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az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező 

ünnepségre

E jel alatt nyugodjatok
  Békében kik itt hamvadtok!

  A kiszenvedett Isten-ember dicsőségére,
  A keresztény hívek lelki épülésére.

  Állítatta e szent helyre
  Főt. Gecse Endre tápió-györgyei

  esperes-plébános úr 1885-dik évében
Megújíttatta Gecse Teréz Németh Ágoston özvegye, 1906. X. 10.



Tisztelt lakosok!
 
Egy jó hírrel kezdeném, a csatornázá-

si munkálatok befejeződtek, már csak a 
házi bekötések, élőre kötések és az utcák 
helyreállításai vannak hátra. Nagyon sok 
türelmet és higgadtságot követelt ez az 
időszak a lakosságtól, ezzel tisztában va-
gyok. Ha bármilyen hibát észlelnek mind 
a házi bekötések, mind az útjavítások, 
helyreállítások során, kérem jelezzék azt 
a Polgármesteri Hivatalban vagy szemé-
lyesen nekem. A csatornatársulattal és a 
kivitelezőkkel szemben igyekszem minél 
jobban érvényesíteni ezután is a lakosság 
érdekeit.

2015. szeptember elsejétől ismét ön-
kormányzatunk működteti az általános 
iskolát, a fenntartó pedig továbbra is ma-
rad a KLIK. Ez azt jelenti, hogy a tanárok 
bérezésén kívül szinte minden egyéb költ-
séget az önkormányzat fog kigazdálkodni. 
A működtetés nem fogja jobban terhelni 
a költségvetést, mint eddig, plusz a fel-
adat ellátásához a Magyar Államkincstár 
támogatást is biztosít részünkre. Még au-
gusztus végén az alsós termekre 2 millió 
Ft-ot költöttünk az azonnali padlóburkolat 
cserékre.

Továbbra is nehézségeket okoz nekünk 
az Állvány Kft. havi 2 millió Ft-os bírósá-
gi ítéletéből fakadó részletek kifizetése, 
melyhez Czerván György államtitkár úr 
segítséget ígért állami támogatás szem-
pontjából.

Szeretném megköszönni az újság ha-
sábjain keresztül is a nyári diákmunkán 
résztvevő gyerekeknek a munkájukat. 
Segítségükkel az önkormányzati erdőt si-
került rendbe tenni, így nekifoghatunk az 
újabb szükséges tennivalóknak. Továbbá 
a strand személyzetének a nyár folyamán 
végzett tevékenységüket, azt gondolom 
az éjszakai fürdőzésekkel, strandfocival, 
majálissal, tűzoltó főzőversennyel és a 

civilszervezetek napjával együtt esemé-
nyekben gazdag nyári szezont tudhatunk 
a hátunk mögött. A cél az, hogy a jövő 
évi szezonban hasonlóan színes idényt 
tudjunk majd produkálni, amennyiben az 
időjárás is úgy akarja.

Programokban gazdag nyári és őszi 
időszakon vagyunk túl, amely könyvbemu-
tatókkal, zenés programokkal és ünnepsé-
gekkel volt tarkítva.

Július 24.-én az Óvoda aulájában tar-
tottuk a Németh Csaba által írt a Tápió-
györgyei Levente egyesület története 
című könyv bemutatóját. Szeptember 
19-én került sor ünnepélyes keretek kö-
zött a Nagymegyer és Tápiógyörgye 
testvértelepülési kapcsolatát szentesítő 
szerződés aláírására. Ebből az alkalom-
ból Tápiógyörgyén járt Nagymegyer kül-
döttsége, melyet Samuel Lojkovic pol-
gármester úr vezetett. E nap mutattuk 
be Németh Csaba és Varga László: Egy 
elveszett zászló nyomában című könyvé-
nek bemutatójával egybekötött, kellemes 
hangulatú délutáni programot, valamint 
vacsorát töltött együtt a két települést kép-
viselők csoportja. 

Októberben svájci testvértelepülésün-
kön, Wünnewil-Flamattban jártunk, ahol 
Tápiógyörgye és Wünnewil húsz éves 
testvértelepülési kapcsolatát ünnepeltük 
közösen. Az eseményt megtisztelte jelen-
létével Erwin Jutzet, Fribourg megye ta-
nácsának elnöke is. Ebből az alkalomból 
egy bronztáblát helyeztek el a település 
központi terén, mely ezt a húsz éve tartó, 
folyamatosan ápolt kapcsolatot fogja hir-
detni.

Pályázati lehetőségnek hála mind a me-
zőőrség, mind a polgárőrség gazdagodott 
egy-egy új, Suzuki Vitara típusú személy-
gépkocsival. Azt gondolom, ezekre min-
denképp szükség volt, mindkét szolgálat 
megérdemelten nyerte és remélem, segít-
ségükre lesz abban, hogy községünk köz-

biztonsága jobb legyen.
Elkészült Sós út után a Szentgyörgyi út 

is, folytatjuk a föld utak rendbetételét, és 
február végéig a Szőlő utat is rendbe tesz-
szük. Pályázati támogatásból egy felújított 
VOLVO BL-71 típusú homlok rakodó árok 
ásó gépet szereztünk be.

Településünk ismét pályázott szociális 
tüzelőanyagra. Ebben az évben az eddigi-
ektől eltérően barna kőszénre lehet majd 
beadni a kérelmeket, melyet a Polgár-
mesteri Hivatal szociális ügyekért felelős 
előadójánál tudnak kérni. Bízunk a pozitív 
elbírálásban. 

Szintén pályázhatnak támogatásra a 
felsőoktatásban részt vevő diákok a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat keretein belül. A 
pályázati kiírást a www.tapiogyorgye.hu 
honlapon, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának honlapján valamint az önkor-
mányzat facebook oldalán is megtekint-
hetik. 

Köszönetemet fejezem ki az elmúlt idő-
szakban végzett munkájáért a Torockó ba-
ráti Társaságnak a könyv bemutatókért, a 
civilszervezetek napjának szervezéséért a 
Tápió Völgye alapítványnak, az Ifjú fúvó-
sokért Egyesületnek a Szüreti Bál szerve-
zéséért.

Köszönettel:

2. OLDAL OKTÓBERÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató

Varró István polgármester

A lejárt és újra nem váltott sírhelyek az 1999. 
évi XLIII.törvény és a 145/1999. (X.1.) számú 
kormányrendelet  alapján a temető fenntartójá-
nak tulajdonába kerülnek.

Kérjük azokat a hozzátartozókat, akiknek a 
tápiógyörgyei köztemetőben lejárt használati 
idejű sírhelye van, gondoskodjanak azok újra-
váltásáról. Az újraváltás elmulasztása esetén a 
sírhelyek feletti rendelkezési jog a Községi Ön-
kormányzatot illeti meg. 

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtar-
tama (sírhely-használati idő):

a) a koporsós temetés, illetve rátemetés nap-
jától számított 25 év,

b) sírbolt esetén 25 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
A használati idő eltelte után a temetkezési he-

lyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újabb 
ciklusra megválthatóak.

Az újraváltandó sírhelyek listája megtekint-
hető a Polgármesteri Hivatalban, Batu Andrea 

köztisztviselőnél.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-

53-583-532
Befizetni lehet: Polgármesteri Hivatal Pénz-

tárában, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
DÍJTÉTELEK a  22/2011.(XII.16.) önkor-

mányzati rendelet alapján:
a) koporsós betemetés/rátemetés (25 évre): 

egyszemélyes temetési hely: 8.000 Ft+ÁFA, két-
személyes temetési hely: 16.000 Ft+ÁFA

b) sírbolt (25 évre) egy elhunyt esetén: 12.000 
Ft+ÁFA, két elhunyt esetén: 18.000 Ft+ÁFA, 
minden további elhunyt esetén:  6.000 Ft+ÁFA

c) urnasírhely (10 évre) egyszemélyes teme-
tési hely: 8.000 Ft+ÁFA, kétszemélyes temetési 
hely: 16.000 Ft+ÁFA

d) Urnafalban urnahely (kolumbárium) 10 
évre 12.000 Ft+ÁFA

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8-16 
óráig, pénteken:8-11 óráig

Tápiógyörgye, 2015. október 09.

A 25 évnél régebbi sírokat szíveskedjenek újraváltani
A Faluújság szerkesztőbi-

zottsági tagságáról Füle Zsu-
zsanna időközben lemondott.

A szerkesztőbizottság ezúton kö-
szöni meg több éves munkáját és 
további sok sikert kívánunk.

A szerkesztőbizottság

Köszönő szavak

Könyvtári hírek
Néhány olvasónk jó állapotú 

könyveket ajándékozott a könyvtár-
nak. Ezúton szeretném megköszön-
ni: Magda Katalinnak, Tóthné Petró 
Andreának, Vágány Józsefnek, 
Vágányné Menkó Ágnesnek és Vid-
ra Zsuzsannának a könyvadományt.

Szabó Erika
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20 éves svájci kapcsolatunk
- Nagy Zoltán, a Wünnewil-Flamatt Egyesület elnökének köszöntő beszéde

A wünnewili ünnepi esten az alábbi 
beszéddel köszöntöttem az évfordulót, s 
méltattam kapcsolatunk értékeit:

Jó estét Wünnewil-Flamatt, szívünk 
kedves városa! 

Jó estét minden jelenlévő emlékező, 
ünneplő barátunknak!

Elérzékenyült szeretettel köszöntelek 
benneteket és minden kedves vendégün-
ket ezen az estén, ahol egy hosszú idő-
próbát megélt kapcsolat bennünk élő sok 
öröme és élménye előtt tisztelgünk.

Köszönjük, hogy ilyen környezetet szer-
veztetek közös ünnepünk köré, s hogy 
ilyen sokan vannak velünk, akik őriznek 
valamit e kapcsolat értékeiből és lelki tar-
talmaiból. 

Ünnepi mosolyaink mögött kapcso-
latunk-barátságunk 20 évének emlékei 
bódítanak. Üzenetei felértékelődnek mai 
Európánkban, ahol éppen remények és 
barátságok törnek darabokra…

Nagy csoda és minket boldogító tudat, 
hogy az idő által kiérlelt bizalom erejével, 
a mögöttünk hagyott két évtized megélt 
tartalmaival mi immár jól érezzük és értjük 
is egymást. 

Mi, magyarok tudjuk, hogy az igaz ba-
rátság nagy kincs – ezt nekünk történel-
münk mutatja, mert soha nem voltunk és 
nem vagyunk ma sem gazdagok barátok-
ban. 

Hogy veletek ezt megtartani tudtuk, ez 
önbecsülésünket erősíti.

A múlt század utolsó évtizedének első 
éveiben, sorsunk újkori történelmi forduló-
ján - a legjobb időszakban találtatok ránk, 
s találtunk Rátok. 

Ti jó szándékkal keletre tekintettetek – 
mi reménykedve nyugat felé néztünk. 

S életünk e két szép kísérője: - a jó 

szándék és a reménység találkoztak. 
Egy eufórikusan, de bizonytalan lépé-

sekkel új történelmi jövőbe induló ország 
gyermekeinek kívántatok példát mutatni, 
minket megismerni, rajtunk segíteni. Mi 
pedig a köröttetek lévő rend és kiszámít-
hatóság bűvöletében próbáltunk Európa 
felé közeledni.

Már akkor felfedezte lehetőségünket, a 
„Györgyei Köztársaság” esélyeit az erre 
érzékeny diplomatai –és tudósi vénájával 
dr. Ódor László, akkori berni nagyköve-
tünk és minket értékkeresésre inspiráló 
mentorunk.

Nehéz, ellentmondásos és csalódások-
kal teli évek vannak mögöttünk. Csak a 
Ti barátságotok volt a bizonyosság, s az 
ma is. De talán látjátok erőfeszítéseink 
eredményeit is, - ha nálunk jártok. Falunk 
szép, komfortosan vendégváró és európai 
– ti is otthon vagytok és mindig is otthon 
lehettek benne. 

Franz Baumeler és Beat Bucheli első 
kalandos útját hozzánk 1994-ben most 
megköszönöm nektek. És a Beat által le-
rakott baráti-kapcsolat térköveit, amelye-
ken biztonságban lépkedünk együtt ma is. 

S megköszönöm az ő józan és őszinte 
jellemzésüket az akkori Tápiógyörgyéről 
hozzátok, wünnewil-flamatti barátaink, 
akik erre az üzenetre építettétek a kapcso-
lat alapjait – hogy aztán olyan kiváló em-
berek vezetésével folytatódjon, mint Paul 
Kölliker, Daniel Brunner, Doris Bucheli, 
Marianne Kormann, Guido Stoeckli, Toni 
Kammermann….- a „Mit Tápiógyörgye” 
egyesület tagsága, az OS Wünnewil ta-
nárai és sok-sok, a szívünkben őrzendő 
barát Wünnewil-Flamattból. 

És a hozadékok: 
- sok száz györgyei és wünnewil-flamatti 

ember rácsodálkozása egymás életére, 
mintául és tanulságképp – közte gyereke-

ink és gyerekeitek százainak felszabadult 
élményei egy más ország embereinek fi-
gyelmes gondoskodásával - fontos életér-
telmező üzenettel és tanulsággal… 

Ajándékaitok nyomán intézményeink 
működésének magasabb nívója és bizton-
sága…

- és a Dorfmarit kavalkádja, amely im-
már a wünnewil-flamatti polgárok társasá-
gi plattformja és agorája is, Marianne és 
az egyesület tagjainak minden áldozatos 
szervező szorgalma által…

- és a gulyás markáns ízei, az Unicum 
kedves mámora, szelíd lankáink tüzes 
üzenete a Bikavér által… - a racklett illata, 
a sajttálaitok látványának elbűvölő gyö-
nyöre összetartanak minket még sokáig… 

- és az őszinte személyes barátságok, 
a megfontoltság és a spontaneitás szimbi-
ózisában fogantatva – életünk édesítői és 
fűszerei lettek… 

A gesztusaitok, a mosolyaitok, a havas 
csúcsokkal szegett táj üde zöldje, kedve-
sen jámbor teheneitek kolompszava és 
nyugalma, a kristály-levegő és életveze-
tésetek szigorú szorgalom-tudata biztatón 
velünk volt e két évtizedben.     

Úgy hiszem, hogy kapcsolatunk a két 
ország viszonyában immár a legmaga-
sabb szinteken is értékelendő és megbe-
csülendő, nagyköveteink figyelmével is 
kitüntetetten – kiállta a barátság megtar-
tásának próbáit.

Van dokumentálható eseménytörténete 
és lelkünkben őrzött múltja, jelene baráti 
gesztusoktól gazdag ünnepi együttlétek-
kel vigasztal, és jövője előtt közös őszinte 
szándékok ígérnek újabb élményeket. 

Kedves Barátaim!
A minket gazdagító szándékaitok 

őszinte sugalmaival a lelkemben, elkísé-
rő mosolyaitokkal a szívemben, az érett 
greierczer sajtotok pikáns ízével a nyel-
vem tövében őrzöm-pártolom ezt a barát-
ságot tovább, amely feleségemmel, Zsu-
zsival együtt életünket megszínezte, és 
azt a másoknak örömet adni bíró lehető-
ségek boldogító érzéseivel gazdagította. 

S ilyen érzésekkel van mögöttem az a 
40 györgyei család, a kapcsolatot gondo-
zó egyesületünk tagsága, s Tápiógyörgye 
minden polgára, akik nevében most e 
mondatokat elmondhattam nektek, e két 
évtized minket gazdagító barátságának 
ajándékai által meghatottan, azokat őszin-
tén megköszönve.

Kívánom, hogy erősödjön Svájc és Ma-
gyarország barátsága a mi kapcsolatunk 
által is tovább!

Wünnewil-Flamatt, szívünk kedves vá-
rosa, wünnewi-flamatti barátaink, gondo-
latban átölellek benneteket!

Tápiógyörgyén, 2015. szeptember 25-
én.

Nagy Zoltán
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2015. szeptember 22-én a Budapesti 
Helytörténeti Társaság elnöksége ülést tar-
tott az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményben 
a cégbíróság által kifogásolt szervezeti-mű-
ködési szabályzat korrigálására. Az eladásra 
kitett helytörténeti könyvek között megláttam 
a 2007-ben kiadott: „ 125 éves az Újpesti 
Főplébánia Templom ”című kiadványt, ben-
ne Visnyei Lajos visszaemlékezésével. A 
györgyei könyvtár részére megvásároltam és 
a szülőfalu szülöttének írását, fényképével 
arra gondolva, amit Petróci kanonok úrtól ta-
nultam, hogy minden, a faluhoz kötődő írást 
össze kell gereblyézni, mert az idő múltával 
a feledés homályába vész minden adat, név, 
történés.

„1991 szeptemberében kerültem az újpes-
ti főplébániára, Szigetvári Imre elődöm után. 
Az ú.n. rendszerváltás idejének izgalmaiban 
azonnal hozzáfogtunk a főplébánia elrabolt 
ingatlanjainak visszaszerzéséhez, ill. a tulaj-
donjogi viszonyok tisztázásához és az iskolai 
hitoktatás megszervezéséhez: a fennen hir-
detett „szabadság” hitében.

1.) Először a Könyves Kálmán Gimnázi-
um igazgatójával tárgyaltunk. Megegyeztünk 
abban, hogy először minden osztályban egy 
osztályfőnöki óra keretében, a káplán úrral 
együtt, a gyerekek előtt bemutatkozunk. Be-
mutatkozó előadásaink során a fiatalok előtt 
sok vonatkozásban világossá lett az iskolai 
oktatási anyag hiteltelensége és egyház el-
lenes volta. Ugyanakkor a tanári kar nem 
merte vállalni – bizonnyára felsőbb utasítás-
ra – az átpolitizált iskolai tananyag szembe-
sítését a hiteles történelmi adatokra, s a jó-
zan megfontolásokra épített hitoktatással. Az 
eredmény megfelelt reális várakozásunknak: 
a tanárok „lehűtötték” a diákok lelkesedését, 
s kb. 750 fős létszámú iskolában mindössze 
kb. 40 fiatal kívánt hitoktatásra járni ? Két évig 
tartó vergődés után ezek a tanulók is lema-
radtak, megszűnt a hitoktatás a Könyvesben. 
Az elemi iskolákban is éreztük a sok évtize-
des megfélemlítés jeleit, a pedagógusoknál. 
Az igazgatók „tantervi semlegesség ” külön-
böző blöffjeit emlegették, és iparkodtak visz-
szaszorítani a hitoktatás érvényesülését és a 
régi szinten tartását. Néhány iskolában sike-
rült végül is szerény méretekben fenntartani 
a hitoktatást. A plébánián is több csoportban 
végeztük az oktatást. Ennek egy részét az 
u.n. „újpesti regnum ” ezoterikus magáncso-
port hitoktatói végezték. Az elődömtől örököl-
tük őket. Az ő működésük sajnálatos módon, 
a közös plébániai lelkipásztori munka állandó 
megterhelését jelentette. 1989-óta az u.n. „ 
kisközösségek ” hamis elittudata és hittani 
műveletlensége, a magyar katolikus egyház 
lelkipásztori erőfeszítéseinek megoldatlan 
tehertétele a mai napig.

2.) A főplébánia ingatlanjainak vissza-
igénylését 1993 Pünkösdjéig, a váci püspö-
ki iroda intenciói szerint intéztük. Először a 
főplébánia épületével szomszédos kultúr-
házunk visszaszerzésére törekedtünk. Is-
mételt és hosszas tárgyalások után sikerült 
elérnünk, hogy a város Önkormányzata meg-
egyezett velünk. Az illetékes felsőbb állami 
szervek hozzájárulása után, az Önkormány-
zat saját költségén az épületet rendbe hozat-
ta, és úgy adta át a főplébánia tulajdonába. 
Az épület-együttes 13 helyiségből áll, a szín-
házteremmel együtt. A színháztermet adako-
zók segítségével be is rendeztük, úgy, hogy 
előadások megtartására is alkalmas legyen. 

Különösen sokat segített ebben dr. Gerber 
Alajos főorvos, Újpest díszpolgára és csa-
ládja. Az Ő közreműködésükkel gyakran tar-
tottunk itt különböző rendezvényeket, hang-
versenyeket és bálokat stb. A rendbe hozott 
épületet dr. Paskai László bíboros úr áldotta 
meg, kedves ünnepség keretében, melyre az 
újpesti felekezetek lelkészeit is meghívtuk.

3.) A templom restaurálását elődöm kezd-
te meg. A gyakori beázások miatt rendbe 
hozatta a mellékhajók tetőzetét. Folytatva 
munkáját, mi kijavítattuk a templomhajó 
szentély feletti tetőzetét: gerendákat, léce-
zést cseréltünk és használt de jó állapotban 
lévő cserepeket tettünk a szétmálló régiek 
helyére. Megújítottuk a szentély belső festé-
sét, a sekrestyével együtt. Restauráltattuk a 
keresztút régi képeit és visszahelyeztük őket 
a raktárból a templom oldalhajóinak falaira. 
Elkezdtük a templom padjaiba a fűtőtestek 
beszerelését is. A lelkipásztori munka terüle-
tén fontosnak tartottuk a hívek szentségi éle-
tének az elmélyítését. A protestáns tónusú 
laicizálódás ellensúlyozására hangsúlyoztuk 
a szentmiséken a szentgyónás szentségé-
nek és az Oltáriszentségnek Istennel egye-
sítő, szentségi valóságát és hitét. A káplán 
úrral és egy nyugdíjas Atyával a szentmisék 
előtt fél órával a gyóntatószékekben a hívek 
rendelkezésére álltunk.  

Szombatonként du. 4 órától az esti szent-
miséig gyóntattunk s ezt a lehetőséget a 
hívek lassan megszokták és sokan igénybe 
is vették. A főplébánia nagytermében két-
hetenként – a márciusi hónapok kivételével 
– felnőttek számára katolikus kurzusokat 
tartottam mint plébános: hittani, világnézeti, 
egyháztörténelmi stb. kérdésekről kb.25-30 
érdeklődő számára. Ezeket az előadásokat 
a szentmiséken és a hirdetőtáblákon adtuk 
tudtul híveinknek. A házasságra  készülő 
jegyesek oktatását magam végeztem, az 
elsőáldozókat a káplánok és Vladimir diakó-
nus atyák végezték nagyobb részben. 1997 
augusztusában kerültem kórházba és kértem 
Paskai bíboros úrtól nyugdíjazásomat, az or-
vosok tanácsára, és egészségem, valamint 
jövőbeli lehetséges szolgálatom érdekében.”

Olvasta és lejegyezte:
Bihari József

Dr. Visnyei Lajos kanonok, ny.plébános emlékét idézendő

Leveleim, dokumentumaim között ke-
resgélve találtam ezt az özv. Horthy Ist-
vánnétól kapott fax szöveget, amelyet 
vejem gépére küldött. Már alig olvasható. 
Megmentem Tápiógyörgye község polgá-
rai számára, annak a kormányzó-helyettes 
özvegyének köszöntőjét, aki férje tragikus 
halála után Pest megye főápolónőjeként 
tevékenykedett, járta a frontot, kórházakat, 
sebesült katonák szerelvényein segítette a 
rászorultakat. Györgyén 1944-ben vizsgáz-
tatta  a tanfolyamot végzett lányokat.

25-feb-02 09:52     Cicerone-Bowden
Tel: 351-1 4573583

Fax: 00-36-26-311-568     To: Bihari József 
From: Bowden Ilona Date: 2002 február 25

Kedves Bihari, Sajnálom, hogy nem volt 
módomban előbb válaszolni, de remélem 
ezzel a rövid pár szóval hozzá tudok járulni 
az évforduló ünnephez. Köszönöm jóleső 

szavait és megemlékezését. Bowden Ilona
A mai napon megtiszteltetés számomra, 

hogy köszönthetem a tápiógyörgyei Vörös-
kereszt helyi egylet tagjait, - azonban  ne-
hezen lehet szavakba foglalni a dicséretet 
és elismerést, amit 120 éves kiváló tevé-
kenységükkel kiérdemeltek.

Háborúban és békében a vöröskeresz-
tes munka értéke felmérhetetlen, mert 
nekem azt tanították, hogy alapelvei az 
emberiesség, pártatlanság, önkéntesség, 
semlegesség, függetlenség és egység. Ma 
ez a legnagyobb humanitárius szervezet a 
világon.

Azt kívánom a mai napon, hogy adjon a 
Mindenható erőt, hitet és szeretetet további 
munkájukra, a következő 120 évre !

Szeretettel, „Ili testvér ” özv. Horthy Ist-
vánné

Bihari József

Egy végleg eltűnő fax mentése Keresztrejtvény
Az előző keresztrejtvé-

nyünk helyes megfejtői 
között kisorsolt ajándé-
kot Molnár Brigitta nyer-
te meg. Gratulálunk neki! 
Nyereményét 26-a után a 
Könyvtárban átveheti!

A következő kereszt-
rejtvényt a decemberi 
számban közöljük.

Szerkesztőbizottság
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2015. szeptember 19-én Tápiógyörgye 
és Nagymegyer baráti kapcsolatának tör-
ténetében kettős kiemelt ünnepre került 
sor. A települések polgármesterei e na-
pon írták alá az önkormányzatok közötti 
testvértelepülési szerződést, valamint ez 
alkalommal egybekötve valósult meg az 
„Egy elveszett zászló nyomában. Tápió-
györgye és Nagymegyer kapcsolatának 
története” című könyv bemutatója is. A 
rendezvény szervezője Tápiógyörgye Köz-
ség Önkormányzata és a Torockó Baráti 
Társaság volt. Nagymegyerből a város ön-
kormányzatának és a Csemadok alapszer-
vezetének küldöttsége mellett, a Bárdos 
Lajos Vegyeskar, valamint a Bartók Béla 
Magyar Tannyelvű Alapiskola vezetősége 
és az Arany János Cserkészcsapat tagjai 
vettek részt az eseményen. 

 A két közösség kapcsolatának története 
1938-ban vette kezdetét, amikor az első 
bécsi döntés következményeként a volt 
Felvidék, túlnyomórészt magyarok által 
lakott déli sávját visszacsatolták Magyar-
országhoz. Az ország lakossága öröm-
mámorban úszott, a magyar közvélemény 
kitörő lelkesedéssel fogadta a Felvidék 
egy részének visszatérését. Az országban 
„Magyar a Magyarért” néven gyűjtőmozga-
lom indult, hogy az itt élők a visszatért terü-
letek lakosait megsegítsék és ezzel a ma-
gyar haza befogadó szeretetét bizonyítsák. 
Tápiógyörgye ekkor Turák István főjegyző 
javaslatára a csallóközi Nagymegyert vá-
lasztotta testvértelepülésének, a község 
külterületén található Nagymegyer dűlő-
névből kiindulva, mely a település törté-
nelmi előzményére utal. A faluban gyűjtés 
indult, az önkormányzat pénzt, a lakosok 
élelmiszert, tüzelőanyagot ajánlottak fel, 
az iskolások színielőadást rendeztek, hogy 
annak bevételét a felvidéki magyarok ja-
vára fordítsák. A település elöljárósága 
végül levente csapatzászlót adományozott 
Nagymegyernek, melyet a hazai küldöttek 
1939. június 6-án díszes, lélekemelő ün-
nepség keretében adtak át a csallóközi kis-
város főterén, annak ifjúságának. A zászló 
sajnos elveszett a történelem viharos évti-
zedei során, de sokak legnagyobb örömére 
2006-ban a Tápiógyörgyei Torockó Baráti 
Társaság és a Csemadok Nagymegyeri 
Szervezetének aktív közreműködésével 
sikerült a kapcsolatot újrakezdeni. Az el-
múlt években aztán számtalan találkozás, 
kirándulás, közös rendezvény bizonyította, 

hogy ennek a barátságnak nem csak tör-

ténelmileg szép múltja, de biztos alapokra 
épített jövője is van. A két település önkor-
mányzatának vezetői ennek köszönhetően 
úgy döntöttek, hogy az idei évben testvéri 
szerződés aláírásával pecsételik meg a kö-
zös együttműködés jövőbe vetett hitét.

A rendezvény 16 órakor a Művelődési 
Ház előterében fénykép és dokumentumki-
állítással vette kezdetét, mely a történelmi 
kapcsolat mellett a jelen barátság kiemel-
kedő eseményeit mutatta be. A megnyitó 
verset Kiss Flóra általános iskolai tanuló 
szavalta, majd Kamuti Harmat középiskolás 
diák játszott az alkalomhoz illő gitárszólót. 
A köszöntő beszédet Bittera Zsuzsanna, a 
Csemadok Nagymegyeri Szervezetének 
elnöke tartotta, aki a történelmi és jelen ba-
rátság emberi oldalát méltatta. 

A program 17 órakor a Művelődési Ház 
előadótermében a testvértelepülési szer-
ződés aláírásával és a könyvbemutató-
val folytatódott. Elsőként a Bárdos Lajos 
Vegyeskar magyar népdalok művészi elő-
adásával örvendeztette meg a hallgató-
ságot, majd a házigazdák részéről Varró 
István, míg a vendégek nevében Lojkovič 
Sámuel polgármesterek köszöntötték a je-
lenlévőket. Az üdvözlő mondatok után kö-
vetkezett a rendezvény legmagasztosabb 
pillanata, amikor a települések legfőbb 
vezetői kézjegyükkel és önkormányzatuk 
pecsétjével szentesítették a hivatalos do-
kumentumot. Az aláírást követően a polgár-
mesterek kézfogással gratuláltak egymás-
nak, amit a szép számú közönség kitörő és 
hosszan tartó tapsviharral díjazott. 

A hivatalos ceremóniát követően Biha-
ri József, a Pest Megyei Múzeumok nyu-
galmazott igazgatója lett felkérve az „Egy 
elveszett zászló nyomában” című könyv 
szakmai bemutatására, mely a két tele-
pülés történelmi és jelen kapcsolatát dol-
gozza fel Németh Csaba és Varga László 
helytörténeti kutatók írói munkásságának 
eredményeképpen. A szerzők részéről 
Varga László, Nagymegyer város króniká-
sa, a Csemadok városi alapszervezetének 
volt elnöke beszélt a könyv elkészítésének 
emberi oldaláról, a vele kapcsolatos moti-
vációról, valamint a tartalom kitűzött mon-
danivalójáról. 

A rendezvény filmvetítéssel folytatódott, 
mely előbb az 1938-39. évi eseményéket 
– így az első bécsi döntés határmódosí-
tó következményeit, a magyar honvéd-
ség bevonulását a Felvidékre, valamint a 
tápiógyörgyei leventék nagymegyeri utazá-

sát – mutatta be zenei aláfestéssel, majd a 
2006-ban történt újabb találkozás első és 
legszebb pillanataiból adott a közönségnek 
látványos és érzelmekkel teli képsorokat. 

A filmvetítést követően a könyv dedikált 
tiszteletpéldányainak ünnepélyes átadá-
sára került sor. A szerzők az 1939. évi 
tápiógyörgyei küldöttség 2006-ban még élt 
tagjaira emlékezve, a családi hozzátarto-
zókat kérték fel a tiszteletpéldányok átvé-
telére. Név szerint Balázs Mihály, Dömők 
Sándor és Miskolczi László levente küldöt-
tek, valamint a községi elemi iskola aján-
dék festményeit elkészítő Balázs Mihályné 
Molnár Margit egykori diáklány voltak azok 
a személyek, akik 2006. július 15-én em-
lékeiket idézve még személyesen fogadni 
tudták a Csemadok Nagymegyeri Szerve-
zetének elsőként Tápiógyörgyére látogató 
tagjait. Közülük Balázs Mihály az utolsó élő 
tanú, aki 2015-ben gyermekei közvetítésé-
vel még kezébe veheti a most megjelent 
könyvet. 

A rendezvény végül a Bárdos Lajos 
Vegyeskar záró fellépésével, majd a nagy-
közönség számára biztosított könyvvásár-
lási és dedikálási lehetőséggel érkezett a 
végéhez. A szerzők reményei szerint Tá-
piógyörgye és Nagymegyer történelmi és 
jelenkori barátsága példát mutathat más 
települések számára is a határon átívelő 
magyar-magyar kapcsolatok eredményes 
ápolásához, motivációt adhat az újabb ba-
ráti szálak kialakításához. 

A program a Nemzeti Együttműködési 
Alaphoz benyújtott nyertes pályázat segít-
ségével, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának támogatásával valósult meg.

„Egy elveszett zászló nyomában”

Németh Csaba
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A Györgyey 
családhoz...

Györgyey Ferenc Aladár a Györgyey 
család tagja, Frankl Frigyes és Györgyey 
Flóra gyermeke, a Yale-i egyetem könyv-
tárának volt igazgatója 2014. október 
elsején elhunyt egy amerikai kis város-
ban. Most a Györgyey család tagjai az 
Ő tiszteletére Tápiógyörgyén, az ősi fé-
szek, - a györgyei kastély parkjának ár-
nyas fái alatt egy emlékezést tartottak 
tiszteletére, emlékét, a parkhoz fűződő 
gyermekkori élményeit idézendő. Varró 
István polgármester úr szép köszöntője, 
a kastély és a kerthez fűződő hagyomá-
nyok és a mai élethez kapcsolódó jelen-
tőségének méltatása után Nagy Zoltán 
ny.általános iskolai igazgató úr a követ-
kező emlékező beszédet tartotta a család 
tagjainak, a meghívott vendégeknek: 

A Györgyey családhoz…

(elhangzott 2015. augusztus 8-án a kas-
télykert hűs árnyat adó évszázados fái alatt, 
ahová a család tagjai emlékezni összegyűl-
tek…)

Az önérzetemet is vigasztaló felkérés 
nyomán egy különösen kedves alkalom lelki 
hatása alatt az alábbi gondolatok környé-
kezték eleddig borúlátásra kárhoztatott, de 
most a mai napra inkább reményes érzüle-
teimet…   

Tisztelt Györgyeiék, Tisztelt Györgyeiek!
– E kis ékezet jelntéshatároló szerepét 

igyekszem és kívánom elmosni a lelkeink-
ben, érzéseinkben ez ünnepi találkozón 
– azt igazolva, hogy nem vagyunk - vagy 
csak ennyiben – egymástól távoliak, hi-
szen a Györgyeiék györgyeiekké lettek a 
sorsfordító magyar évtizedekben, s mi, a 
györgyeiek múltukban és jelenükben csak a 
Györgyeiékkel lehetünk büszkén lokálpatri-
óták.

Aki a Györgyey családot üdvözölheti itt, 
az lelkében is különös györgyei ünnepet ül, 
hiszen a honi történelem kegyetlen viharai, 
a sors-űzte évtizedek, a feledés és feled-
tetés ördöge és kényszerei, a mesélő em-
lékezet réveteg homálya és a visszaemlé-
kezések szájhagyomány által őrzött ámulni 
való igazságai meseszerű aurát küldenek a 
családi tabló köré. 

Itt van velünk immár másfél évszázada 
mindaz, amit a jelenvaló most is mutat: - a 
ház, a kert, a tó, - amely mesés hátterét von-
ta körénk a mindenkori györgyei létezésnek. 
Csak az hiányzott mögüle ez utolsó bő két 
emberöltőben, aki megálmodta, létrehozta, 
életet teremtett köré – az igényes életet élő 
és általa környezetét is éltető ember: – a 
Györgyey család tagjai. 

„ A tápiógyörgyei kastély és parkja, közsé-
günknek e fallal, kerítéssel körülzárt külön 
kis világa elválaszthatatlan része tudatunk-
ban is a mindenkori györgyei valóságnak.

E kastély históriája, a hajdani tulajdonos 
Györgyey család története e falu történe-
tének is szerves része. Innen sugárzott ki 
valaha mindaz, ami korszerű volt a gazdál-
kodásban, életvitelben és a tisztes ember-
ségben.

Tudják, s nem felejtik el ezt a györgyeiek. 
S a kastély épületeivel, fáival, tavával, em-
léktereivel ma is a hajdani szépségeket, 
különösségeket üzen mindenkinek, aki is-
merte egykori tulajdonosait, vagy e faluban 

töltötte gyerekkorát. Sugallata, varázsa van 
mindannak, amit e kőkerítés körülölel.”

A magyar falvak egy kisebb része kas-
télyos hely, s e sors-adomány – falunkat is 
kitüntette. Az ilyen község és lakóközössé-
ge  - miközben sorsát cipelve dacol a min-
denkori jelennel a forgandó magyar történe-
lemben – mégis gazdagabb… - különösen 
szép épülettel, parkkal, legendákkal és 
élet-tapasztalatokkal ékesebb…, - kastélya 
által a múlt ködös-homályos-titok-rejtélyes 
világába réveszti-bóditja lakóit. 

Így van ez nálunk is: - a Györgyey Kastély, 
s mindaz, amit e hajdani valóság, s a nyo-
mában sarjadt tapasztalat jelent a györgyei 
létezésben, tudatunkban és emberi érzüle-
teinkben, sorsunk jelképévé magasztosulva 
Tápiógyörgye izgalmasan gazdag, meg-
kutatott múltjának, büszke és zsugorodó 
valóságában is öntudatos jelenének és re-
ményes jövőjének esélyeket kínáló terepe 
is egyben. 

Jelképe a nagylelkűségnek, az igényes-
ségnek, a műveltségnek, a józan haszonnal 
életben tartó gazdaságnak, a korszerűség 
ajándékainak, a gyámolítás és biztonság 
határozott és bátorító-vigasztaló példáinak. 

Mindezekkel még ma is üzen, miközben 
megélhetést nyújt 100 györgyei polgárnak. 
Hasznosult az utóbbi 70 évben is, immár ál-
lami kézben - ha nem is mindig e falunak ja-
vára, de oltalmazó-gyámolító szolgálatban 
is díszéül mindig a faluképnek és jótékony 
sugallataival a biztató lehetőségeknek. 

Legyen hát üdvözölve újra Gyögyén a 
család minden itt megjelent tagja, gondolat-
ban-lélekben az ősöket is képviselvén, 

- Őket, akiket e falu és a család csak em-
lékezetében őrizhet immár.  

Akik a mögöttünk hagyott másfél évszá-
zad reményt adó évtizedeiben, a XIX. szá-
zad második felében e családi birodalmat 
megalkották-építették, a XX. század első 
felében működtették, élettel megtöltötték, 
- s akiket a honi történelem borzalmak-
kal terhelt időszaka becsületétől - életétől 
- jövőjétől kegyetlenül megfosztott, tulaj-
donát-értékeit elorozta és a család tagjait 
szétszóratta a nagyvilágban.

 1865-ben került a Táfler család Tápió-
györgyére. A szelei határban Kláratelep és 
Ábrahámtelek, Györgyén a templom mögöt-
ti tér, a Tyúkász-rét, a Putri-rét és a most 
Újszilváshoz tartozó Újmajor, s a györgyei 
határ, a szőlő –és gyümölcstermő homok és 
a szántókat kívánó jó feketeföld találkozá-
sánál indult a gazdálkodás az újszerű-kor-
szerű módszerekkel, eszközökkel és szer-

vezésben – dokumentált sikerekkel, e falu 
életét is szárnyaltató lendülettel. 

Éppen 150 éve tehát, s így e találkozót 
e kerek jubileum csendes pátosza is szí-
nezheti érzetünkben, tudatosíthatja a hely-
történetben –s talán lehet egy emlékezetes 
stáció a családi legendáriumban.      

Györgyey Ferenc végső hazatérte adta 
az alkalmat e találkozásra, akit az „Éden-
kert” képzetével és ábrándjaival kísértek 
életében a györgyey kastélyban töltött gye-
rekkor augusztusai.  Sokszor az álom és a 
valóság határán, egy különös sors viharos, 
szenvedő és boldogságos, lélek- és érdem-
gazdag állapotában, messze a hazától, a 
létezés mindig hazatérésért sóvárgó évti-
zedeiben. 

„Az emlék, - ha boldogtalanok vagyunk, 
vigasztal, ha elégedettek, a boldogságot 
erősíti bennünk – azért nem térek vissza 
soha Tápiógyörgyére. Nekem ez volt a pa-
radicsom, úgy akarom halálomig megtartani 
emlékeimben.” – írta.

Györgyey Ferenc (és Györgyey Klára) 
irodalmi és tudományos munkássága révén 
a magyar irodalom XX. századi ajtaján is 
bebocsáttatunk mi györgyeiek – Kazinczy 
után –, 

s üzenhetjük alázattal és büszke öntuda-
tot tanulva Ferenc példája nyomán, hogy 
szörnyűségben is embernek lehet  maradni 
humorral és benne mélységes humaniz-
mussal – olyan sorstársak és barátok által 
igazolva, mint Faludy és Rejtő – kiket ez 
által mi is büszkeséggel közelinek érzünk 
magunkhoz… 

Mint lányukat, Marit is, aki mint most is, a 
világ sarkaiból a rokonokat-barátokat olykor 
összegyűjti – mint néhány éve, amikor a mi 
kertünkben is eltölthettünk egy-két felejt-
hetetlen órát – Karennel Auklandból, Ritá-
val Buenos Airesből, a kedves fiúunokával 
Londonból, s vele, a New-York- i - orangei 
lánnyal, aki művészi impressziók varázsa 
alatt éli vidámságosan öntudatos, változa-
tos életét. És nem felejtem Karen könnyeit, 
a kastélyterasz előtt, amikor az általa soha 
nem láthatott nagymama emlékét idézték… 

És ezért is, - tán e könnyekért is őrkö-
dünk mi, györgyeiek e strázsán vigyázva, 
szívetek aggódó távoli mosolyát érezve – 
az újkori magyarkodók sorsrontó táborával 
dacolva.

De itt van, és itt marad nekünk barátnak, 
okos társnak, szellemi irányok vigaszt adó 
erejével és gesztusaikkal Gyuri – Zsuzsi 
emlékével és Janó - a kedves Majával. 
Ők a mi hozzánk ünnepeinken vissza-
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térő-hazatérő képviselői mindannak, amit 
a györgyey kastély jelent és üzen a XXI. 
század györgyei embereinek, akik egyre ke-
vesebben érzik-érezhetik már e gazdagító 
üzenetet. 

A műveltség, az eligazító okos érvek 
igazával és a személyes intellektus olyan 
erejével és elbűvölő humorával töltenek föl 
minden találkozáskor, amivel rosszkedvünk 
nyara és tele is átfordítható reményességre 
e józan létezést áhító képmutatóan hazug 
világunkban. Nagy ajándéka az életnek az 
ő barátságuk.      

Egy ilyen Idő által megtépázott átlag-
györgyei is, mint jómagam, sok emléket és 
tapasztalatot hívhat elő a kastélykerti kerí-
tés túloldaláról: 

– a gyerekkor indiános játékait a kert, a 
néhai arborétum romantikus ösvényein és 
bokrai alatt, az évszázados fák tövében, 

a tisztások önfeledt-boldog labdakergeté-
seit és a tavi tutajozások borzongó veszély-
élvezetét, amik a gyermek-csínyek dacos 
és bátorító testi-lelki vértezetét adták a fel-
nőttkori küzdelmekhez. És barátként ismer-
tem, sokszor felkerestem ifjúkorom szívsaj-
dító, vagy szerelmes magányában egy-egy 
évszázados fát, hogy tövében nyerjek meg-
nyugvást és kapjak újító reményeket…

És nagyanyám meséit arról, amikor szép 
ruháit varrta a nagyságos asszonynak, és 
egy kedves nagynénikém utolsó hónapjai-
nak vigasz-mosolyait a közelgő elmúlástól 
megrémíttetve az akkor már szociális ott-
honként szolgáló szomorúan lepusztított, a 
valahai gazdag enteriőrt csak sejtető kasté-
lyi szobában. 

Mert a kastély épülete az utolsó két em-
beröltő alatt sok mindent szolgált: - volt né-

met birodalmi iskola, országos szövetkezeti 
iskola, magányos, a borzalmakat túlélt idős 
zsidók „szeretet”- otthona, a „kiskastélyban” 
irodája a helyi szövetkezetnek, időskorúak 
szociális otthona, majd pszichiátriai betegek 
intézete. 

Lehetett volna tán a községet valós szük-
ségében szolgáló intézmény – így iskola is, 
de ez nem lett. De lett-maradt a reménység 
és lehetőségek csodás helyszíne a helyiek 
vágyaiban… Tán egyszer valamikor…

Érte a község valahai és a jelenkor veze-
tői mindig (ma is) elszánt harcot vívtak és 
vívnak - mert fenyegetettsége a községtől 
való területi-tulajdonosi elszakításra sok-
szor valós veszély volt. 

Ma is az, és érte most is csendes harc 
folyik, hiszen tetszik bizony a hely a „farkas-
fogú fentieknek” is, de ragaszkodásunk e 
kastélyhoz elszántan erős, - talán elég lesz 
a megtartására…

Nagy érdeme Bihari Józsefnek, Dininek, 
hogy a magyar sorstörténet hallgatásra 
ítélt évtizedeiben új kapcsolatot épített, 
ápolt a családdal, egyszersmind fellob-
bantva az emlékek erjesztő képzeteit az 
erre az időszakra még emlékezni tudó régi 
györgyeiekben, hogy e legendárium friss és 
éltető impulzusokat nyerjen az „orál history”, 
majd a nyomtatott helyi sajtó által – s a kö-
vetkező generációk tudatába írja kontúrjai-
val hangsúlyozottan a györgyei történelem 
ezen különösen gazdag periódusát. 

És van egy olyan polgármester itt, Varró 
István, aki igényes panzióját és éttermét e 
család emlékének továbbéltetésére szen-
teli – a „Györgyey Kastély Panzió” nevet 
adva neki, ahol a falak képei a család tag-
jainak életéből megőrzött pillanatokat, en-

teriőröket, emlékeket üzenik egy olyan 
világban, ahol ezek a képi sugallatok a 
tisztesség és a vágyott békebeli élet-minták 
– vágyképeit és vigaszát küldik a ma gene-
rációjának és a jövendő vendégkörének. 

Mi hát ez a gesztus és értéktudat, meg 
értéket átmenteni kívánó ötlet-szándék és e 
mítoszt továbbéltető igény, ha nem a legne-
mesebb lokálpatrióta érzület nemes meg-
nyilvánulása. 

Legyen talán e találkozó emlékét meg-
örökítő közös kép is a panzióban ezen üze-
netek további gazdagítója, amely leendő 
találkozók megtartására ösztönöz – a falu 
és a család kapcsolatát az Időben is tovább 
éltetően. 

Tisztelt Györgyey család, kedves 
györgyeiek, - e sors-szabta történet egy-
szerre felemelő, fennkölt, és szörnyűséges. 

A felemelő és fennkölt tiszteletünket kö-
veteli, a szörnyűségeket szeretetünk illeti 
és kíséri. 

Tiszteletét és szeretetét küldi a falu a 
Györgyey család minden tagjának, mert ez 
általuk teremtett anyagi-szellemi és életve-
zetési érték falunk jövőbeli sorsát is lehető-
ségekkel kínálja.

Minden őszinte törekvésünk, gesztusok-
kal, tettekkel és üzenetekkel erősítendő 
szelíd akaratunk az, hogy Önök e község-
ben az otthonérzet vigaszával és boldogító 
emlékeivel lehessenek mindig Tápiógyör-
gyén közöttünk. 

Egészséget és megelégedett boldogsá-
got kívánok Önöknek – tisztelettel: 

Nagy Zoltán
 – 2015. augusztus 8-án.

Németh Csaba tanár úr könyvének be-
mutatójára a rekkenő hőség ellenére is na-
gyon sokan voltak kíváncsiak július 24-én. 
Nemcsak a tápiógyörgyeiek töltötték meg 
a helybéli óvoda szép előterét, de a Tápió-
vidék kulturális életének több meghatározó 
szereplője is jelen volt ezen az eseményen.

A szerző, aki települése lokálpatriótája, 
képviselője, a farmosi általános iskola peda-
gógusa. Éppen ezért Horváth László polgár-
mester úr mellett több farmosi is megtisztelte 
érdeklődésével a színvonalas műsorral kere-
tezett könyvbemutatót. 

Németh Csaba a sülysápi Wass Albert 
Művelődési Központ és Könyvtár által kiadott 
Thapeu folyóiratnak is rendszeres szerzője 
és a tapiokultura.hu honlapon is jelennek 
meg írásai. Ezen közösségek tagjai közül is 
többen eljöttek most Tápiógyörgyére: Anka 
László, Tápiószecső alpolgármestere, törté-
nész-helytörténész, Basa László nagykátai 
nyugalmazott történelemtanár, helytörté-
nész, katonai hagyományőrző százados, 
Gál Klaudia farmosi történész-helytörténész. 
Jelen volt a programon Kucza Péter nagy-
kátai helytörténész, gyűjtő, a Tápió-vidéki 
települések múltját bemutató népszerű ké-
peskönyvek szerzője, társszerzője és Terék 
Mihály, a nagykátai szakiskola nyugalmazott 
igazgatója, a tápiószelei Blaskovich Múze-
um Baráti Körének elnöke is. A könyvet a 
személyében a kiadót, Tápiógyörgye Nagy-
község Önkormányzatát is képviselő Varró 

István polgármester úr és Bihari József, 
Tápiógyörgye díszpolgára, a Pest Me-

gyei Múzeumok ny. főigazgatója mutatta be 
a közönségnek, amelynek soraiban ott ültek 
a még élő leventék is.

A helytörténeti munka lektora Bihari Jó-
zsef, korrektora Füle Zsuzsanna volt. A tipo-
gráfiát és a grafikai terveket Katona Krisztián 
készítette el, aki a Tápió Nyomda Kft. vezető-
jeként a nyomdai munkálatokat is elvégezte.

A „Tápiógyörgyei Levente Egyesület törté-

nete 1924-1944” című könyv jelentőségét az 
adja, hogy Németh Csaba a még élő egykori 
leventéket is meg tudta szólaltatni, így talán 
még az utolsó pillanatban sikerült a résztve-
vők elbeszéléseit feldolgoznia, megőriznie.

A szerzőnek, a kiadó önkormányzatnak is 
gratulálunk a könyvhöz és a tartalmas könyv-
bemutatóhoz!

Tápiógyörgyei könyvbemutató
– A kánikulában is örömtelien jelentős közönség előtt

Tarnavölgyi László
www.tapiokultura.hu
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A Torockó Baráti Társaság az idei évben is 
megrendezte szokásos erdélyi autóbuszos kirán-
dulását. A 2015. július 29 - augusztus 2. között 
megvalósuló utazás célja ezúttal a Partium, Má-
ramaros és a Mezőség nevezetességeinek meg-
látogatása volt. A magyar történelmi és irodalmi 
emlékek körébe tartozott Érsemjénben a Kazin-
czy Ferenc emlékház, Nagymajtényban az 1711. 
évi kuruc fegyverletétel emlékműve, Szatmárné-
metiben a római katolikus püspöki székesegyház 
és palota, Koltón a Teleki-kastélyban berendezett 
Petőfi emlékkiállítás, Máramaroszigeten az épí-
tészetileg egyedi kialakítású református templom 
felkeresése. A művészetek és a népi kultúra te-
rén Válaszúton a Kallós-kúriában berendezett 
néprajzi kiállítás, valamint Nagybányán a szép-
művészeti múzeumban látható festménygyűjte-
mény kápráztatta el a jelenlévőket. A társaság 
ezúttal sem feledkezett meg az erdélyi szórvány-
magyarság apró közösségeinek felkereséséről. A 
csoport a Vice nevű mezőségi faluba látogatott el, 
ahol a Bástya Egyesület által működtetett szór-
ványkollégium felkeresése és annak tanszer-
adománnyal történő támogatása volt a kitűzött 
és megvalósított cél. Az utazás pihentető napjai 
Torockón vártak a résztvevőkre, ahol a falunapi 
rendezvény keretében nyílt könnyedebb szóra-
kozásra lehetőség.

A kirándulás legszebb pillanatait Szamosfalván 
élhették át a társaság tagjai. Az egykoron önálló 
település ma Kolozsvár külvárosának részét ké-
pezi, melynek református temploma adja a ma-
gyar közösség legfontosabb összetartó erejét. A 
helyszín Tápiógyörgye legújabb kori történelmé-
nek is fontos részét képezi, hiszen a főépület mel-
lett található parókiában fogadták településünk 
és a szomszédos Tápiószele polgárainak élelmi-
szersegélyt szállító küldöttségét 1989 karácso-

nyán a gyülekezet tagjai. A Ceauescu-diktatúrát 
megdöntő romániai forradalom vészterhes nap-
jaiban, a magyarországi felbuzduláshoz csatla-
kozva döntöttek úgy községünk vezetői, hogy 
élelmiszert gyűjtenek a fegyveres összecsapá-
sok és zavargások következtében kiszolgálta-
tott helyzetbe került erdélyi magyarok javára. A 
polgárháborús övezetben, nem mindennapi ve-
szélyekkel teli út végül Szamosfalvára vezetett, 
ahol Hegedűs József lelkipásztor vezetésével 
fogadták a Tápió-vidéki küldötteket. Az örömteli 
eseményt az eltelt években sem felejtették el a 
nevezett települések lakói. Előbb 2010-ben Tá-
piógyörgye és Torockó baráti kapcsolatának 20. 
évfordulója alkalmából rendezett emlékünnep-
ségre fogadta el községünk meghívóját Hegedűs 
József, majd 2015. július 31-én a tápiógyörgyei 
kirándulók látogattak el Szamosfalvára a 25 évvel 
korábbi eseményekre emlékezve. 

Az újabb találkozás örömkönnyeket csalt 

mindkét közösség szemébe. Hegedűs József 
nyugalmazott lelkipásztor mellett Péntek Márton 
református lelkész várta a presbitérium, illetve 
a gyülekezet tucatnyi tagjával a kirándulókat. 
A helybéliek közül többen is részesei voltak az 
1989. évi fogadóbizottságnak. Tápiógyörgyéről 
Józsa László képviselte a korábbi küldötteket. 
A történelmi idők és az egykori találkozás emlé-
keinek felelevenítése kedves pillanatokat szült a 
jelenlévők számára. A szívből jövő fogadtatás és 
a nagyszerű vendéglátás mellett történetek soka-
sága hangzott el a mesélők szájából. Az érzelme-
ket csak fokozni tudta a gyülekezet egy kilencven 
éven felüli tagjának szavalata a Nemzeti dalból. A 
beszélgetés a református templomban összeállt 
csoportkép elkészítésével ért véget. A búcsúzás-
kor mindkét közösség tagjai megígérték egymás-
nak, találkozni fognak még a jövőben.

Szamosfalván emlékeztünk 1989 karácsonyára

Kellemes és tartalmas időtöltésben volt ré-
szünk, amikor meghívást kaptunk testvértelepü-
lésünkre, Tápiógyörgyére. A torockószentgyörgyi 
gyermektánccsoport tagjaiként vettünk részt a tá-
boron, amire 2015. július 20-26. között került sor.

A hosszú utazás után kedves vendéglátó-
ink fogadtak bennünket finom ebéddel és ké-
nyelmes szállással. Mosolygós, kedves szavú 
szakácsnénik vártak minket minden étkezésnél. 

Az ottaniak az egész tábor ideje alatt igyekez-
tek változatos programokat szervezni ne-

künk. Megismerhettük Tápiógyörgye történelmi 
múltját és jelenét, meglátogattuk a kastélyt, a régi 
téglagyárat, illetve „madártávlatból” is megcso-
dálhattuk a tájat, hiszen felmászhattunk a madár-
megfigyelő toronyba. Egy másik alkalommal a 
falumúzeumot látogattuk meg, ahol helyben ké-
szített kenyérlángossal kínáltak meg bennünket. 
Mindannyiunk örömére, lovaskocsival körbejár-
hattuk a települést, megcsodálhattuk a történelmi 
emlékhelyeket. Élvezettel hallgattuk idegenveze-
tőink ismertetőit a település nevezetességeiről. A 

tűzoltó bemutatót is nagy érdeklődéssel figyeltük, 
amit a tábor területén tartottak nekünk. Érdekes 
volt látni, hallani hogyan alakult, fejlődött, változott 
Tápiógyörgye az elmúlt évszázadok alatt.

A nyár az önfeledt szórakozás ideje is, amiben 
részünk is volt Tápiógyörgyén, hiszen a strandon 
való fürdőzést bármikor igénybe vehettük, ezt a 
lehetőséget minden szabad időnkben ki is hasz-
náltunk. Volt olyan alkalom is, amikor késő este, 
sötétedés után is a medencébe merészkedtünk, 
így szinte a miénk volt a medence. 

Az ott eltöltött hét méltó lezárása volt a falunap, 
amit július 25.-én, szombaton tartottak. A szerve-
zők igyekeztek változatos programokat összeállí-
tani: volt futóverseny, táncbemutatók, koncertek, 
tűzijáték, utcabál. A torockószentgyörgyi néptánc-
csoport is ezen az alkalmon mutatta be a sokat 
gyakorolt koreográfiát, amit Kónya Tibor segítsé-
gével állítottunk össze. A fellépés nagyon jól sike-
rült, a helyiek lelkes tapssal és finom vacsorával 
köszönték meg. Elégtétel is volt számunkra az 
elismerés, és további munkára sarkallta a tánc-
csoportot.

Gazdag élményekkel és hálás szívvel tértünk 
haza, hiszen felejthetetlen napokat tölthettünk 
Tápiógyörgyén. Ezúton szeretnénk kifejezni 
őszinte köszönetünket Tápiógyörgye Község 
Önkormányzatának, valamint a Torockó Baráti 
Társaság tagjainak, akik lehetővé tették, hogy va-
kációnkból egy hetet Tápiógyörgyén tölthessünk. 
Az ott szerzett élményeket szívünkbe zárjuk, és 
reméljük, hogy számos további alkalom lesz még 
a találkozásra és az együtt ünneplésre.

Isten áldja meg vendéglátóink életét és mun-
káját!

Torockószentgyörgyi gyermektánccsoport Tápiógyörgyén

Németh Csaba

Németh Csaba

Közélet, kultúra



Közélet, kultúra

Már hagyomány az óvodánkban a Mi-
hály-napi vásár. Ebben a nevelési évben 
is megtartottuk e jeles ünnepet. A népha-
gyomány szerint, ezt a napot a gazdasági 
év fordulójaként tartották számon a pász-
torok, csikósok, juhászok. Ilyenkor adtak 
számot a munkájukról. A Szent György 
napkor legelőre hajtott állatokat ekkor 
hajtották haza. Sok helyütt vásárokat is 
tarottak. A vásárban a gabonán kívül sok 
minden más is kapható volt. Árultak pl.: ál-
latokat, fűszert, gyógyszert, ruhaneműt. Az 
árun alkudni is lehetett. A jó üzletre kezet 
adtak egymásnak. 

Ezt a vásári hangulatot próbáltuk meg-
idézni szeptember utolsó napján az óvo-
dásainkkal. A középső csoportosok verses 
kikiáltós-dalos játékkal készültek a jeles 
napra. Szeptember közepétől minden cso-
portban lázas készülődés folyt. Az eladan-
dó portékákat készítették a gyerekek az 
óvónénikkel közösen Aztán a nagy napon 
izgalommal pakolta ki, minden csoport az 
asztalára a portékáját. Vajon tetszik majd a 
többieknek? Megveszi valaki? Volt ott bio 
alma, szőlőfürtök, mézeskalácsszív, nyak-
lánc, gesztenyefigurák, őszi fát idéző asz-
taldísz, természetesen papírból. A közép-
sősök nagyon ügyesen szerepeltek, igazi 
vásári hangulatot teremtettek. Az előadás 
végén minden óvodás gyermek együtt 
énekelte az „Én elmentem a vásárba… 
c. dalt. Ezután kezdődött az igazi vásár. A 
fizetőeszköz papírtallér volt. Nézelődtek, 
válogattak, vásároltak. Örömmel vitték 
haza „kincsiket”, amit vásároltak. 

Úgy érzem, ismét közelebb hoztuk óvo-
dásainkhoz népi kultúránk egy darabját. 
Bízunk abban, hogy sikerült népi hagyo-
mányainkat ápolni, őrizni, éltetni a mai 
megváltozott körülmények között. 
    
„Gyermekeink a magyarság holnapját fog-
ják építeni,
de azt nem építhetik a levegőbe, hanem 
a tegnap, 
a tegnapelőtt az őseink által összehordott 
kövekre”.     
  (Kodály Zoltán)

     
Kisné Cselei Mária 

óvodapedagógus

Őszi programok 
az óvodában

Én elmentem a vásárba….. A műanyagok égéstermékeinek szer-
vezetbe kerülése ellen a természetes 
védekező rendszerünk felkészületlen. A 
természetben nem keletkezik műanyag! A 
belélegzett égéstermék egy életre megbe-
tegítheti a környezetünkben lévőket.

Sokan azt hiszik, hogy ha a kályhába 
bedobják a műanyagot, nem termelnek 
szemetet, pedig így szennyezik igazán a 
természetet, mert a mérgesgázok kijutnak 
a légtérbe. A hulladékok égésekor sokféle 
mérgező anyag szabadul fel. Ezek nagy 
koncentrációban azonnali halált okoznak, 
kisebb koncentrációban megbetegíte-
nek, a magzatban - gyerekben fejlődési 
rendellenességet okozhatnak. a dioxinok 
egészségromboló hatása kiemelkedően 
sokrétegű: nőknél meddőséget, férfiaknál 
impotenciát okoz. A PVC-n kívül nagyon 
sok féle műanyagot használunk, minden-
féle adalékanyagokkal. Az égéstermékek 
ártalmai is lehetnek nagyon súlyosak. 
Csak néhány példa: rák, idegrendszeri za-
varok, mandulák krónikus duzzanata, hor-
monháztartás zavarai, meddőség, impo-
tencia, magzati károsodás, halva születés, 
szívprobléma, fejfájás, máj és vesekároso-
dás, asztma, tüdőgyulladás, halál...

Mit tegyünk, ha valaki műanyagot éget?
- adjuk oda neki ezt az írást, hiszen so-

kan nincsenek tisztában a műanyag-ége-
tés ártalmaival,

.- hívjunk tűzoltóságot (105), vagy rend-
őrséget (107) és sergítséget kérhetünk 
tőlük.

- forduljunk járási hivatalhoz, vagy kör-
nyezetvédelmi felügyelőséghez postani 
levélben. A közérdekű bejelentés illeték-
mentes.

Mit tehetünk még?
Kerüljük a műanyag vásárlását, ameny-

nyire csak lehetséges. Ha már nem tudjuk 
elkerülni, hogy pénzt adjunk ki érte, hasz-
nálat után gyűjtsük szelektíven a műanyag 
hulladékot. Amikor csak lehet mindig ter-
mészetes anyagot válasszunk műanyag 
helyett, még ha drágább is. Műanyag 
palackban forgalmazott mesterséges 
anyagokkal színezett, ízesített, tartósított 
folyadékok helyett fogyasszunk friss csap-
vizet, vagy saját készítésű üdítőitalt igazi 
gyümölccsel, mézzel, citrommal, valódi fű-
szerrel, zöld mentalevelekkel.

Környezet-
szennyezés

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„TÁPIÓ MENTI RÉGIÓ SZENNYVÍZ-
ELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍ-
TÁSA” (KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021) 
Végéhez közeledik a szennyvízberuhá-
zás a Tápió-vidéken
A csatornahálózat alap és kiegészítő 
beruházásának végeztével lassan végé-
hez ér a sok éve elkezdett előkészítés 
és bő két évnyi kivitelezés után a Tápió-
vidék 20 települését érintő beruházás. 
Megközelítőleg 800 km gravitációs és 
nyomott vezeték lefektetése mellett el-
készült az öt regionális szennyvíztisz-
tító telep Nagykátán, Szentlőrinckátán, 
Tápiószelén, Tápiószentmártonban és 
Sülysápon. A kibővült nagykátai és a 
négy új szennyvíztisztító telep képes 
lesz a térségben keletkezett és a csator-
nahálózattal összegyűjtött a térségben 
élő 80.000 lakos napi tevékenysége által 
termelt szennyvizet kezelni. 
Az alapberuházás során közel 27.000, a 
kiegészítő beruházás által pedig 1.015 
ingatlan került ellátásra. A két szakasz 
időben kissé összeért, de a csatorna-
fektetési munkák befejeződnek. A csa-
tornahálózatok a mérnökszervezet által 
átvételre kerültek és a projekt műszaki 
zárásakor az „aktiválás” során átadás-
ra kerülnek az összes projekt elemmel 
együtt az önkormányzatok osztatlan, kö-
zös tulajdonába és indulhat a kötelező öt 
éves fenntartási időszak.
Az elmúlt időszakban megkezdődött 
minden telepen a próbaüzem, ahol is mi-
nimum 6 hónapig bizonyíthatóan el kell 
érni az egyébként nagyon szigorú tisztí-
tási paramétereket. Mivel a próbaüzem 
Nagykátán korábban elkezdődhetett a 
településen korábban kiépített csatorna-
hálózat (I. ütem) miatt, ott a próbaüzem 
május végével sikeresen le is zárult. Az 
ottani tapasztalatok azt mutatják, hogy 
három hónap alatt be lehet üzemelni és 
be lehet állítani a telepeket, amennyiben 
rendelkezésre áll a teljes kapacitásának 
legalább 30 százaléka.
Ennek biztosítására kezdte el megte-
remteni a 20 érintett település vezeté-
se a kedvezményes ingatlanon belüli 
rákötés – ami nem képezi a projekt tá-
mogatott részét – kiépítését, levéve egy 
jelentős terhet a lakosság válláról és 
gyorsítva a rákötések ütemét. Erre azért 
nyílt lehetőség, mert az elnyert jelentős 
pályázati támogatás mellé a kedvezmé-
nyezett, a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás sikeresen pályázott plusz ön-
erő támogatásokra is.
Befejeződött a központi komposztáló 
telep próbaüzeme is. A telep hivatott 
megoldani a szennyvíztisztítás során 
keletkezett víztelenített szennyvíziszap 
kezelését. A próbaüzem során több féle 
struktúra anyagként működő kiegészítő 
anyaggal folytak a kísérletek (szalma, 
faapríték, zöldhulladék) és mindre kielé-
gítő eredményt kaptunk. A zsákoló be-
rendezés kiépítése folyamatban van, így 
nem lehetetlen, hogy hamarosan talál-
kozhatunk forgalomban is a BIOMASS 
Super Tápió Komposzt elnevezéssel.

Tápió PROhnsorge Nóra
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Mondhatni - már „szokás szerint”- a fa-
lunapi rendezvénysorozat, idén is aktív 
mozgással kezdődött. Immár negyedik 
alkalommal álltak rajthoz községünk és a 
Tápiómente futói, hogy ki-ki a saját terve-
inek, céljainak és vágyainak tüzében telje-
sítse a kiszemelt távot. A tűz hőfokára nem 
lehetett panasz, ugyanis, ismét jó „szokás 
szerint” az időjárás, azon belül a hőmér-
séklet az eddigi versenyink közül a legma-
gasabb volt. Már kora reggel 30 fok körüli 
fülledt meleg bágyasztotta a futókat, ami a 
megelőző hét 37-38 °C-os kánikulájának 
volt köszönhető. Így a verseny végére, már 
34 °C fokban fogyasztottuk, a szintén forró 
ebédet.

Ahogyan azt már az előző Faluújságban 
jeleztük a rendezvény új nevet kapott. Ez 
évtől a Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
Kuratóriuma úgy döntött, hogy a falunapi 
jelzőt lecseréljük Gulyaterelőre. Azt gon-
doltuk, hogy az általános név helyett egy 
a környezetünkre, Tápiógyörgyére jellemző 
és mások számára is figyelemfelkeltő ne-
vet találva, még egyedibbé tudjuk tenni, a 
mi kis saját szervezésű versenyünket. Saj-
nos idén épp a névadó szürkemarha-gulya 
nem érkezett meg, de bízunk benne és re-
méljük, hogy az előttünk álló években még 
lesz alkalmunk a verseny nevében foglal-
takat valóra váltani. A hiányra gyógyírul 
szolgált Lovas József törzsfutónk által kiöt-
lött és megvalósított szalma szürkemarha 
kabalafigura, mely nagy érdekességnek 
számított és a versenyközponttal szemben 
került felállításra. Köszönet érte! 

Idei versenyünk futamaira 92 nevezett 
futó érkezett. Ez elmarad a 2014-es csúcs-
tól, de be kell látnunk, hogy ilyen melegben, 
csak az igazán elszántak és a lelkesebbnél 
egy fokkal lelkesebbeknek is komoly meg-
próbáltatás a versenyzés. Ahogyan azt is 

sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy 
az eddigi különlegességünket, - vagyis, 
hogy lehet a nyár derekán futóversenyt 
szervezni - már többen is ellesték tőlünk, 
így a meghívott futóink közül is sokan más 
versenyeken vettek részt. Természetesen 
az évek óta nálunk izzadó törzsversenyzők 
döntően itt voltak, ahogyan ismét sok új ar-
cot is köszönthettünk. A verseny megszer-
vezése minden évben rengeteg energiát, 
időt és anyagi erőforrást igényel. Alapítvá-
nyunk Kuratóriuma a versenyt sikeresnek 
ítélte meg, melyben nagy szerepet játszott 
községünk Önkormányzatának pénzbeli és 
erkölcsi támogatása. Az önkéntes segítő-
ink áldozatos és fáradságos, de ugyanak-
kor elmondhatóan egyre gyakorlottabb és 
összehangolt munkája. A körzeti megbízott 

rendőrünk felügyelete, Polgárőr Egyesület 
színvonalas és nagy létszámmal történő 
közreműködése. Természetesen a Tűzoltó 
Egyesület jelenléte, valamint az egészség-
ügyi védelmet nyújtó Dr. Püspök Szilvia és 
csapatának vigyázó szemei, mind-mind azt 
a célt segítették elő, hogy a verseny zavar-
talanul és a várakozásainknak megfelelően 
„futhasson” le. Ahogyan külön köszönet jár 
az Alapítványt segítő támogatóknak, akik 
adományai és ajándékai nélkül nem sike-
rülne minden évben - ilyen színvonalon 
megrendezni a versenyt.

A futóverseny négy távon, hét korosz-
tályban és ezen belül nemenként került 
meghirdetésre és díjazásra. A helyszín a 
Falumúzeum udvara volt. A kapukat reggel 
6-kor nyitottuk a segítőinknek, akik a dol-
gukat összehangoltan végezve már 7 órára 
előkészítették a helyszínt. Fél nyolctól kez-
dődött a nevezés. Ezt követően kisebb tech-
nikai csúszással, de alaposan bemelegítet-
tünk, majd pár szavas megnyitót követően 

már 9-kor rajtolt is a legnépszerűbb távunk, 
az 1,4 km-es Kocogó-kör. Jó futás volt és 
megállapítottuk, hogy az Alapítvány bábás-
kodása alatt létrejött és működő Spuritusz 
Futóklub az összes díjazott korosztály első 
helyét elhozta. Ezen kívül minden győztes 
györgyei gyermek volt, így büszkén vettük 
tudomásul, hogy a gyakran monoton és 
egész évi edzéseink eredményesek voltak 
és megnyugodhatunk a györgyei futóután-
pótlás tekintettében. Vagyis van gyümölcs, 
ami „beérhet”! Mivel a Kocogó-kör távja 
rövid volt, így fél tízkor már el is rajtolhat-
tak az igazi kihívásnak számító Gát 1.0 és 
2.0 versenyszámok futói. A 2.0-ás távot a 
tavalyi 11,6 km-ről kerek 13 km-re növel-
tük. Ugyanakkor megállapíthattuk, hogy a 
hőség e távok indulóit, vagyis igazából in-
kább a nevezőit tizedelte meg a legjobban. 
Hiszen a Tápió gátján árnyék és menedék 
nélkül közel 7 és 13 kilométert leküzdeni 
tényleg rendkívüli siker! Ennek ellenére a 
25 fő mindegyike derekasan „állta a na-
pot” és sikeresen teljesítette a távját. 8 fős 
Spuritusz-különítményünk becsülettel helyt 
állt egy arany- és két ezüstéremmel öregbí-
tette a hírnevünket!

Míg a gátfutók a terepen voltak, addig a 
korosztályos futamunk is elrajtolt. Itt a fiú 
versenyében ezüstérem volt a Futóklub 
prédája. Mire a serdülőink kifújták magu-
kat már érkeztek vissza a gátról a futók. 
Minden teljesítőt ovációval és a Fúvós-
zenekar csapatának ritmusaival vártunk. 
Miután minden futó épségben beérkezett, 
a TVKA mindenkit vendégül látott egy tál 
babgulyásra, valamint Árvai János rögtön-
zött felajánlásával egy-egy szelet finom 
süteményre. 11 órakor már meg is kezdtük 
az eredményhirdetést, ahol 31 helyezést 6 
különdíjat oszthattunk ki. Alapítványunknak 
a rendezvénynek egy fájó pontja volt, hogy 
a tervezett osztályok közötti versenyt nem 
tudta megrendezni, mivel a megadott ha-
táridőig sajnos csak egy osztály nevezett. 
Így Kuratóriumunk úgy döntött, hogy ellen-
fél hiányában ezt a versenyszámot nem 
rendezi meg és a díjat nem osztja ki. Ezzel 
kapcsolatban, a későbbiekben kisebb pon-
tosítani való kérdés merült fel, amelyet az 
érintettek részére a hivatalos csatornákon 
a TVKA megválaszolt. Reményeink szerint 
a döntésünket mindenki megértően elfo-
gadta.

A rendezvény - ahogyan már említettük 
-, töretlen népszerűségnek örvend. A sok 
kapott köszönő üzenet, email, telefon, szó-
beli bíztatás mind-mind azt sugallja, hogy 
falunkban van igény a tömegsportra. Hogy 
a futás divatba jött, azt mi sem bizonyítja 
jobban, hogy szeptemberben indult futó-
edzéseinken ismét új társakkal bővült a 
csapatunk. Ahogyan esténként kitekintve 
a gátra, minden nap találkozhatunk futók-
kal. Nos, amíg ez így lesz és akkor is, ha 
már nem, mi a Gulyaterelést június utol-
só szombatját évről, évre megrendezzük. 
Ezért úgy köszönnénk el, hogy „Jövőre 
ugyan ekkor, ugyan itt!”

TVKA Kuratórium
M. Zs. alelnök

Gulyaterelő (Falunapi) futóverseny 2015
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Tisztelt Lakosság!

Községünk közbiztonsági beszámolója:
Az utóbbi időben a kerékpár lopások 

száma megnövekedett községünkben. A 
legtöbb kerékpárt a vasútállomásról vitték 
el, de volt olyan is, hogy a község belte-
rületéről is tűnt el kerékpár. Felhívjuk min-
denki figyelmét, hogy kerékpárjaikat csak 
megfelelően lezárva hagyják ott őrizet-

lenül! Ezenkívül megkérnénk mindenkit, 
aki észreveszi, hogy bármilyen bűncse-
lekmény áldozata lett, legyen az kisebb 
lopás, vagy tulajdon elleni vétség, vagy 
magánlaksértés, éljen jogával, és tegyen 
bejelentést a rendőrségen, mivel lehet, 
hogy máshol is ugyanaz az elkövető, és 
másik üggyel összekapcsolható, így egy-
részt a büntetése is súlyosabb lesz, más-
részt a rendőrség is jobban oda tud figyelni 
a településre, ha megszaporodnak ezek 
a bűncselekmények. Ne vegyük félvállról, 
hogy úgysem lesz belőle semmi, mert ha 
nem is tesszük meg a bejelentést, akkor 
tényleg nem lesz.  Ha hallgatunk, vagy 
csak szomszédainknak mondjuk el a prob-
lémánkat, akkor az illetékes hivatalok nem 
tudnak lépéseket tenni a bűncselekmé-
nyek megfékezésében, hiszen nem is tud-
nak az esetleges problémákról.

Polgárőrségünk beszámolója:
Egyesületünk részt vett a Százhalom-

battán megtartott Országos Polgárőrna-

pon, melyen a környékbeli polgárőr 
egyesületekkel is közelebbi kapcsolatot 
alakítottunk ki. Több településsel együtt, 
egymást kisegítve közös szolgálatokon 
is részt vettünk. Megrendezésre került az 
Közösségi Civil Szervezetek napja, amely 
egy felhőtlen, vetélkedőkkel teli vidám nap 
volt.

Egyesületünk fenállásának 25 éves év-
fordulóján ünnepséget rendeztünk, ame-
lyen minden meghívott vendégünk megje-
lent, ezúton köszönjük, hogy megtisztelték 
egyesületünket a jelenlétükkel. Szeretnék 
még köszönetet mondani az ünnepség 
támogatóinak: Bálint Attila és Veronika – 
cukrászsütemények, Györgyey Kastély 
Étterem és Panzió, Juhász és Bene méhé-
szet , Lakatos István és felesége Éva–sa-
vanyúság, SzilVirág-Üzlet , Varró László, 
valamint az Ifjúsági Fúvószenekar közre-
működését.

Egyesületünk pályázat által nyert egy 
Suzuki Vitara polgárőr autót, amelyet már 
többen is láthattak a községben. Polgár-
őrség tagjai közt megjelentek az ifjú pol-
gárőrök, valamint a diákok letölthetik az 50 
óra közösségi szolgálatot az egyesületnél.

Közbiztonsági és polgárőr hírek

Molnár József
Polgárőrség

+36 70 312-3476

Kirándulás szervezése a 
csíksomlyói búcsúba

A Torockó Baráti Társaság 2016. május 
13-16. (péntek-hétfő) között autóbuszos 
kirándulást szervez a csíksomlyói pün-
kösdi búcsúba. A tervezett program: 
péntek kiutazás, szombat részvétel 
a csíksomlyói búcsúban, majd este a 
szentegyházi gyermek filharmónia kon-
certjének meghallgatása, vasárnap szé-
kelyföldi kirándulás, hétfőn hazautazás 
a korondi kirakodóvásár meglátogatá-
sával összekapcsolva. Utazás 50 sze-
mélyes autóbusszal. Szállás Szentegy-
házán faluturizmus keretei között. A ki-
rándulásra jelentkezni lehet előzetesen 
a 0630/483-45-97-es telefonszámon, 
e-mail-ben a nemet--csaba@freemail.
hu címen, illetve személyesen 2015. 
október 27-én, kedden 18 órakor a Mű-
velődési Házban tartandó megbeszélé-
sen. A helyek betöltése a jelentkezési 
sorrend alapján történik. 

Németh Csaba

Sportsiker

1971-ben született Marton Endre 
volt tápiógyörgyei falubelink, aki a 40 
év felettiek súlyemelő világbajnoksá-
gán (2015. szeptemberében, Finnor-
szágban) 1. helyezést ért el. Gratulá-
lunk kiemelkedő teljesítményéhez!

Eredménye: Marton Endre, M40/85 
kg, Sz: 110 kg, L: 140 kg, Ö: 250 kg, 
I. hely.

forrás: masters.mssz.hu

ELADÓ! 
Eladó ingatlan

Tápiógyörgyén a
Wesselényi u. 8. 

szám alatt.
Irányár: 6 milió Ft.

Érdeklődni:
Molnár János
+ 87/ 414-420



Közélet

2015. augusztus 29-én sok éves ha-
gyományt élesztettünk újjá. Ismételten 
megrendezésre került a tápiógyörgyei Civil 
Szervezetek Napja. Ez az esemény régeb-
ben Egyesületek Napjaként volt méltán 
népszerű és ismert alkalom községünk éle-
tében. Akoriban minden évben megrendez-
ték, a faluban működő egyesületek közös 
szervezésében. Az eseményen a résztve-
vő közösségek a saját székhelyeiken látták 
vendégül egymást és játékos feladványok-
kal, közös programokkal színesítették az e 
napi együttlétet.

Idén az Önkormányzat eltökélt szándé-
ka volt, hogy a rendezvényt újraélessze és 
ismét tartalommal töltse meg. A lebonyolí-
táshoz szükséges anyagi hátteret a Kép-
viselőtestület jóváhagyta, majd a szerve-
zési feladatokkal (ez évre) a Tápió Völgye 
Közhasznú Alapítványt (TVKA) bízta meg. 
Alapítványunk a Falunapi Futóverseny és 
a Községi Majális gyermek-programjainak 
rendezésében több éves tapasztalattal 
rendelkezett, ugyanakkor komoly megtisz-
teltetésnek vette a Képviselőtestület és a 
jelentkező 9 civil szervezet ebbéli bizalmát 
és támogatását. Az előkészületek során az 
a döntés született, hogy szakítsunk azzal 
a móddal, hogy az egyesületek a székhe-
lyeiken fogadják a társszervezeteket, mivel 
így éppen az a cél marad árván, hogy a 
rendezvény egy nagy közösségi megmoz-
dulás és együttlét lehessen. Így egyeztet-
ve a Polgármesteri Hivatallal, engedélyt 
kaptunk, hogy a községi strandfürdő terü-
letén rendezhessük meg az ünnepséget. 
Igen ünnepséget, mert bátran nevezhet-
jük annak, hiszen falunk egyesületei sok-
sok községi és állami ünnepségen részt 
vesznek és jelentős munkát vállalnak, 
mégis a hétköznapokon és a már említett 
ünnepnapokon is más formában történik a 
megemlékezés. Alapítványunk úgy gondol-
ta legyen ez a késő augusztusi nap olyan 
nap, amelyen nem a minden ember által 
ismert történésekre, történelmi tettekre em-

lékezünk, hanem magunkat, györgyei, de 
önkéntes szerveződéseinket, tenni akará-
sunkat, egész évben elvégzett munkánkat 
és legfőképpen magunkat ünnepeljük. És 
tegyük mindezt azokkal az emberekkel, 
akik a saját egyesületükben, szervezetük-
ben ugyanígy cselekszenek. Magukért, 
másokért, az idősekért, az ifjúságért és Tá-
piógyörgyéért!

Így aztán augusztus 29-én reggel, a 
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egye-
sülete, Tápiógyörgyei Polgárőrség, Tápió-
györgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület, Tápió-
györgyei Község Sportkör, Tápiógyörgyei 
Asztalitenisz Sport Klub, Tápiógyörgyei 
Horgász Egyesület, Torockó Baráti Társa-
ság, Tápió Lövész Sport Klub, Tápió Völ-
gye Közhasznú Alapítvány tagjai, segítői 
és meghívott vendégei a strand területén 
összegyűltek. Minden szervezet választott 
magának egy területet, vagy tábori házat, 
ahol berendezte a „főhadiszállását”. Voltak 
akik játékos ügyességi feladványokkal, vol-
tak akik az elmét megtornásztató szellemi 
kérdésekkel készültek. A helyszín elfog-
lalása után Varró István polgármester és 
Molnár Zoltán az TVKA kuratóriumi elnöke 
köszöntötte a résztvevőket és megnyitot-
ták a rendezvényt. Ezt követően a mini-
mum 5, maximum 10 fős csapatok átvet-
ték menetleveleiket és elkezdődött a nagy 
körverseny. Volt egyesület, aki a játékban 
nem vett részt, de jelenétével is jelezte, a 
kezdeményezés fontosságát. Ők remek és 
pártatlan szurkolóknak bizonyultak. A csa-
patok állomásról, állomásra járva vidám és 

izgalmas perceket éltek át egy-egy felad-
vány megoldása során. Eközben minden 
egyes egyesület pontozta a versenyző 
csapatokat, úgy, hogy a különítmények, a 
saját egyesületüknél nem versenyeztek. 
Ez a délelőtt, a remek időjárás mellett iga-
zi népünnepély volt, ahol a csapatok és a 
feladványt adó egyesületek tagjai az állo-
másokon megállva beszélgettek, az ilyen-
kor megszokott vicces mondatokkal és sok 
nevetéssel töltötték meg az amúgy is kelle-

mes hangulatú pillanatokat.
Délt követően a versenyzők már végez-

tek is a feladványokkal. Amíg a zsűri visz-
szavonult az eredményeket összesíteni, 
addig a Baráti Kör közreműködésével ké-
szült finom pörkölt és a Györgyey Kastély 
Étterem által felajánlott köret közös elfo-
gyasztásával töltöttük az időt.

Már ebéd közben elindult az anekdotá-
zás, a délelőtti verseny pillanatokról. Több 
formában és nézőpontból meghallgattuk 
egymás történeteit. Ki hogy látta, miként 
élte meg. Az ebéd utáni sütemény és ká-
vét követően már mindenki összegyűlt az 
eredményhirdetésre. E napon a legtöbb 
pontot a Tápió Völgye Közhasznú Alapít-
vány csapata gyűjtötte be, őket követte 
Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület, 
majd szorosan a nyomukban a Tápiógyör-
gyei Asztalitenisz Sport Klub végzett. A 
jelképes ajándékátadást követően Polgár-
mester Úr röviden sikeresnek értékelte a 
nap eddigi eseményeit és további kellemes 
együtt-időtöltést kívánt mindenkinek. 

Számunkra szervezőknek jó volt látni, 
hogy az esemény hivatalos részét köve-
tően sem indult haza mindenki rögtön, ha-
nem a célnak és a terveknek megfelelően 
együtt maradt. Elindult a népvándorlás. Az 
egyesületek egymás tagjait asztalukhoz 
invitálták. Volt mód és lehetőség egymás 
által készített sütemények, pálinkák, éte-
lek-italok kóstolására, kötetlen baráti be-
szélgetésre. Ennél jobb bizonyíték nem is 
kell arra a természetes emberi igény meg-
létére, hogy kíváncsiak vagyunk egymásra. 
És ha megfelelő nyugodt környezetben, 
baráti légkörben tesszük ezt, akkor ez jó 
alapja lehet annak a minimális elvárás-
nak, hogy a Tápiógyörgyén működő és 
tevékenykedő civil szervezetek ismerjék 
egymást, tudjanak egymás nehézségeiről 
és eredményeiről és keresve találják meg 
azokat a közös pontokat, amelyekben szo-
rosabbra fűzhetik egymást segítő, támoga-
tó közös gyökereiket! 

TVKA Kuratóriuma

Civil szervezetek napja 2015-08-29
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TÜZIFA: tölgy és bükk hasítva, kályha készen 2700Ft/mázsa
DIÓSZÉN: 3800 kalóriás, 3500ft/mázsa, Fabrikett: 75ft/kg                                        
Kínálatunk:
Kerti szegély: 480ft/m, Zsalukő, térkő, betonoszlop, és minden más betonáru
Fa tetőanyag léctől a gerendáig, Kerámia cserép 160ft
Színes nemes vakolat: 600ft/m2, élvédők, hálók, ragasztók 
Vasanyag, zártszelvények, betonvasak, térhálók 
Szóródó áru (sóder, homok, kavics)
Zsákos anyag (beton, vakolat, padlopon, ragasztók, gipszes vakolat és glett)
További kínálatunkról telefonon érdeklődhet. Kiszállítunk darus, billenőplatós 
teherautókkal.
Tápiógyörgye, Táncsics M. út 62. szám alatti telepünkön. 
(Tápiószelei úton, közvetlenül a temető előtt.)

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk 

köszönetet mindazoknak, akik Édesanyánkat, Nagymamánkat, 
Dédimamánkat, 

Menkó Lászlóné
szül. Tóth Ilonát

(1933 - 2015)
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdal-

munkban osztoztak és vígasztaltak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Életem véget ért.

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Kovács Sándor
(1943 - 2015)

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

gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, 

bel- és külhoni barátoknak, iskerősöknek, jó 
szomszédoknak és mindazoknak, akik szeretett 
feleségemet, édesanyánkat, anyósunkat, nagy-

mamánkat, 

Kőszegi Lászlónét
(Vasas Klára, 1948 - 2015)

utolsó útjára elkísérték, sírjára a virágot elhe-
lyezték, fájdalmunkban osztoztak, vígasztaltak. 
Külön köszönet a szolnoki Hetényi kórház orvo-
sainak, ápolóinak lelkiismeretes munkájukért. 

Felkelt a hold, teli utat mutat,
Párát küld a virágokra, a Kedvesem sírhalmára

Pára, őrizd a sír virágát, Kedvesem hosszú 
álmát

Köszönettel a gyászoló Kőszegi család

20 éve hunyt el 
Varró István, néhai 
tanácselnökünk.

Az ő érdemei révén vált közsé-
günk a járás mintaadó és példaér-
tékű településévé, s akkor terem-
tődtek meg Tápiógyörgye nekünk 
máig élvezhető, komfortokat nyúj-
tó életfeltételei. Mi, akik mellette, 
vele élhettünk és reményekkel tel-
ve dolgozhattunk, nem feledhetjük 
ezt.

Emlékezzünk és gondoljunk Rá 
kegyelettel!

Nagy Zoltán
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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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FIGYELEM! ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
TÁPIÓSZŐLŐSÖN A FERZOL 

LEMEZMEGMUNKÁLÓ KFT.-NÉL!
• Szeretne egy dinamikusan fejlődő vállalat munkatársa lenni?
• Szeretne stabil, hosszú távú munkahelyet találni?
• Szeretne egy jó csapat tagja lenni?
• Szeretné képezni magát? 
• Szeretne karriert építeni?

A Ferzol Lemezmegmunkáló Kft. az alábbi munkaköröket kínálja:
• élhajlító, • hegesztő, • minőségellenőr, • gépbeállító lakatos, 
• porfestő, • targoncavezető, • betanított munkás, • műszaki 

értékesítő, • műszakvezető, • csomagolás tervező
Amit kínálunk: - akár havi 150.000 Ft-os nettó fizetés fizikai 

munkakörök esetén
- hosszú távú stabil munkalehetőség

- szervezett munkába járás biztosítása
- munkavállaló barát béren kívüli juttatási rendszer

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését és nem tud 
eljönni a toborzónapra, kérjük küldje el önéletrajzát a megpá-

lyázott pozíció megjelölésével.
Jelentkezés: Márkusné Ritánál (06-53/585-080 telefon-
számon, vagy markusne.rita@ferzol.hu e-mail címen, 

vagy levélben az alábbi címen: Ferzol  Kft. Tápiószőlős, 
Ceglédi út 15. (munkaügyi osztály).További információk: 

www.ferzol.hu.
Toborzónapot tartunk

2015. október 27-én 15:30 órakor
Helyszín: Tápiógyörgyei Községi Művelődési Ház, 

Tápiógyörgye Deák Ferenc utca 2-4.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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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.
A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

Véget ért az ünnepi év, amelyet ta-
vasszal Tápiógyörgyén, ősszel svájci 
testvérvárosunk, Wünnewil-Flamatt 
vendégváró gondoskodása mellett, az 
emlékek és a jubileumi év mindnyá-
junkat lelkesítő érzeményei által a ba-
rátság megható gesztusaitól kísérten 
élhettünk meg.

Önkormányzataink, a kapcsolatot 
gondozó egyesületek, az intézmé-
nyek vezetői, s e kapcsolat lelkes civil 
munkásai és ápolói mind részesei le-
hettek az ünnepi események sorának, 
amelyek a díszes külsőségek és a 
kulináris élvezetek mellett a jubileumi 
méltatásoknak, a szavak válogatottan 

őszinte erejének, a múltidéző emléke-
zéseknek, a diplomáciai képviseletek 
legmagasabb szintjeire emelt elismerő 
gesztusainak, s a közös kirándulások 
felejthetetlen emlékeinek kíséretében 
zajlottak.

Az iskola előtti parkban lévő kerti pad 
nálunk, s a Kutas László szobrászmű-
vész által készített bronz relief baráta-
inknál emlékezteti az elmúlt két évtized 
barátságára településeink lakóit. Ezek 
az ajándékok csupán jelképes adalé-
kai mindannak a lelki gazdagodásnak, 
amelyet mindkét oldalon oly sokszor 
hangoztatunk, s amelyekről az ünnepi 
szónokok ékesen szóltak.

Az ünnepi beszédeket az esemé-
nyek képi és filmfelvételeivel együtt 
reprezentatív kiadványok őrzik és üze-
nik majd a jövőnek.

A Svájci Alap által kiírt pályázat több-
szörösen nyertes önkormányzata let-
tünk, s ennek köszönhetően minden 
ünnepi rendezvényünk igényesen és 
gazdag tartalmisággal volt megélhető. 
Hálás köszönet a pályázat értő és gon-
dos kezeléséért, amely sok figyelmet 
és energiát követelt.

Varró István polgármester józan el-
kötelezettsége és készségei, a község 
infrastruktúrája, egyesületi tagságunk 
támogató szorgalma alkalmassá tett 
minket arra, hogy ez ünnep kapcsán – 
a két évtized falunkat gazdagító mivol-
ta mellett – a budapesti nagykövetségi 
rezidencián 200 diplomata előtt -és 
által kapjunk elismerő ünneplést a két 
ország kapcsolatában betöltött példa-
mutató szerepünkért Svájc magyaror-
szági nagykövetétől.

S mint 20 éve mindig, most is jó hí-
rünket öregbítette a wünnewili őszi vá-
sár, amelyen 56 fős györgyei küldött-
ség vett részt, s ahol szakácsaik 500 
adag pörköltje (Komlósné Terike és 
párja), cukrászaink minden süteménye 
(Bálint család) hamar elfogyott, miként 
boraink, fűszereink is.

A vásári forgatagból kiszakított ze-
nés ünnepi hangulat felemelő perce-
iben adta át Varró István polgármes-
ter falunk ajándékát Doris Bucheli 
polgármester asszonynak. A vásárt 
megelőző estén az iskola feldíszített 
színháztermében rendeztek barátaink 
felejthetetlen ünnepi estet – különös 
vacsorasorral és kultúrműsorral -, ahol 
nagykövetségünk berni követtanácso-
sa és a freiburgi kanton elnöke is tisz-
teletét tette, s kapcsolatunkat meleg 
szavakkal méltatta.

Több mint száz wünnewil-flamatti 
barátunk volt velünk a meghatottság 
és a baráti érzések túláradó szerete-
tével köszöntve a közös emlékeket és 
üzenve a folytatás reményeit.

Miközben e sorokat írom, újabb ka-
mion érkezett, rajta a falunk biztonsá-
gát garantálni tudó tűzoltó kocsival, és 
sok, az intézményeinket komfortosító  
berendezéssel. Köszönet Sinka Gá-
bor tűzoltó parancsnok kapcsolatépítő 
szorgalmának.

Nagy Zoltán, a Wünnewil-Flamatt 
Egyesület elnöke

20 éves a svájci kapcsolatunk


