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2. 
A Tápió menti festők 2016-os tápiógyörgyei biennáléjáról
„ …ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj

s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály:
annak mit rejt a térkép? gyárat s vad laktanyát,

de nekem szöcskét, ökröt, tornyot, szelid tanyát.”

A kétévenként Tápiógyörgyén megrendezett kép-
zőművészeti kiállításon önmagukat és a mindennapi 
munka, kötelezettség mellett végzett művészi tevé-
kenységüket megmutató művészeknek, alkotóknak 
ennél sokkal többet jelent ez a táj, ez az egyhangú-
an sík, de hagyományaiban, szokásaikban nagyon 
is gazdag terület. Többet jelent egy tájegységnél, 
- itt a Duna-Tisza közén. Jelenti azt a Tápió menti 
zsombékos tájat, azt a repcés, napraforgós hatalmas 
sárga táblákat, a zöldellő kukorica végelláthatatlan 
határt, az aratásra váró ringó táblákat s benne a sorjá-
zó, egyre mutatósabb házakkal gyarapodó községek 
egymásutánját. Mindazt, amiért érdemes leszúrni a 
festő állványt, amiért késztetést érez az alkotó a táj 
megörökítésére, gondolatainak, érzelmeinek lefesté-
sére, megfogalmazására. Az eddigi sikeres biennálék 
megrendezése, a kiállított művek igényessége, mo-
tívumai, a képek színvilága, a tematikája arra bizo-
nyosság, hogy ez a kis tájegység sok-sok nemes tö-
rekvést, küzdelmet vívott évszázadokon keresztül a 
fennmaradásért, bizonyítja a benne élők vitalitását, 

élni akarását, életkedvét, most ebben a történelmileg 
nehéz időkben is optimizmusát. És ha arra gondolok, 
hogy mi az erő, amely ezeket a Szent Anna-i kiállí-
tások egymás utánját biztosítani tudja, akkor feltét-
lenül a szeretetre kell gondolnom. Arra a szeretetre, 
amire Márai Sándor is gondol: „… A szeretetnek 
nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, 
mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban 
közölni, ha kimondják, már hazugság. A szeretetben 
csak élni lehet, mint a fényben, vagy a levegőben. 
Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak a hő-
ben, a fényben, a levegőben és a szeretetben.”

Köszönet illeti a község polgármesterét a 
biennálé anyagának összegyűjtéséhez majd vissza 
szállításához nyújtott anyagi, erkölcsi támogatásáért, 
egyáltalan a két évenkénti kiállítás ügyének megértő 
figyelemmel kiséréséért. Mai viszonyaink között ez 
példaadás. Köszönet Móricz József kulturális mene-
dzsernek a biennálé anyagának, kis katalógusának 
gondozásáért, szerkesztéséért. Patai József nélkül 
ezek a kiállítások nem tudnának zökkenőmentesen 
megvalósulni, hiszen a rendezés technikai részét 
nagy szakmai hozzáértéssel, rutinnal végzi - önzet-
lenül.

Bihari József

Tüdőszűrés
   Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

2016. 08. 11-től 08. 16-ig tüdőszűrést tartunk.
Hétfő: 8 - 18,
Kedd: 8 - 18,
Szerda: -,
Csütörtök: 8 - 18,
Péntek: 8 - 18.

Tüdőszűrés helye: Zeneiskola.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott 
vizsgálat.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak éven-
te egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves 
kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizs-
gálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP 
által országosan elrendelt összeg. A befizetés a 
szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-
18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szüksé-
ges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél 
idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény 
ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdő-

betegség időben történő felismerésére.
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi iga-
zolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző 

évi tüdőszűrő igazolást.

Gratulálunk

Szőcs Ferenc nyerte a torockói polgár-
mesteri választásokat. A györgyei falunapon 
megismerkedhetünk vele és 8 tanácsosával.

A Torockói falunap 2016. augusztus 6-án 
lesz, ahová minden érdeklődőt szeretettel 
vár Torockó vezetése.

Szerkesztőség



A Torockó Baráti Társaság 
2016. május 13-16. között au-
tóbuszos kirándulást szervezett 
a csíksomlyói búcsúba. Az uta-
zás kiemelt célja az erdélyi ma-
gyarság évi rendszerességgel 
megtartott, legnagyobb egyhá-
zi és kulturális rendezvényének 
meglátogatása volt. Az említett 
cél népszerűségét mutatja, hogy 
a kirándulásra jelentkezők kez-
deti létszáma bőven meghaladta 
az autóbusz üléseinek számát. 
A tápiógyörgyeiek mellett szép 
számmal voltak Tápiószőlősről, 
de jöttek Jászboldogházáról, Far-
mosról, Nagykátáról és Szolnok-
ról is néhányan.  

A pünkösdi búcsú története 
1444-ig nyúlik vissza, amikor 
IV. Jenő pápa körlevélben kérte 
a híveket, hogy legyenek a fe-
rences rend segítségére a csík-
somlyói templom felépítésben. 
Az elvégzett munkáért cserébe az 
egyházfő búcsút engedélyezett. 
A búcsújárás másik hagyománya 
az erdélyi katolikusok emlékeze-
tében egy legendás csatával függ 
össze, amikor is 1567-ben János 
Zsigmond erdélyi fejedelem Csík, 
Gyergyó és Kászon katolikus la-
kosságát erőszakkal akarta volna 
unitárius hitre téríteni. A legen-
da szerint 1567 Pünkösd szom-
batján a Tolvajos-tetőn lezajlott 
ütközetben állították meg a fel-
fegyverzett székelyek a fejedelmi 
sereget, miközben a csíksomlyói 
templomban maradt asszonyok, 
gyermekek és öregek a Szűzanya 
közbenjárását kérték a győzelem-
hez. S bár az unitáriusok vitatják 

az utóbb elmondottak történelmi 
hátterét, a búcsújárás az óta rend-
szeresen zajlik a katolikus szé-
kelység körében, mely 1990-től 
kezdődően napjainkra az összma-
gyarság legnagyobb keresztény 
eseményévé vált, ahová vallási 
hovatartozástól függetlenül a vi-
lág különböző tájairól százezrek 
zarándokolnak el minden év pün-
kösdi hétvégéjének során. 

A tápiógyörgyei kirándulócso-
port tagjai az utazás első pénteki 
napján rövid látogatást tettek Tor-
da városában, ahol a történelmi 
emlékek megtekintése mellett a 
Jósika Miklós Elméleti Líceum 
számára adtak át értékes tanszer-
adományt. A csoport szálláshelye 
a Csíksomlyótól 20 km-re talál-
ható Szentegyházán volt, ahon-
nan a következő napok prog-
ramjait csillagtúrák formájában 
bonyolították le. A második nap 
a búcsú meglátogatásával telt, 
amely különleges érzést jelentett 
minden kiránduló számára. Már a 
reggeli órákban, az autóbusz ab-
lakából is kivételes látványt nyúj-
tott a környékbeli településekről 
keresztaljak formájában megin-
dult emberáradat, amely az egy-
házi jelképek mellett magyar és 
székely zászlók sokaságával vo-
nult nem ritkán több tíz km távol-
ságból a szent helyre. A hosszú 
gyaloglással járó fáradtságot nem 
sokkal később az alföldi tájhoz 
szokott Tápió-vidékiek is megta-
pasztalhatták, amikor az autóbusz 
parkolótól hét km távolságra lévő 
helyszínre, Csíkszereda városán 
keresztül két lábon elindultak. Az 

óriási és egyre növekvő nép-
sokaság, a hegynek felfelé tartó 
kisebb és nagyobb emelkedők 
megpróbáltatásai természetesen 
kivették az erőt az egyébként sem 
fiatal társaságból. A Somlyó hegy 
oldalába felérkezve azonban nem 
mindennapi látvány fogadta a da-
rabjaira szakadt csoportot. A több 
százezres végeláthatatlan tömeg, 
a népviseletek és hagyományőr-
zők gyönyörű pompája, a piros-
fehér-zöld nemzeti színű lobo-
gók, na és a fantasztikusan szép 
hegyvidéki táj, már önmagában 
is óriási élményt jelentett min-
den idelátogatónak. A szent mise 
alatt sokan a fűben ülve, mások 
végig állva hallgatták és énekel-
ték az imákat, amelyek a római 
katolikus egyházi szertartásrend-
nek megfelelően, annak rendje és 
módja szerint zajlottak. A búcsú 
talán legszebb pillanatai akkor 
következtek el, amikor az egy-
házi kórus vezetésével a tisztá-
son egybegyűlt tömeg is énekelni 
kezdte a legfontosabb nemzeti 
imáinkat: a Himnuszt és a Szé-
kely Himnuszt. Többek megnyi-
latkozása szerint, túlzás nélkül 
állítható, hogy aki ott volt soha 
nem felejti és bánja meg ezeket 
a perceket. Ezek után a hegyről 
levezető újabb gyalogtúra már a 
beteljesült álom jóleső érzésével 
telt. A látvány és a helyszínen 
hallottak a sok megpróbáltatásért 
nem csak bőséges kárpótlást, de 
különleges élményt is adtak min-
den jelenlévő számára. 

A búcsút követő harmadik nap 
újabb kirándulással telt, ezúttal 
a festői szépségű Gyilkos-tó és 
Békási-szoros felkeresése sze-
repelt a programban. Útközben 
Csíkszentdomokoson tett a tár-
saság rövid kitérőt, ahol Márton 
Áron püspök emlékmúzeumát 
tekintették meg az érdeklődők. A 
nap végeztével a 150 tagú szent-
egyházi gyermekkórus adott az 
otthoni művelődési házban feled-
hetetlen koncertet, amely méltó 
dísze és koronája volt az ünnepi 
hétvégének. Végül a negyedik 
nap során, a korondi kirakodóvá-
sár kínált lehetőséget arra, hogy 
ne csak jóleső fáradtsággal, de 
ajándékokkal felpakolva térhes-
sen haza a kirándulók élmények-
kel gazdagodott csapata.

Németh Csaba

3.
A csíksomlyói búcsúban jártunk



4. 
Nyílt levél a Magyar Tudományos Akadémia elnökének

Kedves Elnök Úr! „ Mindennek megvan a rendelt ideje.”
2016. márciusában jelent meg a Balassi Intézet és a 

Római Magyar Akadémia kiadásában: Magyarország és a 
Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920 – 2015 című könyv 
Fejérdy András szerkesztésében. A könyvet olvasásra meg-
kaptam Platthy Iván volt c. egyházügyi államtitkártól, s így 
részletesen, pontosan nyomon követhettem azt a rendkívül 
bonyolult diplomáciai erőfeszítést, ellentmondásokat, ne-
hézségeket, amelyek a Vatikán és a magyar állam közötti 
kapcsolatok alakulását jellemezték. Ennek a könyvnek elol-
vasása késztetett arra, hogy 2014. július 15-én kelt levelére 
válaszoljak.

Az első világháború elvesztése, forradalmak kitörése, a 
Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása, a trianoni békeszer-
ződés munkálatai, kormányválságok nem kedveztek a va-
tikáni diplomáciai kapcsolatoknak. Hosszú külügyi munka 
során 1920. február 27-én Gaspari bíboros levélben beje-
lentette, hogy Őszentsége a helyzet alakulását alkalmasnak 
tartja arra, hogy a diplomáciai kapcsolatot megteremtsék, 
- oly módon, hogy Magyarországon Apostoli Nunciatura 
felállítását kezdeményezi és nunciusnak Mons. Lorenzo 
Schioppát nevezi ki. Az események a történelmi szorítás-
ban gyorsan követik egymást, - Horthy Miklós kormány-
zó 1920. március 26-án megadta az agrément-t Schioppa 
nunciusnak. Csernoch János bíboros, hercegprímás minden 
előkészületet megtett a nuncius fogadására. 1920.október 
6-án délután 5 órakor nyújtotta át megbízó levelét a Várban 
a kormányzónak. Nagy ünnepséget és meleg fogadtatást 
rendeztek tiszteletére. A nunciusra a szétszabdalt trianoni 
egyházmegyék ügyében, a püspöki hűségeskü megfogal-
mazásában, új püspökök kinevezése tárgyában, a görög 
katolikusok helyzetének rendezésében számtalan feladat 
várt. S mindezt a két fél egyetértésében sikerült rendezniök. 
1930. március 20-án akkreditálták Angelo Rottát a budapes-
ti apostoli nunciatura élére, akkor, amikor Eugenio Pacelli 
vatikáni államtitkárrá lépett elő. „ Angelo Rottának – akár-
csak későbbi jobbkezének, Mons. Verolinonak – abban a 
kivételes helyzetben volt része, hogy szemtanúja lett annak, 
ahogyan Magyarország két egyforma, de ellentétes előjelű 
diktatúra áldozatává vált: előbb a nácibarát nyilasoké, majd 
a kommunistáké.”  Angelo Rottának rendkívül fontos és 
sokoldalú tevékenysége volt abban, hogy Pacelli bíboros 
útját az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusra előkészítse, 
mert a kongresszus nem csak vallási rendezvény volt, de 
egyúttal erőpróbája a katolikus egyház és a Harmadik Biro-
dalom közötti kapcsolatoknak. A kongresszus sikeresen le-
zajlott, de közben a németek 1939. szeptember 1-jén megtá-
madták Lengyelországot és Serédi Jusztinián hercegprímás 
és néhány protestáns püspök felsőházi tiltakozása ellenére 
megszavazták a második zsidótörvényt. Pacelli bíboros XII. 
Piusz pápaként levelet intézett a zsidókkal szembeni egyre 
kegyetlenebb bánásmód miatt Horthy kormányzóhoz és a 
kormányzó levélben biztosította a pápát,- mindent meg fog 
tenni „annak érdekében, hogy a keresztény emberi értékek-
ből fakadó kívánalmaknak érvényt szerezzen Magyarorszá-
gon.” 1944. szeptemberében a Vörös Hadsereg átlépte Ma-
gyarország határát. Szeptember 19-én Horthy kormányzó 
német nyelvű levelet írt a pápának, melyben sajnálatának 
és egyet nem értésének adott hangot amiatt, amit a magyar 
zsidókkal tettek, és a Szentszék védelmébe ajánlotta a ma-
gyar nemzet jövőbeli sorsát. Rotta és helyettese tárgyalt 
Szálasival, Hindy tábornokkal majd 1945. február 3-án a 

Dísz térről lementek a Vár pincéjébe Pfeffer Wildenbruch 
SS tábornokhoz tárgyalni, - eredménytelenül. Közben az 
oroszok 1945. január 18-án a nunciatúra épületét porrá 
bombázták. A nuncius és helyettese megbízottak útján több 
tíz ezer menlevelet gyártott és semleges diplomaták útján 
biztosított magyar zsidóknak és üldözötteknek. „ Amikor 
az orosz hadsereg 1945. elején bevonult Budapestre, 125 
ezer magyar zsidó túlélőt talált. Ez volt Európa legnagyobb 
túlélő közössége. Nem maradtak volna életben a semleges 
államok diplomatái nélkül.”

1945. április 4-én Angelo Rottával és helyettesével 
Verolinoval közölték a szovjetek, hogy personae non 
gratae-ként negyvennyolc órán belül hagyják el Budapes-
tet, ez a döntés született a Szövetséges Ellenőrző Bizottság-
nál. Nem kívánatos személyek voltak az oroszok számára. 
Április 6-án mindkét vatikáni diplomata, levéltári adatok 
szerint körülbelül negyvenezer ember megmentője,- el-
hagyta az Angolkisasszonyok rendházát és felszálltak egy 
Bukarestbe tartó személyvonat harmadosztályú kocsijába, 
ahol öt napon, öt éjszakán át vagonjuk fa padjain aludtak. 
Célba érés előtt a vonatot eltérítették Bulgária irányába és 
egészen ilyen körülmények között utaztak a török határig. 
Ott a török hatóságokat nem értesítették a vonat érkezéséről 
és egy napot álltak, míg végül megkapták az engedélyt a 
leszállásra. 1945. április 11 és június 9-e között Isztambul-
ban maradtak keresve a megoldást a Rómába való eljutásra. 
Felszálltak egy angol hajóra, amely francia hadifoglyokat 
szállított Odesszából Marseilles-be. A hajó nem kötött ki, 
visszafordult, hogy egy indiai hadosztályt vegyen fel. Sok 
megpróbáltatás után egy olasz torpedóromboló elvitte őket 
Civitavecchiába s onnan 1945. július 20-án érkeztek meg 
Rómába. Magyarországon elkezdődött a vallásüldözés, 
Mindszenty bíboros letartóztatása perbe fogása, a férfi és 
női szerzetesrendek feloszlatása, a hittan fakultatív oktatá-
sa, egyházi vagyonok elvétele, államosítása és a Vatikánnal 
való kapcsolat megszűntetése. Az Állami Egyházügyi Hi-
vatal intézte a legfontosabb ügyeket, természetesen a köz-
ponti bizottság intenciói alapján. A vallással szembeni ellen-
állást enyhítette az 1962-ben megnyitott II. Vatikáni Zsinat, 
amelyen számtalan magyar főpap konstruktívan részt vett. 
A magyar politikai konszolidációt legfrappánsabban jelzi: 
Kádár János a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára 
1977. július 9-én látogatást tett a Vatikánban, fogadta VI. 
Pál pápa és kommunikét adott Őszentségével való tárgya-
lásról, a Szentszéki fogadásról. A diplomáciai tárgyalások 
komoly szinten folytak, amelynek legeredményesebb mun-
kása Agostino Casaroli bíboros, vatikáni államtitkár volt. A 
magyar állam hosszú évek elzárkózása után hajlandóságot 
mutatott a diplomáciai kapcsolatok rendezésére és az egy-
házzal való együttműködésre. Évek hosszú során szó esett 
II. János Pál pápa magyarországi meghívásáról, miután 
több földrészt bejárt már addig.

1988. augusztus 20-án Paskai László bíboros, eszter-
gomi érsek bejelentette II. János Pál pápa magyarországi 
meghívását. 1990. január 18-án magán kihallgatáson fogad-
ta a pápa Horn Gyula külügyminisztert, aki magával vitte 
Németh Miklós miniszterelnök hivatalos meghívó levelét. 
1990. február 9-én megtörtént a diplomáciai kapcsolatok 
felvétele a Szentszék és Magyarország között. A hivatalos 
egyezményt Casaroli bíboros államtitkár és Németh Miklós 
miniszterelnök írták alá. Angelo Acerbi érsek a Szentszék, 
Keresztes Sándor kereszténydemokrata képviselő lettek 



5.a nagykövetek. Elhárult minden akadálya annak, hogy II. Já-
nos Pál pápa magyarországi látogatása megvalósuljon. Ab-
ban, hogy ez ilyen gyorsasággal tudott létre jönni nagy része 
van: Németh Miklósnak, Antall Józsefnek, Szűrös Mátyás-
nak, Glatz Ferencnek, Horn Gyulának, Kulcsár Kálmánnak, 
Kiss Elemérnek, Kovács Lászlónak, Pusztai Ferencnek, 
Platthy Ivánnak.

1991. augusztus 16-án ünnepélyes fogadással II. János 
Pál pápa megérkezett hazánkba és felejthetetlen, történelmi 
napokat írt a magyar történelembe kedvességével, szívélyes-
ségével, fáradhatatlanságával és pápai áldást osztogató láto-
gatásaival.

Ellátogatott a Magyar Tudományos Akadémiára is, ahol 
a közéleti nagyságok mellett találkozott a magyar tudomány 
legjobb képviselőivel, akadémikusokkal. Kosáry Domokos 
elnök úr olyan latin nyelvű köszöntőt mondott, amire II. 
János Pál pápa latin nyelvű, improvizált választ mondott. 
Az akadémiai találkozó felejthetetlen élményt, emléket, el-
ismerést, megbecsülést jelentett a magyar tudósoknak, az 

akadémiának, mint közintézménynek. Az akkor készült 
fotókat elnök úr lányától megkaptam, miután csak az aka-
démiai fotós vehetett részt a nem mindennapi eseményen. 
Erre gondoltam, amikor II. János Pál pápa szentté avatásá-
nak ünnepére védnökség vállalására kértem fel Önt,  s ame-
lyet olyan kétszer kettő négy határozottsággal visszautasított, 
mondván, hogy az akadémia olyan közintézmény, amely-
nek elnökeként hitéleti tevékenységhez nem tud védnöksé-
get vállalni. Örömemre Vizi E. Szilveszter akadémikus, volt 
akadémiai elnök szívesen vállalta. Engem mindig meghat a 
négyes metró II. János Pál pápa állomásán a megafon hang-
ja, amely az egyháztörténelem egyik legnagyobb alakjá-
nak emlékét tudatja, idézi naponta ezrekkel, tízezrekkel öt, 
tíz percenként. Akik ebben döntöttek: nem matematikusok 
voltak, - szerencsére. Neve, tevékenysége, áldott alakja fenn 
marad akkor is, amikor már senki nem tudja, hogy 2014-ben 
ki volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

Bihari József

Sokat hallottam az internet egész világot átfogó ha-
talmáról, de a valóságban csak akkor éltem át, amikor 
világgá kürtölte, hogy a pokoltanyai „légyszaros „-t vé-
detté nyilvánította Tápiógyörgye község önkormány-
zata. A világ minden tájáról jöttek a kérdések: „mi az 
a légyszaros bolt helység, amelyet védetté kellett nyil-
vánítania a község vezetésének?” Először magyarázni 
kellett, hogy nem helységről, hanem helyiségről van 
szó, - ilyen értelemben hibás a rendelet alkotás. Má-
sodszor meg tapasztalatom szerint hibás a „a légysza-
ros” jelző, mert körülbelül húsz éven át volt sok-sok 
alkalmam megtapasztalni az egykori uradalmi épület-
ben működő bolt, vendéglő, kocsma vendégszeretetét, 
tisztaságát, a kiszolgálás pedantériáját, a kifogástalan, 
friss kávé ízét, illatát, legalábbis akkor, amikor Varga 
Lászlóék voltak itt szolgálatban. Az asztalok tisztasá-
ga, télen a helyiség melegsége, Évike kedvessége biz-
tosíték volt arra, hogy a vadászat utáni beszélgetések 
színhelye lehetett ez a bolt-kocsma, ahol a mindennapi 
kenyeret is megkaphatta a környékbeli tanyák lakossá-
ga meg a legfontosabb, főzéshez szükséges anyagokat, 
kellékeket. Annyira megbízható volt ez a hely, hogy 
művészeket, tudósokat, közéleti embereket az év bár-
milyen időszakában meghívhattunk vadásztársaimmal 
pihenésre, kikapcsolódásra, a vadászati élmények fel-

idézésére. Kapásból néhány név, - igazolásul: Szénási 
Géza legfőbb ügyész, Somogyi József szobrászmű-
vész, főiskolai rektor, Bánffy György színész, Farkas 
Ádám, Csikszentmihályi Róbert szobrászművészek, 
Hajdú László festőművész, Hacki Tamás füttyművész, 
Dr Vámos Imre egyetemi tanár, Dr Dénes József kli-
nika igazgató, Dr Szivós István olimpikon, Dr Csontai 
Gusztáv egyetemi docens.  Nagyon rozoga állapotban 
van ez az épület, nem tudom, hogy hogyan menthető 
meg, minden esetre az általam leírtak hozzá tartoznak 
az épület igaz történetéhez, a jobb napokat, vendége-
ket látott kis fogadóhoz. Ezzel tudott a tanya központi 
helye maradni, ha nem is annyi és olyan funkcióban, 
mint báró Kohner Adolf idejében, hisz termény csere, 
tej kimérés, gyűjtés folyt ebben az épületben.  A par-
cellázás következtében, Léderer Bernát 1000 holdon 
való gazdálkodása idején egyre kisebb lett az épület 
körüli történések jelentősége, a Györgyére való betele-
pülés következtében nyerte el azt a funkcióját, amely-
ről az előzőekben írtam. Gedei József, Szabó Sándor, 
Kornyík János történéseinek emléke is egyre távolabb 
kerül, bár néhány esemény felejthetetlenül rögzült 
bennem. Ezen kis írás is tisztelgés ezek felett.

Bihari József (Fotó: Megyes László)

Felrobbant a facebook a „légyszaros” pokoltanyai 
bolt védetté nyilvánításától
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Tápiógyörgyén immár hagyománnyá vált,hogy a Csa-
lád-és Gyermekjóléti Szolgálat nyári 5napos tábort szer-
vezett a rászoruló 6-12 éves gyermekeknek.  A tábor alap 
helyszíne a Faluház volt, minden reggel itt gyülekeztek a 
gyermekek. Nagyon jó hangulatban telt a hetünk, több iz-
galmas programot találtunk ki nekik. 

A tábor kivitelezéséhez sok segítséget kaptunk a Kas-
télykert Óvodától, az Általános Iskolától illetve az Önkor-
mányzattól.

A gyermekek programjait hosszas tervezés után végle-
gesítettük, próbáltunk minél aktívabb programokat kitalálni 
számukra.

Hétfői napon délelőtt 9 órakor volt a gyülekező a Falu-
házban. A gyermekek izgalommal éreztek, voltak ismerő-
sök, de azért akadt kevésbé ismert gyermek is a csoportban. 
Az első délelőtt az ismerkedés illetve az „Én-napló” készí-
téssel telt, délután Vidra Zsuzsanna szorgos segítségével 
kimentünk a téglagyári tóhoz. Zsuzsa néni több érdekes 
feladattal, játékkal készült a gyermekeknek, béka-kvíz, ma-
darak figyelése a kilátóból illetve a mozgásra is hangsúlyt 
fektettünk a fogó játékokkal.

Keddi napon véleményem szerint még nagyobb volt az 
izgalom a gyermekekben s felnőttekben egyaránt, ugyanis 
a tápiószelei Növényi Diverzitási Központba látogattunk el 
kerékpárral. Minden gyermek nagyon ügyesen végig teker-
te a távot, nagyon élvezték a közös tekerést. A Központba 
Rédei-Pomázi Péter vezetett minket végig, megtekinthettük 
a Pannon  Magbankot. A gyermekeknek Péter bácsi kérdé-
seket tett fel, aki jól válaszolt kapott egy pecsétet a kezére. A 
táborozók  nagyon figyeltek, egymás ellen versengve, hogy 
kinek lesz több pecsétje. A Magbank megtekintése után a 
ebéd következett, majd szabadon focizhattak, kipróbálhat-
ták az interaktív játszóházat, majd Péter bácsi megérkezett a 
meglepetéssel, ami íjászat volt. A gyermekek nagyon nagy 
örömmel fogadták, majdnem mindenki kipróbálta. Élmény 
dús nap volt, úgy gondolom,hogy mindenki élvezte.

Szerdai napon a Falumúzeumot tekintettük meg, ame-
lyet szintén nagy érdeklődéssel néztek meg. A csapatot 
ketté osztottuk, Molnárné Szabó Szilvi volt ezen a napon a 
fő segítőnk. Szilvi nénivel karkötőt készítettek, amit emlék-
ként meg is tarthattak. Délután a Tápiószelei Mentő Állo-
más egyik dolgozója Tószegi István elsősegély bemutatót 
tartott a Faluház előterében. A gyermekek erre is nagyon 
fogékonyak voltak, kíváncsian hallgatták Pista bácsi miket 
mond illetve hogyan mutatja be az újraélesztés lépéseit. A 
bemutató után maguk is kipróbálhatták, sikerülne-e nekik 
egy esetleges szívmasszázs vagy befújás. A bemutató után a 
játszótéren folytatódott a délután, ahol különféle csapatépítő 

játékokat játszottunk.
Csütörtöki napunkon az Általános Iskola biztosította a 

helyszínt a programokhoz. Délelőtt folyamán Sárosi Mari-
ann illetve Nagyné Barna Heni a gyermekek arcára a kért 
alakzatot festette illetve az élményeiket lerajzolták a gyer-
mekek. Az előző napi magyar meccs nagy hatással volt a 
gyermekekre, ugyanis mindenki arcán piros-fehér-zöld 
zászló díszelgett a nap folyamán. Délután a gyermekek 
legnagyobb örömükre a Nagykátai Rendőrkapitányság ki-
telepítette a KRESZ akadálypályáját, amelyet nagy öröm-
mel fogadtak. Mindenki részt vett ezen a programon is, 
1-2 gyermek többször is végigment a pályán, megfigyelve 
magát, hogy hibázik-e az adott körben.  Ezúton szeretném 
megköszönni a Nagykátai Kapitányságnak a kitelepülést, 
a gyermekeknek nagy örömet és még nagyobb élményt 
okozva. A biciklizés után a gyermekek a friss élményeiket 
papírra vetették illetve egy Ki mit tud verseny is zajlott. Sza-
badon bemutathattak bármit, amihez kedvük volt. Az ének-
lés volt a fő produkció, szebbnél szebb dalokat hallhattunk 
tőlük. Délután volt egy közös megbeszélés a pénteki nappal 
kapcsolatban. Megbeszéltük, hogy a strandon milyen sza-
bályokat kell nekik betartaniuk, mit kell magukkal hozni és 
hogy pontosan mi lesz a program.

Elérkezett az utolsó napunk. Mind a segítők mind a gyer-
mekek nagy-nagy izgalommal várták már ezt a napot. Reg-
gel 9 órakor volt gyülekező a strand bejárata előtt, majd a 
reggeli elfogyasztása előtt egy közös zumbával indítottuk a 
napunkat. Nagyon tetszett a gyermekeknek, élvezettel mo-
zogtak velünk. Ebéd után az Önkéntes Tűzoltók érkeztek 
meg a strandra egy bemutatóra. A gyermekek kipróbálhat-
ták, hogy elbírják-e a vízsugarat illetve a tűzoltók részéről is 
kezdődött egy közös locsolkodás. A gyermekek ezt nagyon 
élvezték, sorra szaladgáltak a víz alá. Köszönöm szépen a 
Tűzoltóknak ezt a feledhetetlen élményt. 

Szeretnék köszönetet mondani a Nyugdíjas klub tagja-
inak, hogy isteni finom palacsintával támogatták a péntek 

délutánunkat. A gyermekek nagyon örültek ennek a finom-
ságnak, az ő nevükben is nagyon szépen köszönjük!

A hét zárása a Falumúzeum udvarán egy kenyérlángos 
sütéssel végződött. Szeretnék köszönetet mondani Theiszné 
Kati néninek illetve Theisz Józsefnek a lángos sütésért. A 
gyermekek csillogó szemekkel figyelték ahogy Jóska bácsi 
kiveszi a kemencéből a kenyérlángost, utána pedig nagy 
szeretettel közösen elfogyasztottuk. A gyermekek ezután 
egy közös beszélgetés során elmondták, hogy kinek melyik 
program tetszett a legjobban.

Úgy gondolom, hogy a segítők illetve támogatók nélkül 
ez a hét nem tudott volna ennyire sikeres és színvonalas len-
ni. Szeretném őket külön kiemelni és még egyszer köszöne-
tet mondani Nekik.

Nyári élmények Tápiógyörgyén



Személyes részvétellel segített: Petényi Nándor Csaba, 
Nagyné Barna Henriett, Sárosi Mariann, Holyevácz Niko-

letta, Herczeg Csenge, Vidra Zsuzsanna, Molnárné Szabó 
Szilvia, Gál Szilvia, Bálint Boglárka, Bálint Zsófia, Juhász-
né Ulviczki Zsófia, Juhász Attila, Baliczki Richárd, Bálint-
né Balázs Ágnes, Mészáros Nikolett, Tószegi István, Sinka 
Gábor, Dömők Pál, Bálint Zoltán, Benedek Tamás, Megyes 
Attila, Theisz Józsefné, Theisz József, Jónásné Fehér Vero-
nika (Tündi)

Dologi, pénzbeli támogatással segített: Bálint Attila, Var-
ró László - Ozsvár Mariann, Varró István - Tápió-Kisker 
Kft., Kérdő Anita, Németh Zsolt, Bálintné Balázs Ágnes, 
Mediterrán Pékség, Tóth János (zöldség), Nagyné Barna 
Henriett (zöldség). 

Köszönjük az összefogást, a sok bíztatást és az azóta ka-
pott pozitív visszajelzéseket, Jövőre is várjuk a gyerekeket 
egy hét játékra, szórakozásra.

Bálint Tímea 
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– elhangzik az iskolai záróünnepségen 2016. június 18 án.
Tisztelt szülők, kartársaim, tanítványaink, 17 éve immár, 

hogy iskolánk a Dr. Varga József matematikus, iskolánk haj-
dani diákja által tett tehetséggondozó – ösztönző   elismerő 
alapítvány pénzjutalommal díjazza azokat a növendékeinket, 
akik a minden tanév májusában megrendezett felső tagoza-
tos matematikai versenyen a legjobb eredményeket érték el.

A 2015/16 -os tanév díjazottjait őszinte elismerésünktől 
kísérve kisérve ismertetem, s átadom pénzjutalmaikat. (átad-
ja….)

A tavalyelőtti tanévtől a Dr. Varga József tehetséggon-
dozó, ösztönző program újabb elismerési formával egészült 
ki. Az iskola aulájában a hajdani györgyei diák mecénás 
emléktábláján azon györgyei fiatal neve vésetik kőbe remé-
nyes példaként, s kap a záró ünnepély teljes közönsége előtt 
laudációval kísért emléklapot, aki eddigi életútjának kitartó 
szorgalma, emberi értékeinek mintaadó mozzanatai és ered-
ményei szerint diákjaink elé példaként állítható.

Minden második tanév záró ünnepélyén kapja meg ezt 
az elismerést az a valahai györgyei diák, aki a kuratórium 
döntése alapján tanulmányainak eredményei, életútja, köve-
tendő értéket mutató teljesítménye és életvitele alapján erre 
méltónak ítéltetik.

A második ilyen valahai diákunk, akit a kuratórium az 
oklevéllel kitüntetni és példaként elétek állítani kíván:

Dr. Csernus Réka,   aki 2000- ben állt itt iskolánk udvarán 
ballagó diákként az életbe indulva, s azóta kitartó akaratával, 
szorgalmával, erős hitével annak, hogy vágyai megvalósít-
hatók, tudatos küzdelmek árán olyan életpályát futott be, 
amelyet elétek állítani ezen ünnepélyes alkalommal pedagó-
gusi létünk szépséges lehetősége és talán üdvözítő feladata is. 
Csernus Réka   miután a tápiógyörgyei iskolában kiváló ered-
ményei, szerény és szeretetre méltó gyermeki ragaszkodása, 
szorgalma és együttműködési készségei révén nevelőinkben 
a pedagógiai hivatást megerősítő és vigasztaló emlékeit hagy-
ta, a szolnoki középiskolai éveket is kiváló tanulmányi ered-
ménnyel végezte el, majd a Semmelweiss Egyetem Ált. Or-
vostudományi karán szerzett orvosi diplomát. Egyetemi évei 
alatt az Egyetemi Szenátus tagja, a Hallgatói Önkormányzat 
általános alelnöke volt. Most az Országos Onkológiai Intézet 
radiológus szakorvosjelöltjeként dolgozik. Az elmúlt évek-
ben több hónapot Erasmus, ill. kutatói ösztöndíjjal Heidel-
bergben és Rómában töltött tanulmányokkal. Számos publi-

kációja jelent meg tudományos orvosi közleményekben, 

ill. előadásokat tartott, szimpóziumok aktív résztvevője volt.
Német-francia -angol és olasz nyelvi ismerettel, a radioló-

gia és az egészségügyi menedzsment iránti aktív érdeklődés-
sel  - s a szabadidőben a színház  - zene  - sport szeretetében éli 
tartalmas életét Budapesten.

A gyógyítás őszinte szándékával, az emberség vezérelte 
hivatás gyakorlatában ez a pálya ígéretes és megbecsülést 
kívánó életút kezdete a mai Magyarországon. Ösztönzői és 
támogatói az a család, és szülői háttér, amelynek emlékeit or-
vos édesapja és tanár édesanyja györgyei működése nyomán 
e község lakói is tisztelik és emlékeikben hordozzák.

Rékát mindig új célok kísérik. A nyitottság, az alkal-
mazkodás , az előre tekintés, a tanulságok levonása fontos 
számára. A kitartás és szorgalom vezérelte, újításokra fogé-
kony tevékenységi többletek, a barátok és a követendő em-
beri példák bíztatják és vigasztalják. S hozzá tehetjük, hogy a 
szerénység és a mosolyosan kedves, az emberi bizalmon és 
segítő szándékon alapuló mentalitás avatja példává előttünk 
személyiségét. Munkája üzenetei, hordozott értékei, kitartó 
szorgalma és embersége gyógyító tevékenységén átsugárzik. 
A példát a munka intenzitása, a szakmai felkészültség, a biz-
tonság és ennek tiszta érzésekkel biztosított fedezete adja.

Mögötte az emberi igaz küzdelmek és a kitartás diada-
lát érezzük. Ezen értékek adják a Dr. Varga Józsefi  elismerő, 
biztató szándékok múltban megfogalmazott és a jövőnek su-
gallt tiszta üzenetét is. Rá úgy tekinthettek, kedves tanulóink, 
mint aki erős szorgalommal taposta ki azt az utat, amely a 
györgyei iskola termeiből egy olyan életpályához vezetett, 
amelyet a megszerzett tudás mellett a szerénység, az erős el-
határozás és az emberség tesz elismerésre méltóvá.

Ehhez gratulálunk Neked, kedves Réka büszkeséggel és 
annak vigasztaló és minket megerősítő tudatával, hogy vezet 
út a györgyei iskolából is értékes, példát és megelégedettsé-
get adó életút felé. Erre Te mintát mutattál. Adjon elégtételt és 
újabb elhatározásaidhoz erőt az, hogy szülőfalud példaként 
ajánlja küzdelmeidet és eredményeidet a Téged Györgyén 
követő generáció tagjainak. Örülünk, hogy Te is szívedben 
őrzöd a györgyei gyerekkor szép emlékeit.

Életed további évtizedeihez, életpályád újabb ki-
hívásaihoz erőt, boldog megelégedettséget, szeren-
csét és hittel erősített önbizalmat kívánunk Neked. 
Egykori nevelőid, s a Dr. Varga József matematikus, valahai 
szegény sorsú györgyei diák nemes lelkű alapítványát gon-
dozó kuratórium tagjai:

Bordás Varga Nóra, Nagy Zoltán, Lévai Györgyné, 
Kiss Gabriella nevében Juhász Attila igazgató

Dr. Csernus Réka - laudáció
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A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány Spuritusz 
Futóklubja 2016 május-júniusban komoly célokat 
tűzött ki maga elé. Az immár csapatként is számot-
tevő tagság rendszeresen - esőben, szélben és for-
róságban folytatta a célirányos felkészülést és részt 
vett több futórendezvényen. Az előző Faluújságban 
már említettük, hogy májusban a lányfutóink, vagy-
is a Spuritusz Futóklub hölgytagjai, a Coca-cola 
Testébresztő Női Futógálán jeleskedtek. Megmutat-
ták, hogy a györgyei „futós-lányok”, nem csak futni 
tudnak, hanem csinosak is! Ezt követően csapatunk 
„profi” része az 5. Tápió-maratonon indult volna, 
de útépítés miatt a verseny elhalasztásra került, így 
a „nagy” futás július 9-én történt meg. (beszámoló a 
következő újságban) Május utolsó hétvégéjén Lovas 
Jóska egy munkahelyi csapatban a Balaton-kerülés-
ben jeleskedett. Szép teljesítmény volt, szorítot-
tunk érte. Persze nem tétlenkedtünk júniusban sem. 
Kezdtünk fenn a Kékesen, majd ott voltunk Lovas 
Bence és Józsi által Nyáregyházán a brutálkodni, 
ahogy Bálint Attiláék Budapesten a bolondos Color 
Run festékeitől játszottak szivárványt. 

A Futóklub anyaszervezete, a TVKA rendezé-
sében megtartott Szentivánéji Örömfutására az 
év legrövidebb éjszakáján június 24-én került sor. 
Szeretettel vártunk minden érdeklődőt a Falumú-
zeumba, ahol 25-30 résztvevő gyűlt össze este fél 
kilencre! Innen indultunk el egy kis körre a faluköz-
pontba, ki futva, ki kocogva, ki pedig gyalogosan, 
miközben fejlámpákkal, mécsesekkel és csengő-
szóval köszöntöttük a legrövidebb éj kezdetét. A kis 
csapat jókedvűen lekocogott a Tápió hídjához, ahol 
a résztvevők kívánságmécseseket gyújtottak és azo-
kat szervezett körülmények között a Tápión útjukra 
bocsátották. Csodálatos látvány volt, nézni, ahogy a 
víz a pislákoló úszómécseseket tovavitte. Mindenki 
magában kívánt valamit és a varázslatos éjszakára 
bízta azok beteljesülését. 

Ezt követően a már fáklyákkal kivilágított múze-
umudvarra tértünk vissza, ahol kitártuk annak ajta-
ját és bárki bejöhetett egy baráti szóra, beszélgetés-
re Szent Iván és a Múzeumok éjszakája alkalmából. 
A virrasztók hoztak enni és innivalót, amelyet egy 
vidám baráti beszélgetés és „sztorizgatós” éjjelen 
együtt költöttünk el! Remek éjszaka volt, jövőre 
újra kitárjuk a kapukat és szívünket e rövid éjjelen!

Persze a futóklubosok nem pihentek sokat, már 
másnap reggel felkerekedtek és tizenegynéhányu-

kat, a rekkenő 38 C°-ban delelő nap, már a Hor-
tobágyon érte. Kilencen déli egy órakor vágtak 
neki az árnyékmentes, délibábos, forró pokolnak! A 
körülmények az extrémnél is extrémebbek voltak. 
De mindenki tisztességgel helyt állt és teljesítette 
a távot. A verseny szpíkere nem győzte csak Tápió-
györgye nevét bemondani a célba érkezők esetében! 
Kijelentése szerint: „Egész Tápiógyörgye kiürült!!” 
Persze könnyű dolga volt, hiszen futóinkat már 
messziről meg lehet ismerni a futóklub egyen pó-
lóiról! 

Majd délután háromkor indultunk el a 21 és a 14 
km-es körökön is! Itt sem „kukoricáztunk” megcsi-
náltuk! Fiúk, lányok ez kemény volt és nem futó-
verseny, hanem igazi túlélőtúra! De persze minden-
ki csak büszke lehet, hiszen kis futóklubunk indult 
a legnagyobb létszámmal.

Az igazi megmérettetés ismét az V. Falunapi fu-
tóverseny lesz, amikor hazai környezetben mutat-
hatjuk meg magunkat futóként és rendezőként is. 
A rendezvény idén ötödik alkalommal kerül lebo-
nyolításra, így ez már kisjubileum! Most a legfon-
tosabb a falunapkor a legjobb formánkat hozni. A 
falunapig edzünk rendszeresen. Július 9-én meg-
mutatjuk a Tápió-vidéknek, hogy hosszabb távon is 
„számolni kell velünk”! 

Július 23-án szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt. Reméljük az időjárásra, a hangulatra nem lesz 
panaszunk! A többi csak a versenyzőkön, kísérőkön 
és a szurkolókon múlik! Mi ott leszünk várunk min-
denkit!

M. Zsolt

Spuritusz Futóklub 2016 tavasz-nyár



9.V. Gulyaterelő Futóverseny
2016. július 23-án a Tápió-völgye Közhasznú 

Alapítvány megrendezi az V. „Kisjubileumi” Gu-
lyaterelő futóversenyt. E rendezvény célja továbbra 
is az, hogy a falunap délelőttjén közös testedzésre 
invitálja községünk mozogni vágyó lakosait és az 
idelátogató vendégeket. Visszatérő nevezetessége 
falunknak a Duna-Ipoly Nemzeti Park szürkemarha 
gulyája. Reményeink szerint most megérkeznek a 
falunapig, így a verseny névadói már majd testkö-
zelből láthatják a futókat.

A verseny idén július 23-án 9 órakor rajtol a 
Falumúzeum elől.

A távok a tavalyival egyezőek, azaz:
Kocogó-kör – 1,4 km.
Korosztályos versenykör: 3 km
„Gát-futás 1.0 és 2.0” A Tápió gátján. – 6,9 km 

és 13 km.
A versenyen nemenként és korosztályonként az 

első 3 helyezett kerül díjazásra.
A díjazás 6-8 éves (2008-2010), 9-11 éves (2005-

2007) korosztályokban a Kocogó körön, a 12-14 
éves (2002-2004) a Korosztályos versenykörön, a 
14-18 éves (1998-2002), valamint a 18 (1998 előtt 
születettek) év feletti kategóriákban a Gát-futáson 
történik. Külön díjazásban részesül a versenyt telje-
sítő legidősebb és legfiatalabb versenyző.

Jó szokásunkhoz híven idén is az első 100 fő ne-
vező részére rajtcsomag kerül kiosztásra.

- Kocogó-körre és a korosztályos versenykörre 
diák és ifjúsági kategóriában 300 Ft, felnőtt kategó-
riában 500 Ft.

- Gát-futásra diák és ifjúsági kategóriában 500 
Ft, felnőtt kategóriában 1000 Ft. 

Az eredményhirdetésre a versenyt követően ke-
rül sor. A nevezési díjak teljes egészében a verseny 
költségére fordíttatnak.

A verseny során frissítés lesz elérhető.
A rövidtávú útvonala továbbra sem változott:  

Falumúzeum - Béke út- Ady Endre út – Malom – 
Lehel út – Kis-híd – Batthyány utca –Falumúzeum

Hosszabb táv útvonala: Falumúzeum – Béke út 
– Gátőr ház – Tápió gát – Gulya-híd (fordító 6,9) 
– Régi szivattyúház (fordító 13 km) – Tápió gát – 
Béke út – Falumúzeum

A verseny időrendje:
7:30 – 8:40 Helyszíni nevezés (Falumúzeum)
8:45. - Bemelegítés
9:00 - Rajt (Korosztályos versenykör)
9:30 – Rajt (Kocogó-kör)
9.45 – Rajt (Gát-futás 1.0 és 2.0)
11:15 EREDMÉNYHIRDETÉS
A versenyen miden felkészült futó rajthoz állhat, 

aki a versenykiírásba foglalt feltételeket elfogadja. 
De kérünk mindenkit, hogy mind a saját, mind pe-
dig gyermeke esetében csak akkor induljon el, ha 
a nevezési lapon szereplő részvételi feltételeket tu-
domásul veszi és elfogadja. A verseny megrende-
zéséhez szeretettel várunk bárminemű felajánlást. 
Az adományokról az Alapítvány hivatalos igazolást 
állít ki. 

TVKA Kuratórium

Köszönjük támogatóinknak, hogy adománya-
ikkal hozzájárultak a VI. Tápiószelei Mentős Bál 
sikeréhez. Azoknak, akik részt vettek a bálon, 
köszönjük a részvételt, remélve azt,hogy jól szó-
rakoztak, és ezáltal elismerik munkánkat. A bál 
bevételét az idei évben is a mentőállomás fejlesz-
tésére fogjuk fordítani. 

Tápiószele:
Dr. Pap Gábor, Babi Zsolt, Raffael Zsigmond, 

Torkos Family, Goods Market, Jenesné Tóth Éva, 
Népbolt, Jenes Gábor, Silver Fcl. Food Bt., Kor-
pusz- Spár, Vágány Virágbolt, Sugarbird Kft., 
SunShine Szolárium és Szépség Stúdió Kiss Gré-
ta, Ocskó Károly és felesége, Sport szelet Söröző, 
Nagy Zoltán Mentőszolgálat, Veres Tamás Mentő-
szolgálat, Dóra Virágbolt, Terék József, Krizsán Já-
nos, Antal Tamás Hambi bár, Filipcsei László, Bo-
zsik Szilvia, Józsa László, Kóré Pál- Kóré Viktor, 
Búzás Kereskedőház, Dánfi Autósbolt, Tápiószele 
Gyógyszertár, Drabant Erzsébet, Szele Optika

Tápiószőlős:
Katona Mihály zöldséges, Veres Mihály Vasáru-

bolt, Kézér Ferenc boltvezető, Jancsovics György-
né Tüzép, Nagy Lászlóné Árpád Patika, Bolyhos 
Zoltán Pálinkafőzde, Pintér János Gazdálkodó, 
Kézér Erika Virágbolt

Újszilvás:
Zöld ABC, Piroska Virágbolt, Szekeres Virág-

bolt, Goods Market, Újszilvás Sport Egyesület, 
Újszilvás Gazdabolt, Szilváshús Kft., Simon Zsolt 
Húsbolt, Simonné Marika Zöldséges, Pék ABC

Tápiógyörgye:
Tápió Kereskedőház Varró László, Szil-Virág, 

Molnár Lászlóné, Veres Diána, Szabóné Ágika, 
Kérdő Anita, Juhász-Bene Méhészet, Bíró Attila, 
Rékasiné Iványi Jutka, Marton Ferencné, Székely-
né Izsold Nikoletta, Lovasné Varga Szilvia, Varró 
József, Meleg Sándor Teréz Malom, Varga István 
és neje, Czinglér István, Feketepajzs Patika, Jakab 
József, Visnyei József, Bálint cukrászda, Vágány 
György, Györgyey Kastély Panzió - Varró István, 
Túróczi Rita, Napkirályfi Manufaktúra Kft., Bá-
lintné Balázs Ágnes, Németh Sándorné, Ász-Gáz 
Kft., ÖTE Tápiógyörgye

Farmos:
Liget Közért, Csavar Varázs, Marietta Virág, 

Czakó Zöldség, Győrffi István Mentőszolgálat, 
Rózsavölgyi Géza

Tápióbicske:
Koczkás Zsuzsanna
Tápiószentmárton:
Harcsa Józsefné, Nagy Zoltán Állomásvezető.

Szervezők

VI. Mentős Bál
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet 

egész családunk nevében azoknak, 
akik férjemet, 

Dömök Istvánt 
(1945 - 2016)

utolsó útjára elkísérték, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, fájdalmunk-

ban osztoztak és vígasztaltak.
Gyászoló felesége

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük a részvételét 

mindazoknak, akik 
Hegyi Sándorné szül: 

Balogh Mária
(1929-2016)

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek el és mély 

gyászunkba osztoztak. Köszönet illeti 
az Őszirózsa kegyeleti szolgálatot a 

szertartás megszervezéséért.
A gyászoló család.

Telefonos érdeklődés,
megrendelés: 06 20/613-2093

    Nyitva tartás:
Hétfő-Kedd-Szerda-Péntek: 

7-16-ig,Csütörtök ZÁRVA, Szombat:7-12-ig

TÁPIÓ TÜZÉP
Tápiógyörgye

TAVASZI ÁRKÍNÁLAT:
Sóder 4600/m3, Cement (váci) 3300 Ft Zsalukő 265 Ft, B30-as 110 Ft,

Üveggyapot szigetelő tekercs 4900 Ft.
Zártszelvény 40x40x2 3100 Ft, 60x40x2 4100ft,  térháló 10.2 m2 3400 Ft, szürke 

térkő 1900 Ft, kerti szegély 480 Ft, borovi lambéria 2200 Ft, kőzetgyapot 
szigetelés 3500 Ft, GV3.5-ös 4500 Ft    Ragasztók, zsákos vakolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítő, vízszigetelés egyaránt megtalálható nálunk. Betonáruk nagy 

választékban, Cserép 160 Ft-tól kapható. 
 Fűrészáru:  deszka 700 Ft,  tetőléc (bramac) 110 Ft,  szarufák, gerendák, akár 

komplett tetőanyag összeállítás. 
 Beltéri és kültéri festékek színre keverve, nemesvakolat 6200 Ft/veder áron (10m2), 

6-30-as vakológipsz 1800 Ft, 0-10 glettelő gipsz (fehér) 2700 Ft,  élvédők, gipszkarton, 
csavarok szegek, aknafedők. Folyókarács.  

Kiszállítás, darus és billenő platós saját autóval. T.:06-20-613-2093

Damilos fűkaszával fűnyírást vállalok
árajánlatot a terület megtekintése után adok.

Érdeklődni telefonon: +36 20 504 1807
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központ i  i roda:  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,  Gesztenyesor u.  23.

06-20/375-90-23  

Anyakönyvi  ügyintézés 
Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés 

Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

Tápiógyörgyén is 
várom meglévő és új 

ügyfeleimet
okiratszerkesztéssel, 

ügyvédi tanácsadással, 
képviselettel.

www.drbaran.hu
Érdeklődni: 

06 70 515 4452 vagy 
a művelődési ház 

bejáratánál
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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: Polyák József, Móricz József

Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180. Készült 1500 példányban.
A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

A Polgárőr Egyesület hírei
2016 május 27-én megrendezésre került az I. 

Polgárőr Gyermeknapi Kresz és ügyességi verseny.
A Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület a délelőtti 

időszakban szervezett az iskola tanulóinak zártkörű 
gyermeknapot. Idén a Polgárőrség és a Lövészklub 
is csatlakozott a falu gyermekeinek szervezett gye-
reknaphoz.

A programok fő célja a vidám hangulat mellett 
az ügyességi vetélkedőkbe ösztönzés, nevelés. Volt 
kerékpáros ügyességi verseny, Kresz vetélkedő és 
nem utolsó sorban légpuska lövészet, amit már a 
gyerekek egy része ismer, mivel évek óta állandóan 
lehetőség a Május elsejei rendezvényen. 

A vetélkedők összesített eredményei alapján alsó 
és felső tagozatban is a legjobban teljesítő diák 1-1 
kerékpárral gazdagodott. Ebben az évben alsó tago-
zatból Szórádi Barbara Laura felső tagozatban So-
mogyi Kinga nyerte meg a kerékpárokat.

A kerékpárokhoz a támogatást Szilvi virágbolt, 
Tápió Tűzép, Tápiógyörgyei Horgász Egyesület, 
Toroczkó Baráti Társaság, Nagykátai Rendőrkapi-
tányság, Pest Megyei Polgárőr Szövetség, Ifjú Fú-
vósokért Egyesület, Vágányné Margó Tanárnő és a 
Lövészklub felajánlásából kerültek megvásárlásra. 
Ezúton is köszönjük a segítséget. 

2016 június 11-én került idén megrendezésre a 
Pest Megyei Polgárőr Szövetség éves közgyűlése 
Törökbálinton ahol egyesületünk több tagja is ki-
tüntetésben részesült.

Tóth Árpádot az OPSZ bronz keresztjével tüntet-
te ki Dr Bilisics Péter Pest Megyei Polgárőr Szövet-
ség elnöke valamint Bakó Mihály és Szabó László 
emlékplakettel tüntették.

Molnár József
Polgárőrség

06-70-3123476


