt, térképet nézegettünk. Beszélget-
tünk a veszélyeztetett növényekről, állatokról, 
a Föld népeiről. Talajkísérleteket végeztünk 
megfigyeltük, hogyan bomlanak le a külön-
böző anyagok a földben. Összegyűjtöttük a 
szemetet az udvaron, megnéztük a szelektív 
hulladékgyűjtőt, komposztálót.

Az idén is sikeres volt az „Egy gyerek-egy 

palánta” akció. Köszönet érte a szülőknek. 
Nagy örömmel hozták és ültették el együtt a 
szebbnél szebb egynyári virágokat, ezzel is 
szépítve szűkebb környezetüket. A saját nö-
vény fejlődésének figyelemmel kísérésével, 
mindennapi gondozásával, a növények iránti 
felelősségük is erősödik. Fontos feladatunk 
annak tudatosítása, hogy mindenkinek te-
vékenyen részt kell vállalni a bolygónk meg-
mentésében. 

Nagyon fontos az erdő, a fák védelme, a 
madarak ökológiai szerepének megismer-
tetése. A Madarak és Fák Napját a világon 
először 1902-ben Chernel István ornitológus 
szervezte meg hazánkban. Hermann Ottó 
javaslatára 1906 óta május 10-én ünnepel-
jük. Óvodánkban is megünnepeltük ebben a 
nevelési évben is. A Fülemüle tanösvényt va-
lamennyi csoporttal végigjártuk. Törekedtünk 
arra, hogy élményszerű legyen a kirándulás, 
tudatosodjon a gyerekekben a tiszta levegő, 
a növények és állatok védelmének fontossá-
ga. Ellátogattunk a tájházba, ahol szűkebb 
környezetünk – a Tápió-vidék – növény- és 
állatvilágával ismerkedhettek óvodásaink. 
Rendszeres megfigyeléseket teszünk az 
óvoda udvarán is. Télen a madáretetőkbe 
folyamatosan töltöttük az ennivalót. A cso-
portszoba ablakából figyeljük a természet 
változásait, az óvoda fáin élő madarak éle-
tét. Tablót készítettünk madarainkról, mely az 

aulában lévő paravánon látható. Madarakkal, 
fákkal kapcsolatos szólásokkal, közmondá-
sokkal, találós kérdésekkel ismertettük meg 
a gyermekeket. Vidra Tamás a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park tájegységvezetője tartott rend-
kívül tartalmas, érdekfeszítő, vetítéssel egy-
bekötött előadást óvodásainknak a Tápió-vi-
dék védett növényeiről, madarairól. Köszönet 
érte!

A természetvédelem jelentőségére már a 
gyermekek figyelmét is fel kell hívni! Hiszen 
nem lehet elégszer hangsúlyozni és figyel-
meztetni a gyerekeket, felnőtteket egyaránt:

„A földet nem apáinktól örököltük,
  hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”
  (indián közmondás)

MÁJUS 11. OLDALKözélet, kultúra

Hogy a Föld 
zöld maradjon!

Kissné Cselei Mária óvodapedagógus

Közhasznú civil 
szervezetek figyelmébe!

Ectv. 75. § (5) (Ectv. = Az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) 
bekezdésének értelmében az Ectv. hatály-
ba lépése előtt (2014. június 1.) nyilván-
tartásba vett közhasznú/kiemelkedően 
közhasznú jogállású szervezet az Ectv. 
szerinti feltételeknek való megfelelése 
esetén 2014. május 31. napjáig kezdemé-
nyezheti az Ectv.-nek megfelelő közhasz-
núsági nyilvántartásba vételét.

2014. június 1. napjától csak az Ectv. 
szerint közhasznúsági nyilvántartás-
ba vett szervezet jogosult a közhasznú 
megjelölés használatára és a közhasznú 
jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények 
igénybevételére. Ettől a naptól a szerve-
zet nyilvántartására illetékes szerv törli az 
Ectv. hatályba lépése előtt nyilvántartásba 
vett közhasznú/kiemelkedően közhasznú 
jogállású szervezetek közhasznú jogállá-
sát, kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy 
az e törvény szerinti közhasznúsági nyil-
vántartásba vétel iránti kérelmet 2014. 
május 31-ig benyújtotta, és a bíróság 
megállapítja, hogy a szervezet a törvényi 
feltételeknek megfelel.

A kérelemhez szükséges Közhasznú 
jogállás nyilvántartásba vétele kérelem űr-
lapot és a hozzá tartozó kitöltési útmutatót 
a www.birosag.hu honlap Nyomtatványok, 
űrlapok menüpontjának Civil eljárások űr-
lapjai oldaláról lehet letölteni.

F. Zs.

Meghívó
A Torockó Baráti Társaság 

tisztelettel meghívja a község lakos-
ságát a

Trianoni békeszerződés 
94. évfordulójának alkalmából 

rendezett megemlékezésre

2014. május 31-én (szombaton)
a Szent Anna templomba.

Meghívott vendégek:
Torockói unitárius énekkar

Csécs Márton torockói unitárius lelkész
Csemadok Nagymegyeri Szervezete

Katona Katalin nagymegyeri népdalénekes

Program:
19.00. Szent mise

20.00. Zenés, irodalmi megemlékezés
21.00 Fáklyás felvonulás

A szervezők nevében kérünk mindenkit, 
hogy fáklyát/gyertyát hozzon magával!

Erdélyi kirándulás 
2014-ben

A Torockó Baráti Társaság autó-
buszos kirándulást szervez Erdélybe 
2014. augusztus 6-10. (szerda-va-
sárnap) között. Az utazás célja a tör-
ténelmi Magyarország keleti tartomá-
nyának természeti szépségei mellett 
bemutatni a napjainkban Romániában 
élő magyar közösség történelmét, kul-
túráját, jelen helyzetét. Az egyesület 
örömmel veszi a régebbi kirándulók 
jelentkezését, valamint szeretne meg-
szólítani olyan egyéneket, családokat 
és baráti társaságokat, akiknek ez 
idáig nem volt lehetősége hasonló 
témájú kiránduláson részt venni. A 
programra jelentkezni lehet előzete-
sen a 0630/483-45-97-es telefonszá-
mon, illetve személyesen 2014. május 
26-án, hétfőn 18 órakor, a Faluházban 
tartandó megbeszélés alkalmával. A 
helyszínen az érdeklődők számára 
útvonaltervet, valamint az utazás min-
den részletéről ismertetést nyújtunk.

Németh Csaba



Az elmúlt évben örömteli módon meg-
szépült a Tápió meder és környezete köz-
ségünk területén. A korábbi esztendőkre 
kevésbé jellemző módon tiszta és rende-
zett kép fogadta a patak partján közlekedő-
ket kül- és belterületen egyaránt. A nádtól 
és szeméttől megtisztított terület, a rend-
szeresen gondozott gátoldalak ma már kel-
lemes látványt nyújtanak a falu lakosainak 
és az ide látogatóknak egyaránt. Mindez 
a Közép-Duna völgyi- és Közép-Tisza vi-
déki Vízügyi Igazgatóság munkatársainak 
köszönhető, akik napi szorgalommal vég-
zik sokrétű és eredményes munkájukat. 
A Vízügyi munka Tápióval kapcsolatos 
részleteiről Fehér Orsolya gátőrt, az utóbbi 
Igazgatóság munkatársát kérdeztük szer-
kesztőségünk nevében. 

Édesapja hosszú évtizedeken keresz-
tül végezte a gátőr feladatokat Tápió-
györgye területén, ezáltal családi ha-
gyományként is tekinthetünk az ön által 
végzett munkára. Mióta dolgozik ebben 
a szerepkörben? 

Édesapám több mint 35 éves vízügyi 
szolgálat után vonult nyugdíjba. Helyét or-
szágosan nyílt pályázat útján hirdette meg 
a KÖTIVIZIG. Pályázatom beadása után, 
személyes interjún kellett részt vennem 
az említett Igazgatóság Szolnoki Szakasz-
mérnökségén, ami számomra sikeres volt. 
2011. november elsejével vehettem át a 
gátőri kinevezést. Így a Közép-Tisza vidéki 
Vízügyi Igazgatóság első és egyetlen kine-
vezett női gátőre lettem.

Mi motiválta nőként erre a pályára? 
Miből áll ezzel kapcsolatosan az ön napi 
teendője?

Évtizedeken keresztül láttam édesapám 
munkáját, elért eredményeit, elismeréseit, 
amit nagyon szerettem volna tovább foly-

tatni. Gyerekként ebben nőttem fel, ismer-
tem a területet, voltak tapasztalataim. Moti-
vált a folyó és a természet szeretete, ezért 
is döntöttem úgy, hogy édesapám nyugdíj-
ba vonulása előtt, megpályázom a meg-
hirdetett állást. A munkaköröm két részre 
osztódik, amely egy „béke” és egy védelmi 
készültség időszakból áll. A „béke” időszak: 
amikor nincs ár- és belvízvédelmi készült-
ség elrendelve a védelmi szakaszon. Fel-
adataim közé tartozik: őrtelep, őrjárás (csa-
tornák, folyók, vízfolyások, műtárgyak és 
tartozékainak) felügyelete, karbantartása. 
Közfoglalkoztatottak koordinálása. Kapcso-
lattartás az illetékes önkormányzatokkal, 
Nemzeti Parkkal, gazdálkodó szervezetek-
kel és egyéb a területen működő hatósági- 
illetve civil szervezetekkel. Egyes vízrajzi 
elemek észlelése. Adminisztrációs munkák 
elvégzése, utasítások végrehajtása.

Pontosan milyen területi egységet fed 
le a tevékenységével? Minek köszönhe-
tő a környezet korábban nem tapasztal-
ható látványos megújulása?

Az őrjárás 2.49. számú öblözetben talál-
ható és az Újszász-Tápiógyörgye közötti 
szakaszt védi. Tápió folyó bal part, mely-
nek kezdőszelvénye 0+000 tkm. (Újszász 
Zagyva torkolat) végszelvénye 10+912 tkm. 
(Tápiógyörgye belterület). Hossza: 10+912 
fm. A meder és környezetének megtisztítá-
sát Tápiógyörgye közigazgatási területén, 
a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság 
és a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgató-
ság közösen végzi, a feladatokat egymás 
között megosztva. Erről bővebb információt 
az illetékes Igazgatóságoktól kérhetnek.

Árvízveszély esetén milyen óvintézke-
dések szükségesek a község területén? 
Léteznek-e ennek fokozatai? Mi a felada-
ta a segédőröknek és a gátőrnek egy ki-
élezett helyzetben?

Árvízveszély esetén a község közigaz-
gatási területén lévő tiltókat zárni kell, és 
ahol szükséges a belvizek szivattyús be-
emeléséről gondoskodni kell. Az árvíz és 
belvíz fokozatai: I. fokú védekezés: figye-
lőszolgálat, amely napi 12 órában történik, 
két fő segédőr alkalmazásával. II. fokú 
védekezés: fokozott figyelőszolgálat, 24 
órában történik, 12 órás váltással négy-
négy fő segédőr alkalmazásával. III. fokú 
védekezés: folyamatos védekezés, vé-
delmi osztag mozgósítása, külső segítség 
igénylése szükség szerint, 24 órában 12 
órás váltással hat-hat fő segédőr alkalma-
zásával történik, vagy ahogyan azt, a min-
denkori szakaszvédelem vezető elrendeli. 
Mértékadó vízmérce: a jásztelki vízmérce, 
a Zagyva folyó jobb partján, melyhez a ké-
szültségi fokozatokat kötik. 350 cm-nél I. 
fokozat, 450 cm-nél II. fokozat, 500 cm-nél 
III. fokozat lép érvénybe. Készültség ese-
tén a töltéseket a segédőrök folyamatosan 

figyelik és amennyiben problémákat ész-
lelnek (fakadóvíz, szivárgás, csurgás vagy 
magassági hiány) abban az esetben jelen-
tik a gátőrnek, aki helyszíni szemle után, a 
beavatkozást igénylő jelenségeket jelenti a 
szakaszvédelem vezetőnek, ő pedig meg-
hozza a döntést a védekezési beavatkozás 
módjáról. Kisebb beavatkozási munkák irá-
nyítását a gátőr végzi.

Hogyan lehet valakiből gátőr, illetve 
segédőr? Milyen képzést kell ehhez el-
végeznie? 

Őr az a büntetlen előéletű, magyar ál-
lampolgár lehet, aki 18. életévét betöltöt-
te, orvosi igazolással tanúsítja, hogy nem 
szenved olyan testi és szellemi fogyatékos-
ságban, amely gátolná feladata ellátásá-
ban, valamint középfokú, illetve szakirányú 
végzettséggel rendelkezik. Az Igazgatóság 
által szervezett gát- és csatornaőri tan-
folyamot kell elvégezni és az őri vizsgát 
sikeresen letenni a tanfolyamot szervező 
vizsgabizottsága előtt. A KÖTIVIZIG-nél 
hagyományai vannak a gátőr dinasztiák-
nak. Mint már a fentiekben is említettem, 
magam is édesapám munkáját folytatom 
tovább, hiszen gyerekként az édesapám-
mal való együttlétek alatt észrevétlenül is 
a Tápió-vidék ismerője és csodálója lettem. 
Most, hogy gátőr vagyok, szinte természe-
tes, hogy egy-egy feladat megoldásához 
tudok kihez fordulni, tanácsot kérni. Szak-
mánkban nagyon fontos a helyismeret és 
a tapasztalat. Segédőröket árvíz esetén 
foglalkoztatunk. Az árvízre való felkészülés 
során minden évben felkeressük azokat a 
helyi lakosokat, akik már voltak, vagy sze-
retnének a védekezési munkában részt 
venni. A személyes kapcsolat felvétel után 
választjuk ki a védekezési munkában rész-
vevőket. A választásnál fontos szempont a 
megbízhatóság és a védekezési munkák-
ban való jártasság. Munkába állásuk előtt 
kapják meg a szükséges felkészítést teen-
dőik elvégzéséhez. Egyéb iskolai végzett-
séghez nincs kötve a felvételük.

A tavalyi évben Nagy Pál Zoltán és 
Petró Tamás segédőröknek köszönhető-
en sikerült megmenteni egy kisgyermek 
életét, aki az áradó Tápióban sodródott. 
Az esetből következik a kérdés, része-
sülnek-e elsősegély nyújtási képzésben 
a munkatársai? 

Igen. Munkába állásuk előtt minden 
esetben részesülnek munkavédelmi- bal-
esetvédelmi- és tűzvédelmi oktatásban. 
Rendkívüli esetben - munkakör vagy mun-
kavégzés változás esetén - ismételten 
felkészítjük őket. Elsősegély nyújtási kép-
zésben pedig, minden évben részesülünk 
munkatársaimmal együtt.

Köszönöm a válaszokat!

Közélet, kultúra12. OLDAL MÁJUS

Vízügyi munkakörben a Tápió mentén
Interjú Fehér Orsolya gátőrrel

Az interjút készítette: Németh Csaba
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Tápiógyörgye lakossága demográfiai te-
kintetben meglehetősen elöregedő képet 
mutat. Az alacsony gyermekvállalási kedv 
mellett a fiatalok nagyarányú elvándorlása 
apassza leginkább a lakosságot. A helyben 
létező kevés munkalehetőség, a gyenge 
bérezések, a főváros és az agglomeráció 
vonzása, a külföldi munkavállalás csábító 
hatása mind-mind az itthon maradás esé-
lyét gátolják. Különösen nagy vesztesség 
a magasan képzett, diplomás munkaerő 
nagyarányú elköltözése a településről. Ép-
pen ezért örvendetes, ha körükből falunkba 
költözik egy fiatal, némiképp ellensúlyozva 
az elvándorlásból adódó súlyos apadást. A 
fenti témában dr. Falusi Tamás ifjú gyógy-
szerészt, a tápiógyörgyei Fekete Pajzs Pa-
tika munkatársát kérdeztük szerkesztősé-
günk nevében.

Milyen családi kötődése van Tápió-
györgyéhez, esetleg gyermekkori élmé-
nyek fűzik ide? Mikor költözött ebbe a 
faluba? Miért választotta ezt a települést 
lakóhelyének? 

Nagyszüleim Tápiógyörgyén éltek és 
édesanyám is itt nőtt fel. Gyerekkorom-
ban, főként nyáron sok időt töltöttem a fa-
luban, illetve utána is gyakran jártam ide, 
így amikor 2010-ben ideköltöztem nem volt 
ismeretlen a falu és szívesen jöttem ide. 
Az egyetem elvégzése után itt, Györgyén, 
illetve Nagykátán kaptam állást. Akkor már 
sajnos a nagyszüleim háza üresen állt és 
mivel mindig szerettem itt lenni, így egyér-
telmű volt, hogy ideköltözöm.

Hol végezte iskoláit? Miért döntött a 
gyógyszerész szakma mellett? Tervezi-e 
magát a jövőben ezen a területen vagy 
más irányban tovább képezni?

Az általános iskolát Abonyban végez-
tem, majd 2001 és 2005 között Szolnokra 
a Tiszaparti Gimnázium és Humán Szak-
középiskolába jártam. Már gyerekkoromtól 
orvos szerettem volna lenni és ez a gimná-
ziumi évek vége felé sem változott, így min-
denképpen az egészségügyben szerettem 
dolgozni. Végül a gyógyszerész szakma 
mellett döntöttem és 2005-ben felvettek 
a Szegedi Tudományegyetem Gyógysze-
résztudományi Karára. Az egyetem elvég-
zése után, munka mellett lehetőségem volt 
elkezdeni a szakgyógyszerész képzést, 
amit tavaly decemberben sikeresen be 
is fejeztem. Úgy gondolom és eddig azt 
tapasztaltam, hogy ebben a szakmában 
mindig lehet újat tanulni és kell is, hiszen 
a gyógyszerészet nem az a szakma ahol 
megszerezzük a diplomát, hátra dőlünk és 
dolgozunk. Rendszeresen továbbképzé-
sekre járunk, ahol újabb és újabb informáci-
ókkal halmoznak el minket, ezért mondhat-

ni, hogy mindig tanulunk valami újat. Nem 
tudom mit hoz a jövő, de nem zárom 

ki annak lehetőségét, hogy egy újabb szak-
vizsgát csináljak vagy teljesen más terüle-
ten képezzem magam.

Hol kezdett dolgozni? Hogy érzi magát 
a jelenlegi munkahelyén? Milyen alapve-
tő tapasztalatokat szűrt le a helybéli la-
kosok gyógyszervásárlási és egészség-
megőrző szokásairól? 

2010 szeptemberében kezdtem dolgozni 
itt, Tápiógyörgyén és Nagykátán, a Korányi 
patikában. 2014. január 1-jétől már csak 
Györgyén dolgozom. Jól érzem itt magam, 
a kezdetektől fogva tetszett a családias 
hangulat, ami köszönhető a kollégáim ked-
vességének és segítőkészségének. Úgy 
gondolom a falusi patikák előnye, a városi 
patikákkal szemben, hogy itt jobban figye-
lemmel kísérhető a betegek gyógyszerelé-
se, gyógyszerszedési szokásai és az em-
berek nagyobb bizalommal térnek be egy 
általuk megszokott patikába, mintha idegen 
gyógyszertárba mennének. A helybéli lako-
sok gyógyszervásárlási szokásai mondhat-
ni ugyanolyanok, mint bárhol az országban, 
mert van olyan, akit jobban érdekel a gyógy-
szer ára, vagy van aki ragaszkodik az álta-
la már régen szedett gyógyszerhez, attól 
függetlenül, hogy mennyibe kerül. Vannak 
betegek, akik természetes, növényi erede-
tű vagy éppen homeopátiás gyógyszereket 
részesítenek előnyben, és sajnos nő azok-
nak a száma is, akik az interneten olvasott 
információk alapján saját magukon diag-
nosztizálnak egy-egy betegséget és meg is 
rendelnek egy-egy étrendkiegészítőt, vita-
minokat, gyógyszereket, és így nagy esély-
lyel válnak gyógyszerhamisítás áldozatává 
és ami még rosszabb, hogy az egészségü-
ket is súlyosan károsító anyagokhoz juthat-
nak. A nagyobb baj az – és ez elmondható 
országos szinten –, hogy a prevencióra, 
vagyis a betegség megelőzésére nem fek-
tetnek kellő hangsúlyt, csak akkor fordulnak 
orvoshoz, ha már nagy a baj és elkerülhe-
tetlenné válik az állandó gyógyszerszedés 
vagy súlyosabb esetben orvosi beavatko-
zás. 

Hogy érzi magát Tápiógyörgyén? Mi-
lyennek ismerte meg a helybéli embere-
ket? Milyennek látja a jelenlegi faluképet, 
a társadalmi, közéleti, kulturális életet? 
Mit gondol arról, hogy a maga fajta fiatal-
ember megtalálhatja-e itt a számításait?

Gyerekkoromtól kezdve szerettem ide 
járni és most, hogy már itt lakom azt mond-
hatom, hogy szeretek itt lakni. Nem volt 
ismeretlen a falu, így nem volt nehéz meg-
szokni. Az egyetlen furcsa dolog az volt, 
hogy kevés embert ismertem, de engem 
a nagyszüleim és édesanyám által sokan 
ismertek és kedvesen fogadtak, amiért kö-
szönettel tartozom, nem csak azért, mert 
mindig volt és van egy-két kedves szavuk 
hozzám, hanem azért is, mert így könnyebb 

volt megszokni a falut, az embereket és az 
itteni életet. Mint minden településnek meg-
van a saját hangulata, így Györgyének is és 
mivel soha nem voltam oda a nyüzsgésért, 
a nagyváros forgatagáért így mindig is job-
ban tetszett ez a nyugodtabb, vidéki élet, 
de a kulturális, közéleti programok száma 
lehetne több is. Az embereknek szüksége 
lenne rá, hogy ha egy rövid időre is, de ki-
zökkennének a szürke hétköznapokból, és 
a falubeliek számára még inkább élhetőbb 
lenne ez a falu. Sajnos azt tapasztalom, 
hogy a fiatalok inkább elmennek a faluból, 
minthogy idejönnének, mert itt, vagy a kö-
zelben nem találnak olyan munkát, amire 
támaszkodva megalapozhatnák a jövőjü-
ket, így inkább elkötöznek nagyobb város-
okba, vagy külföldre és ott telepednek le, ott 
alapítanak családot. Ez lehet, hogy jelenleg 
nem olyan szembetűnő, de a jövőben, a falu 
elöregedése és lakosságának folyamatos 
csökkenése állandó problémát fog okozni.

Az önhöz hasonló értelmiségi fiatalok-
ra nagy szükség lenne a tápiógyörgyei 
közéletben. A civil szervezetek biztosan 
tárt karokkal várnának önre. Tervezi-e a 
jövőt tekintve közvetlenül is bekapcso-
lódni az egyesületi életbe, esetleg más 
jellegű közfeladatot vállalni?

Igen szeretnék részt venni a közéletben 
és nem csak a táraasztalnál találkozni és 
beszélgetni az emberekkel. Nemrégiben 
megismerkedhettem az egyik egyesülettel, 
a programjukkal és szeretnék aktív tagja 
lenne ennek az egyesületnek. A Faluújság-
ba is szívesen írnék cikket egészségügyi té-
mában. Ettől függetlenül más közfeladatban 
is szívesen kipróbálnám magam, ami nagy 
kihívás és felelősségteljes feladat lenne, de 
úgy érzem megérné megpróbálni.    

Köszönöm a válaszokat!

Ifjú patikusként Tápiógyörgyén
Interjú dr. Falusi Tamás gyógyszerésszel

Az interjút készítette: Németh Csaba
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Javában zajlanak a megye II. küzdelmei, 
így csapatainknak egymás után jönnek a 
tétmérkőzések. Nézzük a bajnokság fe-
lénél hol tartunk, milyen eredményre szá-
míthatunk majd júniusban a ”bizonyítvány 
osztáskor”.

Felnőtt csapatunk a rajtnál ne tagadjuk 
sajnos beragadt. Várható volt, hogy  nem 
lesz zökkenőmentes az ősz során távozó 
játékosok pótlása. Ezt a feladatot tovább 
nehezítette, hogy Nagy Zoltán 5 hétre, 
varga Ádám 3 hétre sérülés miatt „kidőlt 
a sorból”, Konka Csaba  3-héten keresz-
tül  az amerikai földrészen tartózkodott, 
ill. Sápi Norbert Angliába ment dolgozni. 
A frissen igazolt játékosoknak pedig össze 
kellett „érni”. Vagyis láthatjuk, hogy  nem 
volt egyszerű a bajnokság kezdete. Való-
jában az a kis plusz kellett volna az elve-
szített Újlengyeli és Pilisi mérkőzésen, ami 
az ősz során megvolt, de márciusban még 
hiányzott, hogy a szoros mérkőzéseken az 
egy gól plusz hozzánk és ne az ellenfélhez 
kerüljön. A hiányosságokat látta Viola Kál-
mán is és elmondható, hogy ha lassan is 
de egyértelműen április végére kijöttünk a 
„gödörből”.  Április végéig a lejátszott kilenc 
mérkőzésből négyet megnyertünk, hármat 
döntetlenre játszottunk és két alkalommal 
vereséget szenvedtünk, így pillanatnyilag 
a dobogó 3.-helyén állunk. Nagyon fontos 
mérkőzések vannak előttünk, ha a dobo-
gón akarunk végezni. Hiszen Nagykátával 
és Tápiószelével szinte fej-fej mellett va-
gyunk, így a május 10-én és 24-én sorra 
kerülő mérkőzések  a dobogós helyek el-
osztását döntően befolyásolják majd. Min-

den esetre minden reményünk meg van  
arra, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk ezen 
két mérkőzésből és ekkor még a második 
helyet is behúzhatjuk.

Az U21-es csapatunk az új rendszerű 
bajnokságban a kiemeltek között a har-
madik helyen áll, sajnos több mérkőzésük 
egybe esik a felnőtt csapat mérkőzésével, 
így teljes képet nem tudunk kialakítani a 
bajnokság színvonaláról, játékosaink for-
májáról. Minden esetre a helyezést tekint-
ve nem állunk rosszul, hiszen dobogósak 
vagyunk, és reméljük, maradunk is. Abban 
csak bízni tudunk, hogy ezt az (elnézést a 
kifejezésért) „agyament” rendszert az illeté-
kesek elfelejtik és belátják, vissza kell állni 
a régi jól bevált rendszerhez.

A Bozsikos csapataink a kiírt versenye-
ken részt vesznek, heti gyakorisággal ké-

szülnek. A tornákon váltakozó sikerrel sze-
repelnek, mindenesetre az biztató, hogy  
az őszi induló létszámból játékosok  nem 
morzsolódtak le és nagy lelkesedéssel 
vesznek részt a tornákon. 

Pályánkon folyó munkákról. A készség-
fejlesztő pálya befejező építési munkái 
megkezdődtek, a pálya talajának feltöl-
téséhez szükséges földet betermeltük a 
játéktérre, a palánkok rögzítését szolgáló 
szögvasak felhegesztése félkész állapot-
ban van. Terveink szerint május végére 
készül el a pálya, hogy szeptembertől ez a 
játéktér is a rendelkezésünkre álljon. 

Remélem a következő alkalommal már 
a sikeresen befejezett bajnokságokról jó 
néhány emlékezetes győzelemmel és az 
elkészült kispályáról számolhatok be.

Kedves 
szurkolóink

Hajnal József

A Tápió Völgye Közhasznú Alapít-
vány (TVKA) 2014. július 26-án im-
máron harmadik alkalommal kívánja 
megrendezni a Falunapi Futóversenyt. 
Elmondhatjuk, hogy már most sokan 
érdeklődnek, hogy lesz-e verseny a 
„Búcsúkor”? 

LESZ! Ez nem kérdés! Az esemény 
a szokásos módon, helyen és távo-
kon kerül megrendezésre. Ugyanakkor 
vannak merészebb terveink, újabb már 
hosszabb táv kijelölésére is, hiszen a 
másfél éve működő Futóklubunk tagja-
inak felkészültsége, a más települések 
futóinak előrejelzései, valamint a már 
meglévő futókapcsolataink is igénylik 
egy nagyobb kihívást jelentő verseny-
szám kiírását.

A BSI tápiógyörgyei futónagykövet-
ségének köszönhetően a verseny fel-
vételre került a BSI hivatalos partner-
versenyei közé. Ugyanakkor a távjaink 
eddigi rövidsége miatt, nem lehetséges 

a BSI hivatalos őszi nemzetközi felké-
szülési versenyei közé bekerülnünk. 
Amennyiben ez sikerülne, úgy Magyar-
ország legnagyobb tömegsport egye-
sülete kiemelt versenyként reklámozná 
a tápiógyörgyei Falunapi futóversenyt. 
Ez jó lehetőség arra, hogy szép falunk-
ba eljöjjenek az ország minden pont-
járól a futók. Az itt töltött kellemes és 
baráti percek pedig csak jó hírünket 
hirdethetik! 

Rendezvényünk, már harmadik év-
ben tölti be a Tápió-vidék keleti, déli 
felében jó ideje meglévő űrt. Töret-
len célunk és álmunk, hogy hagyo-
mánnyá váljunk és ezzel mind több 
györgyeiben keltsük fel mozgás iránti 
vágyat, az egészségesebb életmód 
népszerűsítését és pusztán a futás 
örömét. Ennek tökéletes formája a fa-
lunapi futóverseny, melyre idén is nagy 
szeretettel várunk minden futót, szur-
kolót, segítőt és támogatót. A verseny 

pontos részletei éppen a tervezési, 
szervezési, egyeztetési szakaszban 
tartanak. Így a részletes versenykiírást 
még nem tudjuk közzétenni, de a tud-
nivalók nemsoká olvashatóak lesznek 
alapítványunk új honlapján, a www.
tapiovolgyealapitvany.hu weboldalon.

Amit előre ígérhetünk, az a remek 
hangulat, rajtcsomag a leggyorsabb 
nevezőknek, értékes ajándékok, fris-
sítés, egy tál energiapótlás a befutók-
nak, vélhetően jó meleg, vagy esetleg 
egy kiadós eső. De aki „futó”, annak 
ezek mind jóhírek!!

A versenyre szeretnénk lelkes és 
felkészült rendezői gárdát szervez-
ni. Ezért már most keressük azokat a 
jelentkezőket, akik szívesen segítsé-
günkre lennének a verseny minél tö-
kéletesebb lebonyolításában. A jelent-
kezést a TVKA kuratóriumi tagjainál 
személyesen, vagy a honlapon találha-
tó elérhetőségeken várjuk.

Mindenkinek jó felkészülést kívá-
nunk. Hajrá!

III. Falunapi futóverseny

Molnár Zsolt alelnök
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Immáron egy éve folynak a 
szennyvíz csatornázási munkálatok 
a Tápió vidék 20 településén. A tavaly 
megkezdődött munkálatok jelentős 
változást hoztak minden település, 
ezáltal a lakosság életébe is. A kivite-
lezés okozta átmeneti kellemetlensé-
gek a végleges úthelyreállítási mun-
kálatok után megszűnnek, visszaáll 
a közlekedési rend és mindenki a 
korábban megszokott módon közle-
kedhet a térségben.

Mint ahogy arról már korábban be-
számoltunk a vállalkozók rendkívül jó 
munkatempót diktáltak, tavaly év vé-
gén a csatornahálózat készültsége 
elérte a 60%-ot a négy kisrégióban. 
Ez az arány az egyetlen – tápiószelei 
– kisrégió kivitelezési munkálatainak 
csúszásából adódik, ugyanis ott az 
engedélyezési folyamatok elhúzó-
dása, lassú menete miatt a munkák 
később kezdődhettek meg, így a vál-
lalkozói feladatok teljesülése is ala-
csonyabb szinten van. A lemaradás 
mihamarabbi behozására törekszik 
a vállalkozó.

A másik három kisrégióban a 
vállalt határidőig - szeptemberig - a 

maradék szakaszok befejezése és 
a végleges úthelyreállítások elvég-
zése a cél. Mielőtt azonban az utak 
aszfaltozásához, az eredeti állapot 
helyreállításához hozzá kezdené-
nek a vállalkozók, az elkészült csa-
tornaszakaszokat az előírásoknak 
megfelelően többlépcsős minőségi 
ellenőrzés (víztartási-nyomás próba, 
kamerás vizsgálatok) alá kell vetni a 
rendszer tökéletes működéséhez. 
Emellett a csatornafektetés után 
visszatöltött anyagnak is néhány 
hónap tömörödésre, ülepedési időre 
van szüksége. A végleges úthely-
reállítás tehát a komplex minősítési 
eljárások megfelelősége után kez-
dődhet csak meg.

A szennyvízcsatorna hálózat elké-
szülte és az utak végleges helyreál-
lítása természetesen nem a projekt 
befejezését jelenti, hiszen mindezek 
mellett folyamatosan és nagyon jó 
ütemben haladnak a szennyvíztisztí-
tó telepek valamint a központi kom-
posztáló telep kivitelezésével is. A 
komposztáló telep építése olyannyira 
jól halad, hogy április végével meg-
kezdődhet a komposztáló próbaüze-

me. Itt a 20 település szennyvíziszap-
ját alakítják át a projekt végeztével 
– struktúra anyag (pl. zöldhulladék, 
fanyesedék) hozzáadásával – továb-
bi felhasználásra. A szennyvíztisztító 
telepek próbaüzeme akkor lehet-
séges, ha az adott hálózat bel- és 
külterületi szakaszai teljesen kiépül-
tek és a hozzá tartozó műtárgyak is 
elkészültek. 

Továbbra is fontos megemlíteni, 
hogy még nem lehet a csatornaháló-
zatra rákötni! Azok az ingatlantulajdo-
nosok, akik az értesítést megelőzően 
kötnek rá a hálózatra, szabálytalan-

ságot követnek el (emellett az adott 
szakaszt ki kell tisztítani!). A ráköté-
sek megkezdésének módjáról és 
időpontjáról előzetesen tájékoz-
tatni fogjuk a lakosságot.

A projekt zárásáig alig több mint 
egy év van hátra, de addig is sok  
tennivaló vár még a projekt résztve-
vőire, hiszen egy ekkora volumenű 
beruházás sikeres lebonyolítása 
nem kis feladatot jelent a települések 
számára. Megértő türelmüket, segít-
ségüket továbbra is kérjük a projekt 
lebonyolításához.

Befejezéséhez közeledik a szennyvízcsatorna hálózat építése

Tápió PR

Tápió Tüzép
Száraz tűzifa

Tölgy és bükk hasítva, kályha készen    2700Ft/mázsa
Akác hasítva, kályha készen               2800Ft/mázsa

Kínálatunk:
Vasanyag, betontermékek
Mész, mészpótló, alapozók
Szóródó áru (sóder, homok, kavics)
Zsákos anyag (beton, vakolat, padlopon, ragasztók)
Szigetelés (Hungarocell 3-10 cm-ig, szigetelőlemez)
Szegélyek, szalagok, hálók
Fűrészáru, I. osztályú borovi lambéria 
Faanyagok méretre vágása, gyalulása, pácolása
Téglák
Szeg, csavar
Tetőfóliák, üvegszövet
OSB lapok 
Oromszegély, falszegély, vápalemez 
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2014-es országgyűlési választási eredmények
JELÖLT NEVE JELÖLŐ

SZERVEZET
01.

SZAVAZÓKÖR
02.

SZAVAZÓKÖR
03.

SZAVAZÓKÖR
04.

SZAVAZÓKÖR ÖSSZESEN

Tóthné Megyes 
Katalin

A HAZA NEM 
ELADÓ

1 4 4 5 14

Mikus Csaba LMP 5 17 9 6 37
Pukkai Tamás ÖP 0 1 0 0 1
Győri Tibor MGP 0 0 4 0 4
Czerván György FIDESZ-KDNP 134 186 177 166 663
Pető László JESZ 2 0 1 0 3
Surányi Tiborné SMS 0 3 2 4 9
Sárköziné 
Juhász Gyöngyi

KTI 0 1 1 0 2

Schiller Roland SZOCIÁL-
DEMOKRATÁK

0 0 0 1 1

Csanádi Gábor 
Ferenc

JOBBIK 59 98 70 45 272

Dr. Baja Ferenc MSZP-
EGYÜTT-DK-
PM-MLP

51 102 59 65 277

Apáti Tibor FKGP 1 0 0 2 3

A PÁRTLISTA 
NEVE

01.
SZAVAZÓKÖR

02.
SZAVAZÓKÖR

03.
SZAVAZÓKÖR

04.
SZAVAZÓKÖR ÖSSZESEN

MCP 0 3 0 0 3
A HAZA NEM 
ELADÓ MOZGA-
LOM PÁRT

0 0 5 3 8

SERES MÁRIA 
SZÖVETSÉGESEI

1 3 0 4 8

FÜGGETLEN KIS-
GAZDAPÁRT

1 0 0 1 2

ÚDP 0 0 0 0 0
FIDESZ-KDNP 129 189 169 160 647
SEM 0 0 1 0 1
LMP 7 13 13 5 38
JESZ 2 2 0 0 4
ÚMP 0 1 0 0 1
MUNKÁSPÁRT 1 1 6 1 9
SZO-
CIÁLDEMOKRATÁK

0 0 0 1 1

KTI 0 0 0 0 0
EGYÜTT 2014 0 1 1 1 3
ZÖLDEK PÁRTJA 0 1 2 0 3
ÖSSZEFOGÁS 0 0 0 1 1
MSZP-EGYÜTT-DK-
PM-MLP

51 106 66 63 286

JOBBIK 60 98 68 49 275
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A strand nyitva tartása a 
2014-es évi szezonban

Nyitva tartási idő 10 órától 18 óráig

Májusban: 1. (csütörtöktől) - 4. (vasárnapig)

10. (szombat) - 11. (vasárnap)

17. (szombat) - 18. (vasárnap)

24. (szombat) - 25. (vasárnap)

31. (szombat)

Júniusban: 1. (vasárnap)

7. (szombattól) - 9. (hétfőig)

14. (szombattól) - 30. (hétfőig)

Júliusban: egész hónapban

Augusztusban: egész hónapban

Szeptemberben: 6. (szombat) - 7. (vasárnap)

13. (szombat) - 14. (vasárnap)

Zöldhulladék
szállítási napok

Június 3. kedd 
  - Tápión innen
Június 4. szerda
  - Tápión túl
Július 8. kedd
  - Tápión innen
Július 9. szerda
  - Tápión túl
Augusztus 5. kedd
  - Tápión innen
Augusztus 6. szerda
  - Tápión túl

GYÖRGYEY KASTÉLY  ÉTTEREM ÉS PANZIÓ
2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály út 2. 

05.26.-06.01.

Hétfő Hagyma leves Csirkepörkölt nokedli

Kedd Kertészlány leves Sertésragu rizs

Szerda Marhahús leves Burgonyafőzelék fasírt

Csütörtök Magyaros zöldborsó leves Cigánypecsenye, hasábburgonya

Péntek Babgulyás leves Házi sütemény

Szombat Csontleves Rakott krumpli

Vasárnap Legényfogó leves Rostonsült csirkemell, burgonyapüré

06.02.-06.08

Hétfő Hideg eper leves Bolognai spagetti

Kedd Fokhagymakrém leves Rakott kelkáposzta

Szerda Gulyásleves Mákos tészta

Csütörtök Csontleves kiskocka paradicsomos húsgombóc, burgonya

Péntek Kolbászos paprikás krumpli Csokis puding

Szombat Sertés raguleves Sztrapacska

Vasárnap Sajtkrém leves Rántott csirkecomb hasábburgonya

06.09.-06.15.

Hétfő Meggyleves Zúzapörkölt galuska

Kedd Lebbencsleves Babfőzelék sertéssült

Szerda Csontleves cérnametélt Betyárpörkölt, főtt burgonya

Csütörtök Csülkös burgonyaleves Szilvás derelye

Péntek Zöldségleves Tejszínes gombás csirkemell

Szombat Húsleves Paradicsomos káposzta oldalas

Vasárnap Gyümölcsleves Roston pulyka, zöldköret, hasábburg.

06.16.-06.22.

Hétfő Sárgarépa krém leves Sült császár burgonya

Kedd Tárkonyos raguleves Krumplistészta

Szerda Karalábé leves Stefánia sült rizs

Csütörtök Tojásos leves Vadas szelet spagetti

Péntek Brokkoli krém leves Rántott sertés szelet, hasább.

Szombat Csülkös krumpli leves Hortobágyi húsos palacsinta

Vasárnap Libaaprólék leves csigatészta Sertés borda hentes módra tészta

06.23.-06.29.

Hétfő Vegyes gyüm. leves leves Bakonyi sertésragu galuska

Kedd Zellerkrém leves Csirkemáj pörk. tészta

Szerda Húsleves kiskocka tész. Zöldbabfőzelék sült hús

Csütörtök Csirkeaprólék leves Rakott palacsinta

Péntek Csülök pörkölt, főtt burgonya Almás sütemény

Szombat Magyaros gombaleves Rántott karfiol rizs

Vasárnap Csontleves cérnam. Mexikói csirke szárny, hasábburg.

A menü ára 740.- Ft, heti előfizetés esetén 690.-.
A menürendeléseket előzőnap 16 óráig kérjük 

leadni, az 53-583-546 telefonszámon. 
Étlapunk megtekinthető a
www.gyorgyeypanzio.hu

honlapon is. 
(fizetett hirdetés)
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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
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 

akik a végső tiszteletet megadva felejthe-
tetlen édesanyánkat,

Kökény Margit
 

utolsó útjára elkísérték és sírjára
virágot helyeztek.

Köszönettel: lányai és az egész 
család.

Köszönetnyilvánítás 
Fájó szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik felejthetetlen férj, édesapa, 

nagypapa

Bálint József
(1941 - 2014)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, mély fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás 

Hálás szívvel köszönjük minda-
zoknak, akik elkísérték utolsó útjára

Dömők Pált
(1924 - 2014)

szeretett édesapánkat, és
elhelyezték sírjára a kegyelet 

virágait.
A gyászoló család.

 
Meggy, cseresznye kapható!

Várhatóan június elejétől,
frissen szedett:

- meggy (érdi debreceni)
- cseresznye (germersdorfi)

Megrendelhető: 06-70-312-3475, 
és a 06-53-383-375 telefonszá-
mokon.
5 kg.-tól házhoz szállítjuk!

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

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