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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit

2014. október 22-én (szerdán), 18 órakor
a Faluházban tartandó,

az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező 
ünnepségre

A Torockó Baráti Társaság 2014. 
szeptember 6-án történelmi meg-
emlékezést rendezett az első világ-
háború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából. A szervező egyesület 
Tápiógyörgye első világháborús em-
lékeinek bemutatásával készült a 
centenáriumi eseményre. A rendez-
vény határon túli magyar vendégei a 
Csallóközből érkeztek: Néveri Sán-
dor Nagymegyer város polgármeste-

re, a Csemadok Nagymegyeri Szer-
vezetének küldöttsége, a Vásárúti 
Dalárda, valamint a nagymegyeri 23. 
számú Arany János és a komáromi 
2. számú Jókai Mór Cserkészcsapat 
tagjai. 

Tápiógyörgye lakossága mai na-
pig kegyelettel őrzi az első világhá-
borúban elhunyt áldozatok emlékét, 
minden év májusának utolsó vasár-
napján tisztelgő megemlékezést tart-

va a Szent Anna templom kertjében, 
1924-ben felállított Hősi emlékmű 
környezetében. A korabeli feljegy-
zések alapján, a község területéről 
1200-an vettek részt a világméretű 
küzdelemben, más források szerint 
817 személyt hívtak be katonának. 
A hősi halottak száma 147 fő volt, a 
hadirokkantak, hadiözvegyek és ha-
diárvák együttes összege az 1922. 
évi adatok szerint 180 volt.

Ízelítő a tartalomból:

Tanulságok az ÁLLVÁNY 
Kft. ítéletével kapcsolato-

san (3. oldal)

Pataki János, falunk 
szülöttének emlékére

1950-2014
(6. oldal)

A TVKA Futóklubjáról és 
Falunapi futóversenyről 

(16. oldal)

Zenekari hírek
(11. oldal)

A Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat nyári tábora 

(12. oldal)

Megyeri Csárdától a 
györgyei Kastély Panzió – 

Étteremig (4. oldal)



Tisztelt Újságolvasók!

Az Önkormányzati választások előtt írom 
még ezt a cikket. Szeretnék számot adni 
az elmúlt hónapok és az elmúlt évek törté-
néseiről.  Először egy 2007-ben kezdődött 
és 2014-ben záródott bírósági eljárásból 
származó hátrányunkról írnék. Ezt a képvi-
selő-testület tárgyalta, és egy másik cikkben 
részletesen kifejtem a véleményemet. A cég-
gel megállapodást kötöttünk és részletekben 
fizetjük a tartozásunkat.

Sok vita után elfogadtuk a 2014. évi I. fél-
éves költségvetésünk végrehajtásáról szóló 
beszámolót.  Legfontosabb elemek egyike, 
hogy a szűkös gazdálkodásunk miatt, tar-
tani tudjuk a tervezett kiadásokat, növelni 
tudtuk bevételeinket, nincs hitelünk, mert 
az ideiglenesen a strand beruházáshoz fel-
vett kölcsönt is visszafizettük. A számlánkon 
közel 6 millió Ft található. Meghirdettük a 
Bursa Hungarica ösztöndíj rendszert, mely-
re várjuk a györgyei fiatalok jelentkezését.  
Meghirdettük bérbeadásra a két legnagyobb 
Önkormányzati termőföldet, melyre vártuk 
a györgyei mezőgazdászok jelentkezését. 
Pál Bernát térítésmentesen felajánlotta az 
Önkormányzatnak a Kürt utcai ingatlanát, 
melyet a képviselő-testület elfogadott. Elfo-
gadtuk a Nagykátai Tűzoltóság beszámolóját 
a 2013. évi tevékenységéről.  Beszámoltam 
arról a problémáról, melyet egy csapadékvíz 
elvezető árok építésénél okoztam. A meder 
régi nyomvonalát követve kárt okoztunk a 
termőföld tulajdonosának. A földhivatal, a tu-
lajdonos és a köztem lezajlott egyeztetésen 
elhangzottak alapján megállapodás született 

arról, hogy helyre állítjuk a téves árkolást. A 
munkálatok befejezéseként figyelembe véve 
a Székes vízállását, zsilipet építünk a Kodály 
Zoltán utca végére és a Gagarin útra. Bizto-
sítani kívánom a Hold utca lakóit: továbbra is 
figyelünk az ottani víz leengedésére, házaik 
védelmére.

Sikeres szezont zárt a strandunk. Az ott 
dolgozóknak köszönöm a munkájukat, mert 
egy új rend, más működés alatt kellett szín-
vonalat emelni. Tudjuk, vannak még prob-
lémák, van még javítani való, azonban már 
sikerként értékelem a balesetmentes műkö-
dést is.

És most néhány gondolat az elmúlt cik-
lusról. Kiemelhetem a legnagyobb beru-
házásainkat, azonban a kisebb, életünket 
meghatározó dolgainkat jobban szeretem.  
A legnagyobb beruházások az elmúlt 4 év-
ben: tovább építettük a csapadékvíz elve-

zető árkokat, felújítottuk a Polgármesteri 
Hivatalt, átépítettük a strandot, elkezdtük 
az orvosi rendelők felújítását, rendbe raktuk 
az önkormányzati temetőt. A kisebb dolgok: 
rendezett, tiszta településen élhetünk; műkö-
dőképes maradt a képviselő-testület; Jegyző 
Úr vezetésével botrányok nélkül, szabályo-
san működik a Hivatal és az Önkormányzat 
minden intézménye; sikerült stabilizálni a falu 
pénzügyi helyzetét; a Kastélykert Óvoda visz-
szakerült az Önkormányzat üzemeltetésbe,  
1000 m2 kátyút rendbe tettünk; a szociálisan 
rászorulóknak élelmiszert, vetőburgonyát és 
tűzifát tudtunk adni; kevesebb kóbor kutya 
van az utcákon; a falu szélső utcáit is igyek-
szünk rendben tartani, nem csak a faluköz-
pontját; színvonalas tűzoltóságot tudunk 
fenntartani; nyugalomban élnek az idősek az 
Önkormányzati Otthonban; rendezett körül-
mények között halad a csatorna építése, és 
a tavaly elkészült utcákat már visszajavítot-
ták; az Önkormányzat jó kapcsolatot tart fenn 
minden testvértelepüléssel; színvonalas ren-
dezvényeket tartunk, sokan jönnek a Falu-
napra, és továbbra is sikeres a fúvószeneka-
runk; a Tápió Völgye Alapítvánnyal közösen, 
az Önkormányzat támogatásával, lakossági 
adakozással visszakerült a lélekharang a ka-
tolikus temetőbe. 

A cikk írásakor nem tudni még ki fogja ve-
zetni a települést a következő 5 évben. Azon-
ban én szeretném megköszönni az Önök 
támogatását a 2002-2008 és 2010-2014 kö-
zötti, polgármesterként eltöltött éveimhez.

Tápiógyörgye, 2014. október 8.

2. OLDAL OKTÓBERÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató

Tisztelettel: Varró István

A Központi Statisztikai Hivatal, a 
KSH Elnöke által engedélyezett 2014. 
évi adatgyűjtési program szerint ön-
kéntes adatszolgáltatáson alapuló fel-
mérést hajt végre.

Az Európai lakossági egészségfel-
mérés (ELEF2014) ötévenkénti végre-
hajtását az Európai Parlament és Ta-
nács 1338/2008/EK rendelete írja elő 
az Európai Unió tagállamai számára. A 
nemzetközi összehasonlítást is lehető-
vé tévő adatfelvétel Magyarországon 
2014. szeptember 15-től december 
15-ig tart, célja a lakosság egészsé-
gi állapotának, életmódjának és az 
egészségügyi szolgáltatásokkal való 
elégedettségének vizsgálata. Ezek az 
információk – az uniós adatszolgálta-
tás kötelezettségünk teljesítésén túl – 
hozzájárulhatnak az egészségpolitikai 
intézkedések meghozatalához és az 
egészségügyi ellátórendszer minősé-
gének javításához.

A válaszadó személyeket, az ország 
532 településéről összesen 9479 főt 

véletlen mintavétellel választottuk ki. 
A felvételben részt vevők névre szóló 
értesítő levelet kapnak, majd a KSH 
összeírója a fent jelzett időszakba fel-
keresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó 
kérdezők hivatalos igazolvánnyal ren-
delkeznek.

Információkérés, kapcsolatfelvétel: 
Európai lakossági egészségfelmérés 
(ELEF2014), honlap: www.ksh.hu/elef, 
e-mail: elef@ksh.hu, telefonszám: 06-
1-435-6676 (h-cs:8-16 óra, p:8-14 óra)

Az adatokat bizalmasan kezeljük, 
kizárólag statisztikai célra, összesítve, 
egyedi azonosítás lehetőségét kizáró-
an használjuk fel, pontosan követve a 
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tör-
vény, valamint az Információs önren-
delkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
előírásait.

A felmérésből származó összesített 
eredények a nyilvánosság számá-
ra is hozzáférhetővé válnak, az első 
adaközlésekre 2015 tavaszán kerül 
sor.

Az együttműködők értékes válaszait 
apró ajándékkal öszönjük meg.

KSH közlemény Lomtalanítás
Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók: 

Lom: az a darabos háztartási hulladék, mely 
mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz 
rendszeresített hulladékgyőjtő edénybe 
(kukába). (pl.: berendezési tárgyak, búto-
rok, textíliák stb.) Teendő: Az elszállításra 
szánt lomot, a megadott napon reggel 7:00 
óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek ki-
helyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű 
elhaladása esetén a később kihelyezett lo-
mot nem áll módunkban elszállítani!

Lomtalanítás iőıpontja: 2014. október 
21. (kedd) 

FONTOS: Társaságunk az alábbi hul-
ladékokat nem szállítja el:  veszélyes hul-
ladék (pl.: festékes, vegyszeres csomago-
lóanyagok, használt sütőzsiradék és olaj 
illetve gépjárműolaj, izzók, fénycsövek, szá-
razelem, akkumulátor, állati tetem), fertőző 
és undort keltő anyagok, építési-bontási tör-
melék, elektronikai hulladékok, gumiabron-
csok autó- és gépalkatrészek, gáztűzhely, 
kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy, 
zöldhulladék. Tel: (53/500-152, 53/500-153)

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
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A 2014. július 25-i testületi ülésen megfo-
galmaztam egy külön véleményt az ÁLLVÁNY 
Kft. – Tápiógyörgye Község Önkormányzat 
közötti per lezárásával kapcsolatban. Felada-
tul kaptam a képviselő-testülettől, hogy ta-
nulságtételül fogalmazzam meg, kik hibáztak 
és miben. Egy hosszú pereskedési időszak 
végére tett pontot a Kúria döntése. Ezek után 
Tápiógyörgye Község Önkormányzat képvi-
selő-testülete döntést hozott a pénzügyi üte-
mezéssel, pótkifizetéssel kapcsolatban.  

Az óvodai beruházás közbeszerzése 2006 
januárjában történt. Az akkori nyertes kivitele-
ző néhány nap múlva visszalépett, és a máso-
dik helyezett Állvány Kft. vállalta a beruházást. 
Befejezési határidő 2006. július 15.-e volt. 
Még a helyszíni bejáráson született egy írásos 
anyag (melyet az Állvány Kft. is aláírt), hogy a 
tervszolgáltatásból eredő hiányosságokért és 
az abból fakadó kimaradt építési tételekért fe-
lelősséget nem vállalunk, teljes költségvetést 
kell adni, és ennek tartalmazni kell minden 
olyan munkát, amely az óvoda működéséhez 
szükséges. 

Elkezdődött a munka, melyhez a GAMESZ 
bontási alvállalkozói feladatokat kapott az Áll-
vány Kft.-től, 27 millió Ft értékben. Az építési 
terület átadása után először látványosan majd, 
vontatottan haladt az építkezés. Az első nagy 
egyeztetésen a gépészeti terveket hiányolta 
a kivitelező. Részt vett az ülésen Kókai Béla 
felelős műszaki ellenőr, Fehér Gábor építész, 
Laczkó Jenő villamos tervező, Laczkó Jenőné 
gépésztervező, Gábor József gépészkivitele-
ző, Hartyáni József villamos kivitelező, Furcsa 
Sándor építésvezető, Gyebnár Sándor ügyve-
zető, valamint Varró István polgármester.

A terv még ekkor sem volt késedelemben, 
mert a kivitelezés nem tartott azon a szaka-
szon, ahol szükséges lett volna a tervszolgál-
tatás. Mert csak a falak álltak. A befejezési 
határidőt tervkésedelemre hivatkozva a kivite-
lező felmondta. 

Időközben nyertünk még egy pályázatot, 
így teljeskörűen lehetett befejezni a kivitele-
zést. A közbeszerzés után a szerződést 2006. 
november 15-én írtuk alá, és vállalta a kivitele-
ző a 2007. március 31-i befejezést. A bírósági 
tárgyaláson felhívtuk a bíró figyelmét, hogy a 
kivitelező ekkor már minden információ birto-
kában kötötte a II. szerződést. Sőt aláírtunk 
egy III. szerződést az akkori ÁFA változásból 
fakadóan a kerítés, kertészet és kerékpár tá-
roló építésére. A határidő itt is 2007. március 
31-e volt.

2006 novemberében, amikor azt láttuk én 
és képviselő társaim, hogy leállt az építkezés, 
úgy tűnt, a májusi átadás veszélyben van. Már 
márciusban elutasított a képviselő-testület egy 
pótmunka igényt azzal az indokkal, hogy vár-
juk meg a kötbérek miatt, nem majd a cégnek 
kell-e fizetni. A beruházást 2007. március 31-
ig kulcsra készen kellett volna átadni. És hogy 
a helyzetet érzékeltessem, a belső ajtók az 
átadási ünnepség előtt 1 nappal lettek felsze-
relve, ami után hajnalban takarított az óvoda 
személyzete. Ez már május végén volt. A vita, 
a pereskedés 2007 augusztusában kezdő-

dött, egy pénzügyi bizottsági, majd képviselő-
testületi üléssel. 

Ma is vallom, hogy az akkori képviselők, 
valamint polgármesterek mindent megtettek, 
azért, hogy az Önkormányzat sikerével zá-
ruljon a pereskedés. Nem hittük, nem hittem, 
hogy veszíthetünk. 

A bírósági eljárás nem volt tisztességes. 
Lehet, hogy a jogszabályoknak megfelelő, 
de nem körültekintő. Egyáltalán nem vette fi-
gyelembe az Önkormányzati eljárásrendeket, 
és a közbeszerzést. Nagyon sokat dolgoz-
tunk azon az építésszel, hogy védeni tudjuk 
igazunkat, és bizonyítsuk az ellenfél követe-
léseinek jogtalanságát. Nem akartuk az időt 
húzni újabb szakértő kirendelésével, amíg a 
kirendelt igazságügyi szakértővel az Önkor-
mányzati tanú, az építész, a bíróság előtt nem 
vitatja meg a felvetett problémát. Ott a tárgya-
ló teremben az utolsó elsőfokú tárgyaláson 
közölte a bíró, nem rendelte be a tanúnkat, a 
szakértő jelentése alapján fog dönteni.

Nem vádolva utólag senkit, de tanulságos 
eseteket, példákat említenék.

Hibázott-e Kókai Béla műszaki ellenőr? 
Igen, amikor az Állvány Kft. pótmunka igényt 
jelentett be, akkor a beruházás azon szaka-
szát nem lett volna szabad folytatni, amíg 
írásos testületi döntés nincs arról, lehet vagy 
nem csinálni. Az elmaradt munkákat nem do-
kumentálták, hiányos volt a napló vezetése.

Hibázott-e Fehér Gábor tervező és csapa-
ta? Igen, mert jegyzőkönyvezni kellett volna a 
megbeszélést, mert utólag az Állvány Kft. nem 
tagadhatott volna le semmit.

Hibázott-e Dr. Krisztián Zoltán ügyvédi iro-
dája? Igen, talán új szakértőt kellett volna kér-
nünk akkor, amikor azt látták, hogy tanunkat 
nem fogadja el a bíró. 

Hibázott-e a képviselő-testület? Nem, mert 
mindenkor a rendelkezésre álló adatok és do-
kumentumok alapján döntött.

Hibázott e Póczné Fehér Mária polgármes-

ter? Igen, amikor a szakértői helyszíni bejárás 
volt 2010-ben, akkor meg kellett volna hívni, a 
tervezőt, a műszaki ellenőrt, a volt polgármes-
tert. Ő, mert nem volt feladata, nem ismerhette 
eléggé a beruházást, megtévesztették. Szak-
értőként Polyák József képviselte még a falu 
érdekeit, aki szintén nem volt érdekelt ebben a 
beruházásban, csak a tapasztalataival segít-
hette a polgármesterasszonyt.

Hibázott-e Varró István polgármester? Igen. 
Mert az első szerződés nem teljesítésekor 
meg kellett volna tenni a jogi lépéseket, és 
nem szerződést kötni a második ütemre. Lát-
szódott a fizetésképtelensége a cégnek, en-
nek ellenére még faktorálással is segítettük a 
kivitelezőt.

És az ítélet után maradtak a kérdések.
Miért csak mi voltunk a hibásak a tervszol-

gáltatási késedelemben? Miért nem vette 
figyelembe a bíróság, hogy a helyszíni bejá-
ráson, valamint a jegyzőkönyvben elhangzott, 
az adott dokumentáció alapján kell megépí-
teni az épületet? Mindezek alapján hogyan 
vállalhatott felelőtlen árat, kötbért, határidőt a 
kivitelező? Miért nem számolt a szakértő az 
el nem végzett munkákkal? Miért kötöttünk 
szerződést, ha azt nem vette figyelembe a 
bíróság?

Tisztelt Képviselő-testület! Ott voltam a ki-
vitelezés minden szakaszában. A bontásnál 
az alapásásnál, a tető rakásánál. Rengeteg 
fotót készítettem. Tudom, mikor dolgoztak jól 
és mikor trehányul. Tudom, mikor voltak ke-
vesen és mikor sokan. Tudom, milyen nehéz 
pénzügyi körülmények között építkeztünk. 
Hiszem, hogy egy bírósági ítélet akkor jó, ha 
azt elfogadják a felek és belenyugszanak. Ha 
az mindkét fél elégedettségét szolgálja. Ezt az 
ítéletet sem elfogadni nem tudom, sem bele-
nyugodni nem tudok.

Tápiógyörgye, 2014. augusztus 31.

Tanulságok az ÁLLVÁNY Kft. ítéletével kapcsolatosan

 Varró István
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Szívélyes meghívás után szülőfalum egyik 
büszkeségében, a Kastély Panzió - Étteremben 
az ízletes ebéd utáni  kávéra várakozva ötlött fel 
bennem az a gondolat, hogy napjainkban, ami-
kor a magyar könyv forgalom jelentős részét a 
szakácskönyvek, gasztronómiai tárgyú kiadvá-
nyok jelentik, akkor egy újságcikk erejéig meg-
érdemelne a györgyei vendéglátás, a györgyei 
konyha jellegzetességei, a cukrászat kialaku-
lása, a pékség munkájának megpróbáltatásai, 
kényszerű helyei, a györgyei gasztronómiai tör-
ténések illetve emlékek, helyek megidézése, le-
írása, megörökítése. Nem úgy, hogy az ember 
elővesz egy szakszerűen megírt monográfiát e 
tárgyban, és azt próbálja a falu ilyeténképpeni 
emlékeire ráhúzni, hanem úgy, ahogyan azt ne-
kem egyszer Batu Mari Néni, ott a kisköz végén 
egyetemista koromban elmesélte, s közben a 
kékfestő szakácskájából vajas pogácsával kínált 
meg.

Most meg ebben az igényesen berendezett, 
komfortosan kialakított, jó levegőjű étteremben 
örvendezek e helynek, vigasztalódom a sok 
üresen, elhagyatottan, a túl élés reménytelensé-
gében rogyadozó, régi györgyei paraszt házak 
láttán, azokban az utcákban, ahol régen, nyári 
időben oly ínycsiklandozón terjengett a kanálvert 
haluska leves, a tepsiben akkor sült krumplis, 
töpörtyűs pogácsa vagy éppen a főtt tészta, a 
fonott kalács vagy a divatos szalagóriás, gyomor 
szekréciót megindító illata, gyalogolás közben a 
girbe-görbe györgyei utcákon. Ez is hozzá tarto-
zik a régi paraszti világ emlékeinek megidézésé-
hez, hisz a nehéz paraszti munkát szolgálta, a 
családi élet fontos momentumai voltak. S, hogy 
mennyire fontos része életünknek az ebbéli tra-
díciók tovább élésének biztosítása, az igényes-
ség alakítása, arra bizonyosság az a sok telefon 
beszélgetés, hívás, amit osztálytalálkozók részt-
vevőitől kapok ez ügyben. Most legutóbb egy 
volt járási országgyűlési képviselő lánya mesélte 
el falumúzeumi meg éttermi, étlapi élményeit, ott 
Tápiógyörgyén. De számomra az is rendkívül 
megnyerő és felemelő, hogy a névadó kastély 
egykori gazdájának unokái, dédunokái családi 
ereklyeként őrzik az első, induló étlapot és vi-
lágszerte jó hírét keltik ennek az intézménynek 
Amerikában, Ausztráliában, Kanadában. Az új-
ságcikk illusztrációjaként szereplő 1900-as évek-
beli felvételen jól látható, hogy a kastély kony-
hájában készülő sokféle és igényesen készülő 
étkeket a válogatott, szép arcú györgyei fiatal-
emberek milyen vasalt, keményített nyakú ingek-
ben, egyenruhákban szolgálták fel hétköznapo-
kon is de különösen vendégvárós ünnepeken. 
Ezeket a fiatalokat vezényelte a későbbiekben 
évtizedeken át Vankó Mihály a Györgyey Család 
inasa, bizalmas mindenese, akit a plébános úr is 
alkalmanként kölcsönkért a püspöki ebédek le-
bonyolításához.

Tudatosan nem titulálom vendéglátó-ipari 
egységnek ezt az éttermet, mert nem az. Min-
denkor, minden helyzetben igényesen pihentető, 
az idő múlását kellemesen szolgáló, félévszáza-
dos iskolai élményeket, közösségi érzéseket fel-
elevenítő, megújító, megvendégelő hely. Igaza 
van Bergsonnak, amikor filozófiai tételeiben az 
idő múlásának nehezen tűrhető ellenpéldája-

ként, a koszos, hideg, huzatos vasúti várótermet 
hozza fel.

Ebben a gondolatsorban helyezem én előz-
ményként első sorba a Megyeri Csárdát, ame-
lyet annyi betyárvilági legenda övez, és amely-
nek legendáriumához minden bizonnyal a Petőfi 
által megénekelt Kutyakaparó csárda közelsége, 
irodalmilag feldolgozott motívumai adtak ihletet 
és ötletet, fantázia dús történéseket. Minden-
esetre a Sós út vándorainak, utazóinak mindig 
fűtött kemencéjének melege, lópokrócos heve-
rője, biztos menedéket jelenthetett hosszú évti-
zedeken át, az éhező, szomjas vándornak meg 
ételt, italt szolgáltatott, s az is biztos, hogy több 
nemzedékben megmaradtak, átöröklődtek pin-
céjének, vélt alagútjának romantikus, betyárvilági 
történései. A Korsós Csárda már konszolidáltabb 
jó szolgálata, inkább a századfordulós esemé-
nyek sorába íródik az öröklét országútján elment 
öregek visszaemlékezéseiben, hogy tudniillik ott 
mindig tiszta, jó bort mértek és nem olyan szű-
ken, mint a későbbiekben a boldogházi Sinka-
féle korcsmában, amit nemes egyszerűséggel 
csak „Szűk Borisnak” titulált a Boldogházára 
vagy a farmosi szőlőkbe tartó, szomjas györgyei 
paraszt ember, aki irigykedve nézett be a sarkon 
működő pálinka főzőben folyó munkálatokra, 
az ott csordogáló végtermékre, az illatos szilva 
meg barackpálinkára. A Korsós Csárda műkö-
désének emléke időben még azzal is kitolódott, 
hogy a hatvanas-hetvenes években ez volt a 
györgyei vadászok találkozó helye, falai még 
álltak, az épületet körülvevő öreg gyümölcsfák, 
bokrok még őrizték a valahai itteni mozgalmas, 
szép életet, az idő múlatását a nehéz paraszti 
munka végeztével. A paraszti élet hagyományos 
tradícióinak felbomlásával, a falu polgárosodásá-
val, az utak fokozatos kialakításával, az alvég és 
felvég egyszoba-konyhás szerény felszereltségű 
viskóinak átalakításával, jellegzetes paraszti 
udvarok kialakításával, az iparosodásával, a 

kereskedelmi hálózat bővülésével és civil egye-
sületek, körök alakulásával, a falu értelmiségi 
alkalmazottainak gyarapodásával a vendéglátás 
is bővült, gazdagodott a faluban. Az Iparoskör, a 
Kisgazdakör megalakulása és az új bortörvény 
életbe léptetése magával hozta ezeknek ren-
dezett körülmények közötti működését, a tagok 
működési szabályzat szerinti megvendégelését, 
a szórakozási lehetőség rendezett körülmények 
közötti biztosítását. A körök italmérési szabályai-
nak érvényesítését és az intézmény körültekintő 
működtetését a köz által elismert, igényes em-
berekre, házaspárra bízták. Község által mű-
ködtetett kocsmát nyitottak a falu központjában, 
amelynek vezetését Barta Andrásra bízták, aki 
hosszú évtizedeken át becsületesen szolgálta 
a közönséget, elismerést, hírnevet szerzett a 
györgyei vendéglátásnak olyan szinten, hogy a 
környékbeli településekről is felkeresték.

A szesz és dohány állami monopóliuma szi-
gorú szabályok, rendeletek mentén épült be a 
kereskedelembe, vendéglátásba, lehetőséget 
teremtve magánkocsmák, vendéglátóhelyek 
megnyitására. A farmosi szőlő területek györgyei 
kézbe kerülése, a jegesi szőlőkben új fajták meg-
honosítása, a Györgyey Lajos féle Kláratelepi 
szőlő-telep működése, mind-mind serkentőleg 
hatott a bor készítésére, pálinkafőzésre, kocs-
mák megnyitására. Így nyíltak egyre nagyobb 
számban a községben vendéglátóhelyek, 
kocsmák, természetesen a közegészségügyi 
előírások szerinti feltételek biztosításával. Az 
elöljáróság figyelt arra, hogy lehetőség szerint 
területileg arányos elosztásban adják ki az enge-
délyeket. Legnagyobb forgalmat természetesen 
az iparosköri, kisgazdaköri kocsmák bonyolítot-
ták le, hiszen a tagsági viszony előnyöket biztosí-
tott, de ugyanez mondható el a községi kocsma 
forgalmáról is. Ezeknél a borvásárlást bizottság 
végezte, ami a minőségre garancia volt, fo-
lyamatos ellenőrzés mellett. A kocsmák 
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Az egykori bolt és kocsmaépület Pokoltanyán romos állapotban
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nyitásánál természetesen gondoltak a kultúrált 
szórakozási lehetőségek megteremtésére, így 
vásároltak biliárdasztalokat, rendeltek újságokat, 
folyóiratokat és építettek tekepályákat. Rendel-
kezett a Kisgazdakör nagyon masszív „gurítóval” 
és az Iparoskör, Csordás korcsmája is élt ezzel 
a lehetősséggel. Turák István főjegyző az 1937-
es költségvetés összeállításánál így fogalmaz: „A 
tekepálya jövedelme azért van csak 20 pengőre 
előirányozva, mert gyakran borba megy a játék, 
amikor természetesen külön pályahasználati díjat 
nem fizetnek, de annál több tényleges jövedelmet 
ad az elfogyasztott bormennyiség” A kocsmák évi 
forgalmára, költségvetésére egy adat: A Kisgaz-
dakör 1936. évi megadózandó bormennyisége: 
80 hektoliter. Györgyey Lajos vasúti borkimérése, 
uradalmi fajborok árusítása a húszas, harmin-
cas években diktálta a minőséget és tanította a 
györgyei szőlőművelőket a modern eljárások 
bevezetésére. Palackozott borainak nagy részét 
Erdélybe szállították, – így történt meg, hogy a 
Hargita-fürdői turista menedékházban Györgyey 
hárslevelűvel kínálták meg a Pál László tanító 
úr vezette györgyei leventéket. Ez a vasútállo-
máshoz legközelebb eső épület minden időkben 
vendéglő volt, szolgálta a hajnali vonatokhoz me-
nőket és az utazás fáradalmait pihenőket,– emlé-
keim szerint Kertész Ferenc, Kertész Ferencné, 
Balázs András, Balázs Andrásné, Boda András, 
Varga István, Bertus Imre gondozásában. Átel-
lenben a Dognai-féle pálinkafőző működik mely-
nek egy címkézett, fél literes palackját a gyűjte-
ményemben őrzöm.

Csordás János: „Zöld ligethez” címzett ven-
dég fogadója, Varga István: „Makk heteshez„ 
korcsmája ott a Kandel doktor rendelője mellett, 
imígyen reklámozta magát: „Itt a jó bor, itt igyál, 
a Varga Pista Bácsinál”. Varga-Kertész Ferenc 
kocsmája a Nagyköz sarkán, a már említett Sin-
ka kocsma a boldogházi úton, Kosztolányi Mihály 
kocsmája a mai Dózsa György úton, Domiter 
Néni intézménye az Iparoskörrel szemben, Var-
ró János kupec kocsmája a Bercsényi utcában, 
Varró László fogadója a cigánysoron, később a 
„Dühöngő” szolgáltatásai a patikával átellenben 
mind- mind előzménye mindannak, ami ez ügy-
ben a későbbiekben történt. Ezekben a kocsmák-
ban csak hitelesített poharakat használhattak, 
ami eléggé gyorsan fogyott, ezért gravíroztatta 
Csordás János poharaira: „Csordástól loptam” 
felíratot. Turák István főjegyző inspirálására nyílt 
meg a községházával szemben a házias étele-
ket, márkás borokat, elsőként sört kínáló, felszol-
gáló Baleczki-féle kifőzde és italmérés.

A második világháborút követően a kisgaz-
daköri, iparosköri vendéglátóhelyek különböző 
rövid életű elnevezésekkel tovább működtek, ma 
is működnek lepusztult állapotban, a jókedélyű 
Varga József és a kedves Édesanyja, Mariska 
gondozásában, a Pengős kocsmában meg Nagy 
Péter György gondoskodott a környék ellátásáról. 
Németh doktor úr házában „Kispipa” néven egy új 
vendéglátóhely nyílt egykoron Boda András hoz-
záértő, igényes vezetésével, ami aztán kocsmai 
szintre züllött, ma már gazdátlanul rogyadozik, 
Bagolyvárrá válik a szó valódi értelmében. Né-
hány kedves, színvonalas ünnepi megvendége-
lés, ebéd, vacsora emléke ma is sajnáltatja ezt a 
folyamatot, mint ahogyan sajnálom az a jól induló, 
Megyer névre hallgató magán sörfőző kis, kedves 

helyet is ott, a Vörösmarty utcában. Ugyanilyen 
kedves emlékekkel idézem vissza a pokolta-

nyai „Légyszaros” szolgáltatásait, mert a tanyasi 
emberek mindennapjait könnyítette meg, szolgál-
ta és az átutazóknak, vasárnapi vadászoknak fel-
frissülési lehetőséget, pihenési alkalmat biztosított 
kedvességgel, figyelmességgel, a névadó jelzős 
szerkezettel ellentétben,– igényesen, közvetlenül, 
tisztán, legalább is Varga Lászlóék idejében. Az is 
az emlékidézéshez, az előzményekhez tartozik, 
ahogyan számomra hátborzongatón jelenik meg 
az az este, amikor a svájci vendégekkel egy dró-
ton lógó, 60-as égő pislákolása mellett, zsúfoltan, 
kanállal ettük, hosszú várakozás után a Tabán 
büfében a jó ízű pörköltet krumplival. 

A Cellár-Cserháti pálinka kimérés a korán kelő 
traktorosoknak a vásártérrel szembeni tanyán, 
Józsa Ferenc hasonló szolgáltatása a termelő-
szövetkezeti munkába igyekvőknek a vasútnál, 
Szilva Verka, Kosztolányi Néni, Csordás Néni, 
Órás Annusék bögre kocsmája ott a Megyesek 
során, kialakult törzstagsággal, többségében 
hitelre, hozomra ivók körével. Varró Janó Bácsi, 
Dömők Gergely nagy forgalmú hasonló intéz-
ménye a Dózsa György úton és Szarvas Néni 
Pokoltanyán, Piros Néni hírhedt „Fogadó”-ja, ott 
a farmosi szőlőkben. Ezek mind-mind ahhoz a 
vendéglátási előzményhez tartoznak amelyeknek 
színfoltja volt a faluban Kádár Néni, a Holovicz lá-
nyok, Benüs Néni tortái, Sztankovics Néni, Varga 
Marika, Bunya Rozi Néni grillásai, a kisközi asz-
szonyok felejthetetlen ízű, omlós görhéi, a Süte-
mény sarok névadóinak lagzis süteményei, Oláh 

Pancsi Néni ördög pirulái az óvoda konyháján, a 
szociális otthon egykori gazdag konyhája, nagy-
ban főzött ételeinek utánozhatatlansága, most 
meg a Sáska Lídia által vezényelt csapat igényes-
sége, megtapasztalt fogásainak íz kombinációi, 
csodálatra méltó menü sorozatai abban az eu-
rópai szinten felszerelt konyhában bizonyságai a 
vendéglátás igényes gazdagodásának. Igaztalan 
lenne e felsorolás, az előzmények számba vétele 
a tót Jancsek Mihály pékmester, a Jósa pékség 
működésének, ízletes kenyereinek, péksütemé-
nyeinek megemlítése nélkül, hozzá téve, hogy 
mindezt háborús időkben, illetve a nehéz beszol-
gáltatás idejében tették a falu asztalára. Még arra 
is emlékszem, hogy a mai Budai Nagy Antal ut-

cában is működött egy sütő kemence Bezzeg 
Géza irányításával, a Prónay hosszú ház egyik 
szegletében. Patakiék szegényes cukrászdájá-
ban, igényes cukrász műhelyükben aztán meg-
jelent a felejthetetlen ízű orosz krémtorta, a Jojó 
szelet, harmat könnyedségú krémes variáció, a 
fagylalt kavalkád és az alig ismert francia hideg-
tálak, hideg készítmények egész sora. Ennek a 
szerény cukrászdának Tápió menti híre, elismert-
sége, forgalma és a Pataki Család tagjainak em-
berfeletti szorgalma, munkája, szakmai hozzáér-
tése és igényessége inspirálta az érdi intézmény 
kialakítását, amely országos elismertségével, 
művészek, tudósok, politikusok általi keresettsé-
gével gazdagította a magyar cukrász ipar múlt-
béli hírnevét, gazdájának szakmai igényessége, 
közéleti kezdeményezései pedig az egyetemes 
magyar gasztronómiának Mesterévé, Mentorává 
avatta Pataki Jánost. Ennek a történetnek gondo-
latban megidézett tanúi, mai tevékeny munkásai, 
folytatói a Bálint, Vágány cukrászda Dobos, ha-
bos torta költeményei, fagylaltjai, azzal a tudatos 
szándékkal és ambícióval, ami ott kezdődött a 
Piactérhez közeli Pataki-féle kedves helyen.

Azon lehetne vitatkozni, hogy a györgyei ven-
déglátás sorába tartozik-e a györgyei Piactéren 
hetenként kétszer Laci-konyhaként ízletes készít-
ményeiket ajánló, felszolgáló hentes mesterek 
kirakodása,– gasztronómiailag vitathatatlanul, en-
nek a történetnek szerves részei voltak. Mindenki 
tudta, hogy Fejős Gáspár helyben sütött pecse-

nyéi, Izsold Ferenc májas készítménye, Simon 
Dezső, Izsold László zsemlés-véres hurkája, Ko-
vács Sándor utánozhatatlan ízű kolbász darabkái 
a környék lakói között is híresen elismert volt. 

Ott az étteremben az motoszkált az agyam-
ban, hogy ezzel a vendéglátással, környezettel 
az egykor Prónay vendégként itt járó Kazinczy 
Ferenc is elégedett lenne biztosan, mert nap-
lóiban mindig megkülönböztetett helyet szánt 
gasztronómiai tapasztalatainak, élvezeteinek, a 
megvendégelés apró kis momentumainak, Ő is 
szerette a „Jót s jól ! Ebben áll a nagy titok. Ezt 
ha nem érzed/ Szánts és vess s hagyjad másnak 
az áldozatot.”

Az Iparoskör épülete Tápiógyörgyén a Deák Ferenc utcában 

Bihari József



Pataki János 1950. február 3-án született 
Tápiógyörgyén. Édesapja, idősebb Pataki 
János a dunántúli Nagyszékelyből költö-
zött szüleivel az Alföldre, ahol rövidesen 
megismerkedett élete párjával. Édesany-
ja, Veronika a Babinszki család kilencedik 
gyermeke volt Tápiószőlősön. A fiatalok 
1948-ban házasságot kötöttek, majd Tápió-
györgyére jöttek, ahová nem sokkal később 
az apai nagyszülők és lányuk, János húga, 
Anna Mária is követte őket. Az ifjú párnak 
két gyermeke született: ifjabb Pataki János 
után 1953-ban Veronika. A dolgos, vállalko-
zó szellemű családapa előbb kéményseprő-
ként tevékenykedett, később vegyeskeres-
kedést nyitott a faluban. Azonban gyakran 
járt Budapestre, ahol megízlelhette a vidé-
ken még kevésbé honos fagylaltot. Ebből 
merítette az ötletet újabb vállalkozásához. 
Előbb a piacon árusította az új terméket, 
majd 1955-ben megnyílt a Kiskedves cuk-
rászda, amely nemcsak helyben, de ha-
marosan a környező települések lakóinak 
körében is nagy népszerűségre tett szert. A 
kicsiny, de kellemes hangulatú helységben 
süteményeket, italt, édességeket árusítot-
tak, a cukrásztermékeken kívül volt még ci-
gányzene cimbalommal, a zöld lugassal fe-
dett kerthelységben akár táncolni is lehetett. 
János testvére, Veronika az alábbiakban 
emlékezik gyermekkori éveikre: „Amikor 
megalakult a faluban az  FMSZ (Földmű-
ves Szövetkezet) cukrászt kerestek. Apu 
gondolt egy merészet és jelentkezett. Az 
első tortákat a konyhai sparhelt sütőjében 
készítették el. Természetesen Édesapám 
menet közben kitanulta a cukrász szakmát. 
Amit az iskolában tanult, azt otthon átadta 
Anyukámnak, míg komoly műhelyt építettek 
a lakásunk mellé. Egymást segítve készítet-
ték a sütiket. Mi gyerekek is sokszor segí-
tettünk szabadidőnkben. Kedves emlékeim 
közé tartozik a cukorkakészítés folyamata. 
Télen a szaloncukor csomagolásában vet-
tük ki a részünk. De sokszor kevertük a főlő 
fagyit is. Visszaemlékezve szép gyerekko-
runk volt egy boldog családban. Iskolai ta-

nulmányaink mellett zeneiskolába jártunk 
János harmonikázott én zongoráztam, no 
és már Györgyén ismerkedtünk a német 
nyelvvel is. Jó tanulók voltunk, de meg is 
követelték tőlünk.” A család összetartó ereje 
mindig sokat jelentett a gyerekeknek: „Já-
nos értékrendjének formálásához hatalmas 
tőkét kapott gyermekkorában keresztanyja 
mérhetetlen, hatalmas szeretetéből is, aki 
mozgóárusként az artézi kútnál kínálta a 
györgyei embereknek a fagylaltot„ – olvas-
hatjuk unokatestvére, Kiss Anna Mária írá-
sából.

Ifjabb Pataki János életére minden bi-
zonnyal nagy hatással lehetett édesapja 
személyisége, de a pályaválasztáshoz 
néhány véletlen találkozás is hozzásegí-
tette. Életének erről a szakaszáról az Érdi 
Újság szerkesztőjének mesélt 2012-ben, 
aki a következő sorokban fogalmazta meg 
az elmondottakat: „Édesapja megismer-
kedett egy neves budapesti cukrásszal, 
Tóth Illéssel, aki gyakran vendégeskedett 
a tápiógyörgyei házban. Az akkor pályavá-
lasztáshoz közeledő János gyereknek azt 
tanácsolta, hogy menjen vendéglátó techni-
kumba. És jött a Huba utcai technikum, ahol 
párját ritkítóan kiváló volt a képzés, meg jött 
a pesti albérlet, méghozzá Tóth Illésnél. És 
jöttek a sokszor hajnalig tartó beszélgeté-
sek a mesterrel a szakmáról, emberségről, 
megalapozva a mostani életfilozófiát. Akko-
riban nagy szerencse és protekció kellett, 
hogy valaki szállodaportás lehessen, így 
maradt Tápiógyörgye, ahol kemény munka 
folyt a kis cukrászüzemben. De tanulni is 
lehetett! Amikor fél év múlva vissza kellett 
térni Budapestre, a bemutató vizsgára, újra 
jött a véletlen: egyik osztálytársa mondta, 
hogy cukrászt keresnek a Royal Szállodá-
ba, próbálja meg. A szakma egyik legna-
gyobb tekintélyének számító Kenderessy 
Zoltán volt a főcukrász, ő nyugtatta a nagy 
drukkal érkező falusi gyereket: - Ha meg 
van benned az akarat, nem lesz semmi 
baj! Mindenki érdeme szerint juthatott elő-
re, s az ifjú Pataki rövid időn belül esélyes 
lett arra, hogy a Hungar Hotels nyitás előtt 
álló tokiói éttermébe kerüljön cukrásznak. 
Tápiógyörgyétől Tokióig – nem semmi! És 
akkor megint közbeszólt a véletlen: a papa 
balesetet szenvedett, s a fiú döntött: neki 
a szülei fontosabbak voltak, mint a külföldi 
karrier lehetősége. Hazament a kis faluba, 
bár vágyakozott is a pesti élet és munka 
után. Megbeszélte a szülőkkel, ha a papa 
felépül, akkor megpróbálnak a főváros kö-
zelében üzletet keresni. Ez már a hetvenes 
évek elejére esett. Újra véletlen? Meghallot-
ta, hogy Érden eladó az 1939-óta működő 
és jól bevezetett Osváth-cukrászda. A papa 
meg újsághirdetésben olvasta ugyanezt, és 
már indultak is megnézni. Egy pillanat alatt 
döntöttek 1973 januárjában, s ugyanebben 
az évben, április 12-én már az ifjú Pataki Já-
nos nevére szóló iparengedély birtokában 
megnyílt a csupán negyven négyzetméte-
res cukrászda, ahol a kávézó és fagylaltpult 
mellett mindössze három asztal várta a ven-
dégeket.” 

Kemény évek következtek: napi 12-14 
óra munka, építkezés, s közben sátrazás 
az udvaron. Szerencsére a munka mellett 
így is jutott idő másra. 1976-ban házasodott 
össze az ifjabb Pataki Ilona nevű párjával, 
aki szintén szakmabeliként került a család-
ba. Két év múlva megszületett a legfiata-
labb János, 1980-ban öccse Ádám. Majd 
szinte a családdal együtt nőtt a cukrászda 
is. Az első komolyabb átalakításra a nyolc-
vanas években került sor, amikor Pataki Já-
nos olaszországi és nyugat-németországi 
tanulmányútjáról hazatérve próbálta 

6. OLDAL OKTÓBERHelytörténet

Pataki János, falunk szülöttének emlékére 1950-2014

A képen elől ülnek a nagyszülők, Krepsz 
Anna Mária és a legidősebb Pataki János, 
középen a most elhunyt cukrászmester 
még kisgyermekként, bal szélen Pataki 
Anna Mária házastársával Kiss Lászlóval,  
jobb szélen a testvére id. Pataki János és 

házastársa Babinszki Veronika. 

A Pataki-féle cukrászda Tápiógyörgyén a Budai Nagy Antal utcában



A Torockó Baráti Társaság 2014. augusz-
tus 6-10. között autóbuszos kirándulást szer-
vezett Erdélybe, ahol a táji és természeti 
szépségek mellett a magyar és szász nem-
zeti kisebbség történelmével, kultúrájával 
és jelen helyzetével ismerkedhettek meg a 
résztvevők. A gyönyörű táj, az elragadó kör-
nyezet számos látnivalót kínált a kirándulók 
számára. A Fogarasi-havasok kopár hegy-
csúcsai között apró tengerszemként megbújó 
Billea-tó, a Brassói-havasok erdőrengetegé-
ben kialakított síparadicsom, a vulkáni kráter-
ben elhelyezkedő Szent Anna-tó, a Hargita 
fennsíkjának fenyvesei mind-mind szemnek 
gyönyörködtető látványt jelentettek az uta-
zók számára. A szász történelem és kultúra 
megismerését a 2007-ben „Európa kulturális 
fővárosa” címmel büszkélkedő Nagyszeben, 
valamint Brassó városának és a prázsmári 
erődtemplomnak meglátogatása jelentette. 
Az előbbi helyszínen Szabó János, a Nagy-
szebeni Polgári Magyar Művelődési Egyesü-
let vezetőségi tagja fogadta a társaságot, aki 
városnéző séta mellett a magyar közösség 
házában látta vendégül a csoport tagjait. A 
magyar történelem és kultúra fellegvárának 
számító Kolozsváron az Állami Magyar Szín-
ház épületébe látogattak el a kirándulók, ahol 
Majoros Csilla közönségszervező és Laczkó 
Vass Róbert színész munkatársak vezették 
körbe az érdeklődőket. Ez utóbbi személy 
kedves ismerősként üdvözölhette a csopor-
tot, hiszen 2011-ben jelen volt és szerepelt 
a Torockói Önkéntes Tűzoltó Egyesület, va-
lamint a Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társa-

ság által Ignácz Rózsa erdélyi írónő tisz-
teletére rendezett, emléktábla-avatással 

egybekötött irodalmi megemlékezésen Toroc-
kón. Az erdélyi magyar népi kultúra különle-
gességeibe a Brassó melletti Pürkerecen, va-
lamint a székelyföldi Körispatakon nyerhettek 
betekintést a kirándulók. Az előbbi település 
férfi tagjai a hétfalusi csángók ősi körtáncára, 
a boricára igyekezték megtanítani a bátor je-
lentkezőket, míg az utóbbi helyszínen Szőcs 
Lajos házigazda és családjának tagjai múze-
umuk udvarán a szalmafonás szépségeibe 
vezették be a kíváncsi társaságot. Székely-

udvarhelyen helytörténeti séta, Törcsváron 
várlátogatás, Bözödújfalun az elárasztott falu 
emlékhelyének felkeresése szerepelt még a 
programban.

A Torockó Baráti Társaság az elkövetkező 
években is szeretné folytatni hagyományát, 
a határon túli magyar kultúrterületekre szer-
vezett kirándulásokkal. Az egyesület vezetői 
örömmel várnak minden jelentkezőt, részvé-
telre biztatják az új érdeklődőket.

OKTÓBER 7. OLDALHelytörténet, közélet

Németh Csaba

Erdélyben jártunk

meg a külföldön szerzett tapasztalatait a 
helyi viszonyokra átültetni. 1985 őszén a 
cukrászdát szinte teljesen lebontották, hogy 
helyén egy minden szempontból korszerű 
üzlet épülhessen. A fél évvel későbbi újra-
nyitás olyan újdonságokkal ismertette meg 
a környéket, mint a fagylaltos vitrin vagy az 
olasz gépekkel magyar alapanyagból ké-
szült krémfagyi. A legújabb átépítés pedig 
1999. április 12-re valósult meg, amikor a 
cukrászda mai formáját elnyerve nyitotta 
meg ünnepélyesen kapuit. Az évek során 
szülőfalujából Érdre látogatókat, mindig 
örömmel és szívesen fogadták. Sokszor a 
műhelyt is megmutatták nekik, érdeklődés-
sel beszélgettek a Györgyén történt változá-
sokról, az emberi kapcsolatok alakulásáról.

Pataki János az évek során nemzetkö-
zileg elismert cukrászmester lett, számos 
hazai és külföldi szakmai kitüntetést ka-
pott, a „Magyarország Tortája” és az „Év 
Fagylaltja” versenyek szakmai irányítója 
volt. Vállalkozóként és cukrászmesterként 
a kiváló minőségű cukrásztermékek készí-
tése, nagy hangsúlyt fektetett a nemzetkö-
zi cukrásztrendek honosítására a szakma 
fejlődése érdekében. Több évtizedes társa-
dalmi munkája révén és irányítása alatt új 
lendületet vett a cukrász szakma érdekkép-
viselete mind gazdasági, mind társadalmi 
téren. 2007 óta a Magyar Cukrász Iparo-
sok Országos Ipartestületének, 2012-ig a 

Cukrászok és Fagylaltkészítők Nemzetközi 
Szövetségének az elnöke, az IPOSZ egy-
kori alelnöke, valamint az Érdi Ipartestület 
korábbi elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke 
volt. Pótolhatatlan, béketeremtő volt egész 
Magyarország iparos testületében volt ve-

zető szerepe.
Pataki János érdi cukrászmester 2014. 

szeptember 2-án hajnalban tragikus hirte-
lenséggel hunyt el, temetésére szeptember 
11-én, csütörtökön délután került sor az 
Ercsi úti temetőben. Utolsó útjára a család-
tagok, a kollégák és a barátok, ismerősök 
kísérték el. Egy közeli barátja az alábbi 
sorokban méltatta pozitív emberi tulajdon-
ságait: „Ma délután temetjük Pataki Jánost. 
Vele száll sírjába a rátapadt-hozzánőtt el-
apadhatatlan nyugalom, a békés derű, és a 
mindennapok – örök hiánycikk – embersé-
ge. Nélküle már most izgágább, háborgóbb 
és önzőbb arcát mutatja ez a világ. Nem az 
ország cukrászpápájától, nem is Érd emberi 
alakot öltő szimbólumától: én annak a ha-
talmas tenyérnek a gazdájától búcsúzom, 
amibe oly szívesen csapott bele az ember, 
ha megpillantotta óriás termetét. Senki kéz-
szorítása nem közvetített annyi jóérzést, 
biztonságot, – már nem lehet kérdés – igaz-
ságot, mint az övé. Hatalmas kezében még 
az én lapáttenyerem is gyermekivé zsugo-
rodott. Mindig azt éreztem, te jó ég, ez az 
ember tényleg csupa-csupa jóság! Amerre 
járt-kelt, hűségesen követte, megjelent vele 
a nagybetűs Béke is…”

Pataki János 64 évet élt. Most búcsúzik 
tőle szülőfaluja is. Mi györgyeiek kívánjuk, 
hogy nyugodjon békében!

Tápiógyörgyei kirándulók Brassó főterén

Németh Csaba
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Emlékhely avatás Tápiógyörgyén a Hősök Ligetében
A Torockó Baráti Társaság 2014. szeptember 

6-án történelmi megemlékezést rendezett az 
első világháború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából. A szervező egyesület Tápiógyörgye 
első világháborús emlékeinek bemutatásával 
készült a centenáriumi eseményre. A rendez-
vény határon túli magyar vendégei a Csallóköz-
ből érkeztek: Néveri Sándor Nagymegyer város 
polgármestere, a Csemadok Nagymegyeri 
Szervezetének küldöttsége, a Vásárúti Dalárda, 
valamint a nagymegyeri 23. számú Arany János 
és a komáromi 2. számú Jókai Mór Cserkész-
csapat tagjai. 

Tápiógyörgye lakossága mai napig kegyelet-
tel őrzi az első világháborúban elhunyt áldozatok 
emlékét, minden év májusának utolsó vasárnap-
ján tisztelgő megemlékezést tartva a Szent Anna 
templom kertjében, 1924-ben felállított Hősi 
emlékmű környezetében. A korabeli feljegyzé-
sek alapján, a község területéről 1200-an vettek 
részt a világméretű küzdelemben, más források 
szerint 817 személyt hívtak be katonának. A hősi 
halottak száma 147 fő volt, a hadirokkantak, ha-
diözvegyek és hadiárvák együttes összege az 
1922. évi adatok szerint 180 volt.

A szeptember 6-án tartott centenáriumi meg-
emlékezés, 15 órakor fénykép és dokumen-
tumkiállítással vette kezdetét a Művelődési Ház 
előterében, ahol Lesták Fanni és Szarvas Bian-
ka mondtak alkalomhoz illő verset. A szervező 
egyesület az elmúlt évben többször is felhívással 
fordult a lakossághoz az első világháborúban 
harcolt tápiógyörgyei katonák emlékeinek felku-
tatása céljából. A szorgalmas gyűjtőmunka jelen-
tős eredményt hozott: 115 db fénykép, 30-40 db 
dokumentum, 4 db tárgyi emlék, valamint 6 db 
első világháborúban megjelent kiadvány gaz-
dagította a kiállítás anyagát. Név szerint Balázs 
Margit, Bezzeg László, Botka József, Csákiné 
Kiss Ilona, Fehér Gábor, Füleki Sándorné, ifj. 
Sinka Gábor, Jakab József, Józsa László, Kis 
László, Megyes László, Menkó István, Miló Ist-
ván, Miló Sándor, Nagy Anna, Nagy Ernő, Né-
meth Sándorné, Petró Béla, Pócz Péter, Simon 
Sándor, Tóth Attila, Varga Ferencné, Varga Jó-
zsef, Varró Antal, Vágó Balázsné tápiógyörgyei 
lakosok, valamint Barta Kálmán, Bihari József, 

Kelemen Tibor, Kollár Ferencné, Vágány József 
a községből elszármazott személyek segítették 
emlékeik közreadásával a gyűjtemény gyarapo-
dását. A szervezők minden egyes felvételről és 
dokumentumról másolatot készítettek, az eredeti 
példányokat a tulajdonosoknak visszaszolgáltat-
va. A kiállítás 23 szerkesztett tablót, 4 db nagy-
méretű képet, valamint egy üvegvitrint tartalma-
zott tárgyi emlékekkel berendezve. 

A hősök emlékezetére rendezett tisztelgő mű-
sor 16 órakor a Művelődési Ház nagytermében 
Farkas Noémi Kinga szavalatával kezdődött 
meg. A verset követően a polgármesterek meg-
emlékező beszéde következett: Tápiógyörgye 
község részéről Varró István, Nagymegyer vá-
ros részéről Néveri Sándor köszöntötte az egy-
begyűlteket. A települési vezetők után a Vásárúti 
Dalárda első világháborús katonadalok előadá-
sával örvendeztette meg a közönséget. Majd 
Tóthné Vágány Erzsébet, Juhászné Ulviczky 
Zsófia, Dr. Falusi Tamás és Tóthné Erős Zinai-
da, a Torockó Baráti Társaság tagjai olvastak fel 
részleteket Balázs Vendel háborús naplójából. 
A napló írója 1881. október 27-én született Tá-
piógyörgyén gazdálkodó családban. 1914. július 
26-án, Szent Anna búcsújának napján ő is ott 
volt a templomnál, amikor kidobolták, hogy min-
den hadköteles 24 órán belül tartozik rendeltetési 
helyére bevonulni. A bátor katona előbb a szerb 
fronton, majd Itáliában teljesített szolgálatot, ahol 
1915-ben olasz hadifogságba került egészen a 
háború végéig. A kisméretű, vonalas füzetbe írt 
sorok majd kétszáz oldal terjedelemben vezetik 
végig az olvasót a háború viszontagságokkal teli 
napjain, kezdve a fájdalmas búcsúzással, majd 
a tábori és a harctéri körülmények bemutatásá-
val, a hadifogság mindennapi nehézségeivel, 
végül a várva várt szerencsés hazatéréssel. Az 
írás Tápiógyörgye első világháborús emlékeinek 
egyik legértékesebb darabja, amely részleteit te-
kintve az elmúlt években több alkalommal került 
már bemutatásra a Faluújság számain keresztül. 

A beltéri megemlékezés után, a Tápió-híd 
mellett található Hősök Ligetében emlékhely 
avatás zárta a programot. Sokan ma már nem 
tudják, hogy e parkot Tápiógyörgye község ve-
zető testülete létesítette 1925-ben, eredetileg 

annyi gesztenyefát ültetve a helyszínre, ahány 
hősi halottja volt a községnek az első világhábo-
rúban. A megemlékezés élő díszletét a felvidé-
ki cserkészek felvonulása adta. A kültéri műsor 
Vágány József nyugállományú alezredes sza-
valatával vette kezdetét, aki a falu szülötteként, 
Vágány Illés első világháborús hadirokkant uno-
kájaként vette ki részét a műsorból. A megem-
lékező beszédet Bihari József, a Pest Megyei 
Múzeum nyugalmazott igazgatója, a falu hely-
történésze tartotta. A küzdelmes idők tábori han-
gulatát a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 
részéről Bálint Attila és Lesták Fanni trombita-
szólója biztosította. Az emlékhely felszentelését 
Kovács Attila atya, Tápiógyörgye község plébá-
nosa végezte el, majd annak leleplezésére Varró 
István és Néveri Sándor polgármesterek lettek 
felkérve. A koszorúzást követően a Vásárúti Da-
lárda előadása zárta a programot. 

A terméskőből készült, gúla formájú emlékhe-
lyet a Torockó Baráti Társaság építette katonai 
hagyományok leírása alapján, Tápiógyörgye 
Községi Önkormányzattal közös finanszíro-
zásban. A gúla tetejét kovácsoltvas kettős ke-
reszt díszíti, a lehulló falevelekkel együtt a hősi 
halottak emlékét idézve. Az útra néző vörös 
márványtábla ezüst betűkkel az alábbi feliratot 
tartalmazza: „Hősök Ligete 1914-1918 E parkot 
Tápiógyörgye község önkormányzata létesítette 
az első világháborúban elhunyt györgyei hősök 
emlékezetére 1925-ben.” A lelkiismeretes és 
színvonalas szakmai munkáért Jakab József 
építési vállalkozót és társait, valamint Czerván 
Gyula lakatosmestert illeti dicséret. Az építkezés 
költségeihez önkéntes adományaikkal hozzá-
járultak Miló István, Miló Sándor, Dánffy Ferenc 
tápiógyörgyei, valamint Somosvári József és 
Vágány József budapesti lakosok. Mellettük kö-
szönet jár a Torockó Baráti Társaság által 2014. 
augusztusában szervezett erdélyi körutazás 
minden résztvevő tagjának, akik szervezési költ-
ségek címen támogatták az emlékmű építését. 
Végezetül hála azoknak, akik személyes rész-
vételükkel, társadalmi munkában segítették az 
alapok kiásását az emlékhely rendezett környe-
zetének kialakítását. 

Németh Csaba
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A Tápió mentében három település: Nagyká-
ta, Tápiógyörgye, Tápiószele, büszkélkedhet a 
legsokoldalúbb, legintenzívebb magyar-lengyel 
barátsági kapcsolatokkal. Györgye esetében ez 
a barátkozás 165 éve kezdődött, amikor a Józef 
Wysocki (1809-1873) lengyel tábornok vezény-
lete alatt levő 26 ezer fős IX. hadtest 1849. júli-
us 4. körül Györgyén és Szelén tartózkodott. A 
hadtest állományában harcolt a lengyel légió, 

mely nem sokkal korábban 1849. április 4-én 
vitézül küzdött a tavaszi hadjáratban a Tápió-
hídjának visszafoglalásáért. 75 éve – 90 évvel 
az első „látogatást” követően – 1939-ben ezek-
ben a napokban érkeztek újólag Polónia kato-
nái Györgyére. Ez a tartózkodás hosszabb és 
fájdalmasabb volt, mint az első vizit. Ennek a 
látogatásnak az emlékét őrzi a templom falán 
pár éve elhelyezett fehér márványtábla.

A nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző 
Csapat immáron negyedik alkalommal – min-
dig a 4-re és 9-re végződő években-szervezi a 
magyar-lengyel barátsági emlékévet. A számos 
kerek évforduló jegyében a tavaszi emlékhadjá-
rat résztvevőiként járjuk végig a szabadságharc 
harcmezőit, veszünk részt a korábban a lengyel 
légió közreműködésével zajló csaták emlékét 
felidéző hadijátékokban. A hagyományőrző 
gyerekek Bem, Dembinski, Wysocki táborno-
kok jubileumairól is megemlékezve 17 helyszí-
nen szerveztek ebben az évben koszorúzást, 
katonai tiszteletadást.

Szeptember 27-én a Kossuth-zászlóalj dísz-
egysége az őket elkísérő szülőkkel, a velük 
tartó Gavlik Istvánnal, a Kossuth Szövetség 
tiszteletbeli elnökével együtt tett látogatást Tá-
piógyörgyén. A Szent Anna templom falán levő, 
az 1939-es menekült lengyel katonák emlékét 
őrző márványtábla előtt került sor katonai tisz-
teletadásra, koszorú elhelyezésére. A Torockó 
Baráti Társaság tagjai is eljöttek az ünnepségre, 
melyen Basa László és Németh Csaba idézték 
fel a történelmet.

A száz éve kitört „Nagy háború” elesett 
györgyei katonahősei előtt is tisztelgett a katonai 
hagyományőrző csapat, majd Németh Csaba 
vezetésével megtekintették Tápiógyörgye köz-
ség nevezetességeit. A baráti társaság a tájház 
udvarán látta vendégül a nagykátai csapatot. 
Köszönjük a mintaszerű civil közösség szívé-
lyes fogadtatását.

A tápiógyörgyei magyar-lengyel 
barátság 165. és 75. évfordulója

Basa László

Az új tanév első hétvégéjén isko-
lánk közel száz tanulója találkozhatott 
a nagymegyeri cserkészek idelátoga-
tó csapatával. A délutáni emlékünnep-
ségre meghívott fiatalok a kedvünkért 
egy fél nappal korábban jöttek, hogy az 
általuk képviselt értékrendet, szokáso-
kat megismertessék azokkal a györgyei 
gyermekekkel, akik a téma iránt érdek-
lődtek. Szerencsére minden osztályból 
„túljelentkezés” volt, nehezen és hosszas 
egyeztetések után sikerült kialakítani azt 

a helyzetet, hogy a megjelent 80-90 

diák mindegyike ki tudja venni a részét a 
feladatokból, erőpróbákból. Az egész dél-
előtt tartó program keretében a györgyei 
diákok csoportokra voltak osztva, így kap-
ták a különböző feladatokat, melyek egyik 
az volt, hogy csapatindulót és nevet talál-
janak ki magyuknak. Ilyen keretek között 
ismerkedhettek meg gyermekeink a cser-
készet történelmi hátterével és rácsodál-
kozhattak, hogy világszerte milyen nagy 
számban vannak ilyen közösségek. Ezen 
túl lehetőségük nyílt nagyon mozgalmas 
és mulatságos körjátékokat megismerni, 

melyek közül néhányat már az szabad-
idejükben is próbálgattak, annyira tetszett 
nekik. Mivel a délelőtt egyik mottója az 
volt, hogy „várjuk a gyermekeket lovagi 
tornára”, így kipróbálhatták az íjászkodást 
és a lovagi torna elengedhetetlen részét, 
a balta- és a dárdahajítást is. Egy igazi 
lovagnak jó, ha okos és érzelmi világa is 
fejlett. Ezen a területen is összemérhették 
tudásukat gyermekeink úgy, hogy próbá-
ra tették memóriájukat, valamint dalokat 
tanultak. A délelőttöt eredményhirde-
tés zárta, ahol természetesen mindenki 
nyertesnek érezhette magát és kisebb 
ajándékokkal valamint jó élményekkel tér-
hetett haza. Összességében felhőtlen ki-
kapcsolódás volt és mindannyian bízunk 
a folytatásában. Külön köszönöm azon 
kollégáimnak (név szerint: Tóth Lászlóné, 
Vágány Antalné, Szarvas Józsefné, Feke 
Ildikó, Inges Szilvia, Varró Gáborné, Ju-
hászné Ulviczki Zsófia, Jónásné Fehér 
Veronika), akik szabadidejüket feláldozva 
eljöttek, hogy tanulóinkkal együtt töltsük 
ezt a délelőttöt.

Ismerkedés a cserkészettel

A Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat tagjai vendéglátóikkal

Juhász Attila tagintézmény-vezető

Köszönöm, hogy férjemről, Varró 
Lászlóról az 50 éves osztálytalálkozón   
barátai megemlékeztek és sírjára virá-
got tettek. 

Köszönettel: Varró Lászlóné

Köszönet

Nagymegyeri és komáromi cserkészek a Strand-tábor területén



A közoktatási intézmények nevelési 
szemléletébe a hibakereső, kompenzá-
ló, korrekciós szemlélet mellett fontos 
szerepet kap a gyermekek adottságaik-
nak, pozitívumaiknak fejlesztése és az 
erősségeikre alapozó pedagógiai szem-
lélet, amivel nem „veszik” el egyetlen 
érték sem. 

Az óvodai nevelőmunkánk szerves 
részévé válik a tehetségígéretek gon-
dozása, amely óvodapedagógiai szak-
értelmet igényel. A tehetséggondozás 
kiterjed a teljes óvodáskorra és min-
den gyermekre. Minden gyermekben 
megkeressük a legjobb adottságokat, 
képességeket és nemcsak a hátránya-
ikra fókuszálva fejlesztjük őket, hanem 
értékeik alapján vonjuk be a gyermeke-
ket a tehetségígéretek gondozásába. A 
nagycsoportban az iskoláskor előtt biz-
tosítjuk minden gyermek számára, hogy 
a legjobb adottságainak megfelelően 
bekerülhessen valamely gondozómű-
helybe. Azt az elvet érvényesítjük, hogy 
„minden gyermek tehetséges lehet vala-
miben, csak fel kell azt fedezni.”

Ha segítséget adunk a gyermeknek, 
nemcsak az átlagon felüli adottságaik, 
hanem a legjobb adottságaik speciá-
lis fejlesztéséhez is, nagyobb az esély 
arra, hogy később ők is tehetségessé 
válhassanak. Mi ezt az álláspontot sze-
retnénk érvényesíteni óvodánk tehet-
séggondozó gyakorlatában, mert így 
látjuk biztosítottnak az esélyegyenlőség 
elvét a gyakorlatban. 

Nevelőtestületi döntés alapján óvo-
dánkba négy tehetséggondozó műhelyt 
tudunk biztosítani. A Nemzeti Tehetség-
tanács által ajánlott létszámkeretet be-
tartva 6-15 fő gyermek kerül egy tehet-
ségműhelybe. 

1. Ovi-foci tehetségműhely célja, hogy 
az óvodás gyermeket az egészséges 
életmódra, a mozgás szeretetére nevel-
je. Minél korábban megismerkedhetnek 
különböző mozgásformákkal, annál na-
gyobb hatást érünk el a koordinációs 
képességek, erőnlétük, kitartásuk fejlő-

dése terén, s talán rejtett tehetségük is 
idejében napvilágra kerülhet. A labda-
gyakorlatok a koordinációs képességek 
fejlesztésére kiválóan alkalmasak, vala-
mint fejlesztik a motoros képességeket. 
Óvodáskorban tehetjük le a sportjátékok 
alapjait is, amelynek elmaradása csak 
nehezen pótolható. Foglalkozást vezeti: 
Barna Ágnes óvodapedagógus

2. Mese-mese-mátka: a drámajá-
ték kiváló módszereivel a gyermek az 
együttműködést, konfliktuskezelést, 
önismeretet gyakorolhatják, valamint 
a személyiségük formálódik. E tehet-
ségműhely során a gyermekek leg-
különfélébb képességeit fejlesztjük. 
Foglalkozást vezeti: Barna Ágnes óvo-
dapedagógus

3. Ügyes kezek tehetségműhely igen 
sok fejlesztési lehetőséget kínál a kéz-
művesség sokféle ága, a szalma, csu-
hé, agyag… felhasználása. Ebben a 
műhelymunkában a legszínesebbek a 
programok. 

A képalkotáson át plasztikai munká-
kon, a térkomponáláson és a barká-
csoláson keresztül megjelenik minden 
manuális tevékenység, amely tovább 
gazdagítja az óvodai tevékenységekben 
részt vevő gyermekek alkotó képzeletét. 
Foglalkozást vezeti: Perjésiné Dudás 
Andrea óvodapedagógus

4. Zene-ovi: a gyermek, éneklési ké-
pességét, hallásfejlesztését tökéletesíti 
ez a műhely, mert Kodály nyomán bizo-
nyítani szeretnénk, hogy a gyermekek 
már óvodáskorban a sok énekléssel mi-
lyen kifinomult zenei készségekkel ren-
delkezhetnek. 

A hangszerek (ritmus és dallamjátszó) 
megismerésével a gyermek zenei adott-
ságait erősítjük, valamint, hogy elmélyít-
sük az igényes zene szeretetét, élveze-
tét különböző módszerekkel a gyermek 
zenei kreativitását fejlesztjük. Foglalko-
zást vezeti: Holyevácz Nikoletta
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Tehetségek gondozása a Kastélykert Óvodában

Kastélykert Óvoda pedagógusai

Versenyeztek az alsósok
Minden év szeptemberében versenyen 

mérik össze tudásukat, felkészültségüket 
tanulóink. Az idei akadályversenyünket a 
brazíliai labdarúgó világbajnokság jegyében 
rendeztük meg. Az idő pártfogásába vette a 
versenyzőket. Hosszú hetek esőzései után 
napos kora őszi reggelre ébredtünk. Gyü-
lekezés után fegyelmezetten vonultunk a 
sportpályára, a verseny színhelyére, ahol 
Erika néni mindenkivel ismertette a játék 
szabályait. Nyolc akadály leküzdése várt 
a lelkes versenyzőkre. Sípszóra kezdődött 
a verseny. Remek hangulatban, dalolva 
indultak a csapatok az állomásokhoz, ahol 
labdás feladatok vártak rájuk. Fegyelmezet-
ten, nagy akarással gyűjtötték a pontokat. A 
verseny végeztével ismét felsorakoztak és 
kezdődött az eredményhirdetés. Első he-

lyen a 3. a osztály végzett. Második lett a 
4. a. osztály. A harmadik helyet a 2. b osz-
tály szerezte meg. Minden csapat kapott 
ajándékot. Az első három helyezettet még 
egy-egy focilabda is várta. A verseny végén 
bátran elmondhattuk, hogy tartalmas, szép 
napot tudhatunk magunk mögött.

Izsold Dénes

Akadályverseny
Szeptember 5-én pénteken, a felső ta-

gozatosok nagy izgalommal gyülekeztek 
az iskola udvarán. A nyolcadikosok szer-
vezésében minden évben megrendezésre 
kerülő akadályverseny ügyességi feladatai 
mellett újabb „erőpróbára” került sor. Min-
den osztály bográcsban főzte meg az ott-
honról hozott alapanyagokból a paprikás 
krumpliját ebédre. A változatos akadályok 
leküzdése után jól esett mindenkinek a 
finomabbnál finomabbra sikerült ebéd. Az 
eredményhirdetés előtt énekeltünk és csa-
takiáltással köszöntöttük a győzteseket. 
Köszönjük a két osztályfőnöknek Varró 
Gábornénak és Kiss Gabriellának a szer-
vezést.

Kónyár Krisztina és Végső Viktória
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Iskolánkban hosszú évek óta rend-
szeresen oldják meg a Szivárvány 
Heted 7 Határon újságban megjelenő 
feladatokat. A tanév végén Sándor Mer-
cédesz 2. a osztályos tanulónak ked-
vezett a szerencse, Ő került a győzte-
sek közé. Egy hetes nyaralást nyert a 
Balaton partján. A tábor ingyenes volt, 
de oda elutazni igen körülményes és 
költséges. Megmozdult a tantestület, 
és segítséget kértünk a Sportkörtől, a 
Tűzoltóktól, a Szociális Bizottságtól, a 
Wünnewill Flamatt Baráti Társaságtól, 
a Tápiógyörgye Diákjaiért Egyesület-
től, az iskola Vezetőségétől, Hunyadi 
László vállalkozótól és Kollégáinktól. 
Mindenki szívesen járult hozzá a költ-

ségekhez. Felejthetetlen hetet töltött a 
Balaton partján. Szerencsére az időjá-
rás szinte az egész héten kedvezett a 
táborozóknak. Minden nap megmártóz-
hattak a Balatonban, amely csupán pár 
méterre volt tőlük. A vízparton és bent a 
vízben is rengeteget játszottak, szóra-
koztak. A héten volt sportverseny, kéz-
műves foglalkozás, vetélkedő és Ki mit 
tud? Szépségversenyen is megméret-
tették magukat a lányok, ahol a fiúk ko-
moly, megfontolt zsűriként vettek részt. 
Merci erről rajzban számolt be nekünk. 

Mindenkinek nagyon köszöni az ön-
zetlen segítséget:

Sándor Mercédesz, Szülei és 
Izsold Dénesné tanító néni

Szivárványos tábor Balatonakarattyán

Megtisztelő felkérést kapott Ifjúsági Fúvós 
Zenekarunk, 2014 júliusában. Svájc magyar-
országi nagykövete Jean-François Paroz úr 
és kedves felesége Dr. Yulia Gusynina Paroz, 
azzal a kéréssel kereste meg polgármester 
urat, segítsen abban, hogy Dr. Ódor László volt 
svájci nagykövet által ajánlott fúvószenekar ott 
lehessen augusztus elsején a Budapesti Stefá-
nia úton található nagykövetségen. A rendez-
vény, Svájc államalapításának évfordulójának 
megünneplése. A zenekarunk feladata, a ma-
gyar és svájci himnusz eljátszása. Csodálatos 
körülmények között, miniszterek, államtitkárok, 
nagykövetek között játszhattunk és hoztunk 
elismerést falunkra. Külön öröm számunkra, 
hogy megdicsérte zenekarunk játékát Schmidt 
Pál volt államfő, és Pröhle Gergely volt nagy-
követ, államtitkár úr. A rendezvény után tipikus 
svájci ajándékokat kaptunk. 

Zenekari hírek

Bálint Attila

Izgatottan indultunk Tápiógyörgyéről 
2014. augusztus 10-én a kora hajnali 
órákban Kővágóőrsre Ódor Laci bácsi-
ékhoz. A hosszú út alatt sokat beszél-
gettünk arról, hogy mennyi érdekes lát-
nivalót fogunk megnézni és milyen sok 
élménnyel leszünk gazdagabbak. Miu-
tán elfoglaltuk a szállásunkat, Révfülöp 
felé vettük az irányt, a strandra. A mólón 
etettünk hattyúkat, kacsákat. Minden 
nap felfedeztünk valami szépet és újat 
a környék látnivalóiból, de tanulás nélkül 
nem telt el egy nap sem. Egy-két órát 
játékosan németeztünk és az egy hét 
alatt gyarapodott nyelvtudásunk. Olyan 
jól sikerült ott tartózkodásunk, hogy Laci 
bácsi szerint akár a jövő évi svájci jubi-
leumi ünnepség györgyei házigazdái is 
lehetnénk. Nagyon jó volt a nyárból ez az 
egy hét, melyben Kati néni és Laci bácsi 
gondoskodó vendéglátását élvezhettük. 
Reméljük, hogy elmehetünk jövőre is. 
Köszönjük Laci bácsinak, Kati néninek, 
Melindának és Sanyi bácsinak.

Ódor-tábor

Somogyi Kinga, Kiss Dániel, Kamuti Kende

Mezei futóverseny 
Jászberényben

2014. 09. 30-án iskolánk mezei futó-
versenyen vett részt Jászberényben. A 
diákolimpia által megrendezett verse-
nyen Jászberény több iskolája, Jászapáti 
és Tápiógyörgye indult 4 korcsoportban. / 
1.-2. o., 3.-4. o., 5.-6. o., 7.-8. o./

A nívós versenyre rengeteg gyerek 
nevezett. Kiemelkedőbb eredményeink: 
II. korcsoport lányok / 3.-4. o./ Tóth Ale-
xandra 8. hely, II. korcsoport fiúk / 3.-4. 
o./, Molnár Márk 7. hely, III. korcsoport 
fiúk / 5.-6. o./, Megyes Martin 6. hely, IV. 
korcsoport fiúk /7.-8. o./ Pintér Dávid 2. 
hely.

Gratulálunk a jó eredményeket elért  
gyerekeknek!

Litkei Máté
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyári tábora

Szervezés: Gyermekjóléti szolgálatként 
fontos feladatunk, hogy a gyermekek érde-
keit, „jó létét” szolgáljuk. A hétköznapokban 
legtöbbször ez leginkább a meglévő prob-
lémák megoldásában nyújtott segítségben 
nyilvánul meg. Nekünk is ünnep, ha kilép-
hetünk e keretek közül, és a nehézségek 
helyett örömszerzésre összpontosíthatunk. 
Ez megtörtént a nyár folyamán. Mindhá-
rom ellátott településünkön, Farmoson, Tá-
piógyörgyén és Tápiószelén is szabadidős 
foglalkozásokat szerveztünk a helyben élő 
gyermekeknek. A kezdeményezés tőlünk 
eredt, de a kivitelezés, lebonyolítás széles 
körben mozgósította a helyi lakosokat, ci-
vilszervezeteket, pedagógusokat, szülőket, 
vállalkozókat. Bőségesen kaptunk adomá-
nyokat, és sokan a személyes közreműkö-
désükkel segítettek a tervezésben, szerve-
zésben, lebonyolításban. Köszönjük Nekik!  

Tápiógyörgyén is sokan álltak mellénk, 
ezzel jelezve, hogy érték a gyermekekkel 
való törődés, a hasznos, jó hangulatban és 
közösségben eltöltött idő. Különösen sokat 
kaptunk az iskolától, helyet biztosítottak ne-
künk, eszközökkel, személyes együttműkö-
déssel segítettek.

Programok: Naponta közel 45 gyermek 
vett részt a programokon. Az adományozók 
jóvoltából kaptak a gyerekek tízórait és fris-
sítő üdítőitalt, volt elegendő eszköz és sza-
badtéri játék.

Az első napon kézműves foglalkozásra 
volt lehetőség az iskola és óvoda kreatív 
dolgozói segítségével. A gyerekek kipró-
bálhatták a papírhajtogatást, papírsárkány, 
asztali díszek, látcső készítést, lehetőség 
nyílt gipszminták festésére, képkeretek, só-
liszt gyurma, karkötők készítésére. Előkerült 
egy arcfestő készlet is a gyerekek legna-
gyobb örömére és mindenki átalakulhatott 
a kedvenc mesehősévé, figurájává. A nap 
végén pedig minden gyerek büszkén vitte 
haza az általa készített eszközöket, játéko-
kat.

A második napon a Tápiógyörgyei Önkén-

tes Tűzoltók Egyesülete tartott rövid bemu-
tatót. A résztvevők megismerhették a tűz-
oltók munkáját, felszerelését, beülhettek a 
tűzoltóautóba, kézbe vehették a tűzoltáshoz 
használt eszközöket, a tűzoltó fecskendő 
beindítása nagy sikert aratott. A Nagykátai 
Rendőrkapitányság biciklis akadálypályáját 
állított fel, ez igazi kihívást jelentett. Ki a pá-
lyán, ki a pálya szélén izgulta végig a buk-
kanókat. A gyerekek a KRESZ szabályokról 
való tudásukat egy játékos kvízzel tehették 
próbára.

Sajnos két szabadtéri programunkat is 
elmosta az esős idő. Így elmaradt a kirán-
dulás és a kenyérlángos sütése. De a rossz 
idő ellenére is a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
munkatársa és felesége elhozták az iskola 
aulájába és udvarára a természetet. Ízelítőt 
kaptunk a térképolvasás rejtelmeiből, tanul-
hattuk a GPS helyes használatát. A távcső 
közel hozta a madarakat, felfedeztük, hogy 
az iskola udvarán is sokféle, érdekes nö-
vény megtalálható. Vetélkedős formában 
megismerték és megjelenítették a gyerekek 
a tápláléklánc fogalmát. 

Szerencsére a sportnapon jól kimozog-
hatták magukat a táborozók, tapasztalt pe-
dagógusok irányításával. Pillanatok alatt 
csapatok alakultak, majd sorversenyeken 
és focimeccsen mérettették meg tudásukat, 
hangos éljenzések és biztatások közepette. 
A nap fénypontjaként megérkezett a Nyug-
díjas Klub és az általuk házilag készített pa-
lacsintával megvendégelték a tábor résztve-
vőit.

A tábor végén minden segítőnek és tá-
bor-résztvevőnek megköszöntük a rész-
vételt pár kedves szóval és emléklappal, a 
gyerekek pedig egy kis ajándékcsomaggal, 
süteménnyel kezükben, boldogsággal az ar-
cukon távoztak.

Néhány gondolat: A programok utáni 
visszajelzések alapján néhány szempont-
ra szeretnénk rávilágítani; úgy tűnik nagy 
igény van a gyermekek foglalkoztatására, 
a tartalmas időtöltésre. A közösségi élmény 

hatalmas összefogó erővel bír. Új barátsá-
gok születtek, a gyerekek egymást biztatták 
a figyelmességre, az aktív részvételre.

Közösség nemcsak a gyerekek között 
épült, hanem a munka során a segítők kö-
zött is.

A jelentkezés bárki számára elérhető és 
térítésmentes volt. Térítésmentes, mert a 
szórakozásnak számtalan módja van, ami 
nem pénzzel vehető meg, és mert a mégis 
felmerülő költségeket (tízórai, kreatív eszkö-
zök) átvállalták a szülőktől az adományozók, 
az önkéntes segítők pedig a szabadidejüket 
adták ingyen.

Kedves Szülők! Fordítsunk több figyelmet 
gyermekeink időtöltésére, használjuk ki az 
otthon adódó lehetőségeket beszélgetésre, 
közös játékra, közös tevékenységekre, ne 
a számítógép és a tv legyen a „bébiszitter”. 

Hála és köszönet mindenkinek, aki részt 
vállalt, lehetővé tette a Tápiógyörgyei játék-
hét létrejöttét:

• személyes részvételével, segítő tevé-
kenységgel: Baliczky Alexandra, Herczegh 
Csenge, Vidra Tamás, Vidra Zsuzsanna, 
Vogl Anikó, Iskolából: Boda Katalin, Ju-
hász Attila, Juhászné Ulviczki Zsófia, Kiss 
András, Szabó Erika, Szarvas Józsefné, 
Tóth Lászlóné, Vágány Antalné, Óvodából: 
Holyevácz Nikoletta, Petrányiné Hajnovics 
Éva, Sárosi Mariann 

• dologi, pénzbeli adománnyal: Bálint 
Cukrászda, Feketepajzs Patika Kft., Goods 
Market, Györgye Ker. bt., Kiss Malom Kft, 
Molnár Zoltán és Molnár Zoltánné, Nyugdí-
jas klub, Privát Marcsi Vegyeskereskedés, 
Szabó Szilvia Virágüzlet, Szatmári Julianna, 
Tápió Kereskedőház Kft., Tápiókisker Kft.

A munkánkról: Az év folyamán továbbra is 
segítséget tudunk nyújtani a hozzánk fordu-
lóknak: hivatalos ügyek intézésében, nyom-
tatványok kitöltésében, tájékoztatást adunk 
a különböző ellátásokról (pl. segélyezések, 
szociális és egészségügyi), munkalehetősé-
gekről, ellátjuk őket életvezetési, gyermek-
nevelési és mentálhigiénés tanácsokkal stb. 
Szolgálatunknál pszichológiai segítségnyúj-
tást is kaphatnak ügyfeleink. Szolgáltatása-
ink ingyenesek. 

Köszönjük, és várjuk a lakosság részéről 
felajánlott ruha- és egyéb dologi adományo-
kat is, melyeket rászorulók részére juttatunk 
el.

Munkatársaink: Szűcs Diána - gyermekjó-
léti családgondozó, Szabó Tamás - család-
segítős családgondozó, Juhászné Darvas 
Gyöngyi - intézményvezető, pszichológus

Elérhetőségeink: 2767 Tápiógyörgye. 
Deák Ferenc utca 2-4. Tel: 53/383-455, 
email: csaladsegitotapiogyorgye@gmail.com.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-12, 13-16,30, 
Szerda: 8-12, Csütörtök: 8-12 előzetes 
egyeztetés alapján, Péntek: 8-12 előzetes 
egyeztetés alapján.

A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai
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Az ősz közepére a különböző bajnoksá-
gokban szereplő csapataink jó néhány mér-
kőzésen túl vannak, így már a bajnokságok 
erőviszonyai is kirajzolódtak.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy felnőtt 
csapatunk igazán jól szerepel – talán mond-
hatjuk várakozáson felüli teljesítményt nyújt-
va –, vezeti a bajnokságot. Az külön öröm 
valamennyi györgyei szurkolónak, hogy az 
előző fordulóban az ugyancsak jó erőkből 
álló Nagykátát – aki második helyen áll a baj-
nokságban –, sikerült hazai pályán legyőzni 
(2-0) több mint 200 néző előtt. A színvonalas 
mérkőzésen láthattuk, hogy csapatunk ösz-
szeért, tudatosan, helyenként kifejezetten 
szórakoztatóan játszik. Az ősz során leját-
szott 7 mérkőzésből 6gy, 0d 1v a mérlegünk, 
ami 18 pontot jelent. Önkritikusan jegyezzük 
meg, hogy az első fordulóban csak a „zöld 
asztal” mellett sikerült 3 pontot szerezni, de 
hát a mérkőzéseket szabályok alapján játsz-
szák és a törteli csapat a szabálykönyv nem 
minden előírását tartotta be, ami részünkről 
jogos óvás alapját jelentette. Talán szüksé-
ges volt ez a kis „plusz” ahhoz, hogy az ősz 
többi mérkőzésén nemcsak eredményesen, 
de szórakoztatóan is játszottunk. Reménye-
ink szerint ebben a bajnoki évben is érem-
esélyes a csapatunk. Hogy az érem színe 
milyen lesz, az csak később fog eldőlni, 
mindenesetre megállapíthatjuk, hogy olyan 
csapatokat előzünk meg jelenleg, akinek az 
éves költségevetése többszöröse, mint a 
györgyei csapaté.

U21-es csapatunk sajnos ismét külön 
bajnokságban szerepel, így a felnőttek előtt 
nem minden esetben láthatjuk őket. Az ed-
digi 6 mérkőzésből 4gy 0d 2v, ami 12 pontot 
jelentett és így 4. helyen vagyunk 3 ponttal 
lemaradva az első helyezett mögött. 

Az U14-es csapatunk sajnos eddig még 
nem szerzett pontot (0gy 0d 3v) a bajnok-
ságban, de ezen nem csodálkozunk, mert 

szinte valamennyi játékosunk jelenleg a kor-
osztály alsó határán van, de az idő nekünk 
dolgozik. Minden esetre örömteli a játéko-
saink nagy lelkesedése. A Bozsik-program 
játéknapjain rendszeresen részt veszünk, 
sajnos a kilenc éves korosztályban nagyon 
kevés játékosunk van, így ebben a korosz-
tályban pillanatnyilag kevesebb sikert érünk 
el. Szerencsére megteremtődtek a feltételek 
egy eszköztároló helyiség megépítésére, 
így az úthengert, fűnyírót, 5m-es kapukat 
és egyéb értékeinket védett helyen tudjuk 
majd tárolni. Ahogyan mondani szoktuk: ez 
nem jöhetett volna létre, ha Meleg Sándor 
vállalkozó önzetlenül nem segít: így segítsé-
gével a helyiség elkészítéséhez szükséges 
nyersanyagot (faanyagok, sóder, cement, 
vasanyag) megkaptuk, már csak be kell 
építeni, ami meg is kezdődött, így okt. 11-
én Nagy István kőművesmester vezetésével 
a tartófal alapozását végeztük el. Köszönet 
még egyszer elsősorban Meleg Sándornak, 

ill. mindazoknak, akik önzetlenül segítettek 
az alapozás elkészítésében. Remélhetőleg 
ismét tanúi lehetünk annak, hogy közsé-
günk sportpályáját saját erőből értékesebbé, 
használhatóbbá tegyük.

Végezetül engedjenek meg egy gondolat 
a helyhatósági választások előtt.

2014. 10. 12-ig az előző ciklus képvise-
lő-testülete felelt a falu dolgaiért, így ebben 
a sportért is. Az, hogy a következő képvi-
selő-testület milyen összetételű lesz, eldől 
a választásokon. Egy kéréssel szeretnék 
elsőként az új képviselő-testülethez fordulni.

Kérem, továbbra is támogassák a 
györgyei sportot, hogy tudjunk tovább fej-
lődni; annak a több száz embernek, akit 
érdekel a sport, biztosítsuk a szórakozás 
lehetőségét; és nem utolsó sorban annak a 
több mint 50 györgyei gyermeknek, akikkel 
foglalkozunk, továbbra is adjunk lehetőséget 
a sport megszeretésére az egészséges élet-
mód megélésére.

Kedves 
szurkolóink

Hajnal József

Könyvtári hírek
Kedves Olvasók!
Korlátozott számban kapható még 

könyvtárunkban Bihari József – Kucza Pé-
ter Tápiógyörgye Anno című  könyve. Ára: 
5000 Ft.

Köszönjük a könyvadományt Perjésiné 
Dudás Andreának és Cselei Gábornak.

Szabó Erika
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 

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

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

 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS 

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL 
 

Helyi képviselőnk: 

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

06-20/375-90-23 
 

Anyakönyvi ügyintézés 

Özvegyi nyugdíj ügyintézés 

Temetőgondnokság 

 

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET 

ÉJJEL-NAPPAL 
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Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik édesapánk
Nagy István
(1932 - 2014)

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

mély gyászunkban osztoztak.
Köszönettel:

a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Petró József
(1950 - 2014)

temetésén részt vettek, sírjára virágot he-
lyeztek és mély gyászunkban osztoztak. 
Emléke szívünkben örökké él. Köszönet 

Tápiógyörgye Önkéntes Tűzoltó testületé-
nek és az Őszirózsa Temetkezési Kft.-nek 

és munkatársainak, Varga Viktornak a 
lelkiismeretes munkáért.

Köszönettel: a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik szeretett 

nagymamánk 
Szuhay Dánielné 
Businszky Adél 

(1929-2014)
temetésén részt vettek, és mély gyá-

szunkban osztoztak.

Köszönettel:
Mohácsi Sára és Mohácsi Bence

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel köszönjük mind-
azoknak, akik elkísérték utolsó 

útjára 

Varró Mihályné 
(1921-2014)

szeretett édesanyánkat, és elhelyez-
ték sírjára a kegyelet virágait

Köszönettel:
a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Soha el nem múló fájdalommal mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik szeretett 

gyermekünk
ifj. Miskolczi Béla

(1962-2014)
VII. 24-én elkísérték utolsó útjára és elhelyezték 

sírjára a megemlékezés koszorúit, virágait 
és fájdalmunkban osztoztak velünk. Külön 

köszönjük Varga Viktor pédamutató együttérző 
segítő készségét.

Köszönettel: Gyászoló Szülei és Húga
„Olyan csend van nélküled, hogy szinte 

hallani, amit még utoljára akartál mondani.”

Köszönetnyilvánítás 
Emléked legyen áldott pihenésed 
csendes. Fájó szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik 

felejthetetlen édesapát, nagypapát 

Balogh János 
(1938-2014)

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek,

Köszönettel:
a gyászoló család és a Sinka család

HAGYATÉKVÁSÁR
Szüleim hagyatékának vására 2014. október 24-25-én 

lesz a Gagarin utca 8. sz. alatt.
Érdeklődés: Horváth Zsuzsanna 30-218-35-28
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A TVKA Futóklubjáról és Falunapi futóversenyről
Az idei Falunapon a Tápió Völgye Közhasznú 

Alapítvány (TVKA) újra megrendezte a III. Falu-
napi futóversenyt. 

Az esemény, mint a nap kezdő programja 
széles körben ismertté vált, így kijelenthetjük, 
hogy kiérdemelte az állandó programelem cí-
met! Sőt elmondható, hogy hónapokkal előtte 
sokan kérdezték, hogy lesz-e, mikor, milyen 
távokon?!. Nekünk szervezőknek ez fontos visz-
szajelzés, mert így nyer a több havi szervezési 
és és egyéb munkánk igazolást arról, hogy a 
kezdeményezés helyes, a kivitelezés pedig 
megfelelő. Külön öröm számunkra, hogy az Ala-
pítvány berkein belül szerveződött és immár aktí-
van működő Futóklub egy stabil szervezetté vált. 

A Faluújság legutolsó megjelenése óta a 
Futóklub (végül is nem szikrázó napsütésben, 
hanem szakadó esőben) de meghódította a 
Hortobágy sártól iszamos szikeseit. De ahogy 
hazaértek a futók, már csak a Falunapi futóver-
seny lebegett a szemük előtt. A verseny a kellő 
hírverésnek és a futóegyesületek közötti egyre 
fejlődő együttműködéseknek köszönhetően 
ténylegesen kilépett a helyi és kistérségi minő-
ségből. Pest megyében Abonytól , Budapesten 
keresztül a dunántúli Tárnokig számos helyről 
érkeztek hozzánk versenyzők. De lelkes és erős 
csapatok érkeztek Szolnokról és a Jászságból 
is. Az első verenyhez képest a három év alatt 
megháromszoroztuk a résztvevők létszámát. Így 
idén 147 nevezőből végül is 131-en teljesítették 
a választott távokat. Ugyanakkor ez csak a futók 
létszáma, mivel a lebonyolításban közel 30 fő 
segítő és a falu több civil szervezete is részt vett, 
nem beszélve az orvosi és a rendőri, szakszerű 
felügyeletről. A Falumúzeum és környéke több 
mint 3 órán át adott teret a megjelent családta-
gok, barátok és szurkolók népes csapatának. Ha 
eddig is úgy jellemeztük, hogy az előző években 
sikerült egy jóhangulatú futóversenyt rendeznie 
Tápiógyörgyének, akkor ez az ideire különösen 
elmondható. A verseny lebonyolításában nagy 
szerepet játszó segítők és a futók korrektsége jó 
alapként szolgált arra, hogy a rendezvény méltó 
lehessen a létrehozását megalapozó céloknak.

A verseny már kora reggel megnyitotta a ka-
puit. A 9 órás rajt előtt 10 perces bemelegítéssel 
kezdtünk, majd 9-kor elrajtoltak az 1,4 km hosz-
szú Kocogó-körre nevezettek. 9.30-kor már a 
hosszabb távok közös rajtját jelezte a tűzoltóautó 
dudaszava! Az 1,4 km és a Gát futás 1.0 távjai 
már a megszokottak voltak. De idén a megnöve-
kedett igényeknek megfelelve Gát 2.0 néven új 
10,8 km-es távon kergethették az árnyékukat a 
vállalkozó szellemú sportolók.

A Korosztályos versenykör távját is megnövel-
tük, így a teljesítendő előírás 3 km lett! A Koco-
gó-körön külön díjazásra kerültek a meghirdetett 
korosztályban induló gyermekek. Örömünkre 

szolgált, hogy nemcsak fiatalokat, hanem szinte 
minden korosztályból láthattunk indulót a közös 
kocogáson. 

A távokon a versenykiírásban közzétett kor-
osztályokban, az 1-3. helyezettek kupában és 
éremben, valamint értékes ajándékokban ré-
szesültek. A hasznos és helyi termékeket is tar-
talmazó ajándékokat a támogatóink felajánlásai 
biztosították. Ezúton is szeretnénk nekik köszö-
netet mondani, hogy adományaikkal emelték a 
verseny színvonalát. Most először tudtunk helyi 
termékeket tartalmazó ajándékcsomagokat 
összeállítani, amelyben méz, liszt, savanyúság, 
tészta, kolbász is szerepelt. A nyertesek között 
igen népszerűek voltak, és büszkén hirdették 
Tápiógyörgye kisvállalkozóinak munkásságát.

A versenyen a Futóklub szép eredményekkel 
végzett, ugyanakkor számos kategóriában üd-
vözölhettünk más településről érkező futókat. Ez 
remélhetőleg új kihívást jelen futóinknak a jövőre 
nézve, hogy a IV. Falunapi Futóversenyen még 
többen induljanak és mutassák meg a környező 
településeknek, hogy Tápiógyörgyén is szeretik 
a mozgást és képesek a kiemelkedő eredmény-
re. Várunk mindenkit szeretettel 2015-ben is! A 
győztesek fotóit és a versenyről készült fény-
képeket a Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
honlapján és az Alapítvány facebook profilján 
nézhetik meg!

Természetesen ezt követően sem pihent a 
Futóklub. Már a nyár eleji Nyáregyházi Brutál-
futás alkalmával kiszemelte a következő embert 
próbáló extrém feladatot, mégpedig az akadály-
futás városi formáját. Így augusztus utolsó forró 
hétvégéjén, már a Puskás Ferenc Stadionban 
és a környező „sportintézményekben” róttuk a 
köröket. Volt itt minden, vagy 30 féle akadályon 

kellett magunkat átküzdenünk. De elmondhat-
juk, hogy az azóta névadáson átesett futóklubos 
egyen pólóink nagy népszerűségnek örvendtek. 
A pólókat az alapítvány biztosította! A Futóklub 
pedig felvette a SPURITUSZ nevet. Így az-
tán a rajtnál és a célban a szpíkerek legalább 
20x hangosan kiáltották az éterbe, hogy egy 
tápiógyörgyei Spurituszos futó érkezik! Remek 
és fárasztó nap volt, de igazán ekkor viseltük 
együtt először közösségként a pólóinkat. Bár 
már a falunapkor is megvoltak, de akkor a tagok 
egymás ellen küzdöttek. Itt pedig egyöntetűen 
Tápiógyörgyét képviselték. Ahogy tettük ezt ké-
sőbb Tápiószecsőn, ahol szeptember utolsó kel-
lemes vasárnapján söpörtük végig a pályát, de 
Lesták Fanni remek futása, „hozott” nekünk egy 
Tápió-térségi, minősített serdülő 2. helyet! Gra-
tulálunk neki! Ahogyan büszkeség számunkra, 
hogy Lovas Bence egy héttel ezt megelőzően, 
a gyömrői tófutáson szintén dobogón végzett (2. 
hely)!

Ezzel a végéhez is ér az őszi futószezon. A 
Futóklub tagok közül páran még részt vesznek 
egyéni versenyeken, ahogyan vár egyesekre 
egy maraton, illetve téli félmaraton, de döntően 
már csak erőnlétmegőrző edzéseket tartunk. Il-
letve készülünk a jövő évi versenyekre.

Igaz terveink között szerepel még egy-két 
spontán megmozdulás (mikulásfutás, téli havas 
gátolás, újévi malackergetés), de ezek megvaló-
sulásáról, majd a későbbi faluújságokban írunk. 
Illetve a közösségi portálon hirdetjük majd! Addig 
is kívánunk minden futónknak kellemes őszi sze-
zonvéget, téli pihenőt és ne feledjétek „A futás 
megtanít méltósággal győzni és tisztességgel 
veszíteni!”

Molnár Zsolt alelnök


