
Fa luújság
T á p i ó g y ö r g y e
XXIV. évfolyam 2. szám A község közéleti lapja 2015. május

Ízelítő a tartalomból:

A Faluújság szerkesz-
tőbizottságáról

(2. oldal)

Falumegújítási nap
(16. oldal)

Közbiztonsági és
polgárőr hírek (12. 

oldal)

Végéhez közeledik a 
csatornázás (7. oldal)

Megkérdeztük a
képviselőt (4.-5. oldal)

Musicanto - zenei 
fesztivál Wünnewil-
Flamattban (3. oldal)

Fogjunk kezet a határon túl élő
magyarokkal ezen a napon!

Meghívó
a Trianoni békeszerződés 

95. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékezésre
2015. június 6-án (szombaton)

a Szent Anna templomba.

Meghívott vendégek:
Csemadok Nagymegyeri Szervezete

Program:
19:30 - Szent mise

20:30 - Zenés, irodalmi megemlékezés
21:00 - Fáklyás felvonulás

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

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE 

május 31-én, vasárnap 9:30 órára
a Templomkertbe. Ünnepi szentmise 8:30

Megemlékező beszédet mond:
Szabó Tünde alpolgármester



2. OLDAL MÁJUSÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

Itt a tavasz. A tavasz a változások kora. 
Azt hiszem, az én életemben is ez történt. 
Ugyanis az idén arra kértek fel, hogy szer-
kesszek, írjak, változtassak a györgyei fa-
luújságon. Átgondoltam, és megpróbálom. 
A jelenlegi faluújság az én nézetem szerint 
nem annyira a faluval, illetve a falu életé-
vel, problémáival foglalkozik, mint ameny-
nyire ezt kellene. Ezen változtatni szeret-
nék. Mindent megteszek azért, hogy a 
györgyeiek életével foglalkozzon az újság. 
Legyen az újság kicsit hírmondó, vigye el 
azok üzenetét is, akiknek nincs otthon szá-
mítógépük. 

A gyerekeket is szeretném megszólíta-
ni az újságban különböző rejtvényekkel, 
fejtörőkkel, és az erre fogékonyakat jutal-
mazni is fogjuk. A nyári szünet előtt KRESZ 
vetélkedőt, rendőrmotoros bemutatót, 
kerékpáros ügyességi versenyt fogunk 
szervezni, felkészítve a gyerekeket a for-
galom veszélyhelyzeteire. Megpróbálom 
a falu társadalmi életét is felpezsdíteni. 
Jelenleg azt lehet mondani, hogy a régen 

olyan jól működő társadalmi munka egy-
általán nem működik Tápiógyörgyén. Sok 
egyesület, baráti társaság és olyan csapat 
van a faluban, akik támogatásokat kapnak 
a falu költségvetéséből. Szeretnénk őket 
fölrázni és falumegújítási napokat szerve-
zünk. Ezeken a napokon az egyesületek 
5-10%-át meghívjuk és szervezünk olyan 
munkaprogramot, amivel a falunak ingyen 
felújítjuk a kültéri eszközeit, rendbe rakjuk 
a padokat, kukákat, a játszóteret, a hirde-
tőtáblákat. Ezzel olyan segítséget adva a 
falunak, amit egyébként csak pénzért tud-
na megoldani a hivatal. Az első ilyen nap 
április 26-án volt. A következő a falunap 
előtti hétvégén lesz.

Szeretném az újság hasábjain megszó-
laltatni a polgármestert és a hat képviselőt. 
Megkérdezzük tőlük, hogy az elmúlt hóna-
pokban milyen sikerekről tudnak beszámol-
ni, és milyen terveik vannak a jövőre nézve. 
Erről már ebben a számban is olvashatnak.

Megkaptam már rögtön az első pillanat-
ban, mikor a nevem felmerült a főszerkesz-

tőséggel kapcsolatban, hogy se tudása, se 
íráskészsége, se alkalmassága nincs. Nem 
fogja tudni emelni az újság színvonalát. 
Nem is akarom a színvonalat emelni, nem 
érzem a faluújságot az Élet és Irodalom el-
lenlábasának. Egyszerűen közölni szeret-
nénk, a falusiaknak a faluról írni. 

Kicsit megváltoztatjuk az újság szerke-
zetét, adunk lehetőséget apróhirdetések 
feladására, 200,-Ft-ért három sort hirdethet 
bárki.

Olvasottabbá szeretnénk tenni az új-
ságot, szeretnénk a jelent és a szűk jövőt 
megmutatni az újságban. 

Máris megfogalmazódhat egyesekben 
az első kritika, hogy újságot írunk vagy 
programokat szervezünk. Mindkettőt tesz-
szük, az utóbbit azért, hogy jobb legyen 
Györgyén györgyeinek lenni.

A szerkesztőbizottság tagjai: Füle Zsu-
zsanna, Juhász Attila, Polyák József, Sza-
bó Erika, Tóth Lászlóné.

A Faluújság szerkesztőbizottságáról

Polyák József
főszerkesztő

Tisztelt tápiógyörgyeiek!
Tisztelt olvasók!
 

2015. április 13-án tartott ülésén arról 
döntött Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2015 
évre vonatkozóan, hogy a magánszemé-
lyek kommunális adója és a helyi ipar-
űzési adó pótlék és bírság mentesség 
összegét 500,-Ft-ban határozza meg. 
Ennek oka, hogy az ennél alacsonyabb 
pótlékok vagy bírságok összege a behaj-
tás költségét, a levelezés vagy a csekk 
árát sem fedeznék, így annak elengedé-

séről döntött a testület.
Az önkormányzat megvásárolta az 

Ady Endre út 39. szám alatti ingatlant 
azzal a céllal, hogy a néhai tulajdonos, 
Mikhel Sándor által az udvaron felhal-
mozott építési törmeléket és szemetet 
elszállítsa, megszabadítva így a környé-
ken lakókat és az utcát egy igen kelle-
metlen problémától. A vételár 400 ezer 
Ft volt.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 
a TRV Zrt. által kiküldésre kerültek a 
közüzemi szerződések, immár nem 
az ÖKOVÍZ Kft. a közüzemi szolgálta-
tó. Ezek egyik példányát aláírva min-
denképp küldjék vissza számukra, és 
amennyiben szükséges, az azon sze-
replő, azóta már megváltozott adatokat 
javítsák a dokumentumon. Ha a vízszol-
gáltatásban bármilyen hibát észlelnek, 
vagy panaszuk, kérdésük van, a TRV 
Zrt. ügyfélszolgálatát hívják. A telefonos 
elérhetőségeik: 06 70/902-6093 valamint 
06 70/902-6089. 

Panasz érkezett hivatalunkhoz a köz-
világítással kapcsolatban is, kérem, ha 
ebben bármilyen hibát észlelnek, vagy 
az ÉMÁSZ-t hívják, mert a meghibáso-
dott oszlop sorszámát is meg kell adni 
hibabejelentéskor (az oszlop betontalap-
zatán lévő számsor) vagy a Polgármes-
teri Hivatalt az utca, házszám és oszlop 
szám megjelölésével. A karbantartást 
nem az önkormányzat végzi. Több éves 
problémának sikerül véget vetni hete-
ken belül az ÉMÁSZ-nak azzal, hogy 
a bizonytalan áramellátást új 20 kV-os 
hálózat építésével biztosítják. A felújí-
tást az is indokolja, hogy a régi hálózat 
nem bírná ellátni a szennyvíz-átemelők 

fogyasztását.
A csatornázási munkálatokkal kapcso-

latban továbbra is várjuk bejelentéseiket. 
Megkezdődtek az utak félpályás aszfal-
tozásai, kérem, ha ezzel kapcsolatban 
észrevételeik vannak, azt a Polgármes-
teri Hivatalban jelentsék be. Személye-
sen egyeztetek a kivitelezőkkel, és ha 
kell, helyszíni bejárást is tartok velük 
közösen annak érdekében, hogy az utak 
helyreállítása minél akadálytalanabbul 
és jobb minőségben történjen meg. Ami-
kor készre jelentik, akkor munkatársaim-
mal még egyszer végigjárjuk az utakat 
és írásban adjuk át a kivitelezőknek az 
út helyreállítási problémákat.

Az elmúlt hetekben mindennap na-
gyobb vízszolgáltatási szünet volt. Ha 
tudjuk, akkor értesítjük előre a lakossá-
got. Saját költségen a legnagyobb prob-
lémát okozó csatornázási munkálatok 
által érintett Csokonai utcában teljes víz-
hálózatot cseréltünk és a napokban el-
kezdődik a munka a Budai Nagy Antal út 
Táncsics út felé eső szakaszán is.

Megnyitotta kapuit a Községi Strand. 
Június 12-ig egyelőre még csak 
hétvégente van lehetőség kilátogatni, de 
az iskolaszünet kezdetével minden nap 
várja majd a látogatókat. Éljenek a lehe-
tőséggel, az árak nem változtak.

Nagy szabású Falunapot tervezünk 
július 25-én. Ebben az évben lép fel utol-
jára Korda György és Balázs Klári, majd 
Bódi Gusztit és Margót várjuk egy ferge-
teges mulatós zenével. A rendezvényt 
nagyon szigorúan biztosítjuk a rendőr-
séggel közösen. Jöjjenek és szórakoz-
zunk együtt.
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Idén ünnepli 20. születésnapját Tápió-
györgye és Wünnewil-Flamatt testvérte-
lepülési kapcsolata. A tavalyi évben lehe-
tőségünk adódott, hogy benyújtsunk egy 
pályázatot, amely megnyerésével megte-
remtődött az anyagi alap ennek az évfordu-
lónak a méltó és színvonalas megünneplé-
sére. A programsorozat második állomása 
volt a zenekar -napokban megvalósult- útja 
a Musicanto elnevezésű fesztiválra.

Hónapok óta készültünk a megmérette-
tésre, hiszen nemcsak a versenyszituáció 
miatti izgalom hatotta át a próbák hangu-
latát, hanem annak felelőssége is, hogy 
egyetlen magyar résztvevőként nemcsak 
Tápiógyörgyét, de hazánkat is méltókép-
pen kell képviselnünk. Továbbá meg kellett 
oldanunk olyan technikai problémákat is, 
mint például üstdob és üstdobos személyé-
nek biztosítása a kötelező darabba, illetve 
a harsona és a tubaszólam megerősítése. 
Szerencsére sikerült a feladatra megfelelő 
embereket találni, Nagy Roland (ütős), Ge-
cse Máté (tuba) és Kulcsár József (harso-
na) személyében. Innen is köszönjük nekik 
a részvételt és a segítséget. Vendéglátóink 
kérték azt is, hogy egyik este magyaros 
muzsika szóljon a Bár nevű sátorban, erre 
a feladatra Herendi Ákost kértük fel, aki 
a magyaros est biztosításán kívül még a 
zenakarba is beült szaxofonozni.

Szerda este érkeztünk meg Wünnewil-
Flamattba, ahol köszöntöttek bennünket 
és megkaptuk a programfüzetet, amelyben 
részletesen (percre pontosan!-Made in 
Svájc :-)) le volt írva, mikor és hol szere-
pelünk. Megkaptuk azokat a pólókat és ki-
tűzőket is, amelyeket az önkéntes munká-
hoz kellett viselnünk. Csütörtök reggel egy 
szűk delegációnak kellett képviselnie csa-
patunkat a megnyitó ünnepségen, melynek 
első felvonása a templomban zajlott. A dí-
szes egyenruhákban a különböző zászló-
kat felvonultató tömeg sokszínűségét egy 
hollywood-i film jelmeztervezője is megiri-
gyelhette volna, egyszerűen parádés volt a 
kavalkád. A templomban átadásra került a 
házigazdáknak a fesztivál zászlaja, illetve 
a mise keretén belül megnyitották az ese-
ményt. A mi zászlóinkat ( Nemzetiszínű 
lobogó, Tápiógyörgye és a Zenekari zász-
lót) Sinka Gábor, György Sára és Bodnár-
Szabó Gabriella vitték, igazi magyaros 
viseletben. A megnyitó ünnepség második 
felvonása abban a fesztiválsátorban zaj-
lott, melyet a rendezvény idejére húztak 
fel, kb két focipálya méretben. Az esemény 
nagyságrendjét érzékeltetve megjegyez-
ném, hogy 80 zenekar részvételével és 
kb. 30.000 ember jelenlétével számoltak 
a szervezők, és több, mint 1000 önkéntes 
munkatársat toboroztak a fesztvál lebonyo-
lításához. 

Szabadidőnk nem igazán volt ezalatt a 
pár nap alatt, mindenkinek megvolt a fel-
adata. A Gulasch felíratú fabódénál Kom-
lósné Terike, Szabó Pál főzték a gulyást 
a fesztiválra látogatóknak. Itt segített még 
Bálintné Balázs Ágnes, Bálint Zoltán, Bá-

lint Zsófi, Bálint Timi ( népviseletben, lát-

ványelemként csalogatva a magyar ételre 
vágyókat, illetve itt tolmácsként is jeleske-
dett). A csapatra a szálláshelyen Theiszné 
Katika, Theisz József, Kiss F. László és Bá-
lint Attiláné főztek-mosogattak-szervíroztak 
nagyon finomakat. A szervezésben-egyez-
tetésben Nagy Zoltán, felesége Zsuzsa 
néni volt leginkább segítségünkre, illetve 
vendéglátóink közül is volt egy pár ember, 
akik igyekeztek eligazítani bennünket a 
programok között (Mit Tápiógyörgye Egye-
sület tagjai). Persze becsúszott néhány- 
„azonnal megoldandó, mission impossible” 
szintű feladat, de mire kellett, minden a he-
lyére került.

Pénteken Laussane-ba az olimpiai mú-
zeumba látogattunk el, és az ott készült 
fotókkal azonnal elárasztottuk a Facebook-
ot, így ha valaki nem tudta volna, hogy 
zenei versenyre mentünk, azt hitte volna, 
hogy valamilyen hirtelenjében megren-
dezett olimpiát nyertünk, hiszen mindenki 
boldogan pózolt a díszletként kihelyezett 
dobogó legfelső fokán.

A nagy megmérettetésre szombaton ke-
rült sor. Mindenki borzasztóan ideges volt. 
A 17 óra 47 perces kezdés kissé szürreá-
lis egy magyar számára, de tényleg akkor 
bólintottak, hogy indulhatunk. Az értünk 
szorító közönség és a zsűri előtt először a 
szabadon választott, majd a kötelező da-
rabokat kellett eljátszanunk, ezekre az ad-
ható 100 pontokból 78 illetve 75 pontokat 
kaptunk. Ezután következett a menetzene 
pontozása, amely olyan szigorú mustra 
mellett zajlott, hogy úgy éreztük magunkat, 
mintha egy katonai díszszemlén vettünk 
volna részt. Menetelésünkre 73 pontot kap-
tunk. Ezek a pontszámok helyezésre nem 
válthatók be, de ahogyan karmesterünk, 
Tatai József nagyon jól megfogalmazta „ 
nekünk azt kell megmutatnunk, hogy egy 
ilyen megmérettetésen meg tudunk jelenni 
és tudásunk legjavával dicsőséget tudunk 
szerezni a közösségünknek.” Ezt azt hi-
szem maradéktalanul tudtuk teljesíteni.

Vasárnap részt vettünk  a díszfelvonulá-

son, ahol a zenekarok és az általuk feldí-
szített járművek parádéja zajlott. Gyönyörű 
magyaros motívumokkal festett, díszesen 
elszegett lepedővel, zászlókkal díszítettük 
fel a mi traktorunkat, amelyen népviseleti 
ruhában magyar dalokat énekeltünk. Ezen 
a napon került sor a magyar estre is, ame-
lyen leginkább a magyar küldöttség tagjai 
vettek részt, mivel ezzel egyidőben zajlott 
a díjkiosztó gála. Megköszönjük Herendi 
Ákosnak a közreműködést, aki nagyon jó 
zenét szolgáltatott számunkra.

A szerepléseken kívül önkéntes munká-
ra is jelentkeztünk, a fesztiválsátorban se-
gítettünk felszolgálni, szervírozni, krumplit 
sütni, asztalokat leszedni, igazi activity fel-
adatként megélve a külföldi közönséggel 
való kommunikálást. :-)

Hétfőn hajnalban egy gyors reggeli be-
pakolás és készülődés után elindult a csa-
pat hazafelé, a szállítószemélyzet (Bálint 
Zoltán, Kiss F. László) busszal, mi pedig 
rövid buszozás után repülővel. Szerencsé-
sen és sok pozitív élménnyel megrakodva 
tértünk haza, és reméljük, lesz még lehető-
ségünk hasonló erőpróbákra!

Szabó Tünde zenekari tag

Musicanto - zenei fesztivál Wünnewil-Flamattban

Zöldhulladék szállítás
   Tápión innen - Tápión túl

július 7. - július 8.
szeptember 8. - szeptember 9.

október 6. - október 7.
november 3. - november 4.

Csak zsákosan, összekötözve 
és ingatlanonként max. 1 m3-t 

tudunk elszállítani!
A zöldhulladékot ELŐZŐ napon 

szíveskedjenek kihelyezni, utólag 
kihelyezett zöldhulladék nem 

kerül elszállításra!
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Megkérdeztük a képviselőt
A Faluújság hasábjain keresztül kérdeztük 

meg a képviselőinket munkájukról, vélemé-
nyükről a falut érintő kérdésekről, és fogjuk 
ezt tenni minden egyes számban. 

Kérdéseink:
1. Mit tudott megvalósítani az elmúlt fél év 
alatt a választók érdekében terveiből?
2. Hogyan találkozik a falubeliekkel, van-e 

fogadóórája?
3. Mit gondol az utcanév változtatással kap-
csolatos lakossági reakciókról?
4. Van-e ötlete a falubeliek elvándorlásának 
megállítására?
5. Gondolkodik-e az egyesületek működésé-
nek megváltoztatásáról?
6. Hogyan látja a csatornázás jelenlegi álla-

potát, meg van-e elégedve a helyreállítással?
7. Az Egészségház lesz-e fejlesztve? Az or-
vosi helyzet mikor fog jól működni?
8. Milyen célok megvalósításáért szeretne 
leginkább tenni a településen?
9. Mennyire elégedett a falu közbiztonságá-
val, a polgárőr egyesületet hogyan értékelné?
10. Mik a tervei a következő 3 hónapban?

Falusi Tamás képviselő:
1. A választásokat megelőzően nem tettem 

nagy ígéreteket, azonban amiket mondtam, ah-
hoz fél év kevés, hogy megvalósuljon, főleg úgy, 
hogy nem csak rajtam és a képviselő testületen 
múlik.

2. Úgy gondolom, hogy nincs szükség arra, 
hogy fogadó órát tartsak, hiszen ha valakinek 
problémája volt, vagy ötlete, véleménye valami-
ről, akkor meghallgattam akár a munkahelyemen, 
akár azon kívül és ezután is így lesz.

3. Nem lepett meg a falubeliek reakciója, hiszen 
ők már korábban is elmondták nemtetszésüket az 
üggyel kapcsolatban. Azonban erős túlzásnak tar-
tottam, hogy azt, aki támogatja a névváltoztatást 
kínos és már-már megalázó helyzetbe hozták, 
csak azért mert más a véleménye. Mint tudjuk, az 
utcanév változtatásról szóló törvényt nem az ön-
kormányzat hozta és bár én személy szerint nem 
értek vele egyet, de attól még más véleményét 
meghallgatom.

4. Az elhagyott házak felvásárlásával és szol-
gálati lakássá alakításával úgy gondolom, csök-
kenthető és megállítható a falu lakosságának 
csökkenése.

5. Véleményem szerint egy egyesület működé-
sének egyik legfontosabb alappillére, ha tisztes-
ségesen és becsületesen működik. Ezt a legtöbb 
egyesület tudja, mert így elkerülhetik a rágalma-
zásokat és a kínos magyarázkodásokat is.

6. Egy régi mondást átalakítva azt szoktam vá-
laszolni az ilyen kérdésre, hogy türelem csatornát 
terem. Remélem így is lesz és bár lehet, hogy az 
utak helyreállítása is sok időt vesz igénybe, de bí-
zom benne, hogy ez a sokszor kaotikusnak tűnő 
állapot egyszer majd csak egy rossz emlék lesz.

7. Az orvosi rendelők felújítása és fejlesztése 
tervben van és a lehetőségekhez mérten remél-
jük, ez mihamarabb megvalósul. Azonban itt is 
szeretném elmondani, hogy nem csak az orvo-
si rendelők felújítása és korszerűsítése égető 
feladat, hanem a gyógyszertáré is, hiszen az is 
egészségügyi intézmény. Erre is vannak tervek, 
de mivel kissé elfogult vagyok a patikával, nekem 
elég sok elképzelésem van ez ügyben. Az orvosi 
ellátás minőségét illetően sor került egy megbe-
szélésre is és úgy vélem mindenkinek az az el-
sődleges, hogy a falu orvosi ellátottsága megfe-
lelő legyen.

8. Szeretném, ha a faluban egy jól működő 
egészségügyi ellátottság lenne, amit mind a sze-
mélyi, mind a tárgyi feltételek biztosítani tudnak. 
Továbbá szívesen vennék részt kulturális és kö-
zösségépítő programok szervezésében, lebonyo-
lításában.

9. A faluban viszonylagos nyugalom van, azon-
ban ez nem azt jelenti, hogy a közbiztonság nem 
javítható akár térfigyelő kamerák telepítésével, 
vagy a lakosság részéről fokozottabb odafigye-
léssel. A polgárőrség megfelelő működésének 
személyi és anyagi korlátai is vannak, amelyek 
megoldása nehéz feladat.

10. A nyár folyamán tartandó rendezvények, 
megemlékezések szervezésében, lebonyolítá-
sában veszek majd részt. Továbbá szeretném 
tovább csiszolni az úszás tudásomat és ezáltal 
ellenőrizni az úszómedence megfelelő állapotát.

Gergely Tibor képviselő:
1. A választók érdekeit leginkább szociális vo-

nalon képviselem. A havonta ismétlődő üléseken 
a segítségkérő emberek problémáit igyekszünk 
kezelni. Képviselőjelöltként is fő célom volt a bajba 
jutott embereken való segítés. 

2. Tápiógyörgyén élek, itt is dolgozom, ezért 
könnyű helyzetben vagyok. A nap 24 órájában 
nagyon szivesen állok az emberek rendelkezésé-
re. Bárhol, bármikor utolérhetnek és utol is érnek 
problémáikkal, ezért külön fogadóórát nem kell 
tartanom. 

3.  Az utcanévváltozást törvény írja elő, ez alól 
kibújni nem lehet. Jó lenne tehát, ha ezen túllép-
ve az érintett lakosok új utcanevet választanának, 
amelyet a polgármesteri hivatallal tudatnának, 
hogy végre lezárulhasson ez a vita. 

4. A falu elöregedése, a fiatalok elvándorlása 
évtizedek óta tart, és egyre gyorsabban zajlik. A 
fő problémát a helyi munkalehetőség hiányában 
látom. Véleményem szerint lehetőséget és tá-
mogatást kell adni a vállalkozóknak, hogy ezzel 
segítsük az élni, dolgozni vágyó tápiógyörgyei 
embereket.

 5. Azt gondolom, hogy a györgyei egyesületek 
vezetői és tagjai talpraesettek ezen  a téren. Bi-
zonyítéka ennek az egyes szervezetek több éves 
fennállása, sikeres működése. Ezeket a tevékeny-
ségeket az önkormányzat is a lehetőségekhez ké-
pest maximálisan támogatja. 

6. A kérdés nálam nagyon aktuális, hiszen 
épp a házunk előtt dolgoznak a csatornások. A 
Csokonai utca jelenleg szinte járhatatlan. Az idős 
emberek hetek óta nem tudnak közlekedni. Nem 
beszélve arról, hogy vagy víz nincs, vagy villany, 
vagy gáz, ne adj isten a telefon nem működik. A 
falu más területein azt látom, hogy a helyreállítás 
folyamatban van, bár szerintem ez még nem vég-
leges, és többszöri javításra lehet szükség a talaj 
süllyedése miatt.

7. Az önkormányzat tervei között szerepel az 
orvosi épület felújítása. Folyamatos egyeztetés 
folyik az orvosok és a Polgármester között annak 
érdekében, hogy az ellátás zökkenőmentessé vál-
jon. Ezekben a tárgyalásokban a szociális bizott-
ság tagjai is részt vesznek, javaslataikkal igyek-
szenek segíteni a problémák megoldásában. 

8. Céljaim nagyon hétköznapiak. Szeretném 
segíteni az embereket, javítani a kilátástalannak 
tűnő helyzeteken. Szeretném, ha nem kéne éhez-
ni, fázni senkinek, és mindenki nyugodtan élhetne. 

9. A polgárőrségnek aktív tagja vagyok, így van 
rálátásom Tápiógyörgye közbiztonságára. Meg-
látásom szerint  a környék településeihez képest 
községünkben jobb a helyzet. A Polgárőrség meg-
újította vezetőségét, ezzel is az volt a cél, hogy 
vállalt kötelességét hatékonyabban tudja teljesíte-
ni. A fiatal, aktív tagok lelkesen örzik esténként és 
a rendezvényeken a falu lakosait. 

10. Részt veszek a képviselő-testületi, szoci-
ális, illetve pénzügyi bizottsági üléseken. A falu 
lakosságával napi szinten tartom a kapcsolatot, 
véleményüket szem előtt tartva hozok döntése-
ket. A következő három hónap egyik legfontosabb 
programja a falunap, melynek szervezésében és 
biztonsági felügyeletében fogok segíteni.

Bálint Attila képviselő
1. A választások előtt nem ígértem nagyot, 

hiszen már az elmúlt ciklusban is képviselő 
voltam, így rálátásom volt az önkormányzat 
anyagi helyzetére. Ezzel a szűkös kerettel kell 
gazdálkodnunk, és ami ebbe belefér, és a falu 
lakosságának érdekeit képviseli, azt támogat-
tam és támogatom.

2. A falubeliekkel a munkámból adódóan 
sokszor találkozom, illetve az úton is sokszor 
megállítanak. Nincs fogadó órám, hiszen ha 
bárki hozzám fordul, biztosan megtalál a cuk-
rászdában.

3. Az utcaneveket a 90-es évek elején kellett 
volna megváltoztatni az akkor megváltoztatott 
utcanevekkel együtt. Az érintett lakosok bizto-
san könnyebben tudomásul vették volna, mint 
most a kormány által ráerőltetett változtatást.

4. A faluból az elvándorlást csak munkahe-
lyek megteremtésével lehetne megállítani, de 
erre sajnos nagyon kicsi az esély, hogy a falu-
ban komoly gyár vagy üzem épüljön.

5. Az egyesületeknek - civil szervezeteknek 
- szerintem nem lenne bölcs dolog az önkor-
mányzatnak a működésükbe bele szólni, vi-
szont az önkormányzat által adott támogatás-
sal továbbra is el kell számolniuk. Jó ötletnek 
tartom a Faluújság szerkesztőbizottsága által 
szervezett Falumegújítási napot, ahol az egye-
sületek tagjai segítettek az önkormányzatnak 
a játszótér rendbetételében. Remélem, hogy 
több ilyen alkalom is lesz az évben.

6. A csatornázással kapcsolatban biztosan 
el vagyunk maradva, hiszen ebben a projekt-
ben már több helyen folyik a próbaüzem és 
még a vasút alatt sem történt meg az átfúrás. 
A helyreállítások majd még most kezdődnek el, 
de biztos vagyok benne, hogy sok gond lesz a 
tömörítés hiánya miatt.

7. Az önkormányzat teljes terv-dokumentá-
cióval rendelkezik az orvosi rendelő felújításá-
hoz, de pályázat nélkül sajnos ez nem kivitelez-
hető. Kisebb javítások biztos lesznek. Az orvosi 
ellátás akkor működne jobban, ha az orvosok 
többször találkoznának és egyeztetnének egy-
mással illetve a gyógyszertárral. A praxisok 
nem az önkormányzat tulajdonában vannak, 
így a beleszólásunk is kevés. Az önkormányzat 
csak a helyiséget biztosítja számukra.

8. Bármilyen célért, ami a falu lakosságnak 
illetve a falu javára válik és nem kivitelezhetet-
len.

9. A közbiztonsága a falunak szerintem nem 
rossz. A polgárőr egyesület sajnos már nem a 
régi nagy létszámmal működik. A rendezvények 
biztosítását még ezzel a létszámmal is el tud-
ták látni. Tavasszal új vezetőséget választottak, 
ezúton kívánok nekik sok sikert. Remélhetőleg 
tagszámuk ismét növekedésnek indul és sű-
rűbben találkozunk velük az éjszakai órákban.

10. Képviselő-testületi és Pénzügy és Ellen-
őrző bizottsági gyűléseken való aktív részvétel 
az elsődleges számomra. Hősők napi megem-
lékezés, Trianoni megemlékezés illetve a Falu-
nap a következő faluszintű rendezvény, aminek 
lebonyolításában szintén aktívan részt veszek.



Németh Csaba képviselő:
1. Véleményem szerint a jelen képviselőtes-

tületnek, különösképpen az új tagoknak csak 
megfelelően szerény és óvatos választ illik 
adni erre a kérdésre. Mivel én is új vagyok, 
különösen fontosnak tartom, hogy a testületi 
ülések anyagát előzetesen tanulmányozzam, 
alkalomról-alkalomra következetesen felké-
szüljek, kellőképen tájékozódjak. Úgy gondo-
lom, ez sokat segíthet abban, hogy a válasz-
tók érdekében idővel mind eredményesebb 
munkát végezhessek, megvalósult terveimről 
beszélhessek. 

2. Képviselőként a lakossággal való kapcso-
latom alapvetően a személyes találkozásokra 
épül. Mivel sokat járok gyalogosan és kerék-
párral a faluban, valamint munkahelyemre tö-
megközlekedéssel utazok, ez gyakori módot 
ad a megszólításokra. Ugyanakkor a telefon 
és e-mail elérhetőségemet számtalanszor köz-

zétettem már a Faluújságban, ám ezt a lehe-
tőséget viszonylag kevesen használták ki. 

Ezen kívül bármilyen formában szívesen állok 
a lakosok rendelkezésére. 

3. Az utcanévváltozásokat törvény írja elő, 
amely erkölcsi jóvátételt jelent azok számára, 
akiket a 20. századi önkényuralmi rendszerek 
valamelyikében meghurcoltak. Magyarorszá-
gon a törvényt a parlament hozza, melynek 
betartása kötelező minden állampolgárra és 
az országban tartózkodó személyre. E törvény 
tartalmáról mindenkinek joga van véleményt 
formálni, azonban a végrehajtásával kapcso-
latban sem a képviselőtestületnek, sem a la-
kosságnak nincs mérlegelési lehetősége. A 
Pest Megyei Kormányhivatal felszólításában 
leszögezi: amennyiben a képviselő-testület a 
törvényi előírásoknak nem tesz eleget, bírósá-
gi eljárás következik I. majd II. fokon.

4. Félek, hogy ebben a kérdésben fogunk a 
legkevesebb eredményt elérni az elkövetkező 
években. Nagy szavakat persze lehet használ-
ni. A rendszerváltozás óta sokan szóba hozták 
már a munkahelyteremtést, ebből azonban ke-
vés valósult meg. A környékbeli városokba való 
közlekedés fejlesztésével, a közintézmények 
fiatal munkaerővel való feltöltésével, illetve az 
üres ingatlanok felvásárlásával és kedvező 
bérbeadásával persze lehet apró sikereket el-
érni. Fontos azonban megjegyezni, hogy a várt 
be-, illetve visszaköltözés nem mehet a minő-
ség romlására. Tápiógyörgyének szorgalmas, 
munkaszerető, törvénytisztelő lakosokra van 
szüksége.

5. Véleményem szerint a civil szervezetek 
akkor működnek egészségesen, ha tevékeny-
ségi körük alapvetően alulról jövő kezdemé-
nyezésekre épül. Az önkormányzat mindössze 
javaslatokkal élhet velük kapcsolatban, anyagi 
és erkölcsi támogatásáért cserébe azonban 
elvárhatja a község érdekében végzett se-
gítő együttműködést. Az egyesületek műkö-
désének hatékonysága elsősorban a fiatal 
korosztályok bevonásával, illetve a pályázati 
lehetőségek jobb kihasználásával érhető el. 
Ugyanakkor az önkormányzat feladatokra kér-
heti fel őket, amely ösztönző lehet tevékenysé-
gükkel kapcsolatban. A képviselőtestület előtt 
évi rendszerességgel megtartott beszámolók, 
illetve a Faluújság szerkesztőbizottsága által 
készített interjúk ugyancsak segíthetik népsze-
rűsíteni munkájukat. 

6. A csatornahálózat állapotáról akkor lesz 
majd érdemes beszélni, ha kipróbálhatjuk, ho-
gyan működik a rendszer. Érthető azonban, 
hogy a lakosság nagy része türelmetlenül vár-
ja a munkálatok befejezését, elege van a bi-
zonytalan állapotokból. Az utak és környezetük 
helyreállítása vegyes véleményeket szül ben-
nem is, mivel bőven található pozitív és nega-
tív példa. A lakosság joggal várja az építő cég 
és az önkormányzat segítségét. Ugyanakkor 
mindenkit arra biztatok, hogy önös erejéhez 
mérten próbálja szépíteni környezetét, a saját 
portám előtt magam is így tettem. 

7. Az egészségház fejlesztésének kérdése 
több alkalommal szerepelt a testületi ülések 
anyagában. Jelenleg minden remény megvan 
rá, hogy belátható időn belül a tetőszerkezet 
cseréje megvalósuljon és az alapvető hibák 
javításra kerüljenek. Az orvosok személye min-
dig fontos egy falu életében. Ideális állapotról 
akkor beszélhetünk, ha a kezeltek többsége 
elégedett az ellátással. Ennek szakmai és em-
beri oldalát is mindig vizsgálni kell. 

8. A példa kedvéért: az élhető, tiszta, 
kultúrált környezet megteremtése mindig a fő 
elvárásaim közé tartoztak, de ide sorolhatók az 
épített és szellemi örökség megőrzéséért tett 
erőfeszítések is. Mindenkor üdvözölni és tá-
mogatni fogom azokat a kezdeményezéseket, 

amelyek a falu szépítéséért, történelmi em-
lékeinek, kulturális értékeinek megőrzéséért 
születnek. 

9. Jelenleg viszonylagos nyugalmat tapasz-
talok e téren. Amikor azonban betörésekről, 
uzsorakölcsönökről, fiatalok rendszeres drog-
használatról hallani, joggal van a lakosság fel-
háborodva. A játszótéri rongálások ugyancsak 
ebbe a körbe tartoznak. A Faluvédő Egyesület 
megerősítése szükséges lenne, ám vélemé-
nyem szerint ez kevésbé az anyagiakon, mint 
inkább a személyi állományon múlik. Kariz-
matikus vezetőkre van szükség. Többeknek 
össze kellene fogni, a fiatalabb korosztályok 
bevonása itt is elengedhetetlen. Csapatépítő 
tevékenységek szervezése pedig mozgósító 
hatással lehetne.  

10. Egyesületi elnökként, általános iskolai 
tanárként, helytörténeti kutatóként konkrétu-
mokban is fel tudnám sorolni, mennyi kötele-
zően előírt vagy önkéntesen vállalt teendőm 
van az elkövetkezendő három hónapban. Ön-
kormányzati képviselőként egyelőre általános-
ságokban gondolkodom, továbbra is a legjobb 
tudásom szerint kívánom folytatni ez irányú 
tevékenységemet. Ugyanakkor várom a felkí-
nált feladatokat, amelyeknek képességeim és 
lehetőségeim alapján szívesen teszek eleget. 

MÁJUS 5. OLDALMegkérdeztük a képviselőt

Lesták Péterné Vajon Ildikó képviselő:
1. Fontos feladatomnak tartottam a gyer-

mekes családok segítését, a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
esélyteremtését. Az egységes óvoda-bölcső-
dei csoport (2015.09.01-től) létrehozásához a 
szükséges intézkedéseket elvégeztük, ezzel 
segítve az édesanyák mielőbbi munkába állá-
sát. 

2. A munkahelyemen, és azon kívül is, rend-
szeresen találkozom falubeliekkel, a fogadó-
órát nem tartom szükségesnek. 

3. Települési képviselőként a lakosságot 
képviselem az országos törvények betartása 
mellett. A Pest Megyei Kormányhivatal megbí-
zottja Dr. Tarnai Richárd írásbeli törvényességi 
észrevétele alapján hozom a döntésemet, mely 
remélhetőleg a lakosság érdekeit szolgálja. A 
lakosság reakcióit megértem, hiszen az ingye-
nes okmányok cseréje mellett a szerződésmó-
dosításokkal járó költségek terhet jelenthetnek 
a családoknak.

4. A falubeliek elvándorlása az egész ország-
ra jellemző. Az Eurostat adatbázisa alapján év-
ről évre növekedett azoknak a magyaroknak a 
száma, akik tartósan külföldre mentek. A KSH 
kutatói úgy látják, hogy külföldre túlnyomórészt 
a fiatalabbak mennek. Az elvándorlást a gaz-
daság erősítése, a szociális ellátórendszer 
vonzóbbá tétele, munkahelyteremtés akadá-
lyozhatja meg. (mezőgazdasági vállalkozások 
körének bővítése, falusi turizmus…)

5. Az egyesületek beszámolói, illetve a sze-
mélyes tapasztalataim alapján úgy gondolom, 
hogy Tápiógyörgyén nagyon jól működő egye-
sületek is vannak, így változtatásról nem gon-
dolkodtam. 

6. A csatornázás jelenlegi állapotáról nem 
szeretnék nyilatkozni, hiszen műszaki tudással 
nem rendelkezem, a helyreállítás még folya-
matban van és bízom benne, hogy az eszté-
tikai és tartósság igényének is meg fog felelni. 

7. Az orvosi ellátást szolgáló épület fejlesz-
téséhez pályázati forrás szükséges. A gyer-
mekorvosi helyzetről az a véleményem, hogy a 
mindennapos rendeléssel lehet a tápiógyörgyei 
gyerekek mielőbbi gyógyulását elősegíteni. 

8, 10. A Polgármester Úr által nagyon jó ki-
dolgozott gazdasági program és fejlesztési terv 
tartalmazza azokat a célokat, amelyek Tápió-
györgye további fejlődését segítik, ezek meg-
valósításáért szeretnék tenni. 

9. A falu közbiztonsága az elmúlt hónapok-
ban jónak mondható. Óvodavezetőként az a 
véleményem, hogy az intézményünkkel a Fa-
luvédő egyesület jól együttműködik, a rendez-
vényeinket (Márton nap, Évzáró- ballagás) az 
elvártaknak megfelelően támogatja. 

Szabó Tünde alpolgármester:
1. A választási programban megfogalmazott 

terveinkből, amelyekhez lehetőségeink van-
nak, megvalósulás alatt van a bölcsődei cso-
port kialakítása, igaz, egyelőre mint egységes 
bölcsödei-óvodai csoportként, majd a későbbi-
ekben, amint az anyagi és személyi feltételek 
adottak lesznek, a külön bölcsődei csoport is 
megvalósulhat. Folyamatosan napirenden van 
az egyházi temető helyzete is, de még nem ju-
tottunk dűlőre.

2. Fogadóórám nincs, akinek problémája, 
gondolata van, felkereshet és elmondhatja, hi-
szen nap, mint nap találkozom a falubeliekkel. 

3. 2014-ben a Magyar Tudományos Aka-
démia állásfoglalását kértük ez ügyben, ez a 
véleményezés idén érkezett meg, miszerint 
törvényi kötelezettségünk megváltoztatni a 
megjelölt utcák neveit. A lakosság reakcióit 
megértem, így meglehetősen dilemma elé állít 
ez a döntési helyzet.

4. Elsősorban a munkalehetőség fejleszté-
sében lenne ráció, de ehhez anyagi feltételeink 
nem adottak, valamint a falu elhelyezkedése 
sem a legszerencsésebb közlekedés szem-
pontjából.

5. Nem. 
6. A problémák mindennaposak, lásd víz-, 

gázszolgáltatás akadályozása. Úgy gondolom, 
hogy a helyreállításról még korai beszélni, hi-
szen ez egy jóval hosszabb folyamat, mire 
minden a helyére áll, de vannak már utcák, 
ahol rendeződött a helyzet, és reméljük tartó-
san. 

7. Az Egészségház fejlesztésére van elké-
szített terv, de pályázati lehetőség hiányában 
megvalósítani ezt nem tudjuk.  

8. Elsődleges célom és feladatom a faluszin-
tű rendezvények szervezése, koordinálása, 
illetve a civilszervezetekkel való kapcsolattar-
tás.

9. Az egyesület épp átalakulóban van, jelen-
leg úgy tűnik, újult erővel látnak neki a felada-
taiknak. Remélem, ez a lendület sokáig kitart.

10. Visszatérve a 8-as kérdésre adott vála-
szomra, e hónap végén a Hősök napi megem-
lékezés, és júliusban a Falunap szervezésé-
ben való részvétel szerepel elsődleges terveim 
között.
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Németh Csaba tanár, tápiógyörgyei helytörté-
nész hosszú évek levéltári kutató munkája ered-
ményeként, felhasználva minden egyéb rendel-
kezésre álló dokumentumot, vissza emlékezést, 
helytörténeti publikációt és nem utolsó sorban, 
- utolsó pillanatban személyes interjúkat készí-
tett olyan idős emberekkel, akik személyes él-
ményeik, véleményük alapján mondták el, itélték 
meg a két világháború közötti egyik legjelentő-
sebb ifjúsági egyesület tevékenységét, élmé-
nyeiket, ellenérzéseiket. A  fiatal kutató ennek a 
témának megírásával nagy fába vágta a fejszét, 
mert a Levente mozgalom megitélése nagy 
szélsőségek között húzódik meg. A második 
világháború befejezése után fasiszta kezdemé-
nyezésnek tekintették, úgy ítélték meg. Vezetőit 
háborús bűnösként halálra itélték, sokan szen-
vedtek börtön büntetést, sokan kerültek B-listára 
a helyi főoktatók, oktatók, támogatók közül.

Az idők múlásával, a trianoni tragédia nyil-
vánosságra kerülésével, annak  igazságtalan, 
a magyar nemzetet teljesen elnyomorító hatá-
sának felmérésével, történelmi szemléletének 
változásával enyhülni kezdett a megitélés a Le-
vente mozgalommal kapcsolatosan is. Történé-
szeink de maga a közvélemény  is sokkal diffe-
renciáltabban látta, itélte meg a magyar nemzet 
lehetőségét 1920. június 4-e után, amikor nem 
csak jelképesen de valóságosan keresztre fe-
szítették a magyar nemzetet. Abban a békekö-
tési törvénycikkben kikötésként fogalmazódott 
meg, hogy az országnak 35 ezer fős, nem sor-
állományú hadsereget volt szabad kialakítania, 
fenntartania, s közben körül voltunk ellenséges 
érzületeket keltő, tudatosan ellenséges nézete-
ket valló országok jól felszerelt  hadseregeivel. 
Horthy Miklós kormányzónak, Bethlen István 
miniszterelnöknek gúzsba kötve kellett táncol-
nia a Népszövetség felügyelete alatt. Tették, ki-
használták a törvény szerint rendelkezésre álló 
lehetőségeket a katonai előképzést segítő szer-
veződések létrehozására. Az l868-as Véderőről, 
honvédségről szóló törvény egyes kitételei alkal-
masak voltak a katonai előképzést segítő újabb 
törvények megalkotására. 1920-ban a  testneve-
lési törvény, majd 1921. december 19-én, a LIII. 
törvénycikket fogadta el az országgyűlés s ez-
zel lehetőség teremtődött a Levente mozgalom 
létrehozására. A Levente lényegében a katonai 
szolgálatra való előkészítést, felkészítést szol-
gálta, ezért 12-21 év közötti fiúk számára ala-
kult heti két, majd négy órában való foglalkozást 
jelentett. Polgári és katonai vezetés irányította 
az egyesületeket, az egész mozgalmat orszá-
gosan, míg a helyi szerveződést többségében 
tanítók, tanárok látták el napi kötelezettségeik 
elvégzése mellett, mai szóhasználttal mellék 
foglalkozásként. A helyi egyesületek munkáját a 
közigazgatásban dolgozó jegyzők, főjegyzők és 
az egyházközség élén álló plébános, káplánok 
segítették.

Tápiógyörgyén 1924-ben alakult meg az 
egyesület Turák István főjegyző és Kiss József 
állami iskolai igazgató-tanító kezdeményezésé-
re. Kiss József rendkívül sokoldalú, széles látó-
körű tanító volt, aki egyformán otthon volt a zené-
ben, tudományban, irodalomban, pedagógiában 
és ezt a felkészültségét kamatoztatta minden 
napi munkájában előadásokkal, szervezéssel, 
elsősorban az ifjúsággal való lelkes foglalkozás-
sal. Később tankönyvek írásával foglalkozott. Ez 
a sokoldalú érdeklődés biztosította a Leventé-
ben való foglalkozás sikerét, kezdeti lendületét, 
ahol kétharmad rész katonai, egyharmad rész 
testnevelési célzattal történtek a foglalkozások.  
A testnevelési foglalkozások sikere, fegyelme, 
különösen az atlétika iránti érdeklődés, a lövé-

szet iránti kiváncsiság, az elméleti előadások 
színessége alkalmassá tette az egyesületet 
arra, hogy hazaszerető honpolgárokká nevelje a 
györgyei felnövekő generációt. Kiss József, Fo-
dor Izra, Faragó Béla, Bálint Ignácz, Pál László, 
Miskolczi István, Újhelyi József, Závodszki Ist-
ván pedagógiai felkészültsége, nevelési gyakor-
lata különösen alkalmassá tette őket arra, hogy 
vitéz Balázs Pál, Baranecz János, Berzsényi Já-
nos, Józsa János, Kovács Antal, Miskolczi Antal, 
Pócz Ferenc, Túri Kovács Sándor, Rónaszéki 
Lajos különböző foglalkozású, nemzeti érzésű 
polgárok segítségével a Levente programban 
leírtakat a legjobb szándékkal és intenzitással 
megvalósítsák. Rendkívül fontos momentum 
volt a közigazgatási vezetők, egyházközség 
vezetőinek megértő anyagi, erkölcsi támoga-
tása. Ebben nem volt hiány, csupán a Trianont 
követő szegényes költségvetés szerény támo-
gatást tudott nyújtani. Ennek tudható be a falu 
közpotjában biztosított, Levente otthon céljait 
szolgáló régi parasztház kis telekkel, szerény, 
az oktató-nevelő munkát szolgáló nélkülözhetet-
len felszereltséggel, bútorzattal, berendezéssel. 
Jobb helyzetet teremtett a gyakorlatok kultúrált 
és céltudatos megszervezéséhez, alaki foglal-
kozásokhoz.  atlétikai feladatok megoldásához, 
különösen a lövészethez az a györgyei sajátos-
ság, hogy  Turák István a Tápió-vidék legmoder-
nebb, esztétikailag kifogásolhatatlan vásárteret 
alakíttatott ki, elsősorban a falu gazdasági éle-
tének fellendítése érdekében. Nem zárkózott el 
attól, hogy ott a lövészetre alkalmas pályát ala-
kítsanak ki, szívesen vette a Leventék rendsze-
res foglalkozásainak megtartását.

A heti rendszeres gyakorlatok mellett nagy 
gondot fordítottak az ifjúság elméleti, hazafias 
nevelésére,- ez gyakorlatilag nagyon fontos 
részét jelentette a mozgalom célkitűzése meg-
valósításának. Ez rendkívül fontosnak mutatko-
zott a falusi fiatalság számára, amire egyébként 
megkülönböztett hálával gondoltak a visszaem-
lékezők. Ebben szerepeltek: közismereti tár-
gyak, térképolvasás, történelmünk nagyjainak 
megidézése, tisztelete, helytörténeti kutatás 
addigi eredményeinek bemutatása, a vallás 
szerepe,  helyi népszokások megelevenítése, 
hazafias és erkölcsös életmód fontossága, a 
szeretet, a bajtársiasság, idősek tisztelete, kö-
szönési módok és alkalmak, nemzeti ereklyék 
megbecsülése, tisztelete, a kötelesség tudás 

minden helyzetben, felelősség érzet, követke-
zetesség, állhatatottság, rendszeretet, fegyelem 
mint az emberi együttélés követelményei, nélkü-
lözhetetlen kellékei.

A Lente egyesület Tápiógyörgyén való za-
vartalan működésének fontosságát mi sem bi-
zonyítja jobban, hogy 1938-ban 446 volt az ifjak 
száma, akiknek képzéséről, neveléséről hetente 
kétszer, felkészülten gondoskodni kellett. Ebben 
is nagy és meghatározó szerepe volt a majdnem 
tisztán katolikus vallásnak, hisz vallási villongá-
sok, megosztottság nem volt tapasztalható s a 
vasárnapi rendszeres istentiszteleteken való 
részvétel természetes volt az ifjak részéről, a 
szülők örömére, az ezirányú természetes vi-
selkedési mód kialakulása pedig szülői hagyo-
mányként jelent meg az ifjak életében. Ez az 
egységes vallás biztosította az egyházi ünnepe-
ken való tiszteletadást, közreműködést, templo-
mi rendezvényeken közreműködést. 1938-ban 
egységes formaruhában jelentek meg az Eu-
charisztikus Világkongresszuson a Hősök terén, 
1939. áprilisában keretét adták Zadravecz István 
nyugalmazott tábori püspök falubeli, ünnepélyes 
fogadásának, 1944. februárjában pedig Horthy 
Istvánné, gróf  Edelsheim Gyulai  Ilona, Pest 
vármegye főápolónőjének üdvözlésén, fogadá-
sán, amelyen ott volt vitéz Endre László alispán, 
a magyar antiszemitizmus vezéralakja is. De ott 
voltak a falu képviseletében Gödöllőn is 1933-
ban, a Cserkész Világtalálkozón. Annak ellené-
re, hogy a falu plébánosa különösen nem volt 
baráti viszonyban Faragó Béla főoktatóval, ez a 
mozgalom helyi életére semmiféle hátrányt nem 
jelentett, mert a törvényes előírásokat mindkét 
részről messzemenően betartották, a végzett 
munka eredményessége volt a meghatározó, 
s ez nemzeti elkötelezettséget kívánt. Ennek 
a nemzet iránti szeretetnek, elkötelezttségnek 
legszebb példája az volt, hogy Törőcsik József 
esperes-plébános 1930-ban jószolgálatuk, 
eredményes munkájuk elismeréseképpen, hófe-
hér, igényesen hímzett, Imre herceg, a magyar 
ifjak védőszentjének alakját megörökítő  selyem 
zászlót adományozott, amelyet ünnepi külsősé-
gek között fel is szentelt. A  katolikus szellemben 
való nevelés és az általános emberi humanitári-
us nézetek, általában a község zsidósága iránti 
zavartalan tisztelet, az egymásra utaltság kény-
szere hozta magával azt az egyértelmű állás-
foglalást, községi közhangulatot, hogy az egye-

A Tápiógyörgyei Levente Egyesület története 1924 – 1944

Tápiógyörgyei leventék a gyakorlótéren, a 30-as évek végén
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sületben megnyilatkozó antiszemita nézeteket 
elutasították, cselekményeket nem kívánatos, 
zavaró tényezőként itélték meg. A honvédségi 
előképzést szolgáló egyesület kulturális téren is 
megmutatta tehetségét, jószolgálatát szülőfalu-
ja iránti tiszteletből a tanítók, oktatók, a káplán 
sorba betanította az akkor divatos népszínmű-
veket előadásra a falu lányainak örömteli fel-
kérésére. Ezeket legtöbb esetben az Iparoskör 
színpadán mutatták be a legképzettebb cigány 
muzsikusok közreműködésével. Így került szín-
re : „ A falu rossza ” , „ Próba házasság”,  „ A 
nánai bíró lánya ” című színdarabok. Ezek leg-
több esetben a kis méretű termek miatt többször 
megismétlődtek, olyan is volt, hogy vidéken is 
előadták meghívás alapján. Ezeknek bevételeit 
legtöbb esetben az egyesület felszerelésének 
gazdagítására fordították de volt olyan eset is, 
amikor karitatív segítséget jelentett az összeg. A 
színi előadások előkészületei során a györgyei 
lányoknak is lehetősége teremtődött a Levente 
mozgalom lényegét megismerniök és ezáltal 
közelebb kerültek az egyesülethez. A patrióta 
érzés, a vallási elkötelezettség, az egységes 
római katolikus vallási szokások ebben a köz-
ségben akkor sem jelentettek problémát, amikor 
más községekben a megosztottság rivalizálás-
hoz vezetett, - itt a  Kalász é Kalot békésen, 
egymás programját kiegészítve tudott működni. 
Az egységes tantestület másik tagja volt a leány, 
legény szervezet vezetője. Egy célkitűzés volt 
mindannyiok feladata,  az irredenta nevelés, bi-
zakodásra való nevelés, hogy lesz itt még szebb 
jövő azáltal, hogy a megcsonkított Magyaror-
szágnak igazságot szolgáltatnak azáltal, hogy 
az elcsatolt területeket, a rajta élő testvéreinkkel 
együtt vissza adják. Ennek az újra értékelt revi-
zionizmusnak, a szebb jövőben való bizakodás-
nak jeleként születtek meg a bécsi döntések és 
vissza kaptuk a Felvidéket, Erdély és a Délvidék 
egy részét. Az igazi népben, nemzetben való 
gondolkodás nemes érzése vezette Tápiógyör-
gye vezetőit  amikor, az 1528-as térképen már 
látható Megier település gótikus kettős tornyára 
gondolva, - Nagymegyert választották testvér 
településnek, megajándékozve őket egy igazán 
értékes magyar zászlóval. A Levente delegá-

ció 1939. június 6-i ünnepi fogadása, az akkori 
nemzeti öröm érzés máig ható, nemzeteket ösz-
szefogó áhitata kitörölhetetlenül beíródott a két 
település történelmébe.

1943.júniusában került sor a másik nagy tör-
ténelmi  eseményre, amikor is a községből egy 
csapat az erdélyi örömünnep hatására útra kelt, 
hogy ebbéli szeretetét vigye a felszabadult er-
délyi falvak népének, lakóinak. A csapat tagjai 
meglátogatták Mádéfalvát, Csíkrákost, a Békás 
szorost, a Gyilkos tavat, Szent Anna tót, voltak 
Tusnádfürdőn és a Hargitán szálltak meg . Itt 
esett meg az a felejthetetlen, azóta anekdóta 
számba rögzült eset, hogy Pál László levente ok-
tató kérésére, legmárkásabb borként Györgyey 

Lajos féle hárslevelűvel kínálták meg őket.
A fiatal helytörténész szerző munkáján   lát-

szik, érződik a sok éves kutató munka, a meg-
talált dokumentumok hiteles közlése, a leg-
fontosabb irattári anyag felhasználása és az 
egyesülettel kapcsolatos különböző nézetű 
vélemények ütköztetése, kényes ideológiai kér-
dések megválaszolására való igény és akarat.  
A tanulmányból egyértelműen kiviláglik az igazi 
hazafiasság és revizionizmus által indukált kér-
dések tisztázása, a történelmi igazságra való tö-
rekvés igénye. Például a nemzeiségi kérdésben, 
ahol elmondja a népeket egymás ellen uszító 
kérdések elodázását, feltett kérdések meg nem 
válaszolását.. Hitelesen mutatja be a helyi tör-
ténéseket, a vezetők megitélésében is tárgyila-
gos tud maradni és ezáltal hitelesedik minden 
leírt megállapítása. Számomra is a reveláció 
erejével hatott ennek a könyvnek minden mon-
data, mert megvilágosodott a bolsevikoktól tartó 
félelem lélekrajza az akkor 10 éves gyermek 
érzelmeiben. Hitelesen tartalmas – tartalma-
san hiteles helytörténeti alkotás, amely minden 
elismerést, támogatást megérdemel. Örülök, 
hogy elsőként olvashattam, itt-ott lényegtelen 
dolgokat javítgathattam. Tiszteletül, köszönetül 
ide kívánkozik azon györgyei emberek neveinek 
megörökítése, akik vélemény alkotásukkal hoz-
zájárultak egy pótolhatatlanul értékes, érdekes 
helytörténeti munka megszületéséhez, s mindez 
tizennégy fejezetben pontosan, precízen, a tel-
jes apparátus gondos közlésével: Dömők Pál, 
Dömők Sándor, Fejős lászlóné Tóth Anna,id. 
Földes József,Kiss Miklós, Kiss Sándor, Nagy 
András, Nagy Ernő, Miló Sándor, Miskolczi 
László, Molnár András, Petró Pál, Sass Árpád-
né, Simon Gábor,Theisz József, Visnyei János. 
Hálás emlékezetül azoknak, akik már a min-
denek útján eltávoztak közülünk, véleményük 
azonban megmarad nem- zedékeken át, amely 
szerint a Levente egyesület működése  abban a 
történelmi helyzetben kényszerűségből nem volt 
a legideálisabb de emberségben, fizikai felké-
szültségben, szellemi gyarapodásban elévülhe-
tetlen érdemeket tudhat maga mögött.

Ifj. Balázs Vendel levente (balról) és 
társa fapuskával tisztelegnek

Bihari József

Lassan betöltődnek az árkok, újra ren-
deződni látszik a falu.

Valamikor a hetvenes években, ami-
kor a jelenleg oly sok bajt okozó eternit 
csöveket fektették a faluban, hasonló volt 
a falusi látkép. Akkor szüleink, nagyszü-
leink összefogtak, lapátot, gereblyét ra-
gadtak és egy emberként igazgatták és 
szépítették a falu utcáit. A csatornázási 
munka kezdetén azt az információt kap-
tuk, hogy teljes visszaállítás fog történni a 
munkálatok után. 

Ezt az állítást sokan félreértik. A csator-
nások se füvet ültetni nem fognak, se ge-
reblyézni a házaink előtt, részükről a gépi 
planírozással befejeződött a munka.

Sokan nekifogtak, újra füvet ültettek, 
szépítették utcájukat. Ezek az emberek 
nem mások helyett dolgoztak és dolgoz-
nak a mai napig, hanem maguknak, ma-
gukért teszik.

Érezzük magunkénak ezt a feladatot, 
és varázsoljuk újra széppé utcáinkat.

Polyák József

Végéhez közeledik a csatornázás
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A Torockó Baráti Társaság küldöttsége 2015. 
április 2-6. között Moldvába látogatott, a csángó-
magyar gyerekek anyanyelvi oktatását felkaroló 
Szeret-Klézse Alapítvány támogatása céljából. 

A történelmi Magyarország határaitól keletre 
található romániai tartományban, napjainkban 
közel félszáz olyan település létezik, amelynek 
lakossága részben vagy egészben beszéli a 
magyar nyelvet, illetve annak archaikus változa-
tát. Ők a moldvai csángó-magyarok, akik a hatá-
rainkon túl élő magyar nemzetrészek közül talán 
a legmostohább bánásmódban részesülnek az 
államalkotó nemzet részéről. Ezeken a telepü-
léseken ma sem működhet magyar iskola, sőt 
a nemzeti megmaradás másik legfontosabb 
alappillérét, az anyanyelvi vallásgyakorlatot sem 
engedélyezik egyházilag számukra. A magyar 
irodalom és nyelvtan, a történelmi és kulturá-
lis alapismeretek tanítására a helyi iskolákban 
mindössze heti három órában van lehetőség, de 
csak fakultatív formában, ha a szülők egy meg-
határozott csoportja kéri. Ezért van az, hogy több 
magyar szervezet délutáni oktatás formájában, 
bérelt vagy vásárolt épületekben, közösségi 
házakban próbája a magyar nyelvoktatást erő-
síteni. Ehhez és az iskolai órák megtartásához 
a szakmai felügyeletet a Romániai Magyar Pe-
dagógus Szövetség biztosítja. A Szeret-Klézse 
Alapítvány nagyjából 80-120 gyermek iskolán 
kívüli taníttatását végzi saját közösségi házában 
és egy bérelt ingatlanban. Vezetője Duma And-
rás István, a közismert csángó költő és író.  

A határon túli magyarokért felelősen gondol-
kodó tápiógyörgyeiek és az alapítvány vezető-
inek barátsága több mint, egy évtizedes múltra 
tekint vissza. Az első kézfogás 2004-ben történt, 

amikor néhány lelkes jó barát összefogásával 
használt számítógépekből és újonnan vásárolt 
tanszerekből álló adományt sikerült a helyszínre 
eljuttatni. Majd 2005-ben, a jóakaró személyek-
nek köszönhetően Duma András vezetésével 
egy mikrobusznyi csángó gyerek vendégeske-
dett Tápiógyörgyén a strand területén. 2010-ben 
pedig, immáron szervezet keretek között, a To-
rockó Baráti Társaság 50 fős kirándulócsoportja 
látogatott el Klézsére, hogy a jelen nyelvi állapo-
tok és a délutáni oktatás viszonyairól tájékozód-
jon. 

A barátság ma is él, amelynek legújabb hoza-
déka a lelkes támogatók adománya. 2015-ben a 
Torockó Baráti Társaság tanszerekkel, irodasze-
rekkel, tisztító és mosogatószerekkel, valamint 
pénzadománnyal segítette az Alapítvány mun-
káját. Köszönet jár érte Dr. Ács József házior-
vosnak és családjának, illetve Brindzik Istvánné 
farmosi lakosoknak, valamint Somosvári József 
Tápiógyörgyéről elszármazott személynek és 
feleségének. Az egyesület nevében továbbra is 
kitartó munkát kívánunk az Alapítvány tagjainak.

Csángó misszió

Csoportkép a Szeret-Klézse Alapítvány közösségi házánál. 
Jobbról az első személy Duma András István

A Torockó Baráti Társaság küldöttsége 2015. 
március 28-án Dicsőszentmártonba látogatott, 
hogy a helybéli magyar közösségi házat könyv-
adományban részesítse. Az erdélyi város ma-
gyarságának otthonaként szolgáló épületben 
működik többek között a Sipos Domokos Mű-
velődési Egyesület és az Alsó Kis-Küküllőmenti 
Magyar Ifjúság Szövetség, de itt található az 
erdélyi református egyház 18. századi nagy 
támogatójáról, Árva Bethlen Katáról elnevezett 
könyvtár is, amelynek gondozója Rencz András 
nyugalmazott magyar irodalom szakos tanár, a 
fenti küldöttség vendéglátója.  

A tápiógyörgyei egyesület és a 
dicsőszentmártoni magyar közösség kapcsola-
tának kezdete hosszú évekre nyúlik vissza. Az 
első találkozás 2004-ben történt, amikor néhány 
kiránduló falunkból felfedezte a közösségi há-
zat és megismerhette annak lelkes munkatár-
sát. Majd 2009-ben, immár szervezett keretek 
között a Torockó Baráti Társaság autóbusznyi 
csoportját fogadták és látták nagyszerű vendég-
látásban a helyi közélet szereplői. 2010-ben pe-
dig, Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 
meghívását elfogadva Seprődi József borász 
tartott színvonalas előadást a falunapi ünnepség 
alkalmából, ízelítőt adva a magyarországiaknak 
a Kis-Küküllő-menti borok legjobb és legkülönle-
gesebb fajtáiból.

A Tápió-vidék lakóival kötött barátság szálai 
az elkövetkező években tovább gyarapodtak, 

a györgyei kirándulók mellett rendszeresen 
Dicsőszentmártonba látogattak a Farmosi Ál-
talános Iskola diákjai is, hogy újabb és újabb 
könyvadományokban részesítsék a közösségi 
házban található könyvtárat.

Rencz András hosszú évtizedek óta töret-
len akarattal és lelkesedéssel végzi a magyar 
közösségért tett munkáját. A nemzeti megma-

radásért érzett elhivatottsága sokunk számára 
példaértékű. Ő a tápiógyörgyeiek és farmosiak 
barátja, aki családjával karöltve mindig a legna-
gyobb szeretettel és kedvességgel fogadja a 
hozzá ellátogató kirándulókat. E cikk az ő tiszte-
letére született. Köszönjük az értünk tett minden-
kori fáradozását. 

Könyvadomány a dicsőszentmártoni magyar közösségi háznak

Látogatás a dicsőszentmártoni könyvtárban.
Balról a második személy Rencz András könyvtáros

Németh Csaba

Németh Csaba
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A Kastélykert Óvoda pedagógusai ne-
velőmunkájuk során fontos feladatuknak 
tartják, hogy gyermekeink megismerkedje-
nek a népi kultúrával, hagyományőrzéssel. 
Ezen kultúraközvetítés egyik állomása volt 
az a húsvéti néphagyományőrző délelőtt, 
melyet az óvónénik – a szülői szervezet 
tagjainak aktív közreműködésével – szer-
veztek csemetéink számára 2015. március 
31-én, a Falumúzeum udvarán.

Ünnepi ruhába öltözve, tavaszköszöntő 
rigmusokkal, dalokkal fogadtuk az érke-
ző óvodásokat, óvónéniket, dajka néniket, 
majd a locsolkodási népszokás felelevení-
tésével csaltunk mosolyt a gyerekek arcára, 
hiszen nem minden nap látnak seprűlovon 
lovagló és próbát kiálló legénynek öltözött 
anyukákat. A „fiúk” miután hősiesen kiáll-

ták a próbát, engedélyt kaptak a lányok 
locsolására. Játékunkban a fiúk vödörrel 
locsoltak, a lányok hangosan sikongattak. 
A locsolásért járó jutalom hagyományos hí-
mes tojás volt, amely a termékenység, az 
élet szimbóluma. A délelőtt ezen részét a 
gyerekek, óvónők, szülők közös körjátéka 
zárta. Ezután az apróságok Móricz József 
tárlatvezetése mellett csodálkozhattak rá 
a Falumúzeumban található régmúlt kin-
cseire. Az óvónénik az egyik hagyomá-
nyos tojásfestési technikát, a berzselést is 
bemutatták. Ez egy levélrátétes díszítés, 
melynek során a tojásokra különleges for-
májú leveleket simítanak, nejlonharisnyával 
szorosan bevonják a tojást, hogy a festőlé 
ne folyhasson a levelek alá. A harisnya vé-
gét alaposan elkötözik. Festőlébe (cékla 
főzete) áztatják a tojásokat a kívánt szín 
eléréséig.

A rendezvény végén Theisz Józsefné 
Kati néni kemencében sütött finom kalá-
csait kóstolhattuk meg. /Köszönjük Neki!/ A 
kalácshoz való alapanyagot a Községi Ét-
kezde biztosította. /Köszönjük szépen!/

Az idei ovis húsvéti hagyományőrző fog-
lalkozás élményadó értékként maradt meg 
mindannyiunkban.

„Gyere tavasz, várva várlak,
Hozz zöld ruhát fűnek, fának.”

(Tavaszköszöntő)

Madarak és Fák napja

Vidra Zsuzsanna
az óvodai Szülői Szervezet tagja

A környezeti nevelésben több ünnepet 
tartanak számon, intézményenként változó 
számban és fontosságban jelennek meg: 
iskolai ünnep, rendezvény, verseny, találko-
zás szakemberekkel, kézműves foglalkozá-
sok…

Az ünnepek célja az idők során változat-
lan maradt: bevonni a gyermekeket a jeles 
nap programjaiba, biztosítva a közös kalan-
dozás, felfedezés, a természet közeli meg-
tapasztalásának lehetőségét és örömét. 
Ilyen jeles nap május 10.-e a „Madarak és 
Fák Napja”, melyet gróf Apponyi Albert ho-
nosított meg. Hermann Ottó már 1900-ban 
javaslatot tett a jeles nap országos beveze-
tésére, de indítványa csak 1906 tavaszán 
került a miniszter asztalára. A vallás-és köz-
oktatási miniszter 1906. április 27.-én hozott 
rendeletet, mely szerint minden hazai népis-
kolában iskolai ünnepélyt szükséges tartani 

a „Madarak és Fák Napján”. Régen ezen 

a napon gyümölcsfákat kellett ültetni, illetve 
öntözni, és meg kellett emlékezni a hasznos 
madarakról is. Érdekes, hogy a világ első 
Madarak és Fák Napja rendezvényt a pári-
zsi európai madárvédelmi egyezmény alap-
ján Chernel István, a híres ornitológus szer-
vezte meg Magyarországon 1902-ben. 1996 
óta kormányrendelet alapján a Madarak és 
Fák Napját május 10-én ünnepli az ország.

Óvodánk a hagyományos ünnepek mel-
lett a zöldnapokról is megemlékezik. Immár 
sok éves hagyományt követve ezek közé 
tartozik a Madarak és Fák Napja is, amelyet 
idén rendhagyó módon a Strandkertben tar-
tottunk meg. 

 A gyermekek madárgyűrűzésen vettek 
rész Gosztonyi Fanni, portelki madárgyű-
rűző jóvoltából, ill. Vidra Tamás, Duna-Ipoly 
Nemzeti Park munkatársa segítségével ”be-
barangolták” a Fülemüle tanösvényt. Játé-
kos feladatok által megismerhették a fák je-
lentőségét, fontosságát. Az óvoda udvarán 
e témában ügyességi játékok várták a kis 
résztvevőket. (Jakab Sándornak köszönhe-
tően, aki ez alkalomra egy gólyacélbadobót 
készített a gyermekek részére.)

Ezt a jeles napot az élő természet meg-
ismerésére kell felhasználni, méltatva a fák, 
a madarak és az éltető természet szerepét. 
Reméljük a program hozzájárult ehhez.

Sebestyén Gabriella  
az óvodai Szülői Szervezet tagja

5 éve támogatja már a Reál Élelmiszer-
ipari Zrt. az általános iskolás gyerekeket. 
Pályázatukon a Reál termékekről kivágott 
forgalmazói címkék összegyűjtésével le-
het részt venni. Ebben a tanévben is 25 
millió forintot osztottak szét a beküldött 
címkék arányában. Az elnyert összeget 
osztálykirándulásokra és más, a gyer-
mekek részére szervezett programokra 
lehet felhasználni. Osztályaink az idén is 
szorgosan gyűjtötték a feliratokat a szü-
lők segítségével. Ennek köszönhetően 
összesen 67.671 db címkét küldtünk be, 
és összesen 741.119 Ft-ot nyertünk vele. 
(A részletes eredmények megtekinthe-
tők a www.real.hu oldalon). Köszönetet 
mondunk minden szülőnek, segítőnek, 
aki hozzájárult akciónkhoz. Egyúttal arra 
bíztatunk mindenkit, hogy ne hagyja abba 
a gyűjtést, hiszen várhatóan újra kiírják az 
akciót idén szeptemberben is.

Reál-akció sikere

Tantestület

Könyvtári 
vetélkedő

2015. április 23-án Könyvtári vetélkedőt 
tartottunk alsó tagozatos gyermekeknek. 
Amellett, hogy szívesen vettek részt az 
eseményen, s mérték össze tudásukat, 
nem titkolt szándékunk volt a könyvek, az 
olvasás megszerettetése. Az olvasóvá ne-
velés eme formája, minden évben örömet 
okoz a tanulóknak, hiszen apró jutalmakat 
is kapnak teljesítményükért.

A vetélkedő 2 fordulóból állt. Első része 
könyvtárhasználati totó volt. A kérdések 
a könyvtárral és szolgáltatásaival kap-
csolatos ismereteket mérték. A második 
részben versidézetek, találós kérdések, 
lexikonhasználat, írók-költők műveinek 
felismerése, könyvcímek keresése tették 
izgalmassá a versenyt.

A tanulók 3 fős csoportokban vetél-
kedtek nagyon lelkese, fegyelmezetten. 
Eredmények: I. helyezett: Lackó Levente, 
Molnár Sarolta, Varró Evelin; II. helyezett: 
Ohnsorge Beáta Liza, Petrován Edina, 
Schmidt Dzsenifer; III. helyezett: Bedics 
Zoltán, Sivák-Veréb Virág, Varró Ferenc.

Gratulálunk a győzteseknek!
Szabó Erika



A Bethlen Gábor Alap Határtalanul program-
jának jóvoltából Ilonka Zoltán, iskolánk igazga-
tójának szervezésében iskolánk 7. osztályos 
tanulói májusban 6 napot tölthettek Erdélyben. 
A pályázat nyerteseként több, mint 1 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást kaptunk 
az utazáshoz. A jászboldogházi általános isko-
la diákjaival együtt 43 tanuló és kísérőik néz-
hették meg a történelmi Magyarország fonto-
sabb helyszíneit, városait. 

Anyák napja hajnalán, május 3-án izgatottan 
gyülekeztünk a buszra várva, hogy elinduljunk 
a hosszú útra. A határon átkelve első megál-
lónk Nagyvárad volt, ahol a Szent László szé-
kesegyházat néztük meg, ahol éppen egyház-
megyei zarándoklat volt. A tanulók érdeklődve 
fényképezték Ady Endre nevéhez kapcsolódó 
Kanonok sort, majd elsétáltunk az Ady múze-
umhoz is. 

Egy kis pihenőre megálltunk a gyö-
nyörű látványt nyújtó Királyhágón, majd 
Székelykeresztúr felé vettük utunkat. Itt a Zeyk 
Domokos kollégiumban elfoglaltuk a szállásun-
kat, ahonnan csillagtúraszerűen terveztük meg 
a következő napok programjait. 

A hat nap alatt 18 várost látogattuk meg, me-
lyek mindegyike a magyar történelmünkhöz, 
irodalmunkhoz kapcsolódik. Szerencsére az 
időjárás nagyon kegyes volt hozzánk. 

Farkaslakán megkoszorúztuk nagy írónk, 
Tamási Áron síremlékét, sétáltunk a Békás 
szoros meredek falai között, megismertük a 

Gyilkos-tó történetét. Megkoszorúztuk Orbán 
Balázs sírját, ahová 15 székelykapu alatt ve-
zet az út. Követtük Petőfi Sándor útját, utolsó 
napjainak helyszíneit, láttuk a híres körtefát, 
ami alatt utolsó versét írta, a házat, ahol utolsó 
estéjét töltötte, a múzeumot, ahol a segesvári 
csatában töltött utolsó óráit követhettük nyo-
mon, a helyet Fehéregyházán, ahol utoljára 
látták a csatatéren. Itt megkoszorúztuk híres 
költőnk emlékművét is. 

Egyik utunk célja az ezeréves határ volt Gyi-
mesbükkön. Hihetetlen volt számunkra, hogy 
majd 1000 kilométernyi távolságra Tápiógyör-
gyétől még mindig a történelmi Magyarország 
területén jártunk. A Rákóczi-vár romjainak 
tetejéről lenyűgöző látvány tárult elénk. Csík-
somlyón bementük a híres Szűz Mária temp-
lomba, ahol elmondhattunk egy imát. Seges-
váron megmásztuk a közel 200 lépcsőből álló 
Diáklépcsőt, megnéztük a várat. Bementünk 
a Mikó-várba, ahol megismerhettük a korabeli 
életet, a helyi szakmákat. 

A program részeként két különleges sóbá-
nyába is lejutottunk Parajdon és Tordán. Min-
denkit lenyűgözött a föld alatt kialakított óriási 
„kis város”, a sokszor visszacsengő visszhang, 
a tóban kialakult sósziget, és az élmény, ami a 
sófal megnyalásával jár. 

Feledhetetlen élményt nyújtott az, hogy vé-
gigmentünk a Tordai-hasadékban a fölénk ma-
gasodó sziklák között, a kis patak mentén. 

Bár a programban nem volt benne, de a 

többség akaratának engedve, ráadásként el-
mentünk Drakula gróf kastélyába, ahol titkos 
járatokon, szűk folyosókon és nagyon szépen 
berendezett szobákon mehettünk végig. 

Az utolsó éjszakát Tápiógyörgye testvértele-
pülésén, Torockón töltöttük, ahol meglátogattuk 
a helyi iskolát. Megható pillanat volt, amikor a 
gyerekek együtt énekelték a székely, majd a 
magyar himnuszt. Megismertük az iskola törté-
netét, a gyerekek gyorsan összeismerkedtek, 
miközben segítettük egy kicsit a téli tüzelő pa-
kolásában. A Székelykőre most nem jutottunk 
fel, de megcsodáltuk az „alvó óriást”, mely mö-
gött kétszer kel fel a nap. 

Már hazafelé úton megálltunk Kolozsváron, 
ahol elmentünk Mátyás király szülőházához. 
Kőrösfőn az árusoknál a gyerekek elkölthették 
maradék pénzüket. Az utazástól fáradtan, de 
élményekkel gazdagon értünk haza. 

Ez a kirándulás nem csak utazásból állt. A 
gyerekeknek minden este vacsora után ki kel-
lett tölteni egy tesztet az aznap látottakról, majd 
szobánként fogalmazást írni az élményekről. 
Ezeket később a pályázat elszámolásánál csa-
toljuk a dokumentációhoz.
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Nagyváradtól az ezeréves határig

Közeledik a tanév vége. Ilyenkor tavasszal 
az egész országban minden iskolatípusban 
számot adnak a tanulók a tanév során elsa-
játított tudásanyagról. Az egyetemisták zh-kat 
írnak, a középiskolások érettségiznek, az ál-
talános iskolák pedig ilyenkor hirdetik meg a 
különböző tanulmányi versenyeket. Így volt ez 
idén is.

Alsó tagozatosaink legjobbjai már március 
végén elkezdték a megmérettetést. Iskolánk-
ban immár hagyománnyá vált az évek óta 
megrendezésre kerülő szövegértés csapat-
verseny, ahová a tankerület iskoláiból is so-
kan örömmel jönnek visszatérő, vagy akár új 
versenyzőként. Örültünk annak is, hogy idén 
újraindult a kistérségi tanulmányi versenyek 
sora, így harmadik és negyedik osztályosaink 
ott is megmérethették magukat. A Szivárvány 
újság levelezős tanulmányi versenyét minden 
évben 40-50 alsós tanulónk tölti ki havonta, s 
a legjobbakat behívják egy országos döntő-
be a különböző tantárgyakból. Ezeken kívül 
hosszú ideje házi tanulmányi versenyeinket 
is megtartjuk, nem csak azokból a tantárgyak-
ból, amikre igen sokat kell készülni, hanem 
könyvtáros vetélkedőn, rajzversenyen, futó-
versenyen is összemérik diákjaink a tudásu-
kat. Büszkék vagyunk az elért eredményekre, 
és azt gondolom, büszke lehet rájuk minden 
györgyei is, hisz nem csak iskolánk jó hírne-
vét, hanem falunkét is öregbítik. 

Eredmények: kistérségi szövegértés ver-
seny, Tápiógyörgye: III. helyezés, csapatta-
gok: Szűcs Klaudia 3.a, Varga Nándor 3.b, 
Molnár Sartolta 4.a, Németh Balázs 4.b

Körzeti tanulmányi verseny, Tápiószele: 
Ezen a versenyen a tápiószecsői kistérségi 
versenyre lehetett akreditációt szerezni. Ez a 
következőknek sikerült: Matematika: Molnár 
Márk, 4.b; Szövegértés: Szűcs Klaudia 3.a, 
Szász Réka 4.a; Nyelvtan: Juhász Dávid 3.a, 
Varga Natália 3.a, Nagy Márton 4.b

Tápiószecső kistérségi komplex tanulmá-
nyi verseny: Környezetismeret: Lovas Bence 

4.a  I. helyezés; Nyelvtan: Juhász Dávid 3.a  
II. helyezés; Matematika: Molnár Márk 4.b III. 
helyezés.

Szivárvány országos tanulmányi verseny: A 
versenyek folyamatosan zajlanak, iskolánkat 
az alábbi tanulók képviselhetik:

Első évfolyam: Nagy Liliána 1.a – termé-
szetismeret, Juhász Bálint 1.a – kis nyelvész, 
Megyes Bianka 1.a – matematika

Második évfolyam: Dömők Alexa 2.a – kis 
nyelvész

Harmadik évfolyam: Juhász Dávid 3.a – kis 
nyelvész, Varga Natália 3.a – matematika

Negyedik évfolyam: Lovas Bence 4.a – ter-
mészetismeret, Szász Réka 4.a – kis nyel-
vész, Molnár Márk 4.b – matematika

Zrínyi Ilona megyei matematika verseny: 
Legjobb helyezést az iskolából Molnár Márk 
4.b osztályos tanuló ért el.

A Bendegúz megyei tanulmányi versenyen 
Molnár Sarolta 4.a osztályos tanuló 13. lett.

A házi tanulmányi versenyek eredményei 
pedig a következők: Rajz: 1.-2. évfolyam: I. 
Megyes Bianka 1.a, II. Varga Natália Mónika 
2.b, III. Bodnár Károly 1.b; 3.-4. évfolyam: I. 
Csordás Anna 4.a, II. Molnár Márk 4.b, III. 
Szabó Boglárka 4.b; Szépírás verseny: 1. 
évfolyam: I. Nagy Liliána 1.a, II. Nagy Melin-
da 1.a, III. Sándor Vivien 1.b; 2. évfolyam: I. 
Varró Lili 2.a, II. Varga Natália Mónika 2.b, III. 
Dömők Alexa 2.a; 3. évfolyam: I. Rédei Rená-
ta 3.a, II. Kovács Levente 3.b, III. Szűcs Klau-
dia 3.a; 4. évfolyam: I. Berki Evelin 4.b, II. Kiss 
Szilvia 4.a, III. Szabó Boglárka 4.b; Helyesírás 
verseny: 2. évfolyam: I. Kántás Gergő 2.a, II. 
Ohnsorge Beáta Liza 2.b, III. Dömők Alexa 
2.a, 3. évfolyam: I. Juhász Dávid 3.a, II. Varga 
Natália 3.a, III. Szűcs Klaudia 3.a, 4. évfolyam: 
I. Nagy Márton 4.b, II. Molnár Sarolta 4.a, III. 
Németh Balázs 4.b; Szépolvasási verseny: 2. 
évfolyam: I. Varró Lili 2.a, II. Ohnsorge Beáta 
Liza 2.b, III. Varga Boglárka 2.b; 3. évfolyam: 
I. Juhász Dávid 3.a, II. Schäffer Tünde 3.a, III. 
Szűcs Klaudia 3.a és Pikács Bianka 3.b; 4. év-
folyam: I. Németh Balázs 4.b, II. Nagy Márton 
4.b, III. Juhász Máté 4.a és Molnár Sarolta 4.a.

A matematika és a mezei futóverseny még 
hátra van, azok eredményeit a következő lap-
számban közöljük. 

 Tanulmányi
versenyek

Miskolcziné Muszalyi Éva

Juhász Attila tagintézmény-vezető

A Költészet Napja alkalmából szavaló-
versenyt rendeztünk a felső tagozatos diá-
koknak. A versenyen az osztályok 3-4 leg-
jobb versmondója mérettette meg magát. A 
zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen szebbnél 
szebb szavalatok közül kellett kiválasztani-
uk a legjobbakat. 

A végeredmény: az 5.-6. évfolyamosok 
közül: I. helyezett: Varró Ivett 5. a, II. helye-
zett: Ohnsorge Nóra 5. a, III. helyezett: Ka-
muti Kende 5. b; a 7.-8. évfolyamosok közül:  
I. helyezett: Kamuti Levente 7. a, II. helye-
zett: Kiss Bianka 7. b, III. helyezett: Laczkó 
Klaudia 8. b és Végső Viktória 8. a

Felkészítő tanáraik: Gálné Dömők Gyön-
gyi, Juhászné Ulviczki Zsófia, Menkóné Ká-
csor Ilona. Gratulálunk!

Március 15
Iskolánkban idén is megünnepeltük Már-

cius 15-ét. A műsort a diákszínjátszó csoport 
és a 7. b osztály adta Tóth Lászlóné Erzsike 
néni és Juhászné Ulviczki Zsófia vezetésé-
vel. Először a kicsik táncoltak a Csínom Pal-
kó zenéjére, majd a nagyok a hazaszeretet 
fontosságáról beszéltek. Ezt követően bete-
kinthettük Petőfi Sándor szüleinek házába 
Varga Natália, Juhász Dávid és Petrován 
Edina 3. a osztályos tanulók előadásában. A 
nagyok bemutatták az akkori pesti esemé-
nyeket, elmondták a 12 pontot és az egyre 
növekvő tömeg elszavalta a Nemzeti Dalt. 
A műsor zárásként a 2. osztályosok Izsold 
Dénesné Zsuzsa nénivel és Vargáné Nagy 
Éva nénivel elénekelték Koncz Zsuzsa: Ha 
én rózsa volnék című dalát. A műsort az esti, 
községi rendezvényen is előadtuk, ahol sok 
gratulációt kaptunk.

Juhászné Ulviczki Zsófia

Felsős 
szavalóverseny
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A tavalyi tábor sikerei után a Gyermekjóléti 
Szolgálat idén is szervez nyári szabadidős 
programokat 6-12 éves gyermekek részére. 
2014-ben 40-45 gyerek vett részt nap, mint 
nap programjainkon, melyekről rengeteg po-
zitív visszajelzést kaptunk a szülőktől és csa-
ládoktól. 2015.06-22-től 06-26-ig megrende-
zésre kerülő tábor egész hetes díja 500 Ft/
fő, mely összeget teljes egészében eszközök 
és kellékek vásárlására fordítunk. A hét folya-
mán a gyerekeknek lehetőségük nyílik kéz-
műves technikák elsajátítására, rendőrség, 
tűzoltók munkájába, a tanyasi életformába 
való betekintésre, sportolásra és egyéb szí-
nes programokon való részvételre.

Ezúton kérjük a lakosság, a helyi vállalko-
zók, és a civil szervezetek segítő közremű-
ködését is, hogy lehetőségeikhez mérten, 
támogassanak célunk megvalósításában.

• Szívesen fogadunk minden anyagivagy 
dologi felajánlást, pl. amely eszközként, alap-
anyagként felhasználható kreatív-, sport- és 
játékfoglalkozásokhoz (pl színes papírok, fo-
nalak, rajzeszközök, játékok, stb). 

• Élelmiszer és üdítő italok, ásványvíz fel-
ajánlásokat kérünk, a résztvevő gyermekek 
tízóraiztatására.

Célunk, hogy minél több gyerek jusson a 
szünidőben tartalmas időtöltéshez, közössé-
gi élményekhez. 

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

Elérhetőség: Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat Tápiógyörgye, Deák Ferenc u. 
2-4. Tel: 53/383-455

Nyári gyermek-
programok

Keresztrejtvény
Szeretnénk a gyerekeket a szá-

mítógép és okostelefon világából 
kizökkenteni, az itt található ke-
resztrejtvény 6-15 éves korosz-
tályt célozza meg.

A helyes megfejtők között egy 
db ajándékot sorsolunk ki, a 
megfejtéseket személyesen a 
Községi Könyvtárban lehet lead-
ni június 30-ig.

A nyertes megfejtőt a júliusi 
számban közöljük.

A szelektív gyűjtés nem cél, csupán esz-
köz. Ha élünk a különgyűjtés lehetőségével, 
értékes nyersanyagokat juttatunk vissza a 
körforgásba.

Ha mindent szépen szelektálnánk, alig 
kerülne valami a hulladéklerakóra. Sajnos 
jelenleg azonban a helyzet tótágast áll és a 
háztartási hulladék kb. 70%-a a hulladéklera-
kóra kerül, s mindössze 17%-át szelektáljuk. 
A nagyobb begyűjtési arány érdekében szá-
mos szervezet kampányol szemléletformáló 
anyagokkal. Emellett folyamatosan alakul át 
a hulladékgazdálkodás rendszere, míg pár 
éve még kb. 2200 lerakónk volt, mára 70 
körüli az EU-s követelményeknek megfelelő 
hulladéklerakók száma. A hulladékot tehát 
egyre jobban elszigeteljük a környezettől, de 
a mennyiségét nem tudjuk csökkenteni.

Mit tehetünk mi? Fokozott figyelmet kell 
fordítani bevásárlásainkra, hogy tényleg 
csak a szükséges dolgokat vegyük meg, és 
ha megvesszük, ügyeljünk milyen csomago-
lásban van, illetve melyik országban készült. 

És ami szintén fontos: komposztáljunk ott-
hon.

Szelektív 
hulladékgyűjtés

2015.03.26.-án került megrendezésre 
Tápiószentmártonban a III. Kistérségi Fu-
rulyaverseny, melyen művészeti iskolánk 
igen népes csapattal vett részt. Iskolánkat 
10 tanuló is képviselte: Farkas Csenge, 
Kántás Gergő, Nagy Liliána, Togyela Adri-
enn, Ohnsorge Liza, Juhász Dávid, Szűcs 
Klaudia és Varga Natália. Jászboldogházi 
tagozatunkat 2 diák képviselte Matók 
Zsófia és Matók Erika. Felkészítő tanára-
ik Dudellai Katalin , Tatai József és Kiss 
Bálint voltak. A tavalyi versenyhez képest 
jóval több diák jelentkezett, 29 kis tanuló 
mutatta meg tudását a zsűrinek, melyben 
iskolánk tanára, Szótér Béla is ott volt. A 
szép és színvonalas versenyen számos 
díjat osztott ki a zsűri: Előképző korcso-
portban Farkas Csenge és Nagy Liliána 
egyaránt 2. helyezést, míg Ohnsorge Liza 
3. helyezést ért el. Az első korcsoportban 
pedig Juhász Dávid 3. helyezést ért el. De 
a többiek sem maradtak díjazás nélkül, hi-
szen a szereplés után minden tanuló és 
pedagógus emléklapot kapott. 

Minden kisdiáknak és felkészítő peda-
gógusnak ez úton is gratulálunk, és továb-
bi szép sikereket kívánunk!

Kiss Bálint

III. Kistérségi 
furulyaverseny

Ohnsorge Nóra

Zacher Gábor járt nálunk
Az iskolánk meghívását elfogadva dr. Zacher Gábor 

közismert toxikológus, főorvos „Mindennapi függősé-
geink” címen tartott nagyon érdekes, humorral, önkri-
tikával átszőtt előadást a művelődési ház nagytermé-
ben. Az eredetileg szülői fórumnak tervezett esemény 
egy hét alatt egy teltházas, települési rendezvénnyé 
„nőtte ki magát”. A közel 2 órás előadás nagyon jó 

hangulatban telt. Reméljük, minden jelenlévő jól 
érezte magát.
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A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
égisze alatt tevékenykedő „Spuritusz Fu-
tóklub” idén tavasszal is teljes bedobással 
vett részt az idénre kiszemelt versenyeken.

Már február hónapban ellátogattunk 
Úriba, ahol az I. Farkasordító Félmaraton 
résztvevői között is ott volt a Klub logós pó-
lója! A versenyt Ezüsthegyi Kabóca (Orbán 
Csaba) paralimpikon vak futó rendezte, aki 
jó ismerőse a györgyei futóknak. Örömmel 
fogadott bennünket. Viszonzásként és az 
alapítványi kapcsolatoknak köszönhetően 
Kabóca ellátogatott Újszilvásra és színes 
előadást tartott az iskola egészségnapján. 
Továbbá előzetes ígéretet tett, hogy Ő és 
futóismerősei tiszteletüket teszik a Faluna-
pon az Alapítvány által szervezett futóver-
senyünkön.

Február után kemény márciusi alapozást 
végeztünk. Ebben nagy segítség volt és 
színesítették is az edzéseinket, az Alapít-
vány által beszerzett és a Futóklub részére 
térítésmentesen biztosított fitnesz eszkö-
zök. Március 14-én egy esős délelőtt az 
országos kezdeményezésű I. Országfutást 
Tápiógyörgyén is megtartottuk. 5 fővel az 
iskola kapujából indultunk és a gáton egé-
szen Újszászig vittük a györgyei futók hí-
rét. Ez egy olyan kezdeményezés, hogy e 
napon 9 órakor az ország minden pontján 
elindultak a futók, és futva látogattak el a 
következő településre. Mindezt úgy, hogy 
Magyarország számos községe, városa 
egyszerre és együtt futott.  

De az április már igazi futóversenyeket 
hozott a Klub életébe. 12-én, Nagykátán 
került megrendezésre a I. Tápió-vidéki 
Családi Sportnap. Itt már messziről megis-

merhetők voltak a györgyei futók, hiszen a 
fekete spurituszos pólók kuriózumnak szá-
mítanak. A verseny igazi éremesőt hozott! 
Hiszen az összesen 14 futóklubos induló-
ból - 2 arany, 1 ezüst, 6 bronzérem és egy 
külön díj került spurituszos nyakba! Kor-
osztályos távjaikon Juhász Lídia, Molnár 
Márk első helyezést, Molnár Milán második 
helyezést, Varró Lackó, Juhász Máté, Se-
res Eszter, Kántás Gergő, Bodnárné Szabó 
Gabriella és Molnár Zsolt harmadik helye-
zést ért el.

Ezt követően április 19-én, Budapesten 
a Vivicitta 7, 10 és 21 km-es távjain tettük 
tiszteletünket a Margitsziget és a belváros 
utcáin! Lovas Bence és József tagjaink 
ugyanezen a napon, Gyömrőn az iRun ver-
senyen kerülték meg a gyömrői tavat.

Májusban mikorra megjelenik az újság, 
már túl leszünk a 16-án megrendezésre 
kerülő Sülysápi futónapon. Reméljük itt is 
sikerül tisztességesen helyt állnunk.

Júniusba fellátogatunk a Kékesre, majd 
e hónap 20-án a Tápió-maratonon indítunk 
futókat és kerékpárosokat is!

Júliusban már előre beneveztünk a Hor-
tobágyra és a teljes csapat készül a IV. Fa-
lunapi futóversenyre, amely idéntől új nevet 
kap! De hogy mi lesz ez a név, azt csak a 
következő beszámolónkban tudatjuk!

Addig is edzünk rendszeresen. Minden 
csütörtökön és vasárnap a focipályán és a 
tartós jó idő beköszöntével keddenként al-
kalmasint a gáton. Akinek kedve van, sza-
ladjon utánunk!

Spuritusz Futóklub 2015 tavaszi beszámoló 

M. Zsolt

A Tápiószelei Mentőállomás dolgozói ne-
vében köszönjük, hogy immár ötödik éve 
felajánlásaikkal jelentős támogatást nyújtot-
tak a bál megrendezéséhez.

Támogatóink Tápiógyörgyéről:
Bálint Cukrászda, Bálint Zoltán, Bálint-

né Balázs Ágnes, Dömők Pál és Felesé-
ge, Juhász-Bene Méhészet, Meleg sándor, 
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete, Szilvirág 
Virágbolt, Tápió Kisker Kft., Varga Viktor-
Nagy Krisztina, Tápió Tüzép, K&H Bank, 
Varró József vállalkozó, Varró Józsefné 
Vágány Gabriella, Veres Dia, Szabóné Ági, 
Szociális Otthon Dolgozói, Nap királyfi, Vis-
nyei Varró Nóra, Györgyey Kastély Étterem 
és Panzió, Székelyné Izsold Nikoletta, Kér-
dő Anita, Fekete Pajzs Patika, Tápió Keres-
kedőház - Varró László, Rékasiné Iványi Ju-
dit festőművész, Lakatos István, Bíró Attila, 
Gál Zsolt, Marton Ferencné, Reni Ter Bt., 
Varga István és családja, Molnár Lászlóné, 
Németh Sádorné, Szabó Jánosné és csa-
ládja, Fülemüle Duó Bt., Czinglér István, 
Kárpáti Zsuzsa, Visnyei József, Jakab Jó-
zsef, Ábrók József és családja, Szilvi Koz-
metika.

Önzetlen segítségüket megköszönve az 
állomás minden dolgozója nevében:

Tószegi István

Köszönet a
támogatóknak

A körzeti megbízott tájékoztatásából 
megtudtunk, hogy az elmúlt évekhez 
képest minimálisra csökkent a bűn-
cselekmények száma községünkben. 
Szeretnénk felhívni a lakosság figyel-
mét, hogy történt olyan eset is, amikor 
az elkövetők a kapu riglijének kinyitá-
sát követően mentek be a portára, de 
szerencsére a szándékuk nem vezetett 
eredményre. Ezért kérnénk a lakossá-
got, hogy tartsák kulcsra zárva a kapu-
jukat, illetve maradjanak továbbra is a 
régóta szövődő Szem Mozgalom aktív 
részesei, azaz a szomszédok figyelje-
nek egymásra, mivel ez nagy segítség 
a megfelelő közbiztonság elérése ér-
dekében. Amennyiben gyanús dolgot 
észlelnek, kérjük értesítsék a rendőr-
séget a 112 segélyhívó számon, vagy a 
körzeti megbízottat a 06-70-967-7734 
számon, vagy a polgárőrséget a 06-
70-312-3476 számon, az elkövetők mi-
előbbi felkutatása érdekében.

A Faluvédő egyesület neve a jelenlegi 
jogszabályok szerint Polgárőr egyesü-
letre változott.

Polgárőr egyesületnél 2015. 04. 19-
én vezetőségi változás történt, mivel az 

előző vezetőség lemondott. Az új elnök: 
Molnár József, alelnök: Dömők Gábor, 
titkár (gazdasági felelős): Theisz Kitti. 
Az egyesületnek jelenleg 46 aktív tag-
ja van. Az egyesület tagfelvételt hirdet, 
várjuk régi és új tagok jelentkezését. 
Jelentkezni: Molnár Józsefnél a 06-70-
312-3476 számon lehet.

Közbiztonsági és polgárőr hírek

Molnár József
elnök
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TÁPIÓ TÜZÉP
Tavaszi építőanyag árak!

Vödrös, műgyantás nemes vakolat bármely színben 6500ft/vödör (kb. 10m2)
Helyben keverjük. Egy órán belül viheti kiválasztott vakolatát.

Fűrészáru, Borovi lambéria 1900ft/m2,
Sóder 4500/m3,
Cement 3400/q,

Beton kerti szegély: 480/m,
Zsalukő: 260ft-tól,

Szürke térkő: 1800ft/m2

Téglák: B30 130ft/db, NF30 285ft/db, KM tömör 70ft/db, Pillértégla 90ft/db
Megtalál nálunk zsákos kiszerelésű vakolatot, ragasztót, cementet, gletteket.

Folyékony fólia, alapozó, falszárító adalék, micropol (mészpótló). 
Homlokzati hőszigetelés, lábazati EPS, XPS lapok, drayvit és vakoló hálók.

Rögzítő  dűbelek, zártszelvények, betonvasak, csavarok, szegek.
Megrendelheti áruját telefonon: 06-20-6132093 

NYITVATARTÁS: 
Hétfőtől-Péntekig: 7- 16 óráig

Szombaton: 7-12
Személyesen: Tápiógyörgye Táncsics M. út 62. szám alatti telepünkön.

(Tápiószelei úton, közvetlenül a temető előtt.)
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 

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

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

 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS 

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL 
 

Helyi képviselőnk: 

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

06-20/375-90-23 
 

Anyakönyvi ügyintézés 

Özvegyi nyugdíj ügyintézés 

Temetőgondnokság 

 

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET 

ÉJJEL-NAPPAL 
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Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet min-
dazoknak, akik Férjemet, Édesapánkat, 

Fiunkat 

Varró Zsoltot,
(1974-2015)

elkísérték utolsó útjára, és a temetésén 
részt vettek, sírjára a megemlékezés 
koszorúit, virágait elhelyezték és mély 

fájdalmunkban osztoztak velünk.
“Itt éltem én is köztetek,

próbálgattam, hogy jó legyek.
Vittem terhet sok éven át,

de nem hívtam soha a halált.
Hogy mégis eljött? - hát Istenem
másképp nem bírt el énvelem.”

Köszönettel: a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Életem véget ért.

Oly hirtelen jött halálom,
Ki se tudtam mondani,
Isten veled családom.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Boda Józsefné
(1935 - 2015)

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

gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 

akik elkísérték utolsó útjára

Nagy Sándornét
(1938 - 2015)

és elhelyezték sírjára a kegyelet 
virágait.

Köszönettel: a gyászoló család

Köszönet! 
Köszönöm Mihály Kingának és 
családjának, Varró István polgár-
mester úrnak, a Györgyey Kastély 
Étterem és Panzió összes dolgo-
zójának és tanulójának, barátnőm-
nek Dömök Lászlóné Zsuzsinak, 
a gyermekeim osztályfőnökeinek, 
a Kazinczy családnak és minden 
ismerősömnek, hogy segítő kezet 
nyújtottak, és mikor a legnagyobb 
bajban voltam, akkor álltak mellém 

és ki miben tudott, segített.

Még egyszer hála és köszönet érte 
mindenkinek.

Monfera Anita

Hirdessen Ön is a 
Faluújságban!
A hirdetési áraink a 

következők:
1/1 oldal: 10.000 Ft
1/2 oldal: 7.000 Ft
1/4 oldal: 4.000 Ft
1/8 oldal: 2.500 Ft

1/16 oldal: 1.500 Ft
Megjelenési időpontok:
március 15-ére, nemzeti

ünnepünkre,
május utolsó vasárnapjára, 

Hősök napjára,
július utolsó szombatjára,

Falunapra,
október 23-ára,

megemlékezésünkre,
december végére, Karácsonyi 

hangversenyre

Apróhirdetés
---------------------------

Anyakoca vágásra 3 db 250 kilósak, ár 300 
Ft/kg. Érdeklődni: 20/544 7235. Vágásban 

segítek.
---------------------------

A májusi számtól kezdődően apróhirdetést is
feladhatnak a Faluújságban, 200 Ft/ hirdetés áron

(3 soros hirdetés lehetséges)
A hirdetéseket a Községi Könyvtárban adhatják le.
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Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 2-4.

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

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

Falumegújítási nap
Április 25-én, szombaton az ÖTE, az 

Asztali Tenisz Sportklub, a Torockó Ba-
ráti Társaság és a Sportkör támogatá-
sával kezdődött meg a régen elfeledett 
társadalmi munka.

27 lelkes ember indult el rendbe tenni 
a padokat, hirdetőtáblát, játszóteret, a 
strandot.

Festettünk, betonoztunk, korhadt 
deszkákat cseréltünk.

Az aznap felhasznált anyagokat 

köszönjük a Tápió Kereskedőház Kft-
nek (barkácsbolt), Tápió Kisker Kft-
nek (REÁL ABC), valamint a Tápió 
Tüzépnek.

Az aznapi szorgalmas munka ered-
ményét mindenki láthatja a faluban. 
Szeretnénk, ha mindenki vigyázná és 
óvná a közterületen elhelyezett pado-
kat, kukákat, játszótéri játékokat. Ezúton 
köszönjük meg Rékasi Tiborné Jutka 
néninek a játszótéri játékok újrafestését.

TASK: Baliczki András, Varró Ferenc, Lakatos József, Mohácsi Sára, Kovács Ferenc, Lukács Tímea, Lukács Viktor, 
Megyes Péter

ÖTE: Megyes Attila, Hercsényi Zoltán, Énok Nagy Mihály, Kiss József, Dömők Pál
Torockó Baráti Társaság: Németh Csaba, Komáromi Gyula, Fehér Erika, Vágó Helga, Varró Bálint, Velkei Ferenc

Sportkör: Vágó Péter, Müller Tamás
Önkéntes: Varró István polgármester, Remecz Zsuzsanna

Faluújság: Vágány Erzsébet, Szabó Erika, Móricz József, Polyák József


