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Terjed egy jelenség 
Tápiógyörgyén is
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A Tápiógyörgyei Diákokért Egyesü-
let az idén harmadik alkalommal szerve-
zi meg iskolánk tanulóinak a gyerekna-
pot. Anyagi támogatást kaptunk ehhez 
a községi önkormányzattól, valamint a 
jászapáti tankerülettől.

Május 27-én a gyerekek nem iskola-
táskával jönnek suliba, hanem piknikre 
készülődve.

A délelőtt folyamán asztalitenisz-, 
csocsó-és darts-verseny várja a döntő-
be jutottakat.

Tanítónők segítségével szebbnél 
szebb kézműves alkotásokat készíthet-
nek, akik ezt választják.

Ismét minden diák kap vattacuk-
rot, és a fő ajándék most egy élő csocsó 
lesz!

A délelőtti pikniket egy élő koncert 
fogja zárni, majd egy finom ebédre át-
megy mindenki az ebédlőbe.

Idén a polgárőrök is csatlakoztak a 
szervezésünkhöz, és délután a strand 
területén kerékpárverseny, lövészet, a 
tűzoltók és értékes nyeremények vár-
ják a györgyei gyerekeket.

Az egyesület mindezeket a felajánlott 
adószázalékokból tudja biztosítani, ezért 
itt is szeretném megköszönni a támoga-
tást!

Bízunk abban, hogy sikerül emléke-
zetes, vidám napot varázsolni diákjaink 
életébe!

A délelőtti program zártkörű, de dél-
után már minden szülő a saját felelőssé-
gére engedi ki vagy kíséri el gyermekét.

Varró Gáborné
Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület

Zenés ébresztő
Kiszenekaros módra

(18. oldal)
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2. 
Interjú Varró István polgármesterrel

Köszönöm szépen, hogy elfogadta az interjú felké-
rést. A kérdéseim három témát érintenek: a pályáza-
tok, a műfüves pálya és a csatornázás, szennyvízbe-
ruházás témaköreit. 

Sokat hallani arról, hogy kevés a pályázati le-
hetőség, mégis milyen pályázatokon vesz részt Tá-
piógyörgye Község Önkormányzata?

A 2015-ben meghirdetett, önkormányzatokat 
érintő pályázatokat 2016. május 2-ig írták ki. Ez azt 
jelenti, hogy amire már januárra készültünk, annak 
volt egy márciusi leadási határideje, utána 2 áprilisi, 
majd végül egy májusi. Május 2-án korán reggel el-
kezdtük a pályázatok elektronikus feltöltését és má-
jus 3-án hajnalban végeztünk öt nagy pályázatnak a 
munkáival. Ez az öt nagy pályázat, nem fontossági 
sorrendben a következő. 

1) A fakanálgyár, mely egy többfunkciós létesít-
ménnyé válna. Egyrészt az épület körülbelül egy-
harmadát a Takarékszövetkezet felől megkapná a 
Tűzoltó Egyesület. Ez azért fontos, mert jelenleg a 
Svájcból kapott tűzoltó jármű, a többi gépkocsi és 
a felszereléseik mind mostoha körülmények között 
vannak, miközben egy komoly vagyonról van szó. 
Az épület középső részében kialakulna egy olyan 
rész, amely egy nyilvános vizesblokként üzemelne. 
Raktárak lennének még benne, illetve az idősek ott-
honához kapcsolódó épületrész is ehhez kötődne. A 
posta felőli épületrészt elbontanánk teljes egészében. 
Tetőt kapna az épület, megújuló energiákat és így 
rendeződne ez az egész terület. 

2) A második pályázat a régi mázsaház felújítá-
sa lenne, amit a Polgárőr egyesülettel együtt készí-
tenénk. Itt egyrészt visszaállítanánk az eredeti álla-
potába a régi mázsaházat, másrészt ez is egy olyan 
épület lenne, ahol a megújuló energiát nemcsak ez az 
épület, hanem a polgármesteri hivatal is tudná hasz-
nálni. Itt elsősorban hőszivattyús fűtési módokra kell 
gondolni. Van már ilyen a településen, tehát van róla 
referenciánk. Négy darab 100 méteres kutat fúrnak 
hozzá, a földből semmilyen vizet nem vesznek ki, 
ugyanis minden kút duplán van csövezve, és tulaj-
donképpen csak a föld hőjét használják a hűtőszek-
rény fordított elvének megfelelően.

3) A harmadik, település központját érintő pályá-
zat a tornaterem felújítása lenne, amelyet az Aszta-
litenisz Egyesülettel közösen adtunk be. Itt is első-
sorban az épület tetőszerkezetét érintené, az épület 
bővítését öltözőkkel, vizesblokkokkal, az épület aka-
dálymentesítését, az összes külső nyílászáró cseré-

jét, és egy energiatakarékos fűtési mód kialakítását. 
Ezen felül napelemeket tennénk a tetőre az olcsóbb 
világítás érdekében. Ezeknek a napelemeknek min-
den épületen az is fontos szempontja lenne, hogy 
amikor az épület nem üzemel, akkor is termelődik 
az áram, de akkor egy másik villanyórán keresztül 
visszatáplálódik a hálózati rendszerbe és így csak a 
fogyasztott és megtermelt energia különbözetét kel-
lene az önkormányzatnak kifizetnie.

4) Negyedik pályázat a település képét meghatá-
rozó egészségház felújítása lenne. Ez a legnagyobb 
falat az egészben, mert nemcsak egy tetőtér ráépítést 
kapna lépcsőházzal, hanem a teljes belső része is át-
alakulna. A külső rész tetőstől, nyílászáróstól, hőszi-
getelésestől, új fűtési móddal együtt a pályázat része, 
és az épület belső alakítása az önkormányzat saját 
költségvetéséből kerülne megoldásra. Szeretnénk, ha 
egy közös előtérből lehetne elérni az orvosokat, nem 
pedig külön-külön bejáraton. Kulturált elhelyezést 
szeretnénk biztosítani a gyermekorvosnak, a fog-
orvosnak, a két háziorvosnak. A védőnői szolgálat 
felkerülne a tetőtérbe és itt alakítanánk ki a későbbi-
ekben a vérvételre és a tüdőszűrőre alkalmas helyi-
ségeket, így nem kellene a művelődési házat vagy a 
zeneiskolát átrendezni időről időre.

5) Az ötödik nagy pályázat a zeneiskola külső fel-
újítása lenne. Itt ugyanúgy a nyílászárók, a tető, a 
csapadékvíz elvezetése, a fűtés korszerűsítése azok, 
amik a legtöbb gondot okozzák. Valamint saját erő-
ből az épület belső felújítását is elvégeznénk. 

Ezek a már beadott pályázataink, melyeket má-
jus 2-án rögzítettünk. A következő az Izsold-féle ház 
felújítása lenne. Ez is egy nagyon nagy beruházás 
lenne. Tulajdonképpen az óvodának szeretnénk egy 
újabb telephelyet biztosítani, amely a 0-tól 3 éves 
korig tartó bölcsődei ellátást célozná meg a játékud-
vartól kezdve az auláig, csoportszobákig, teraszokig, 
tehát egy nagyon komoly átalakításon, felújításon 
menne át az épület. Ez egy aránylag zárt intézmény 
lenne. Erre azért van szükség, mert jelen pillanatban 
az óvoda már nem tud több bölcsődei helyet bizto-
sítani, minden bölcsődei helyünk foglalt, miközben 
nagy az igény arra, hogy több gyereket lássunk el. Ez 
most van tervezés alatt és a pályázat szöveges része 
már el is készült, tehát csak a műszaki jellegű dol-
gokra várunk. 

A következő tervezett pályázatunk az önkormány-
zati földutak karbantartásához szükséges mezőgaz-
dasági gépek beszerzése. Ez a pályázat várhatóan 
május végére fog kiírásra kerülni. Ezen is indulni 
kívánunk, hiszen az önkormányzati munkagépeket 
le szeretnénk cserélni és kisebb fogyasztású, moder-
nebb gépeket kívánunk beszerezni.

Ezek a most tervezett pályázatok, de amiken 
ezeken felül indulni szeretnénk, az az önkormány-
zati megújuló energiát hasznosító beruházás. Ez az 
egyik legképlékenyebb, mert úgy gondolom, hogy a 
Közép-Magyarországi Régióban nagyon kicsi a ke-
ret erre a pályázatra. Minden egyes pályázatnál fi-
gyelembe vesszük azt, hogy az üzemeltetés a lehető 
legkisebb legyen a későbbiekben. Még nagyon sok 
pályázat és terv elő van készítve, de ez mind at-



3.tól függ, és úgy fog változni, hogy milyen pályázati 
kiírások fognak megjelenni.

Mekkora a pályázati támogatása a beadott ter-
veknek?

Minden pályázat közel 50 millió Ft támogatású, 
a mázsaház egyedül, ami valamivel kisebb összegű 
(kb. 35 millió Ft). A pályázatokra 85% támogatás 
kapható, tehát 15% önerőt kell biztosítani az önkor-
mányzatnak, ami a legnehezebb feladat. 

A községi konyha bejáratával szemben épül 
egy műfüves pálya. Hol tart a beruházás?

Nagy öröm és lehetőség, hogy a település azon 
része egy szép, új létesítménnyel gazdagodjon. Elő-
ször tartaléklistán voltunk, majd a későbbiek folya-
mán értesítettek bennünket, hogy megnyertük ezt a 
pályázatot. Most van a közbeszerzés kiírásának az 
időszaka. Pont a riport készítésének a napján kettő 
cég is ellátogatott a községbe, akik megtekintették 
a helyszínt, egyeztettek velünk a közműveket illető-
en. Hamarosan be kell nekik adniuk a pályázatot az 
MLSZ felé, és amikor megvan, hogy ki nyerte meg a 
pályázatot, az önkormányzatunknak azonnal utalnia 
kell a pályázat önerejét, amely közel 11 millió Ft. Ez 
után megkezdődik a pálya építése, mely egy szab-
vány méretű kispályás focipálya lesz öt méter magas 
kerítéssel, és körben led-világítással, amely egy vi-
szonylag olcsó üzemeltetést tesz lehetővé. Várhatóan 
június közepén kezdődik az építkezés és augusztus 
végén be is fejeződik. Nagyon fontos megjegyezni 
azt, hogy 27 millió Ft-ot nyertünk a pályázathoz, 11 
millió Ft az önrészünk, azonban ez még csak a pályát 
jelentené a jelzett infrastruktúrával. Amihez nekünk 
még plusz forrást kellett teremteni, az a területnek a 
feltöltése, a víz odavezetése, a villamos energia ellá-
tása, a szennyvíz elvezetése, a későbbiek folyamán a 
vizesblokkok kialakítása, a terület rendezése, a ker-
tészet és a különböző járdák és behajtási útvonalak 
megépítése. 

Ebben azért vagyunk aránylag könnyű helyzet-
ben, mert svájci testvértelepülésünk 15ezer svájci 
frankot ajánlott fel ehhez az építkezéshez. Ennek 
az 1/3-át testvértelepülésünk önkormányzata, 1/3-
át a svájci testvér egyesület, és az utolsó harmadot 
pedig a wünnevili Raiffeisen bank biztosítja. Ennek 
első részletét megkapta a tápiógyörgyei egyesület, 
abból elkészült a pálya feltöltése. Terveztük, hogy 
a falunapra elkészülhet a pálya, akkor lehetett volna 
egy ünnepélyes átadót tartani, de reálisan abban kell 
gondolkodni, hogy ez nem valószínű, inkább abban 
reménykedünk, hogy az iskolaszezon kezdetére, a 
mindennapos testneveléshez tudjuk biztosítani majd 
a pályát a gyerekek számára. Amikor a tanulók nem 
veszik igénybe, a felnőttek használhatják. 

Kell-e a használatáért majd fizetni? 
Egy minimális bérleti díjat tervezni fogunk hoz-

zá, ez megegyezik a tornaterem bérleti díjával, ami 
1500 Ft óránként. Semmi mást nem kívánunk szedni, 
mint azt a díjat, ami a pálya fenntartásához, a quartz-
homok pótlásához, a világítás, vizesblokk üzemelte-
téséhez szükséges. Ezt azt jelenti, hogy nem nyere-
ségorientált beruházást csinálunk, hanem csak annyi 
bevétele legyen, amivel fenn tudjuk tartani a pályát. 

A szennyvízberuházásról szeretnék még kér-
dezni. Milyen készültségi fokon van jelen pil-

lanatban? 
Teljesen elkészült a szennyvízberuházás telepü-

lésünkön, az ún. LOT2 rendszer üzemel, melynek 
része Tápiógyörgye és rajtunk kívül még Újszilvás, 
Tápiószele és Farmos. Üzemel a szennyvíztisztító, 
rendeződtek a kezdeti működési problémák. Ahogy 
a lakosságtól hallom, egyre kevesebb az olyan visz-
szajelzés, hogy nem jó szaghatások vannak. Ez a je-
lenség, a térség összes települését nézve, Györgyén 
volt a legkevésbé tapasztalható. Lezárult a házi be-
kötések első része, hamarosan indul a második. Aki-
nek még nincs meg a házi bekötése, azokat is el fogja 
végezni az a cég, amelyik először is meg volt bízva 
a munkálatokkal, ez az Ász-gáz Kft, Vancsik László 
vezetésével. Ők mindenkit, akinél még nincs beköt-
ve, személyesen fel fognak keresni, és megcsinálják 
a házi bekötéseket, térítésmentesen. Ez 15 méterig 
érvényes, az után egyedi megállapodást kell kötni a 
kivitelezővel. Az önkormányzat minden intézményét 
rákötöttük már a rendszerre, így már a saját intézmé-
nyeinkhez szennyvízszippantót nem használunk. A 
tábor, a strand, az önkormányzati konyha, iskola az 
óvoda, idősek otthona, a faluház, az önkormányzati 
hivatal mind ezen a rendszeren rajta van. Hamarosan 
elkészül a pszichiátriai otthonnak a végleges bekö-
tése is, onnantól kezdve már csak a csövön távozik 
a szennyvíz, nem pedig szennyvízszippantó gépjár-
művel. 

Mennyit kell majd a szennyvízért fizetni? 
Legfrissebb információ szerint várhatóan Tápió-

györgyén 240 Ft + Áfa körül lesz a szennyvíz díja, 
a vízdíjon felül, de ez egy ideiglenesen javasolt ár, 
nem az önkormányzat állapítja meg, nem is a TRV 
Zrt., hanem a magyar energetikai hivatal. Ha ezzel 
kapcsolatosan bármi pontos információnk lesz, az 
értesítést küldeni fogjuk. Március 16-tól várhatóan, 
a vízóra leolvasása után lehet majd a szennyvízszám-
lákra számítani. 

Van-e esetleg olyan közérdekű információ, 
amelyet meg szeretne osztani még az olvasókkal?

Folyamatban van az ún. újtelepi részen az útpad-
kák építése. Ez a Toldy utcából indult el először, 
közben már befordultunk a Kovács József utcába, a 
Kölcsey Ferenc utcába, ezt folytatni fogjuk lehetősé-
günkhöz mérten egész évben. 

Többen megkérdezték, hogy „és a bitumen mikor 
jön rá”? Viccesen azt tudom válaszolni, hogy „ami-
kor a Tápió-vidék minden településén elkészül az 
utaknak az ilyen jellegű padkázása, akkor mi is rög-
tön hozzákezdünk az utak újra bitumenezéséhez”. Ez 
nagyon sok pénzbe kerül, és lassan haladó munka. 
Egy utcával kb. egy hét alatt lehet végezni. Én na-
gyon szeretném, ha elmondhatnám, hogy az év vé-
géig az újtelepi résszel végeztünk, legalább az egyik 
oldalon, de emellett rengeteg más feladata van az ön-
kormányzatnak, és ez nem kis költség. Minden utat a 
csatornázás után védeni szeretnénk, főleg az újonnan 
elkészülteket. A következő hónapokban, a nyár fo-
lyamán azokat a kátyúkat, amelyeket a Strabag nem 
csinált meg, az önkormányzat fogja elvégezni. Ez az 
év az utakról, útpadkákról fog szólni elsősorban.

Köszönöm a válaszokat és további sikeres 
munkát kívánok.

Juhász Attila



Bálint Attila képviselő:
Kérjük, néhány mondatban mondja el az elmúlt 

másfél év képviselőként végzett munkáját!
A Pénzügyi Bizottság elnökeként napi szinten kapcso-

latban állok a Jegyzőasszonnyal. A Pénzügyi Bizottság ülé-
seit folyamatosan levezetem. A Zeneiskolával kapcsolatos 
problémák napi szintű megoldását is magamra vállaltam. A 
Képviselő-testületi üléseken és állami megemlékezéseken, 
ünnepségeken való aktív részvételt fontosnak tartom. A la-
kosoknak, akik problémájukkal megkeresnek, megpróbá-
lok segíteni.

Mi a véleménye az iskola működtetésének átvételéről?
Szerintem nagyon jó ötletnek tűnt, éves szinten többe 

kerül 2-3 millióval, de mikor a KLIK működtette, akkor 
is bele kellett szállni 15-16 millióval, sőt akkor is az Ön-
kormányzat állta a javítási költségek egy részét. Illetve így 
megoldódott az Asztalitenisz Sport Klub bérleti díjának kér-
dése is, így az Asztalitenisz Sport Klub és a Futóklub térítés-
mentesen használhatja a termet.

Megfelelőnek érzi-e az egyesületek támogatásának 
mértékét?

Nagymértékben igen, mivel a KSK nyilatkozata alap-
ján, akik 3,5 milliót kértek és 3-at kaptak, amiből szűkösen 
tudnak gazdálkodni. Van olyan egyesület is, aki a támoga-
tott összegből spórolni is tudott. De ha megnézzük, hogy ki 
mennyit tesz a faluért, akkor teljesen más lenne a felosztás.

Ön szerint van-e javítani való a téli szociális segélye-
zésen?

Biztosan van, mivel nagyon sokan nem valós adatokkal 
töltik ki a kérelmeket. És így olyan is kaphat segélyt, akinek 
meghaladja a jövedelme a kérelemben meghatározott ösz-
szeget. Aki becsületesen kitölti és meghaladja 1000 Ft-tal az 
egy főre jutó kérelemben meghatározott összeget, az sajnos 
nem kap támogatást. Ezért ellenőrizni kellene a kitöltött ké-
relmeket.

A fiatalok körében egyre több az agresszió. Hogyan 
lehetne segíteni nekik, jobb útra terelni őket?

Tudok a problémáról, reméljük, hogy sikerül a térfigye-
lő-kamerák beszerzése, akkor csökkeni fog a garázdaságok 
gyakorisága Tápiógyörgyén. A probléma megoldásában 
legtöbbet a szülők tehetnének.

A faluban jól működik a társadalmi munka. Ön 
részt vett már valamelyiken?

Nem vettem részt egyik meghirdetetten sem, mert mind-
egyik szombati napra volt tervezve, és hétvégéimet a vállal-
kozásommal töltöm. Ezzel szemben a tavalyi évben részt 
vettem a Zeneiskola nagytermének felújításában, illetve a 
garázs villamoshálózattal való kiépítésében. Amit külön kö-
szönünk ifj. Sinka Gábornak, mint volt zenekarosnak.

A falu lakói internetes felületen igen sokszor kifejtik 
véleményüket. Önnel mikor és hol lehet a lakók problé-
máit megbeszélni?

Bárhol, bármikor, amikor el tudnak érni telefonon vagy 
személyesen, ha megállítanak az úton szívesen állok a lako-
sok rendelkezésére.

Mi az elképzelése a jövőre nézve, milyen célokat tű-
zött ki a falu előrehaladásával kapcsolatban?

Zeneiskola, orvosi rendelő, tornaterem, régi mázsaház, 
fakanálgyár épületének külső felújítása, amire pályázatot 
adtak be az egyesületek az Önkormányzattal karöltve. A 
Strandfürdő vízhőmérséklet-emelésének megoldása. A la-
katlan ingatlanok problémájának megoldása. Az idén a fa-

lunapi Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért pályázat mellett, 
ahol eddig csak egy-egy ingatlan nevezhetett, idén szeret-
nénk meghirdetni a Tápiógyörgye Szép utcája címet.

Dr. Falusi Tamás képviselő:
Kérjük, néhány mondatban mondja el az elmúlt 

másfél év képviselőként végzett munkáját, azt a tevé-
kenységét, ami Ön szerint legjobban Önhöz kapcsoló-
dik az elmúlt másfél évben?

Képviselőként igyekeztem mindig mindenhol képvisel-
ni a falunkat és a falu lakóinak érdekeit, kívánom tovább-
ra is ezt így tenni, részt venni minden társadalmi munkán, 
minden olyan munkában, ami a falunkat az előrelépésben 
segíti.

Mi a véleménye az iskola működtetésének átvételé-
ről? Jó döntés volt-e, előre viszi az iskola munkáját vagy 
épp fordítva tettünk, mint kellett volna?

Én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, annak 
idején ezt támogattam is szavazatommal. Azért gondolom 
jó lépésnek, mert így látjuk az iskola problémáit, mi az, amit 
még segítenünk kell az iskola működésében, illetve úgy 
gondolom, hogy jó kapcsolat van az Önkormányzat és az 
iskola között, ami biztató a jövőt illetően.

Az iskolához szükséges anyagi fedezetet fogja az önkor-
mányzat biztosítani és fogja tudni jól működtetni az iskolát?

Én bízom benne, hogy igen. 
Megfelelőnek érzi-e az egyesületek támogatásá-

nak mértékét, jól, arányosan van-e elosztva az a pénz, 
amit az önkormányzati költségvetés erre a célra tá-
mogatásként osztani tud, vagy pedig aránytalan, vál-
toztatna rajta?

A támogatás összege, amit az Önkormányzat tud nyújta-
ni, az egy fix összeg, és az egyesületek között kerül szétosz-
tásra. Úgy gondolom, hogy az Önkormányzat próbálja nem 
csak anyagilag, hanem más módon is segíteni az egyesüle-
tek munkáját. Sajnos az igazság az, hogy még több pénzre 
lenne szükség, de a keretek szűkösek. 

Ön szerint van-e javítani való a téli szociális segélye-
zésen? Gondolok itt arra, hogy a segélyezettek 80%-a 
még a kiszállítás előtt eladja a tüzelő rá eső részét, illetve 
egy helyre ötöt-hatot is kellene vinni, mert nem ahhoz 
kerül, akihez kiosztják.

A problémát értem, látom, és tapasztaltam idén és tavaly 
is, a szociális bizottság ülésén is volt róla szó. A segély oda-
ítélésekor azt tudni kell, hogy vannak bizonyos törvények, 
amiket nekünk is be kell tartani, és az alapján kell kiosztani 
ezeket a segélyeket. Sajnos nem tudunk rá megoldást talál-
ni, hogy mindenkit külön-külön nyomon kövessünk, hogy 
az a segély éppen jó helyre kerül-e, vagy éppen keresked-
nek vele.

A fiatalok körében egyre több az agresszió. Ho-
gyan lehetne nekik segíteni, jobb útra terelni őket? Az 
iskolai agresszió már most olyan mértéket ölt, hogy a 
tanárok nem bírnak vele és nem tudják megoldani, a 
szülők tehetetlenek, félnek a későbbi felelősségre vo-
nástól. Egyes tanulók uralják az iskolát, hogyan lehet 
ezt megállítani?

Ez egy egyre növekvő probléma, és egyre inkább na-
gyobb tendenciát mutat. Azt látom, hogy a falunkban is 
illetve országosan is. Úgy látom, hogy a probléma sajnos 
a családokban kezdődik, amit szerintem senki nem mer ki-
mondani, és ez az agresszió a tanulókon, szülőkön, tanáro-
kon csapódik le. Ezeket a gyerekeket valamilyen úton-mó-
don le kellene kötni, és feladatot adni nekik. Ami tudom, 
hogy nagyon nehéz.

4. 
Megkérdeztük képviselőinket



5.Hogyan lehet azt például megoldani, hogy van egy 
iskolás végzős csapat, akik törnek-zúznak, bántalmaz-
nak, miért nézzük ezt csukott szemmel?

A pedagógusok keze, én úgy tudom ebből a szempont-
ból meg van kötve. Nem azt a világot éljük már, mint régen, 
hogyha a gyerek rossz volt az iskolában, akkor leszidták, 
majd hazament és otthon is leszidták. Most már a pedagó-
gust veszik elő, ha épp csak csúnyán néz a gyermekére. Azt 
gondolom, hogy senki nem mer tenni semmit, és ez elég 
szomorú.

És akkor maradnak a törött állkapcsok?
Remélem, hogy nem. Remélem, hogy lesz valamilyen 

összefogás a falu lakói, a gyerekek között, a szülők között és 
együttesen fellépnek ez ellen az agresszió ellen.

A faluban jól működik a társadalmi munka, Ön vett 
e már részt ilyen megmozduláson? Illetve támogatja-e a 
társadalmi munka fejlődését?

Igen, támogatom a társadalmi munkát. Remélem, hogy 
a jövőben is lesz, és egyre több lesz. Igen, voltam már ilyen 
társadalmi munkán, többször is.

A falu lakói internetes felületen sokszor kifejtik vé-
leményüket. Önnel mikor, hol és miként lehet a prob-
lémákat megbeszélni, hogyan lehet Önt megtalálni a 
faluban?

Az interneten való véleménykifejtésnek nem vagyok a 
híve, és jobban szeretem, ha személyesen beszéljük meg a 
problémákat. Akár a patikában, akár az utcán, ha megállíta-
nak, szívesen bármikor válaszolok a kérdésekre.

Mi az elképzelése a jövőre nézve? Milyen célokat tű-
zött ki a falu előrehaladásával kapcsolatban, vannak-e 
egyéni ötletei? Mi a jövő?

A jövővel legyünk bizakodóak és optimisták. Bízom 
benne, hogy több olyan pályázatunk is nyerni fog, amin 
elindultunk és szeretnénk megnyerni. Bízom abban, hogy 
csökken és megszűnik az a fajta agresszió, amit tapasztalunk 
a faluban. Van egy ötletem, ami már a kezdetektől volt. A 
gyógyszertár, mint egészségügyi intézmény is felújításra és 
támogatásra szorulna, hosszú-hosszú ideje nem kapott sem-
milyen támogatást.

Gergely Tibor Sándor képviselő:
Kérjük, néhány mondatban mondja el az elmúlt 

másfél év képviselőként végzett munkáját!
A szociális bizottság elnökeként igyekszem a lakosság 

rászoruló tagjait megsegíteni 1-2 ételcsomaggal vagy se-
géllyel a kereteinken beül. Ez sajnos eléggé szűkös, hiszen 
nem lehet a pénzt két kézzel szórni. Ha valaki nagyon meg 
van szorulva és úgy látjuk, hogy tudunk rajta segíteni, akkor 
ezt megtesszük.

Mi a véleménye az iskola működtetésének átvételéről?
Az iskola működtetésének átvételét én pozitívumnak 

tartom. A média tele van a KLIK fizetésképtelenségével, és 
általában mindig az önkormányzatoknak kell talpra állniuk, 
hogy ne legyen gáz, villany, különböző szolgáltatások nél-
kül az intézmény. Én úgy látom, hogy helyi igazgatásban 
sokkal jobban megy ez a dolog. Ha valami egy településen 
belül van és a település ifjúságát, gyermekeit ott tanítják, 
akkor jobb, ha a dolgai helyben vannak intézve, nem egy 
városban, innen Isten tudja hány kilométerre. Azt hallani, 
hogy újra vissza szeretné venni az állam a működtetést is, 
mert így jobb lesz az ellátás, de erre már volt példa, és ha 
azt akarják megismételni, kár visszavenni, de az idő majd 
eldönt mindent.

Megfelelőnek érzi-e az egyesületek támogatásának 
mértékét?

Megfelelőnek érzem, viszont az egyesületek még en-
nél is több pénzt szeretnének, de az önkormányzat költség-
vetése sajnos csak ennyit bír el és már ebben is van bőven 
jóindulat. Az arányokat tekintve már gondoltam arra, hogy 
bizonyos egyesületeknek nagyobb támogatást kellene adni, 
másokat pedig megpróbálni rábírni az önfenntartásra, de eb-
ben még nem döntött a képviselő testület.

Ön szerint van-e javítani való a téli szociális segélye-
zésen?

A téli támogatáshoz általában az állam is hozzájárul 
például tüzelővel. Én azt gondolom, hogy a családoknak is 
önfenntartóbbnak kellene lennie itt vidéken, hogy a gaz ne 
vesse fel a kerteket, és utána meg jönni kérni a segélyeket. 
Viszont lehetne egy kis zöldséget, répát termelni minimális 
ráfordítással, lehetne tartani baromfit, vagy nyulat, hogy leg-
alább a húsellátás meglegyen. Sajnos nem tudjuk „rákény-
szeríteni” az embereket, hogy ezt csinálják. Tápiógyörgye, 
és nagyon sok más település is, kárát látta az Európai Úniós 
csatlakozásnak, mert az emberek nem tartanak jószágot. 
Annak idején minden portán volt állat, kisebb és nagyobb 
fajta is, és így próbálták a vidéki emberek fönntartani magu-
kat, de sajnos ez már nem jellemző erre a térségre, mert nem 
látják értelmét.

A fiatalok körében egyre több az agresszió. Hogyan 
lehetne segíteni nekik, jobb útra terelni őket?

Úgy látom, az elmúlt történéseket figyelembe véve, 
ami az iskolában is történt, meg a sok fiatal, amit elkövet, 
hogy legelőször a szülőknek kellene máshogy hozzáállni 
a dolgokhoz. Szerintem a gyermeküket úgy kellene, hogy 
neveljék, hogy ne kövessenek el bűntetteket, mert egysze-
rűen, amiket mostanában csinálnak, már bűntettek! Hogy 
mi hozza elő az agressziót a gyerekekből? Én a nevelésben 
látom az okot, mégpedig abban, hogy kisgyermek korában 
nagyon el van engedve a gyermek, (11-12 éves kislányok 
éjszaka csavarognak a faluban). Polgárőr lévén látom, és 
figyelni is szoktuk, hogy fiatal lányok idősebb fiúkkal mász-
kálnak stb. Azt tartanám jónak, hogy a szülők már kisgyer-
mekkorban jobban odafigyelnének utódaikra. Szerencsére a 
faluban a legtöbben így nevelik a gyermekeiket és csak 1-2 
kirívó eset van.

A faluban jól működik a társadalmi munka. Ön részt 
vett már valamelyiken?

Természetesen részt vettem, lehetőségeimhez képest, 
amiben tudok, segítek, a falu rendezvényein aktívan részt 
veszek mind az előkészítési munkálatokban mind a lebo-
nyolításban, de azért minden hétvégéjét az ember nem tölt-
heti társadalmi munkával.

A falu lakói internetes felületen igen sokszor kifejtik 
véleményüket. Önnel mikor és hol lehet a lakók problé-
máit megbeszélni?

Én tápiógyörgyei lakos vagyok, a nap 24 órájában itt tar-
tózkodom, nem tartom szükségesnek, hogy a problémákat 
az interneten beszéljem meg. Bárki bármikor megállíthat a 
faluban és mindig hosszan szoktam beszélgetni az emberek-
kel. A problémáikat így próbálom megoldani, vagy továbbí-
tani az illetékeseknek.

Mi az elképzelése a jövőre nézve, milyen célokat tű-
zött ki a falu előrehaladásával kapcsolatban?

A képviselő testület próbálja a település különböző gond-
jait úgy megoldani, hogy az mindenkinek jó legyen. Most 
a legégetőbb probléma a csatornázás után az utak rendbe-
tétele. Ezt részben a csatornaműveknek, részben pedig az 
önkormányzatnak kell megoldani, hogy újra járható utak 
legyenek.



6. Lesták Péter Jánosné Vajon Ildikó Mária képvi-
selő:

Kérjük, néhány mondatban mondja el az elmúlt 
másfél év képviselőként végzett munkáját!

A szociális bizottság tagjaként a hátrányos és halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését, csalá-
dok segítését tartottam feladatomnak. 

Az egységes óvodai-bölcsődei csoport kialakításával 
(2015.09.01-től) lehetőséget biztosítottunk a 2 éves korú 
gyermekek napközbeni ellátására, ezáltal segítve az édes-
anyák mielőbbi munkábaállását. 

A csoport 2015-16. nevelési év során teljes kihasznált-
sággal működik. 

A 2016. májusi óvodai beíratás adatai alapján a 2016-
17-es nevelési évre is teljes kihasználtsággal működhet 
majd az egységes óvodai-bölcsődei csoport, hiszen minden 
férőhelyet betöltöttek a 2 éves gyermekek.

Mi a véleménye az iskola működtetésének átvételéről?
A települési önkormányzat hatékonyabban tudja mű-

ködtetni a köznevelési intézményt, a működtetésére vonat-
kozó jogok és kötelezettségek tekintetében.

Megfelelőnek érzi-e az egyesületek támogatásának 
mértékét?

Megfelelőnek tartom a pénzügyi támogatás mértékét, 
amellyel az önkormányzat elismeri azt a tevékenységet, 
melyet a településen működő egyesületek, civil szervezetek 
az önkormányzati feladatok megvalósításához vállalnak.

Ön szerint van-e javítani való a téli szociális segélye-
zésen?

2015-től a kormány jelentősen átdolgozta a segélyezés 
rendszerét. Ez azt jelenti, hogy 2015. március 1-től meg-
szűnt a rendszeres szociális segély, valamint a kormány 
többek között eltörölte az adósságkezelési szolgáltatást és a 
lakásfenntartási támogatást is. 2015. szeptember 1-jétől pe-
dig az óvodáztatási támogatás szűnt meg, mivel bevezették 
a kötelező óvodába járást és az ingyenes óvodai étkezést. 

2016-ban az önkormányzati segély jogosultsági szabá-
lyozását és annak feltételeit a település képviselő-testülete 
saját hatáskörben szabályozza települési rendeletben. 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához az önkormány-
zatok támogatást kapnak. A szociális célú tüzelőanyagra 
a családok adják be a kérelmeiket, melyek elbírálásában 
előnyt élveznek az aktív korúak ellátására, időskorúak jára-
dékára jogosultak, valamint halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermeket nevelő családok. Azt gondolom, nagy segít-
ség a családoknak ez a lehetőség, sok családot mentett meg 
a fagykárosodástól az önkormányzat által adományozott 
szociális tüzelő.

A fiatalok körében egyre több az agresszió. Hogyan 
lehetne segíteni nekik, jobb útra terelni őket?

Az agresszív viselkedésért legtöbb esetben a családi 
környezet a felelős, hiszen a gyermeki agresszió okai le-
hetnek: 
• ha a gyermek elvesztette biztonságát, nem kap kellő fi-
gyelmet, odafigyelést, törődést, szeretetet,
• ha a gyermek maga is áldozat a családban, az oktatási in-
tézményben, vagy mindkét helyen,
• ha a gyermek áldozata valamilyen fizikális, vagy szexuá-
lis visszaélésnek,
• ha kettős irányítás érvényesül a nevelési légkörben (a szü-
lők egészen eltérő elveket vallanak a gyermek nevelésével, 
a vele kapcsolatos elvárásokkal).

Azt gondolom, hogy az agresszív viselkedés okai fel-
tárásában, annak megszüntetésében a családoknak van a 

legnagyobb szerepe, amelyhez szükség esetén célszerű 
szakember segítségét kérni.

A faluban jól működik a társadalmi munka. Ön 
részt vett már valamelyiken?

A településen működő társadalmi munkák közül a Ka-
tolikus Egyház tulajdonában lévő temető takarításában 
több alkalommal is részt vettem.

A falu lakói internetes felületen igen sokszor kifejtik 
véleményüket. Önnel mikor és hol lehet a lakók problé-
máit megbeszélni?

A lakossággal rendszeresen találkozom, akinek problé-
mája van megkereshet, ha tudok, szívesen segítek.

Mi az elképzelése a jövőre nézve, milyen célokat tű-
zött ki a falu előrehaladásával kapcsolatban?

Képviselőként a legjobb tudásom szerint kívánom se-
gíteni, támogatni az önkormányzat által kitűzött célok, fel-
adatok megvalósítását.

Németh Csaba képviselő:
Kérjük, néhány mondatban mondja el az elmúlt 

másfél év képviselőként végzett munkáját!
A képviselői munkát alapvetően csapatmunkának tar-

tom, ezért az egyéni érdemek kihangsúlyozása helyett na-
gyobb értelmet látnék a testület egészének szakmai kiérté-
kelésében. Egy külső szakértő által készített összehasonlító 
elemzés a korábbi ciklusok testületeinek munkájával, min-
den bizonnyal érdekes megállapításokat hozna napjaink 
olvasójának. Ez talán építő módon és ösztönzőleg is hatna 
mindannyiunk fejlődő teljesítményére. 

Mi a véleménye az iskola működtetésének átvételéről?
Az iskola működtetésének átvételét a jelen állapotban 

szükséges és helyes döntésnek tartom. Az ingatlan kar-
bantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos döntések 
meghozatala így a helyi önkormányzathoz került, amely 
az államnál várhatóan rugalmasabb és felelősségteljesebb 
hátteret, gondozást tud az intézmény számára biztosítani. 
Mindemellett a működtetőnek fel kell készülnie a közeljö-
vő várhatóan egyik legnehezebb feladatának megoldására: 
hogyan tudja a csökkenő gyereklétszám következménye-
ként egyre inkább kihasználatlan, nagyméretű épület gaz-
daságos üzemeltetését biztosítani. 

Megfelelőnek érzi-e az egyesületek támogatásának 
mértékét?

Az egyesületek pénzügyi támogatásának mértékét alap-
vetően az önkormányzat költségvetésének mindenkori ke-
retei határozzák meg. Az önkormányzat törvényileg előírt 
kötelező feladatainak ellátásán túl támogathatja a civil szer-
vezeteket, de csak oly mértékben, amely nem veszélyezteti 
az előbbi feladatok végrehajtását. A jelen keretek között 
reálisnak és kedvezőnek gondolom az önkormányzat által 
adott hét millió forint körüli összeget. Ugyanakkor ideális-
nak azt tartanám, ha az említett szervezetek mind nagyobb 
hangsúlyt fektetnének a saját forrásaik és támogató körük 
kialakítására. Ide tartozhat az éves tagdíjak mellett a pályá-
zati lehetőségek jobb kihasználtsága vagy a személyi jöve-
delemadó 1 %-nak felajánlása érdekében végzett eredmé-
nyesebb gyűjtő munka. Sokan nem tudják, hogy ez utóbbi 
forrás tekintetében több milliós nagyságrendű kiaknázatlan 
lehetőségek rejlenek még településünkön. 

Ön szerint van-e javítani való a téli szociális segélye-
zésen?

Mivel nem vagyok a Képviselő-testület szociális bizott-
ságának tagja, ezért kevesebb információval rendelkezem 
a fenti témával kapcsolatban. Mégis úgy látom, az elkövet-
kező évek egyik nagy kérdése az lesz, hogyan tudjuk a 



7.település elöregedő lakosságának ilyen tartalmú igényeit 
mind szélesebb körökben kielégíteni. A romló demográfi-
ai helyzet és az elvándorlás következményeként várhatóan 
növekedni fog azon rétegek száma, akik helyben élő hoz-
zátartozók nélkül töltik mindennapjaikat. Az ő gondozá-
suk, téli időszakban történő támogatásuk valóban komoly 
és felelősségteljes  kihívás lesz. 

A fiatalok körében egyre több az agresszió. Hogyan 
lehetne segíteni nekik, jobb útra terelni őket? 

Véleményem szerint a fiatalok nevelését alapvetően két 
környezeti elem befolyásolja gyermekkorban. Az egyik a 
család, a másik az iskola. Amit otthonról hoz a gyermek, 
azon kevésbé tudunk változtatni. Szerencsés esetben a szü-
lők kulturált, családcentrikus környezetet biztosítanak szá-
mára, a helyes életvitelre, értékrendre és emberi szeretetre 
nevelve őt. Szerencsétlen esetben az előbbiekből csak kevés 
valósul meg. Ebben a helyzetben az egyén személyiségének 
fejlődésében kulcsszerepe lehet az iskolának. Amennyiben 
az intézmény és tanáraik képesek a rendet és a tisztelettudó 
környezetet stabilan biztosítani, az a legjobb eszköze lehet a 
kilengésre hajlamos jellem pozitív irányú fejlődésének. En-
nek azonban elengedhetetlenül szükséges tartozéka a min-
denkor következetes szigorú nevelőmunka. Bizonytalan, 
engedékeny környezetben a fenti célok könnyedén elvesz-
hetnek és a későbbiekben súlyos problémákat okozhatnak. 

A faluban jól működik a társadalmi munka. Ön 
részt vett már valamelyiken?

Remélhetőleg nem tűnik szerénytelenségnek kijelen-
tenem, hogy az életem jelentős része társadalmi munká-
val telik. Ennek egy részét a mindennapok során is sokan 
szemrevételezhetik, amikor az általam vezetett egyesület 
tagjaival falunk közterületének két szimbolikus helyszí-
nét is, kertészeti munka keretében gondos odafigyeléssel 
ápoljuk. E mellett kevésbé látványos az a helytörténeti 
gyűjtőmunka, publikációs tevékenység, amely települé-
sünk történelmi és kulturális értékeinek, hagyományainak 
megőrzése érdekében az életem során napi szinten zajlik. 
Végezetül meg kell említenem a pedagógusi életpályám-
hoz kapcsolódó, fizetett tanítási időn kívüli társadalmi és 
ifjúsági neveléssel kapcsolatos feladatok önkéntes válla-
lását is, amelyet munkahelyem elhelyezkedése végett a 
szomszédos települések egyikén végzek. 

A falu lakói internetes felületen igen sokszor kifejtik 
véleményüket. Önnel mikor és hol lehet a lakók problé-
máit megbeszélni?

Velem személyesen lehet megbeszélni falunk égető 
kérdéseit és az itt élők problémáit. Úgy gondolom, hogy 
a Facebook arcnélküli világa, az online csevegés kevésbé 
alkalmas komoly és mélyebb tartalmú beszélgetések le-
folytatására. Bizonyos helyzetekben és témakörökben mél-
tatlannak is tartom a közösségi véleménynyilvánítás ilyen 
jellegű formáját. Az én nézetem szerint két vagy több em-
ber személyes találkozása ad leginkább lehetőséget az el-
hangzott kijelentések felelősségteljes felvállalására, amely 
egyik legfontosabb feltétele a társadalmilag hasznos, építő-
munka kialakításának. 

Mi az elképzelése a jövőre nézve, milyen célokat tű-
zött ki a falu előrehaladásával kapcsolatban? 

Néhány környékbeli település helyzetét megvizsgálva 
úgy vélem, azok az önkormányzatok rendelkeznek széle-
sebb lehetőségekkel a fejlődés tekintetében, amelyek ma-
guk köré tudják vonzani a kis- és közép vállalkozói réteget. 
Ez pedig, nem csak munkát adhat a helyi lakosságnak, de 

jelentős anyagi forrást is jelenthet bizonyos önkormány-

zati és egyesületi beruházásoknak. Gondoljunk csak az 
iparűzési adóból befolyt jövedelemre vagy a sport terüle-
tén adható TAO-s támogatásokra. Sajnálatos dolog, hogy 
nálunk e réteg – főképpen az utóbbi – erőteljesen hiányzik, 
s nem vagyok abban biztos, hogy az elmúlt években min-
dent megtettünk számuk és gazdasági erejük megerősíté-
séhez. Szomorú példaként tapasztalom, hogy napjainkban 
a szemünk előtt zajlik az egyik fejlődő cégnek Tápiógyör-
gyéről a szomszédos településre való átköltözése. Talán 
nem mondok ostobaságot azzal, ha kijelentem, hogy első-
ként ezen a téren kellene jelentős mértékben fejlődnünk. 

Szabó Tünde alpolgármester:
Kérjük, néhány mondatban mondja el az elmúlt 

másfél év képviselőként végzett munkáját!
Nekem továbbra is feladatom elsősorban a rendezvé-

nyekkel kapcsolatos teendők koordinálása, illetve a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás és előzetes megbeszé-
lés alapján velük közösen a község éves programtervének 
összeállítása. Mint képviselő a testületi üléseken való rész-
vétel kötelező, illetve a bizottsági üléseken tanácskozási 
joggal veszek részt, a polgármester távollétében őt helyet-
tesítem a különböző üléseken.

Mi a véleménye az iskola működtetésének átvételéről?
Örültem ennek a lehetőségnek, bár váratlanul ért, hogy 

ilyen gyorsan át kellett vennünk, úgy gondolom, hogy ettől 
harmonikusabbá vált az Önkormányzat és az iskolai dolgo-
zók kapcsolata.

Megfelelőnek érzi-e az egyesületek támogatásának 
mértékét?

Az egyesületek kérelmének megfelelően a működésük-
höz szükséges anyagi támogatást megszavaztam. A közsé-
gi programok szervezésében azonban nem minden egyesü-
let veszi ki a részét a támogatás mértékének megfelelően.

Ön szerint van-e javítani való a téli szociális segélyezésen?
A szociális segélyezés törvényi kritériumok alapján dől 

el, aki ezeknek a kitételeknek megfelel az jogosult rá. Ja-
vítani való volna rajta, de nincs meg hozzá a jogszabályi 
háttér.

A fiatalok körében egyre több az agresszió. Hogyan 
lehetne segíteni nekik, jobb útra terelni őket?

Sajnos a közösségi média megjelenésével a különböző 
internetes közösségekben való részvétel nem igényel olyan 
fizikai erőkifejtést, amely a felesleges agressziót levezetné. 
A közösség nevelő ereje, lehetősége elveszett, a jogok és a 
kötelességek mérlegelésénél a jogok felé billen el a mér-
leg nyelve, sajnos a pozitív példamutatás nem követendő, 
a káosz nagy és megy az egymásra mutogatás. A kérdés 
túl összetett, hogy erre pár mondatban lehessen válaszolni.

A faluban jól működik a társadalmi munka. Ön 
részt vett már valamelyiken?

Társadalmi munkában a Zeneiskola állagmegóvása ér-
dekében segédkeztem a nagyterem felújításában, illetve a 
Zeneiskola udvarának rendbetételében.

A falu lakói internetes felületen igen sokszor kifejtik 
véleményüket. Önnel mikor és hol lehet a lakók problé-
máit megbeszélni?

Mivel kis faluról beszélünk, így sokan ismernek, tehát 
személyesen bármikor, telefonon is és írásban is el tudnak 
érni, illetve az interneten engem is meg tudnak találni.

 Mi az elképzelése a jövőre nézve, milyen célokat tű-
zött ki a falu előrehaladásával kapcsolatban? 

Képviselőtársaimmal közösen a pályázati lehetőségeket 
kihasználva próbáljuk szebbé, élhetőbbé tenni településünket.

Szerkesztőbizottság



8. 

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a természeti és építészeti örökség 
helyi védelméről az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Étv) 57.§ (3) bekezdésének felhatalma-
zása alapján - az építészeti örökség helyi védelmének 
szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM 
rendeletben (a továbbiakban: FVM r.) foglaltakra fi-
gyelemmel - a következő rendeletet alkotja:

1. A helyi védelemmel kapcsolatos eljárás
1. § (1) A rendelet célja, hogy azokat a települési 

(helytörténeti), táji, természeti, építészeti, néprajzi, 
képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti örökséget 
képező elemeket, amelyek külön jogszabály alapján 
nem állnak védelem alatt - azok jellegzetességének és 
hagyományos megjelenésének megőrzése érdekében 
-, helyi területi vagy egyedi védelemben (a további-
akban együtt: helyi védelem) részesítse.

(2) A helyi
a) területi védelem a településszerkezet, a telepü-

lésszerkezeti szempontból jelentős zöldfelület vagy 
növényzet, a településkép, az utcakép karakterének 
megőrzésére és a település táji környezete (a település 
megjelenése a tájban, a hagyományos művelési mód, 
a növényzet és a természetes környezet) védelmére

b) az egyedi védelem a helytörténeti, építészeti 
értékek (építmények, épületek, ezek együttese vagy 
részlete), az építményhez tartozó földrészlet és annak 
jellegzetes növényzete, szobor, képzőművészeti al-
kotás, utcabútor és egyedi táj érték, stb. megőrzésére 
irányul.

2. § E rendelet alkalmazása során:
a) Védett településszerkezet: az Önkormányzat 

által védetté nyilvánított utcahálózat, telekszerkezet, 
beépítési mód és építési vonal.

b) Védett településkép: az Önkormányzat által vé-
detté nyilvánított utcakép, az épített és táji környezet 
együttese. A védett településkép az épített és termé-
szetes környezet elemeit egyaránt magába foglalja, 
így különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, 
műtárgyakat, közterületi bútorzatot és burkolatokat.

A védett településkép része lehet a terület (terület-
részek) használati módja.

c) Védett épületegyüttesek: azok a topográfiailag 
körülhatárolható épületegyüttesek, amelyek művé-
szeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari 
szempontból jelentősek, városszerkezeti, városképi 
szerepük meghatározó, és amelyeket az Önkormány-
zat védetté nyilvánított.

d) Védett épület, építmény: az Önkormányzat ál-
tal védetté nyilvánított olyan épület, építmény, amely 
a hagyományos településkép megőrzése céljából, 
továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, 
művészeti, vagy műszaki-ipari szempontból jelentős 
alkotás. A védett épület, építmény fogalmába beletar-
tozik annak minden alkotórésze - ideértve a kiegészí-
tő, illetve külső és belső díszítő elemeket, valamint 
- amennyiben a védelemre vonatkozó rendelet azt ne-
vesíti - a használati mód is. A rendelet alkalmazása 

szempontjából védettnek minősül az a telek, annak 
használati módja is, amelyen a védett épület, épít-
mény áll.

e) Védett épületrész: az Önkormányzat által vé-
detté nyilvánított olyan épületrész, amely egészében 
nem védett építményen, építményben helyezkedik el. 
Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, 
homlokzata, tetőzete, portálja, lépcsőháza, díszítmé-
nyei, illetve különleges tartószerkezete.

f) Védett műtárgy: Az Önkormányzat által védetté 
nyilvánított, a b) és d) pontok alatt fel nem sorolt mű-
szaki alkotás, műtárgy (különösen emlékmű, szobor, 
síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút,). 

g) Védett növényzet: az Önkormányzat által vé-
detté nyilvánított olyan növényzet, amely fajtájánál, 
koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen 
eseményhez-kötődésénél fogva védelemre érdemes.

h) Értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel 
rendelkező személy(ek), szervezet(ek) által készített 
olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza 
a ténylegesen meglévő, illetve a település szempont-
jából annak minősülő értéket, amely védelemre ér-
demes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre 
javasolt érték esztétikai, történeti, valamint műszaki, 
illetve természeti jellemzőit.

i) Védett érték károsodása: minden olyan ese-
mény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy 
részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen 
megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökke-
nést eredményez.

3. § (1) A helyi védelem alá helyezést és annak 
megszüntetését, vagy korlátozását a településen bárki 
(természetes és jogi személy egyaránt) írásban kez-
deményezheti. A Képviselő-testülethez benyújtott ja-
vaslatnak tartalmazni kell:

a) a helyi védelemre javasolt épület, jelentős zöld-
terület, művészeti alkotás stb. megnevezését, szükség 
esetén körülhatárolását,

b) pontos helye (utca házszám, helyrajzi szám) 
megjelölését,

c) rövid leírását (ismertetését),
d) a kezdeményezés indokait.
(2) A helyi védelem alá helyezés, illetőleg annak 

megszüntetése iránt induló eljárásról értesíteni kell:
a) az első fokú építési hatóságot,
b) az önkormányzati tervtanácsot,
c) az érintett tulajdonost (tulajdonosi jogok gya-

korlóját), az ingatlan kezelőjét,
d) a lakosságot (a hirdetmény útján, amelyet a Pol-

gármesteri Hivatal hirdet tábláján 30 napra kell ki-
függesztem).

(3) A helyi védelem alá helyezésről és annak meg-
szüntetéséről az Önkormányzat képviselő-testülete a 
helyi szabályozási terv, bármely képviselő, bizottság, 
civil szervezet előterjesztése alapján - a (2) bekezdés 
szerinti érdekeltek észrevételeire figyelemmel - ren-
delettel dönt.

(4) A helyi védelem alá helyezésről, illetőleg 
megszüntetéséről a (2) bekezdés szerinti érdekel-

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III.21.) számú önkormányzati rendelete

az építészeti Örökség helyi védelméről



9.teket, valamint az illetékes földhivatalt - a tulajdon-
lapon történő bejegyzés végett - értesíteni kell.

(5) A helyi védelem alá helyezett értékek listáját 
a rendelet melléklete tartalmazza.

(6) A védelem alá helyezett értékekről a Polgár-
mesteri Hivatal az FVM r. 8.§ alapján nyilvántartást 
(értékvizsgálatot rögzítő értékkatasztert) vezet. Ez 
a nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. A 
nyilvántartás vezetéséről a polgármester gondosko-
dik.

2. A helyi védelem költségviselése
4. § (1) A helyi védelem alá helyezett ingatlan 

fenntartása és állagmegóvása a tulajdonos (tulajdo-
nosi jogokat gyakorló), rendeltetésszerű használata 
a használó (kezelő) kötelezettségét képezi.

(2) A helyi védelem alá helyezett ingatlan ren-
deltetésszerű használatához szükséges mértéket 
meghaladó karbantartási, felújítási költségekhez, a 
rekonstrukció során felmerülő kiadásokhoz az ön-
kormányzat hozzájárulhat.

3. A helyi védelem alá helyezett értékekre 
vonatkozó külön előírások

5. § (1) A védett területen, a védelemmel érintett 
ingatlanon csak olyan építési, vagy bontási munka, 
illetve olyan állapot fennmaradása megengedett, 
amely nem érinti hátrányosan a védett érték, karak-
terét, eszmei (történeti, helytörténeti) értékét, külö-
nösen

a) a védelem alapját jelentő épülettömeg, tető-
forma, homlokzati jelleg megtartását (homlokzati 
nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok, stb.), 
megőrzését;

b) bővítés, átalakítás, felújítás esetén az utcakép 
és a településszerkezet védett értékeivel való össz-
hang követelményének biztosítását;

c) egyes építmények, építményrészek bővítése, 
átalakítása során a védelem alapját képező részek,

d) a védett fasor, a zöldfelület növény-állomá-
nyának, jellegzetességének megtartását.

(2) Védett értékek környezetében építési tevé-
kenység csak a védett értékre figyelemmel, azzal 
utcaképi, településszerkezeti összhangban végez-
hető. 

(3) A védett értéket érintő építési munkával kap-
csolatos hatósági eljárásban -amennyiben más jog-
szabály eltérően nem rendelkezik - be kell szerezni 
az illetékes Tervtanács szakmai véleményét.

6. § (1) A védett területen, épületen, építményen, 
illetve védett épületrészt tartalmazó létesítményen, 
ezekkel érintett telken hirdetés, reklám nem helyez-
hető el, kivéve, ha ez a védelem alatt álló értéktől 
legalább 25 m távolságra van és annak méltó város-
képi megjelenését nem befolyásolja.

(2) A védett építményen új parapet-konvektor 
vagy klímaberendezés kültéri egysége nem helyez-
hető el.

(3) A védett építményen csak a látványt nem 
érintő antenna, hírközlési egység helyezhető el. 
Amennyiben a látványt nem érintő más műszaki 
megoldás nincs, a védett építményen legfeljebb egy 
távközlési berendezés (antenna) helyezhető el lehe-
tőleg takartan.

(4) Védelemmel érintett közterület csak a teljes 

területre kiteljedö, a védett érték, látvány szempont-
jait figyelembe vevő komplex terv alapján alakítha-
tó ki, újítható fel. A közterületeket, azok burkolatát, 
bútorzatát a kialakult környezeti kép jellegzetessé-
geinek és karakterének megtartásával kell kialakí-
tani.

7. § (1) A védelem alatt álló értékek megóvása, 
megőrzése, felújítása érdekében - a vonatkozó épí-
tési jogszabályok keretei között - a képviselő-testü-
let kötelezheti a védelem alatt álló, valamint védett 
területen található épületek, illetve építmények tu-
lajdonosait, valamint használóit

a) a jó karbantartásra, fenntartásra vonatkozó kö-
telezettség teljesítésére

b) a védett értéket vagy látványt rontó idegen ré-
szek eltávolítására

c) a védett értékek hatásosabb érvényesülésére 
irányuló munkálatok elvégzésére,

d) a védett fasorok és zöldfelületek jellegzetes 
növényzetének fenntartására, ápolására és esetleges 
azonos fajtákkal való pótlására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkálatok elvé-
geztetésére a képviselő-testület bármely tagja is ja-
vaslatot tehet.

(3) A kötelezett (megbízottja), illetve a használó 
az ellenőrzést, a hatályos jogszabályok szerint, tűr-
ni köteles.

(4) A kötelezettség teljesítésével összefüggő 
költségek viselése, valamint az ellenőrzés végrehaj-
tása tekintetében az irányadó jogszabályokat kell fi-
gyelembe venni.

(5) A védelemmel érintett épületet lebontani, vé-
dett növényegyedet kivágni csak rendkívül indokolt 
esetben a Képviselő-testület védettséget megszün-
tető rendelet-módosítását követően lehet.

8. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, 
építményt, növényzetet - annak értékeit nem sértő 
módon - az e célra rendszeresített egységes táblával 
kell megjelölni, az alábbi szöveggel: „Tápiógyör-
gye Község Önkormányzata által védetté nyilvání-
tott helyi érték (épület, fasor, stb.). Évszám.”

(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pót-
lásáról - külön eljárás nélkül - a polgármester gon-
doskodik.

(3) A tulajdonos (használó) a tábla elhelyezését 
és fenntartását tűrni köteles.

(4) A védettség tényét és okát, valamint a védett-
séggel összefüggő egyéb információkat az Önkor-
mányzat a környezethez igazodó táblával is meg-
jelölheti.

4. Záró rendelkezések
9. § (1) Jelen rendelet 2016. március 21. 20.00 

órától lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a településrendezési ter-

vek előkészítése, illetve a már elfogadott tervek fe-
lülvizsgálata során figyelembe kell venni.

Tápiógyörgye, 2016. március 17.

Varró István Turóczi István Zoltánné
polgármester jegyző



10.
1. számú melléklet a 2/2016.(111.21.) számú önkormányzati rendelethez

Helyi védelem alatt álló épületek és műalkotások Tápiógyörgye közigazgatási területén
Megnevezés HRSZ Cím
„Légyszaros” üzlethelység Pokoltanyán 0246/6 nincs
Általános Iskola épülete 832 Szent István tér 7.
Artézi kút 835/2 nincs
Baran féle ház 866 Budai Nagy Antal u. 51.
Bikaistálló 89/2 Batthyány u. 5/a.
Csendőrlaktanya 1322/4 Ady E. u. 78.
Dr. Németh Jenő féle ház 12 Béke u. 6.
Dr. Németh Jenő féle üzlethelyiség 11 Béke u. 4.
Emlékgúla a Hősök ligetében 1333 Ady E. u.
Fakanál épülete 839 Szentháromság tér 5.
Gondozási Központ épülete 836 Szentháromság tér 6.
Gyógyszertár épülete 1028 Szent István tér 4.
Györgyey Kastély épülete 376/6 Táncsics M. u. 1.
Györgyey Kastély Étterem és Panzió 825/2 Táncsics M. u. 2.
Hajnal szobor 835/2 nincs
Hősök szobra 1 Szentháromság tér 1.
Iparoskör 857 Deák F. u. 9.
Izraelita temető 398 Hold u.
Izsold féle ház 16 Batthyány u. 3.
Konrád-féle malom épülete 1978 Szilvási u. 42.
Kő kereszt 1440 Csárda út - Mikszáth út kereszteződése
Kő kereszt 488/1 Szőlő út - Kandel Henrik út
Kő kereszt 0 12 Szilvási út - Sós út kereszteződése
Lakóház épülete 1822 Szilvási u. 23.
Malom épülete 1918 Szilvási út 2-4.
Mázsaház 836 Szent István tér 1.
Millenium emlékmű 379 Táncsics M. út
Művelődési Ház épülete 1013 Deák F. u. 2-4.
Nepomuki Szent János szobor 1323 Ady E. u.
Orvosi Rendelő épülete 10 Béke u. 2.
Óvoda épülete 378 Táncsics M. u. 3-5.
Polgármesteri Hivatal 836 Szent István tér 1.
Rákóczi Mozgóképszínház/Volt mozi épülete 796/1 Táncsics M. u. 18.
Ravatalozó épülete 1201 Temető út
Római Katolikus Templom épülete 1 Szentháromság tér 1.
Szent Kristóf szobor 829/1 nincs
Szent Orbán szobor 9 Béke u. 2.
Szentháromság szobor 829/1 nincs
Tájház épülete 9 Béke utca
Tauber Richárd-féle ház/Lakóház épület 1456 Ady E. u. 32.
Teremtés szobor 835/2 nincs
Torockói kopjafa 1334 nincs
Üzlethelyiség 844/4 Budai Nagy Antal u. 37.
Vasútállomás épülete 216 nincs
Zeneiskola épülete 1145 Petőfi Sándor u. 12.



11.
A Járási Hivatalnál

működő ügysegédek feladatai
Az ügysegédek alapvetően a hatósági osztály fel-

adatkörében járnak el. Az egyéb igazgatási ügy alatt 
értjük a járási hivatal hatósági osztályának feladat-
körébe tartozó egyéb jogszabályok által telepített 
ügyeket. A teljeskörűség igénye nélkül pl. hadigon-
dozottak ellátása, egyes környezetvédelmi, vízügyi 
igazgatási feladatok, temetkezési szolgáltatói tevé-
kenység engedélyezése, közoktatási feladatok.

A kormányablak létrejöttével az ügysegédek köz-
reműködnek a kormányablak feladatai ellátásában a 
jogszabályban meghatározott módon.

Az 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet megha-
tározza azoknak a kormányablakos ügyköröknek a 
körét, amelyekben az ügysegédeknek feladata lehet, 
van. A rendelet 1/A. § (3) bekezdése alapján a 3-5. 
és a 8. mellékletben felsorolt ügykörök tartoznak az 
ügysegédek által is ellátható ügykörök közé. A kor-
mányrendelet 614 ügykört nevesít, amelyek esetében 
továbbítás céljából fogadjuk be az ügyfelek kérelmét 
és továbbítjuk azt az illetékes ügyintéző szerv felé, 
419 ügykör, amiben kizárólag tájékoztatást adunk.

A Kormányrendelet 1. számú mellékletében sze-
repelnek a lakcím ügyintézéssel kapcsolatos felada-
tok, vagyis a kormányablakban azonnal intézhető 
ügyek körében. Ebben a körben nem jogosult és nem 
is tud eljárni az ügysegéd. Természetesen - miután 
a jogszabály a települési jegyző hatáskörébe is teszi 
a lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatokat - a 
polgármesteri hivatali ügyintéző által átvett, kitöltött 
és összegyűjtött lakcímbejelentőket átveszi és továb-
bítja a kormányablakba ügyintézés céljából.

Mozgáskorlátozott támogatási kérelem átvétele, 
mint probléma nem tudom milyen formában jelent-
kezhetett, ez a támogatási forma már megszűnt 2012-
ben.

A települési ügysegédek útján lehetővé válik, hogy 
azok, akik nem tudnak, vagy nem akarnak beutazni a  
járás székhely településre, helyben tudják elindítani 
ügyüket főként a szociális, hatósági területen illetve 
a fentiekben megfogalmazottak szerint a kormányab-
lakos ügykörökben.

Igyekszünk minél több területen az ügyfelek ren-
delkezésére állni helyben, ezért a járási hivatalunk 
által kibocsátott hiánypótlásokat is lehet teljesíteni az 
ügysegédeknél.

Működésüknél a minél hatékonyabb, szakszerűbb 
ügyfélkiszolgálást tartjuk szem előtt, sokszor olyan 
ügyekben is segítenek a kollégák, amelyek nem tar-
toznak szorosan a feladataik közé.

Tápiógyörgye településen a helyi lakosok szép 
számban keresik fel az ügysegédünket, pozitív visz-
szajelzéseket kapok tőlük az ügyintézést illetően. A 
statisztikákból az látszik, hogy eddig leginkább szo-
ciális ügyekkel keresték fel az ügysegédünket.

Nagykáta, 2016. április 26.

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
hivatalvezető

Pályázati felhívás
Tápiógyörgye Község Polgármestere, mint a mun-
káltatói jogok gyakorlója pályázatot hirdet település-
üzemeltetési munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott 
idejű 2019. december 31 –ig tartó közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Tápiógyörgye, Szent István 
tér 1.
Ellátandó feladatok: A Pénzügyi irodavezetővel 
együttműködik a költségvetésben jóváhagyott fel-
adatok végrehajtásában. Elkészíti a szakági bizott-
sági, képviselő-testületi előterjesztéseket, az Irodát 
érintő jelentéseket, adatszolgáltatásokat. Részt vesz 
az Ifjúsági Tábor működtetésében, a Strandfürdő mű-
ködtetésében. Gépjárművek nyilvántartási iratainak 
kezelésében
Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvőképesség,
§ Büntetlen előélet,
§ Felsőfokú végzettség és szakképesítés, 
§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Azonos 
munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai ta-
pasztalat, Tápiógyörgye községben lakó
Elvárt kompetenciák: 
§ Kiváló szintű probléma felismerő, elemző és - meg-
oldó készség, 
§ Kiváló szintű megbízhatóság, pontosság, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok:
§ Fényképes szakmai önéletrajz (amelyben a szakmai 
tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), motivá-
ciós levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget 
igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai. 
§ Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt szerez be. 
§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását kö-
vetően 2016. június 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 
30. hétfő 16.00 óra
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje:
Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem fe-
lelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a 
szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatu-
kat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel szemé-
lyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót a 
meghallgatás követően tájékoztatjuk. A kiíró jogosult 
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani. 
Tápiógyörgye, 2016. május 9.

Varró István polgármester



12. Falunk szégyenfoltja a vasútállomás környezete

Lehangoló és kiábrándító kép fogadja napjainkban 
a tápiógyörgyei vasútállomás környezetében várako-
zó vagy éppen áthaladó utasforgalmat. Lehetne egy 
ékszerdoboz kelléke vagy annak díszes csomagolása 
is, helyette azonban falunk egyre inkább csúfolkodó 
szégyenfoltja a fent említett terület. A 19. század vé-
gén elkészült patinás építmény a MÁV típustervei-
nek egyike, mely körül nem is olyan régen kiszolgáló 
épületek, illemhelyiség, apró zöldségeskert, valamint 
az utasok kényelmét szolgáló kisebb park, padok, 
virágágyás, betonozott járda volt kialakítva. A vasút-
állomás főépülete és az előbb felsorolt eszközök ál-
lapota azonban az elmúlt évtizedek során olyan mér-
tékben leromlott, hogy annak elkerülhetetlenné vált 
teljes mértékű felújítása. Mindannyiunk legnagyobb 
örömére, a MÁV 2010-ben hirdette meg a Rákos-
Újszász vonalszakasz ingatlanjainak rekonstrukciós 
programját, amely során, több állomáson megújultak 
és akadálymentessé váltak az utasforgalmi területek: 
váróterem, jegyváltó helyiség, utas WC, állomási 
előtér, állomási környezet, közlekedési kapcsola-
tok; továbbá a vasútüzemi területek: személypénz-
tárak, forgalmi irodák, szociális helyiségek stb. A 
fenti programnak köszönhetően 2012-2014. között 
a tápiógyörgyei vasútállomás is újjászületett. A tető-
szerkezet és a nyílászárók cseréje mellett a falak új 
burkolati elemeket kaptak, a belső térben kultúrált 
illemhelyiség és fűthető váróterem kialakítására is 
sor került. Az érintőgomb használatával automatiku-
san működő bejárati ajtók, a mozgássérültek számára 
akadálymentesített közlekedési utak, valamint a digi-

tális forgalomjelző tábla mind-mind a 21. század el-
várásainak megfelelő színvonalat hoztak. Az átadást 
követően sokan úgy gondoltuk, hogy az épület és 
környezete végre méltó dísze és fogadóhelyisége lesz 
a falunkba látogatóknak, akik a gondos szemügyre 
vételezés után, elismerő bólogatással mondanak majd 
véleményt a csodásan megújult alkotásról. Akkor 
még nem tudtuk, hogy naiv reményeink hamarosan 
szertefoszlanak, s néhány évvel később a korábbinál 
is elhanyagoltabb, erősen leharcolt környezet fogadja 
a vasútállomás körül szemlélődő járókelőket. A térkő-
vel gondosan kirakott, de félbehagyott gyalogjárdák 
mellett, az utasok által ösztönszerűen kitaposott gya-
logösvények, cigarettacsikkektől telt és gazzal átnőtt 
poros murva, térdig érő régóta kezeletlen fű, tágas és 
szélfújta területekről hiányzó facsemeték, elburján-
zott vadhajtások, szabálytalanul tárolt kerékpárok so-
kasága, összefirkált padok, végtelen kosz, sár és eldo-
bált szemét jellemzi napjainkban az általános képet.  
A tisztaságot és rendet szerető jóérzésű ember kerüli 
ezt a környezetet, tekintetét elfordítja, s inkább a me-

zőgazdászok által gondosan kezelt szántók és a távoli 
erdők szürkén zöldellő szépségébe próbálja terelni 
pillanatnyi gondolatát. Néhányan olykor megkérde-
zik: ki a felelős mindezekért? Mások többnyire csak 
legyintenek, utalva arra, hogy a környező vasútállo-
másokon semmivel sem jobb a helyzet. A polgármes-
ter tájékoztatása szerint a MÁV tulajdonában lévő 
terület az önkormányzat által addig nem kezelhető, 
amíg megállapodás nem születik az utóbbi szervezet 
és az állami vasúttársaság között a létesítmény belső 
és külső környezetének fenntartásáról. S hogy mind-
ez mikorra valósul meg, azt nem tudhatjuk. Néhány 
elejtett információ alapján majd akkor, ha nálunk is 
kiépül a más településeken már meglévő P+R parko-
ló. Ezt pedig sejtjük, hogy nem ma lesz. Gondoljunk 
csak a peronépítés irányába tett korábbi várakozása-
inkra. Addig pedig, karba tett kézzel reménykedhe-
tünk, hogy falunk vezetése és a MÁV között valami 
más, gyorsabb megoldás is születik. Mindenesetre e 
cikk a jó szándékú ösztönzés érdekében íródott, hal-
ványan bizakodva abban, hogy a senkinek sem ked-
vező, méltatlan állapotokban mihamarább javulás 
kezdődik.

Németh Csaba



Hálás szívvel és köszönettel gondolunk a nemré-
giben elhunyt Menkó Lászlóné, Tóth Ilonkára azért a 
sok értékes felvételért, régi-régi dokumentum megőr-
zéséért és a kutatók rendelkezésére bocsátásáért, amit 
kedves lánya és veje volt olyan kedves a közel múlt-
ban felajánlani Tápiógyörgye község helytörténeté-
nek további gazdagítására. A Tóth Család tagjainak 
gondosságára, a múlt értékeinek becsülésére bizo-
nyítékok azok a régi fotók, meghívók, közéleti tör-
ténéseket dokumentáló egyre halványuló papír alapú 
értesítések, a kulturális élet mozgolódásait bizonyító 

plakátok, üdvözlő lapok, ballagási meghívók, esküvői 
értesítések, orvosi recept és a falu életének kiemel-
kedő eseményeit megörökítő felvételek, amelyek az 
idő múlásával egyre értékesebbé váltak. A maga ide-
jében ezek különösebb értéket nem jelentettek a csa-
lád tagjai számára, - kivéve a családi fotókat – mégis 
félre tették a sublót egyik fiókjába és az idő eltelté-
vel értékük csak növekedett és olyan hiteles tanúkká 
váltak, amelyeket a levéltárak sem őriztek meg, mert 
nem került ezekből példány birtokukba. Ez a gyűjtő 
szenvedély öröklődött a családban és ezért lehetünk 
hálásak azoknak, akik ezeket a jövő számára félre 
tették és végül közkinccsé teszik. Senki nem gondolt 

arra 1932-ben, amikor Dr. Kandel Henrik orvos re-
ceptjét félretette, hogy a magyar történelem tragikus 
korszakának egy olyan időszakát tudja felidézni, ami 
a legsötétebb, legfélelmetesebb történelmi napoknak 
lehet néma tanúja. Ezért gondolunk az őrzőkre, do-
kumentumokat  megbecsülőkre hálás tisztelettel és 
köszönettel:

Bihari József, Németh Csaba, a falu történelme 
iránt érdeklődő polgárok

Bihari József

13.
Hálás szívvel és köszönettel

Petró Juhák bácsi áll a főtéri dohányboltja előtt. 
Menkóné Ilonka gyüjteményéből

Dr. Kandel Henrik mártírhalált szenvedett orvos 
receptje 1932-ből



14. Riport Torockó polgármesterével, Szőcs Ferenccel

15 éve járunk Torockóra, s ez alatt az időszak 
alatt nagy átalakuláson ment át a falu. Polgármes-
ter úr hogyan látja a falu életét manapság?

Mai nézetben egyre fejlődik a falu, szerencsére be-
indult a turizmus és a falu lakossága 60%-ban ebből él 
meg, ezt még bővíteni szeretnénk, főként úgy, ha beke-
rülünk a Világörökségi listára, melyre ígéretünk van.

Külső segítséget igényel-e a falu? Sok testvérte-
lepüléssel büszkélkedhetnek, miben tudnak segíte-
ni Önöknek?

Nyolc testvértelepülésünk van, elsőként Tápió-
györgye, majd Bócsa, Üllés, Gáborján, Budapest V. 
kerület, Dég, Csömör, Hollókő. Sok segítséget ka-
punk tőlük. Mert például azt el kell mondanom, hogy 
a hivatalnak annyi pénze nem volt, hogy az iskolák-
ba, óvodákba a központi fűtést ki tudjuk építeni, így 
4-5 testvértelepülés segítségével sikerült ezt megva-
lósítani. Minden egyes falunapon szívesen jönnek és 
sokat segítenek, pörköltet főznek a györgyeiek és a 
bócsaiak. Emellett Budapest V. ker. 187 házra ad min-
den évben egy bizonyos összeget, így ezek a házak 
ebből táplálkoznak és újulnak meg évről évre.

Rengeteg rendezvény van a faluban, immáron 
túl vagyunk a Torockószentgyörgyi napokon, mi-
lyen rendezvények várják még idén az ide látoga-
tókat? Mivel vonzza Torockó a jövőben a turiz-
must?

Van egy olyan jó lehetőségünk, hogy hál’Istennek 
a Duna Televízió megvásárolt egy házat Torockón, 
amit fel is javíttatott, és minden évben Duna napokat 
tartunk, ez most a következő esemény, június 11-én. 
Utána pedig 06.29-07.03 között egy fesztivál lesz, 
ahová 10000 embert várnak, ezt Kolozsváriak ren-
dezik Pesttel összekötve. Majd aug. 6-án a Torockói 

napok az Anna napokkal párosítva. 
A Duna ház sok változást hozott a falu életében. 

Torockón látjuk a rengeteg új utat, hogyan tudta a 
falu ezeket a fejlesztéseket megvalósítani?

Saját költségvetésünkből tudtuk megvalósítani az 
utak rendberakását, de most  Szentgyörgyön is látjuk, 
azt, hogy a turizmust erősíteni kell, a vár felé vezető 
utat leaszfaltoztuk. A Duna TV jó nekünk, mert ren-
geteg előadást és rendezvényeket szerveznek. És ez 
jó, mert vonzza az embereket. Már maga az, hogy 
Duna Televízió, az már mond valamit világszerte.

A falu rendezvényei színvonalassá váltak, öröm-
mel látjuk a sok fellépőt és koncertet. Tudja-e To-
rockó anyagilag a jövőben is tartani ezt az irányt?

Szerintem igen, mert vannak pályázatok, melyeket 
a testvértelepülések megírnak, ebből tudnak bennün-
ket anyagilag támogatni. Az aug. 6-i falunapot Üllés 
segítségével rendezzük.

Sok a panzió és a vendégház, a falu szállásadói 
összetartóak vagy széthúzóak, van-e köztük egyez-
ség? Hogyan működik a falusi vendéglátás Toroc-
kón?

Ezt őszintén elmondom, hogy sajnos nem össze-
tartóak, kb. 3 részre van osztva nálunk a turizmus. 
Mindenkinek megvannak az elszállásolási lehető-
ségei, de mégis egymással vitatkoznak, hogy neked 
hány vendéged van, nekem mennyi vendégem van, az 
összetartás helyett. Mi képesek vagyunk most kb. 600 
vendéget fogadni egy estére.

Közelegnek a választások. Felbolygatja-e ez a 
falu életét? Gondolok itt olyan eseményekre, mint 
nálunk, ahol a képviselő jelöltek gereblyézni, ka-
szálni kezdenek, így próbálnak szimpátiát ébresz-
teni a falu lakóiban.

Ez sajnos ugyan úgy van. Még 2014 decemberé-
ben a Néppárt jött és hozta a mikuláscsomagot, meg-
kérdezték, hogy mit hozzanak. Én azt mondtam, ko-
szorút. Minek? Azt mondták, meghalt a Néppárt, de 
az a pap, aki temette, nem jól temette, mert 2015-ben 
feltámadott, mint Jézus. A lényeg az, hogy nagyon 
szétszedik a szavazókat, én próbáltam egyeztetni, 
hogy ne indítsanak Tőkés Pártot, vagyis Néppártot 
(szépen magyarázva), egyezzünk ki, hogy a két párt 
együtt tartson, ezt a kicsi magyarságot, ami létezik 
Torockón, ezt az 1100 fős magyar lakosságot ne szed-
jük széjjel. Egyre több párt indul, például 4 román 
párt, miközben csak 40 román lakos van a faluban. 
Legnagyobb baj az, hogy eléggé mocskosan kampá-
nyolnak egyesek. 

Hogyan készül Polgármester úr a választások-
ra? Van-e kilátásban erős ellenfél vagy nyugodtan 
várja a szavazást?

Én úgy látom, hogy nagyon erős ellenfél nincs. 
A jó polgármester nem az utolsó pillanatban kampá-
nyol, hanem mikor megnyeri a választást, abban a pil-
lanatban már kampányol a következő négy évre.

Sok sikert kívánunk Polgármester úrnak a vá-
lasztásokra!

P. J.



15.
Torockószentgyörgyi napon jártunk

A Torockó Baráti Társaság szervezésében az idén 
is kilátogattunk a Torockószentgyörgyi Falunapra, itt 
készítettünk néhány fényképet, ami bemutat egy ki-
csit kint rekedt 1100 magyar ember lakóhelyéből.

P. J.

Vízimalom múzeum gyűjteményeVízimalom belseje

Ida néni magán múzeuma A vízimolnár szobája

A kirándulás résztvevőiA torockói kenyér



Nevelőszülő: Egyéni gondozási-nevelési terv 
alapján a saját háztartásában nyújt teljes körű ellá-
tást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett 
gyermeknek.

Tápiógyörgyén a múltban gyökerező hagyománya 
van a nevelőszülői hivatásnak. A régmúlt időktől nap-
jainkig mindig voltak és vannak olyan családok, akik 
nehéz sorsú gyerekek életén  könnyítenek azzal a dicsé-
rendő szándékkal, hogy hosszabb rövidebb időre gond-
jaikba vegyék őket. Biztosítva számukra azt a szerető, 
gondoskodó légkört, melyet csak ilyen módon tapasz-
talhatnak meg.

Ebben a témában kerestem meg a 85 éves Vágány 
Jánosné Jolika nénit, aki 24 éves korától szentelte életét 
ennek a csodálatos hivatásnak.

Jolika néni, meséljen egy kicsit a kezdetekről!
Abonyban születtem, 1931-ben. Házasságom ré-

vén kerültem Tápiógyörgyére 1949-ben. 10 évig a he-
lyi termelőszövetkezetben dolgoztam. 1962-ben állást 
kaptam a helyi Szociális Otthonban /a mai Pszichiát-
riai Betegek Otthona/, ahol szakácsnőként dolgoztam 
nyugdíjazásomig 1986-ig.

Hogyan jutott arra az elhatározásra, hogy gyer-

mekeket hozzon ki gondozásra?
Férjemmel együtt nagyon szerettük a kicsiket. Éve-

kig vártunk gyermekáldásra mindhiába. Közös elha-
tározással arra a döntésre jutottunk, hogy magunkhoz 
veszünk, felnevelünk gyermekeket.  Mindenben támo-
gatott, segített, mindig számíthattam rá. 

Mikor került otthonukba az első kis lakó?
1955-ben érkezett az első, majd őt követte a máso-

dik, harmadik… Háromnál több nem volt egyszerre.
Befogadó családként milyen feltételeknek kellett 

megfelelni?
Egészségi állapotunknak, életmódunknak és életkö-

rülményeinknek alkalmasnak kellett lenni az elhelye-
zett gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosí-
tására. Fontos szempont volt az is, hogy teljes családba 
kerüljenek.

Hány fiatalt nevelt fel eddigi élete során?
Összesen 15 gyerek nevelkedett nálunk. Legtöbben 

kicsi kortól egészen a házasságig. A legkisebb 3 évesen 
került hozzánk. Néhányan az általános iskola elvégzése 
után visszakerültek a  vérszerinti szülőkhöz,  volt  aki 
külföldre költözött.  A nyolc osztályt mindegyik végig-
járta. 

Hányan vannak, akikkel a mai napig tartja a 
kapcsolatot?

10 „gyerekem” a mai napig visszajár hozzám, figye-
lemmel kísérem az életüket.  A jeles ünnepek soha nem 
múlnak el a látogatásuk nélkül.

Mi volt a legszebb ebben a hivatásban?
Az a sok szeretet, amit kaptam és a mai napig ka-

pok, mindennél többet ér.  Soha nem voltam egyedül, 
nem éreztem magányosnak magam. Nagy öröm, hogy 
az egyik nevelt gyermekem szintén ezt a hivatást vá-
lasztotta. 4 testvér útjait egyengetik nagy gonddal, akik 
közül a legkisebb kiscsoportos óvodás, a legnagyobb 5. 
osztályos. Az én egészségi állapotom már megromlott, 
de amiben tudok, szívesen segítek továbbra is. Vigyá-
zok a gyerekekre, sütök-főzök, amíg erőm engedi.

Köszönöm a beszélgetést Jolika néni. Jó egész-
séget kívánok családja körében a nevelt ” unokák” 
között. Kívánom, hogy sokáig őrizze még a családi 
tűzhely melegét! 

Az interjút készítette: Szabó Erika

16. 
Ki minek mestere?

Nevelőszülő
Vágány Jánosné /Varga Jolán/

Helyreigazítás
A márciusi újságban hírt adtunk a Györ-

gyey család, Györgyey Illés és Györgyey János 
urak nagylelkű pénzadományáról, amelyet a 
helyi oktatás feltételeinek javítása érdekében 
juttattak iskolánknak. Az összeg hibásan jelent 
meg. A felajánlott összeg 500.000 (ötszázezer) 
Ft, amelyet okosan felhasználva az iskola tan-
termeinek internet-kapcsolattal történő ellá-
tására fordítottunk.

Köszönetünket ezúton is kifejezzük az aján-
dékozás e nemes gesztusa által is megerősítve a 
család iránti nagyrabecsülésünket.

Szerkesztőség

Helyreigazítás
A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 

története c. cikk margójára
A megszokott érdeklődéssel olvastam a fenti 

cikket, de csalódás ért engem és családtagjai-
mat is, mivel édesanyámat nem említette meg a 
2 cikkíró.  Édesanyám Baran Józsefné 1963-tól 
1983-ig nyugdíjazásáig volt a Takarékszövet-
kezet dolgozója, vezetője.

 A történelmi hűség megköveteli, hogy az ő 
nevét is megemlítsük! Munkáját mindig szív-
vel, lélekkel végezte, segítve a györgyei em-
bereket problémájuk megoldásában.

Petró Gáborné Baran Zsuzsanna
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A kastélykertben szőke szellő szaladgált, napfény 
kényeztette a virágszirmokat, derűs nyugalomban terí-
tette reményes csendjét a fákra-bokrokra a tavasz - ami-
kor az áprilisi koradélutánon a tóparti faház felé anda-
logtam a kastélylakók versünnepére. 

Szép szavakkal kényeztetni a szeretet-éhes szíveket 
illendően lelkesítő és gyógyító is, - az alkalom becézte 
lelkemet, tudtam, milyen áhítat vár itt, ahol tán több-
ször, mint bárhol  

„annyi mosoly, ölelés fennakad a világ ág-bogán...” 
(József A.)

És a tekintetek most is lágy szeretettel és az örömér-
zet félszeg izgalmával fogadtak.

Éreztem, hogy a csend és a várakozás ünnepi fegyel-
mében új ritmust kaptak a szívverések.

A régóta dédelgetett versek az ihlet félszegséget fel-
oldó lázában és a megosztási vágy őszinte kényszeré-
ben érzületeket adni-cserélni készültek.

Biztató szavakat hívott nyelvemre a beszédes pillan-
tások bűvölete, s bátorítást sugallva szóltam a versről 
olyanokat, amelyeket mindenki érez, aki verssel gyó-
gyítgatja lelkét sorsa rögös barázdáiban tévelyegve, 
vagy selyemfüvű lapályain kószálva:

- A vers néma, adj neki hangot, hiszen könyvbe zár-
tan halott. Keltsd életre! - hogy halljuk, amint a hangok 
elmúlnak egymás után az ajkaidon, mint az élet... - de 
tudjuk, hogy a vers nem múlik el, tovább él bennünk - s 
az utánunk jövőkben is, hiszen a múlandóság formájá-
ban adja az örökkévalóságot.

A vers a szépet hozza ki belőled, üzensz vele, lelki 
társakra lelhetsz, jobban megismernek általa, s a benned 
tobzódó szeretetet is megoszthatod. És a mindenkori ér-
des létből a reménység szárnyain utaztat:

Oly szomorú embernek lenni, / S szörnyüek az állat-
hős igék / S a csillagszóró éjszakák / Ma sem engedik 
feledtetni / Az ember szépbe-szőtt hitét (Ady)

Értették és érezték mindezt, akik ott, akkor - meg-
küzdve a lámpalázzal -, a kitárt szívűek elé álltak. 

És emlékterhesen mosolyok és könnyek fakadtak 
ezen a délutánon - amikor már sóhajtott a tavaszi rét, 
dúskalászú szőke mezők ígéretét üzente a sárguló nyár, 
sugallva azt is, hogy lélekben már a kéklő szeptemberi 
ég bágyadt búcsúzóján elrévedni készülhetünk. Mert a 
juhászgyulai példa okán tudjuk; - a vers az évszakok 
köröttünk örökkön forgó díszletében az égő és a fájó 
szerelmekre is vigasz. És a családi ölelések hiányának 
oldására is gyógyító ereje van. Hát persze, hogy őriznek 
itt még szerelmeket, és epednek a szeretetért, édes-fájón 
gondolva elveszített otthonok oltalmára.... Akkor is, ha 
sajgón kísér áldásként és átokként a tudat:  

Elpereg számból az ifjúság méze, / mégis a drága 
szerelem nem hamvad el, 

Csupán komorabb lesz új csillagképe. (Nagy L.)
A Vágány Évi szelíd mosolyú szép szándéka által 

szervezett meghatóan ünnepi délután bevezetőjeként 
Hajdú Lászlóné pódiumokon kiérlelt értelmezésben, ih-
letetten adta meg szavalatával az alaphangot, s megha-
tó volt látni, hogy a gondozó csoport tagjai mily együtt 
érző gesztusokkal kísérték az ajkak-lelkek rezdüléseit.

A legmegkapóbban Fülöp Lilla, Lévai Lajos és 
Nagyné Balla Henrietta verseltek, s meglepetésre vá-
ratlanul és megejtő elhatározással - felkészítés nélkül 
- újabb versdédelgetők jelentkeztek a nézők sorából. 
Vidák Csaba Shakespeare szonettel, Szalkai Miklós Jó-
zsef Attila szívszorító és korát vádoló életére írt saját 
verssel, Kiss Timi, a kikelet-mosolyú fiatal lány pedig 
egy szívének kedves költeménnyel állt elénk spontán 
indíttatásból, az érzelmek által sűrített hangulat ihleté-
sének nem tudván ellenállni. 

Megejtő és megindító percek voltak, amelyek a szép 
szavak felszabadító hatalmáról üzentek nekünk, érez-
tetvén, hogy velük-általuk a lélek gyermekien tiszta és 
őszinte játékával bújócskát játszunk az elmúlással.

De a reménység örök bűvöletében azt is hinni akar-
juk, hogy a mindenkori szerető társ, az oltalmazó gon-
doskodás, az önzetlen áldozat elkísér és megtart minket:  

És új energiává lesz a múló idő / S új csillagmág-
lyát gyújt meg érted, / S vigasztalóvá lesz a rémítő, / S 
mindent meglátsz, mindent megértek, / És érthetetlen 
szenvedésed / Hétszer boldog szépségre válik: / Moso-
lyodban kinyílnak a régen semmivé lett / Napraforgóid, 
dáliáid. (Vas I.)

Ha verset mondasz: - akkor te jó vagy! - jó vagy ma-
gadhoz és másokhoz is. 

Ez feloldja magányodat - s örök társaid leszenek a 
szavak. Soha nem leszel egyedül! Nem is félsz már a 
jövőtől... Selymesebb lesz a lelked és boldogító percek 
vígasztalnak. Sorsod, - bármilyen nehéz legyen az -, 
könnyebb álmokat ígér.

És megnyugtat; - te érted, érzed és megfejted-felol-
dod magadban mindazt, amit csodás magyar nyelvünk 
a versek aranyketrecébe zártan létezésünk csodáiról 
mesél. 

Nem mindenkinek adatik ez! Mert:
Mindenik embernek a lelkében dal van, / és a saját 

lelkét hallja minden dalban. / És akinek szép a lelkében 
az ének, / az hallja a mások énekét is szépnek. (Babits 
M.)

Legyenek hát velünk társként a versek a hétközna-
pokban is, - bár felettünk mostanság „szorongó álmok 
szállnak”, - talán elkísérnek régi, megszökött álmaink 
után.

Hogy küldhessünk több figyelmet és szeretetet egy-
másnak a kastélykerítésen kívüli világunk valóságát 
megélni kényszerülve (ahol a versnél keményebben 
koppannak a szavak), létezésünk küzdelmes, édes-bús 
örömeiben és keserveiben.

Nagy Zoltán

Szép szavak oltalmában és vigaszával a vers ünnepén
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A Nagymegyerben lévő testvériskolánkba látogat-
tunk el 40 diákunkkal április végén. Út közben meg-
néztük a tatai várat, majd Komárnóban sétáltunk egyet 
az Európa Faluban. Vendéglátóink, Sebők Erzsébet, az 
iskola igazgatónője, Árvai Ildikó és Buzgó Éva igaz-
gatóhelyettesek és Bittera Zsuzsanna, a Csemadok 
nagymegyeri szervezetének elnöke nagyon finom, 
bőséges ebéddel vártak minket, majd az iskolában a 
gyerekek megismerkedhettek az őket vendégül látó 
diákokkal. Együtt részt vettek egy játékos sportverse-
nyen, majd kötélhúzásban is összemérhették erejüket. 
A jászboldogházi népi táncos lányok táncbemutatóval 
lepték meg vendéglátóinkat, majd Soóky Marián tanár 
úr városnéző sétára vitte a csapatot, ismertetve a telepü-
lés történetét és a testvérkapcsolat eredetét. 

A gyerekek helyi családoknál szálltak meg. Minden-
ki nagyon izgult, kinél fogja tölteni az estét. A vendéglá-
tóik különféle programmal készültek a diákoknak, volt, 
aki például hangversenyen, fociedzésen, pikniken vehe-
tett részt. Az biztos, hogy mindenki nagyon jól érezte 
magát. Másnap elmentük a bősi vízierőműhöz, majd a 
Szedres-tanyán töltöttünk közel 2 órát, ahol egy igazi 
jurtában megismerhettük őseink életét, íjászkodhattunk 
és a bátrabbak lovagolhattak is. 

Élményekkel gazdagon tértünk haza. A gyerekek 
biztosan erősítik a testvérkapcsolatot, hiszen elkérték 
egymás elérhetőségét, és már a következő találkozást 
szervezik.

Juhászné Ulviczki Zsófia

Nagymegyerben jártunk Nagymegyeri jutalom
kirándulás

Iskolánk jó tanulói lehetőséget kaptak egy külföldi ki-
rándulásra felvidéki testvérvárosunkba, Nagymegyerre.

Április 29-én pénteken 7 órakor indult az izgatott 
gyereksereggel megrakott busz. A szülők fájó szívvel 
búcsúztak gyermekeiktől. Az út közel négy óráig tar-
tott, pihenőkkel nem tűnt olyan soknak. Először Tatán 
álltunk meg megcsodálni a kihalóban lévő Öreg tavat. 
Ezután továbbindultunk, a határt az Esztergomi hídon 
léptük át (az egyik vége még Magyarországon, a másik 
már Szlovákiában van). Innen már nem voltunk messze 
a céltól, és elkezdtünk izgulni, hogy vajon kihez kerü-
lünk majd, és milyen lesz a fogadó család. Mikor meg-
érkeztünk Nagymegyerre, az ottani iskola igazgatónője 
várt minket, és elkísért minket Csilizradványra, ahol 
ebéddel vártak. Miután tele ettük-ittuk magunkat, elin-
dultunk vissza testvérvárosunkba, ahol végre találkoz-
hattunk az ottani cserediákokkal, akik várhatóan ősszel 
jönnek hozzánk. Nagyon kedvesen és nagy szeretettel 
fogadtak minket. Már nagyon vártak. 

Volt egy szuper sportdélutánunk együtt, majd város-
nézésre indultunk. Ezután mi györgyeiek elköszöntünk 
egymástól és ki-ki elindult a befogadó családokhoz. 
Hasonló korú lányokhoz, fiúkhoz kerültünk. A késő 
délutánt és az estét már a családoknál töltöttük újdon-
sült barátainkkal. Nagyon készültek a látogatásunkra, 
vacsorával vártak, új szokásokat, játékokat tanulhattunk 
tőlük és voltak éjszakába nyúló beszélgetések is. Fárad-
tan, de boldogan aludtunk el.

Másnap reggel a családdal reggeliztünk és ők kísér-
tek a buszhoz. Sajnos eljött a búcsú ideje. Új barátaink-
kal megígértük egymásnak, hogy tartjuk a kapcsolatot 
és nagyon várjuk viszont őket mi is.

Hazafelé megálltunk a Bősi Vízierőműnél, ahol 
gyönyörködtünk a szép kilátásban a Dunára. Ezután el-
mentünk egy hagyományőrző magyar családhoz, akik 
jurtában élnek. Bepillantást nyerhettünk életmódjukba. 
Kipróbálhattuk a különböző fegyvereket, lovasbemuta-
tót láttunk, majd a bátrabbak lovagolhattak is. Fáradtan, 
de élményekkel megrakodva indultunk haza. Eszter-
gomban megnéztük még a Bazilikát és este 7 órára ér-
tünk haza. Jó volt újból viszontlátni a szülőket.

Köszönjük szépen Zsófi néni és Attila bácsi ezt a 
csodálatos kirándulást.

Ohnsorge Nóra, Varró Ivett

Településünkön immár hagyománnyá vált a má-
jus elsejei hajnali zenés ébresztő, amin kiszeneka-
runk is részt vett. A szokásokhoz híven, zenekarunk 
hajnali 5 órakor megkezdte az ébresztést és végig-
járta községünk utcáit. A gyermekek a korai időpont 
ellenére vidáman ébresztették családjukat, iskolatár-
saikat, vagy éppen osztályfőnöküket. Köszönjük a 
szülők drukkolását, az áldozatkész segítséget, amivel 
gyermekeink jól érezhették magukat ezen a reggelen. 
Köszönet továbbá Kazinczi Istvánnak és Bálint Zol-
tánnak is, akik végigkísérték ébresztésünk minden 
mozzanatát és zökkenőmentes lebonyolítását! Bízom 
benne, hogy ezt a hagyományt továbbra is megőriz-
zük, ezzel is színesítve településünk lakóinak életét.

Dudellai Katalin, Zenei munkaközösség-vezető

Zenés ébresztő
Kiszenekaros módra
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Az idei évben (május 4-én) hetedik alkalommal ren-
dezték meg a fertődi Eszterházy- kastély Téli kertjében 
a Regionális furulyaversenyt, ahol négy tanulónk is 
megcsillanthatta tudását a neves furulyaművészekből 
álló zsűri előtt. Hogy növendékeink kipihenten érezhes-
sék magukat megmérettetésük napján, már a versenyt 
megelőző napon elindultunk a 280 km-re található Fer-
tődre. Útközben több helyen is megálltak csapataink, 
hogy megtekinthessék hazánk nevezetességeit, mint 
pl. Tatabányán a Turul-emlékművet, a Szelim-barlan-
got, Győrött a  Loyolai Szent Ignác Bencés templomot, 
a Káptalan dombot, Csornán a plébániát. A verseny 
napján betekintést nyertünk az Eszterházy-kastélyba 
és megnézhettük Haydn emlékszobáját is a Muzsika-
házban. A reggeli órákban legelőször a helyi Haydn 
Zeneiskolában kellett érkezésünket igazolnunk, majd 
a következő lépés már a helyszínen lévő főpróba volt. 
A versenyen 19 zeneiskola 45 növendéke szerepelt. 
Zeneiskolánkat Nagy Liliána Zita, Nyeste Balázs - Fe-
kete Fanni tanárnő növendékei, illetve Megyes Bianka 
és Megyes Boglárka - saját növendékeim- képviselték 
szép eredménnyel. Hárman (Megyes Bianka, Nagy Li-
liána Zita és Nyeste Balázs) BRONZ minősítéssel tér-
tek haza. A verseny színvonala rendkívül nívós volt, a 
szép helytállásért és felkészülésért külön is gratulálunk 
büszkeségeinknek! Külön köszönet illeti a felkészíté-
sen kívül Fekete Fanni Tanárnőt és Toperczerné Erdélyi 
Szilvia Tanárnőt a színvonalas csembalókíséretért! 

Ezúton kívánok kollégáimnak és növendékeinknek 
további sikerekben gazdag versengést, örömökben gaz-
dag együttzenélést!

Dudellai Katalin
Zenei munkaközösség-vezető

Fertődön jártunk!

Sok szeretettel várjuk a 2016/17-es tanévben is 
jelenlegi illetve új, zenét tanulni vágyó növendéke-
inket!

Zeneiskolánkban a következő hangszereken fo-
lyik az oktatás, amikre jelentkezni lehet:

- Fafúvós tanszakon: furulya, fuvola, klarinét, sza-
xofon

- Rézfúvós tanszakon: furulya, kürt, trombita, te-
nor/baritonkürt, harsona, tuba

- Billentyűs tanszakon: zongora
Azoknak a gyermekeknek, akik először csak is-

merkednének a zene világával, módjukban áll csak 
az előképzős szolfézs csoportokba beiratkozni!

Bővebb információért érdeklődni személyesen a 
Zeneiskolában, illetve az 53/383-088-as telefonszá-
mon lehet.

Dudellai Katalin, Zenei munkaközösség-vezető

Hívogat a Zeneiskola!

Április 11-e a költészet napja. 1964 óta ünnepeljük. 
Ezen a napon született 1905-ben József Attila. Óvo-
dánkban is tartottunk megemlékezést. Először József 
Attila életéből láthattak néhány képet a gyermekek, 
majd meghallgatták Altató c. versét. Ezután rímkere-
ső játékot játszottunk, majd rímekre tornáztunk és raj-
zoltunk. Az összes óvodás gyermek egyszerre szavalta 
Weöres Sándor: Kocsi és vonat c. versét. Ezután meg-
hallgattuk az Altató megzenésített változatát. Az egyik 
óvónéni elszavalta József Attila: Mama c. versét. 

Végül megnézték a gyerekek, a nagycsoportosok ál-
tal a vershez készített illusztrációkat, melyek az aulában 
láthatók. 

Reméljük sikerült egy kicsit közelebb hozni gyerme-
keinkhez a költészetet.

Kisné Cselei Mária Óvodapedagógus

Költészet napja 2016.

Seres Jánost (Janót), 4. a osztályos tanulót a Bozsik 
Intézményi program U11-es korosztályában (Jánoshi-
da, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyör-
gye) az éves munkája alapján a legjobbnak választották. 

Litkei Máté

Büszkeségünk
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A Jászapátiban megrendezett idegen nyelvi 
szépkiejtési versenyen tanulóink kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el. Ez a verseny teljesen új volt számunkra, 
hiszen legtöbbször nyelvtani, szövegértési feladatokat 
kell a tanulóknak megoldaniuk. Ezúttal a tanult idegen 
nyelven írt szövegeket kellett a gyerekeknek felolvasni-
uk a zsűri és a diáktársak előtt. A feladatot a tanulóink 
jól teljesítették, a következő eredmények születtek: 

Angol nyelvből: 
5. - 6. osztályosok: Molnár Márk (5.b) II. helyezés , Bu-
gyi Patrícia(6. o) IV. helyezés
7. – 8. o osztályosok: Miskolczi Alexandra (8.a) II. he-
lyezés, Gere Henriett (7.a) IV. helyezés

Felkészítő tanáraik: Juhászné Ulviczki Zsófia, Varró 
Gáborné

Német nyelvből: 
5. – 6. osztályosok: Ohnsorge Nóra(6. o) I. helyezés,  
Szabó Boglárka (5.b) II.helyezés
7. – 8. osztályosok: Jordanov Bence (7.a) III. helyezés

Felkészítő tanár: Inges Szilvia
Gratulálunk nekik! Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Juhászné Ulviczki Zsófia

Idegen nyelvi sikerek Gyorstalpaló főzőtanfolyam

Iskolánk 8. b osztályos tanulói egy rendhagyó osz-
tályfőnöki óra keretében lehetőséget kaptak a Györgyey 
Kastély Étterem és Panziótól, hogy részt vegyenek egy 
főzőtanfolyamon. Már nem volt ismeretlen a diákok 
számára a környezet, hiszen a felvételi előtt egy szak-
maismertető beszélgetésen vehettünk részt. 

A gyerekekkel izgatottan készültünk erre az alka-
lomra is, hiszen kevesen mozognak otthonosan a kony-
hában. A kis kukták gombát pucoltak, hagymát, sonkát 
szeleteltek. Megtanulták a tökéletes párolt rizs titkát, 
valamint tejszínes-hagymás-baconos és milánói tész-
taszósz készítését. Közkívánatra hagymás-szalonnás-
kolbászos rántottát csináltak és mindannyian süthettek 
maguknak palacsintát. Az elkészült ételeket természete-
sen ott helyben jó étvággyal el is fogyasztották. 

Köszönjük Varró Istvánnak a lelkes és türelmes ta-
nítást. Bízunk benne, hogy ebből a rendhagyó órából 
hagyomány válik.

Juhászné Ulviczki Zsófia

Gratulálunk tanítványunknak, Lovas Bencének a 
Kaán Károly természet- és környezetismeret verseny 
középdöntőjén elért I. helyezéséért!

Juhászné Ulviczki Zsófia

Gratulálunk!Falumegújítási nap
2016. június 4. szombat

A következő társadalmi munka céljaként a piac-
teret szépítjük, korszerűsítjük és tesszük használha-
tóbbá. 

Várjuk azokat az aktív és munkára kész falubelie-
ket, akik egyrészt már részt vettek velünk bármilyen 
társadalmi munkán, és azokat is, akik most csatlakoz-
nak hozzánk.

Szerkesztőbizottság



Négy évtizedig állt községünk 
iskolájának katedráján, de legin-
kább a sportpályák mentén vezé-
nyelt és bíztatott síppal a szájában 
Dömök István Tanár Úr. 

Talán így emlékszik rá a sok-
sok valahai tanítvány. Emlékek 
özönével küzdünk, amikor rá gon-
dolunk most, amikor halálhírét 
vettük, amikor gyászba borult a 
lelkünk érte és miatta.  

Egy tanár elsősorban emberi 
minőségében lesz halhatatlan. Őt 
oly sokan szerették, és oly sokan 
gondolnak rá fájdalmas kegyelet-
tel, hogy ez az általa hordott em-
berség, a szigor rendet teremtő 
ereje, a segítő és elfogadó, meg 
a bíztató gesztusok sokasága itt 
munkál falunk emberei között 
ma is  - és még sokáig gyógyítja, 

gyámolítja a lelkek minőségét. 
Őrzendő örökség ez, különösen 
akkor, amikor halványodóban van 
valahai tanáraink emberség-pél-
dája, elkötelezett hivatástudatuk 
mintája, a biztonságot és vigaszt is 
adni tudó szerepe. Mindaz, amit a 
sport tiszteletéről, az eredmények 
büszkeséget adó hatásairól, a ver-
senyek élményeiről, az edzett test 
értékeiről magukkal vittek tőle 
tanítványok százai, az beleépült 
egyéniségükbe, gyerekkori emlé-
keiket örökké táplálni fogja, segít-
ségükre lesz az életben. 

Mi, valahai kartársai, naponta 
kaptuk tőle a bíztatás jókedvű je-
leit, s oly nagyra értékeltük 

egyénisége őszinte, baráti és 
segítő gesztusait. Az egyszerű sza-
vak és a nagylelkű, jószívű, a ba-
rátokért áldozatokat is hozni tudó 
akarat embere volt, aki nem szé-
gyellt a különösen nehéz sorsok, 
vagy a minket a hétköznapokban 
kerülgető gondok, fájdalmak fö-
lötti együttérző beszélgetéseink 
során könnycseppet csillantani.

Nemes és jó szívének ereje, a 
szeme sugarából áradó csalfán is 
bíztató mosoly talán a tanyán töl-
tött gyerekkor ajándék-áldása volt. 
Mint ahogy az is, ahogy az évsza-
kok diktálta szép kényszerek és 
szükségek ősi hívását érezve elkö-
telezett szorgalommal tette szabad 
idejében különös lelki-testi erejé-
ben és elszántsággal mindazt, amit 
a falusi ember tesz a földeken, a 
szőlőben, a kertben, - hogy legyen 
termés, bor, pálinka, jó kolbász és 
szalonna, hogy lehessen a család-
nak dúsan terített ünnepi asztal, s 
legyen mire hívni-várni a baráto-
kat. Mert a barátság szent dolog 
volt előtte. 

Pisti! - barátaid, akikkel az élet 
léleksimító, vagy lelket sajdító al-
kalmaikor oly sokszor együtt vol-
tatok - a vadászatok elmetisztító 
izgalmaiban, vagy a futballpályák 
mentén szurkolók évődő vitáiban 
- most szomorúsággal és hiányod 
fájdalmával járják sorsuk útjait to-
vább. S hányan haladnak el keríté-
setek előtt azzal az érzéssel, hogy 
de szép lenne, ha kijönne még 
Pista bácsi, s mosolyával bíztatást 
adna erre a napra...

De már csak emlékét gondoz-
hatjuk a lelkünkben. És a hiánya 
fájdalmát leginkább hordozók (őt 
az utolsó lélegzetig hűen gondozó 
felesége, Eszter Asszony, lányai: 
- Emike, Ildi és Eszti, - és uno-
kái) szívéhez küldhetjük őszinte 
együttérző szavainkat. 

A veszteség egész falunké is, 
amely megőrzi és gondozni fogja 
tisztelt tanára, Dömök István em-
lékét. 

És megköszöni Neked, hogy 
mindig ott voltál segítő szándé-
koddal, ahol veszély volt, ahol vi-
gyázni, vagy építeni kellett, ahol 
közös örömünkre a falut fejlesz-
tő-szépítő munkálatokat még az 
őszinte györgyeiség szép hite ve-
zérelte. 

Pistikém, a kölcsönös kartársi 
szeretet és tisztelet sok évtized ál-
tal kiérlelt emberi értékeit őrzöm, 
s a valahai kartársi „család” is Ve-
led van és kisér a tanári szobában 
összeforrott mosolyos érzésekkel, 
szeretét üzeni a vigasztalás immár 
örök időkre szóló érvényével.

Köszönjük kedves lényedet, 
mert könnyebb volt általa az élet. 
Velünk maradsz!     

Csak pihenj nyugalomban!
Nagy Zoltán
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Dömök István
1945-2016

Negyven éve tanított diák 
megemlékezése:

Akkoriban még nem volt 
strand, csak egy ragyogó fü-
ves terület, ahol lehetett távol 
ugrani, kézilabdázni, és remek 
lehetőség volt a rózsadomb kö-
rül futóversenyre felkészülni. 
Mi, diákok a domb körüli futást 
elég sajátságosan értelmeztük. 
A feladat az volt, hogy ötször 
fussuk körbe. Mivel elég sokan 

voltunk, páran egy-két kanyart 
kihagytunk és így futottunk be 
a célba. A tanár úr a finisben 
két jól irányzott nyaklevessel 
’köszönte meg’ a lógásunkat 
és kezdhettük újra a futást. Ma 
azt mondanák – a tanár üti a 
diákot, én azt mondom, a tanár 
úr életre nevelt és a helyes utat 
mutatta meg egy-egy jól irány-
zott pofonnal. Mikor végzős 
voltam 4-es lett a testnevelés 
osztályzatom, kérdezték miért? 

Nem tud felmászni a kötélen, 
mondta tanár úr.A gépipariban 
az első szintfelmérő testnevelés 
órán,kötélmászás.Úgy másztam 
kötelet mint még soha,akkor 
már tudtam minden fejben dől 
el.Mindannyian köszönjük az 
útmutatást,a cél irányos nyakle-
veseket mert aki megértette jól 
használta,mert mi akkor nem 
„megpofozva” lettünk!

P. J.
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Mi a komposzt?
A szerves anyagok szabályozott bomlásával előállí-

tott értékes talaj, tápanyag. A komposzt az alapanyagok-
ból magától alakul ki, csak úgy lesz.

Miért komposztáljak?
Szeretném csökkenteni a hulladéklerakókra, égetők-

be vagy a szennyvíztisztítókba kerülő szerves, haszno-
sítható hulladék mennyiségét.

Szeretném a kerti és konyhai hulladékokat visszajut-
tatni a természetbe.

Szeretném, hogy a kertemben termékenyebb legyen 
a talaj.

Szeretném, hogy a szemem előtt keljen életre a ter-
mészet és a biológia csodálatos világa, a „múlt heti ma-
radék” a szemem előtt váljon humuszban gazdag földdé.

Szeretnék költségeket megtakarítani azáltal, hogy 
kevesebb szemetet teszek a kukába, nem kell többé gaz-
daboltból virágföldet, komposztot venni, hanem a kis-
kertemben előállított anyagot használhatom fel.

Nem égetem el az avart és a kerti hulladékot, így 
csökkentem a légszennyezést. Ezzel is hozzájárulok a 
környezet és a természet védelméhez.

Mi szükséges a komposztáláshoz?
A komposztálás nem ördöngősség! Mindazonáltal 

szükség van:
- elhatározásra és környezettudados szemléletre.
- komposztálható nyersanyagokra (biohulladékra)
- megfelelő komposztládára, kerti eszközökre és 

komposztálóhelyre.

Hol legyen a komposzt?
Keressünk a kertben félreeső, félárnyékos helyet, pl. 

fák alatt, bokrok tövében. A nyílt rendszerű komposztot 
közvetlenül a talajra tehetjük. Nagyjából 1x1x1 méteres 
halom legyen.

Melyek a komposztálható nyersanyagok?
Konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli, 

tojáshéj, kávézacc, tea-filter tartalma, stb.
Kerti hulladékok: elnyílt virágok, ágak, gallyak, lom-

bok, kerti gaz, fűnyesedék, elhervadt-vágott virág, el-
száradt növények stb.

Egyéb hulladék: kezeletlen fa, papír (nem színes) 

karton, haj, köröm.
Mi nem való bele?
Nem való a komposztba a műanyag hulladék, cse-

répdarabok, üveg, fémek, kövek és más el nem bomló 
szervetelen anyagok.

Ne rakjunk bele hamut, színes újságot, pelenkát, por-
zsák tartalmát, fáradt olajat, vegyszereket, festékeket, 
elemet, növényvédő szert, gyertya maradékot. Semmi-
féle veszélyes anyagot!

Ne rakjunk a komposztálandó anyagok közé a dió 
és a vadgesztenyefák leveleit, mert ezekben olyan ösz-
szetételű vegyület van, amely a talaj apró élőlényeinek 
életműködését és szaporodását gátolja.

Milyen a jó komposzt?
A komposzt belsejének levegősnek kell lennie, így a 

bomló anyagok az oxigén jelenlétében nem büdösödnek 
meg. Ha sohasem forgatjuk át a komposztot, akkor kb. 
fél-egy év alatt bomlanak el az összetevői.

Mi legyen az érett komposzttal?
Az érett komposzt sötétbarna színű, homogén, szag-

talan, könnyen kiszórható, környezetbarát anyag. Belő-
le 2-3 kg-ot ajánlatos kiszórni négyzetméterenként és 
azonnal bemunkálni a talajba. A komposzt elsősorban a 
humusztartalma miatt értékes trágya, ezért a tápanyago-
kat műtrágya formájában juttassuk a földbe.

Kihez fordulhatok tanácsért?
A komposztáláshoz nem kell nagy szakértelem, még-

is előfordulhat, hogy vannak kérdéseink vagy egyszerű-
en csak további hasznos tanácsokra, ismeretanyagra lesz 
szükségünk.

Kérdéseivel az Öko-fórum Alapítvány (1) 302-7749,
Magyar Minőségi Komposzt Társaság (28) 522-084,
Hulladék Munkaszövetség (1) 386-2648
Apukámhoz vagy jómagamhoz fordulhat segítségért.
Kedves Olvasó! Az ön feladata az, hogy szánja rá 

magát a komposztálásra. A többit pedig nyugodtan bíz-
za a természetre!

Ohnsorge Nóra

A komposztálás

A Nyugdíjas Klub tagjai meghitt melegséggel és 
szeretetttel köszöntötték tagtársukat Szűcs Józsefné 
Incikét születésnapja alkalmából.

Sok-sok minden jót, erőt egészséget és továbbra 
is ilyen fiatalos frissességet kívántunk neki.

Bízunk benne, hogy még sok éven át ünnepelhet 
szerettei és a Nyugdíjas Klub tagjai körében hason-
ló jó hangulatban, mindannyiunk örömére.

Incike, minden jót Neked!
Klubtársaid!

Köszöntő
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Az elmúlt évtizedek gyorsuló változásai néphagyo-
mányainkat sem hagyták érintetlenül. Közülük sok el-
tűnt, vagy mint népszokás átalakult. A ma nemzedékének 
egyik fontos kötelessége, hogy a néphagyományokon 
alapuló népszokások értékeit megőrizze és a jövő szá-
mára átmentse. Ezért szerveztük meg óvodánkban is, a 
húsvétot megelőző héten ehhez az ünnephez kapcsolódó 
három napos hagyományőrző programunkat. 

Virágvasárnap „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” jel-
legzetes leányszokás volt a kiszehajtás és villőzés (Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyes községeiben is.)

A kisze többnyire menyecskének öltöztetett szalma-
báb, ami a telet jelképezte. Ezt a bábot vitték énekszóvel 
a lányok végig a falun, majd a falu végén vízbe vetették. 
Itt már várták őket a legények, akik segítkeztek a kisze 
vízbe eresztésében. Ezután hidas játékokat játszottak, 
majd feldíszített, villőnek nevezett fűzfaágakkal sor-
ra járták a házakat. Ezt a hagyományt elevenítettük fel 
óvodásainkkal virágvasárnapot követő hétfőn, amikor 
minden csoport „kikísérte” a kiszét a Tápióhoz. Vidá-
man énekelve vonultak a gyermekek végig a falun. Hi-
das játékot is láthattak az óvónénik és a „hidas mester”  
(Csieklinszki B. Köszönjük neki!) előadásában. Ezután 
szalaggal díszített fűzfaágakkal tértek vissza az óvodá-
ba. 

Ahol a két szokás, a kisze kivitele és a villő beho-
zatala összekapcsolódott, valószínű, hogy a tél kivitelét, 
illetve a tavasz behozatalát jelképezte. 

Kedden a Falumúzeum udvarán várták színes progra-
mok óvodásainkat. Először a lányok húsvéti készülődé-
sét és a locsokodást láthatták a gyermekek lelkes szülők, 
óvónénik és az Ifjú Fúvósokért Egyesület aktív tagjainak 
előadásában. Köszönet a felkészülésért és az előadásért, 

valamint Varró Józsefnek a lovaskocsizásért. Ugyanúgy, 
mint régen a legények most is, csapatosan, zeneszóval, 
lovaskocsival érkeztek öntözni. Kíváncsian, érdeklődve 
figyelték a gyermekek a húsvéti locsolás felelevenítését. 
Ezután örömmel kapcsolódtak a tavaszhoz, húsvéthoz 
kötődő dalos játékokba. Különböző ügyességi játékokat 
is kipróbálhattak a gyermekek. Lehetőség volt az „Etesd 
meg a nyuszit sárgarépával.” váltóversenyen résztvenni, 
terelgethettek hímestojást bottal a nyuszi fészkéig. Ki-
próbálhatták a tojás-járást, átvihették a „patakon” a 
nyuszit, hogy ne legyen vizes a bundája. Mindeközben 
Theisz József és felesége Kati néni jóvoltából már sült a 
kemencében a finom húsvéti kalács. Köszönet érte. Így 
a délelőtt a finom kalács elfogyasztásával zárult. Fárad-
tan, élményekkel gazdagon tértek vissza az óvodába. 

Szerdán, az óvoda udvarán minden csoport játékos 
tojásvadászatot rendezett. Izgatottan futkostak bokor-
tól-bokorig, hogy vajon hová „tojt a nyuszi?” Boldogan 
szedték kosárba a csokitojásokat és nyuszikat. 

Úgy érezzük, sikerült ezen a három napon megmutat-
ni óvodásainknak népszokásaink sokrétűségét, színessé-
gét, azt a világot, amely elődeink életét meghatározta.

Kisné Cselei Mária Óvodapedagógus

Húsvét van, húsvét van, 
mosolyog az ég is…

Minden évben április 22-én ünnepeljük a Föld nap-
ját. A környezetvédelem egyre nagyobb szerepet kap a 
mi életünkben, de a felnövekvő gyermekeket már tuda-
tosan is a környezetvédelem irányába terelgetjük, óvni, 
védeni kell környezetünket, mert az életünk három fel-
tétele a Föld-a víz-a levegő, ami nélkül mi sem létezhe-
tünk. 

Földünket az állat- és növényvilág millióival osztjuk 
meg, akiknek szintén szüksége van e három fő dologra, 
mert e nélkül nem léteznének ők sem. 

Rövid kis bevezető és a földgömb megismerése után 
a gyerekek egy földgömb alakú medált kaptak a nya-
kukba – ezalatt meghallgattuk a „Föld dalát” – utána 
pedig 10 perces Dr. Bubó környezetszennyezésről szóló 
mesefilmet nézhettünk meg együtt az aulában. 

Mivel az idő is kedvező lett a mese után csoporton-
ként elültették Pali bácsi segítségével a hozott virágpa-
lántákat, amit ezúton is szeretnénk megköszönni a szü-
lőknek és Hugyi Pálnak a segítségét.  

Közben a többi csoport – csoportonként vett részt 
a feladatokban: Első próba: hulladékgyűjtésből és sze-
lektív válogatásból állt. Második próba: PET palackos 
tekejáték (PET palackok színes vízzel voltak töltve és 
labdával gurítottak a gyerekek.)

Harmadik próba: 0,5 l PET palack kupakkal színes 

virágos rét nyomdázása. 
Negyedik próba: Föld alakú mandala készítése kü-

lönböző anyagok felhasználásával. (volt itt virágfejek-
ből, kagylóból, csigákból, kövekből, fakéregből készült 
kép is.)

Akinek volt még kedve, az egy kis szív alakú képet 
is készíthetett arról, hogy ő hogyan óvja a környezetét. 

Úgy gondolom, hogy tartalmas és tanulságos délelőt-
töt töltöttünk el, és ha csak egy-egy gondolatot sikerült 
a gyerekek fejében elültetni, már sokat tettünk, hogy 
igényük legyen a környezetük védelmére, szebbé, jobbá 
tételére. 

„Mielőtt eldobnád, gondold meg jól
hátha hasznos lesz még valahol!
Földapó kincse gyorsan apad
Becsüld meg, amit a természet ad!”

Perjésiné Dudás Andrea Óvodapedagógus

Föld napja az óvodában
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Így néz ki falunk - itt az érem másik oldala

Rengeteg nagyon szép, képeslap minőségű fotó je-
lenik meg falunkról az interneten. Most megmutatjuk, 
hogy van sajnos olyan oldalunk is, amely változást igé-
nyel.

A régi napközi épülete lakatlanul áll, ablakai kitör-
ve, területe gondozatlan. A téglagyár épülete üresen áll, 
lepusztult épületek sorai magaslanak az 1-es tó mellett. 
A téglagyári gödör, ahová mindezidáig engedélyezve 
volt az építési törmelék lerakása, csúnya szemétteleppé 
változott.

Jövő hónaptól az Ökovíz kft. csak az előre kifizetett 

szemétdíjak után szállítja el a hulladékot. Nem szeret-
nénk a szomszédos település sorsára jutni, ahol a ki és 
bevezető utak mentén önkényes „szemétlerakó tele-
pek” létesültek.

A Kalandok a Pusztában c. pályázat, amely 2009-
ben elkészült és ma a fotón látható állapotban van. 
Mindez köszönhető a vandalizmusnak. Az Önkor-
mányzat szakemberei kéthavonta pótolják a deszkákat, 
léceket, padlókat, de nem tudnak lépést tartani a van-
dalizmussal.

P. J.

A Kalandok a Pusztában c. pályázat horgásztó melletti madármegfigyelő ház és pihenő 2009-ben és mostanság

Törmeléklerakóból szeméttelep Volt egyszer egy téglagyár
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Megalakult a Szent Anna

Karitászcsoport
2015 novemberében megszületett egy kezdeménye-

zés, hogy létre kellene hozni Tápiógyörgyén is egy Ka-
ritász csoportot. Ekkor 10 ember összeállásával meg-
született a Szent Anna Karitászcsoport Tápiógyörgyén. 
A Váci Egyházmegyéhez bejegyzése is megtörtént. A 
Karitász önkéntes alapon, és társadalmi munka jelleggel 
működik. 

Cél mondatunk: ”Tegyetek jót, ha tudtok!”
 A Karitász a rászoruló emberek megsegítésével fog-

lalkozik. A karitász munka súlypontos területei: 
• öreggondozás és házi betegápolás
• családgondozás
• munkanélküliek és hajléktalanok segítése
• szenvedélybetegek gondozása
• testi-lelki fogyatékosok és sérültek gondozása
• nemzeti kérdések és problémák

A helyi Karitászcsoport célkitűzései között szerepelnek:
• iskolás gyermekek részére szabadidős délután szervezése
• későbbiekben nyári tábor szervezése
• kirándulások szervezése
• ruhaosztáshoz ruhaadományok szerzése, majd ennek 
problémamentes szétosztása
• húsvéti és karácsonyi adománygyűjtés, majd ezeknek 
szétosztása a rászorulók között
• a karitászhoz beérkező kérések felmérése
• adventi vásár, bál szervezése adománygyűjtés céljából
• idős, ill. beteglátogatás
• idősebbek részére helyi kulturális program szervezése
• a templomkert egy részének kialakítása „szabadidő parkká”

Munkánkhoz adományokra van szükségünk.
Köszönjük az eddigi adományokat, (Bálint cukrá-

szat, Varró László, Lakatos István, Fekete Pajzs Patika, 
Zöldséges, Balázs László és családja, Malom, Patkós 
Stúdió, Molnár László, Trafik, Dognai László, és a többi 
névtelen adományozónak) és szívesen fogadunk a közel- 
jövőben is a helyi egyénektől és vállalkozóktól. 

Havonta rendszeresen gyerekprogramjaink vannak 
ált. iskolások számára, melyről a szülőket szórólappal 
értesítjük, kérem, kövessék figyelemmel és várjuk a 
gyerekeket szeretettel.

2016. június 25-én délután az időseknek „múzeu-
mok” délutánját szervezünk.

2016. június 22-től minden szerdán délután 16.00-
tól 19.00-ig délutáni foglalkozást szervezünk a gyerme-
keknek,

2016. július 4-től július 8-ig nyári tábort szerve-
zünk a gyerekeknek, erről később részletes tájékoztatást 
adunk - melyekre személyi (segítők)  és tárgyi (zöldség-
gyümölcs, édesség) és utolsó sorban anyagi segítséget 
szeretnénk kérni.

A felajánlásokkal: Unyi Józsefné, Megyesné Szabó 
Erika, Jana Zoltán, Németh Anna és Szabó Józsefné 
Marikánál lehet jelentkezni.

Reméljük, hogy kis csoportunk lelki és anyagi támo-
gatást tud nyújtani falunknak.

Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet 
helyi karitasz vezetője

Kastély Strandfürdő és
Ifjúsági Tábor

A tavalyi sikeres évhez hasonlóan szeretnénk stran-
dunkon programjainkat megtartani, színesíteni, me-
lyet a nyár folyamán a szokásos módon (faluújságban, 
plakátokon, facebook-on) meghirdetünk. Reméljük az 
időjárás is kedvező lesz számunkra és sok tartalmas 
üzemnapot tudunk biztosítani a hozzánk érkező vendé-
geknek. 

Nyitva tartás: 2016. 05. 14. - 2016. 06. 12.-ig 
hétvégente 10-18 óráig, valamint 2016. 06. 13 - 2016. 
08. 31-ig minden nap 10-18 óráig. 

Természetesen idén is lesz lehetőség úszójegy, illet-
ve úszóbérlet megváltására azok számára, akik zavar-
talanul szeretnének úszni. Nekik lehetőséget biztosí-
tunk a nyitva tartási napokon 9-10 óráig, illetve 18-19 
óráig. Az időjárás függvényében minden korosztály 
részére kedden-, pénteken- és szombatonként zenés 
vízi aerobikot tartunk 18:00 órától. Szeretettel várjuk a 
mozogni vágyókat!  Hagyományunkhoz híven idén is 
szervezünk úszótanfolyamot több turnusban, kezdő és 
haladó csoportban. Gyermekek mellett felnőttek jelent-
kezését is várjuk! Úszótanfolyammal kapcsolatos első 
megbeszélés: 2016. 06. 15. 17:00 óra, a strand bejára-
tánál. Érdeklődni és jelentkezni: Daniné Ott Mariannál 
az alábbi telefonszámon (Tel.: 06-30-338-8839) vagy 
pénztárunkban lehet.

2016. 08. 06-án (szombaton) 10 órai kezdettel meg-
rendezésre kerül a II. Strandfoci bajnokság. 4+1 fős 
csapatok jelentkezését várjuk. A nevezések ingyenesen 
leadhatók a strand pénztárában, a győztesek díjazásban 
részesülnek. (A strandfoci bajnokság plakátja a későb-
biekben megtalálható lesz a faluújságban.) Idén is tar-
tani fogunk több alkalommal éjszaki zenés fürdőzést. A 
részletek a későbbiekben plakátjainkon megtalálhatóak.

Strandunkkal egy területen található Ifjúsági Tábor 
továbbra is várja májustól szeptemberig az osztályokat, 
baráti társaságokat, edzőtáborozókat, családokat, kikap-
csolódni vágyókat. A táborunk területén nyársalási és 
szabadtéri főzési (bogrács) lehetőség van. Táboros ven-
dégeink a strandfürdőt térítési díj nélkül vehetik igény-
be a nyitva tartási időn belül. A táborozásra 5 db kőház 
áll rendelkezésre összesen 10 db 6 ágyas szobával, va-
lamint egy faház 8 férőhellyel.

Aktuális árainkról és programjainkról bővebb fény-
képes tájékoztatás a www.tapiogyorgye.hu erdei iskola 
menüpontban található.

Szállásfoglalás, információ a Polgármesteri Hivatal-
ban, munkaidőben az alábbi telefonszámon kérhető: 06-
53-383-001 /110 mellék.

2016 nyarán is mindenkit szeretettel vár a Tápió-
györgyei Kastély Strandfürdő és Ifjúsági Tábor!

Bíró Adrienn
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A körzeti megbízottunk a konzultáció során el-
mondta, hogy több garázdaság jellegű cselekmény 
történt a településen az elmúlt hónapokban. A rend-
őrség részéről ez nem megelőzhető, mivel ez a sze-
mélyek között kialakult spontán konfliktus ered-
ménye. Minden esetben a szükséges intézkedések 
megtétele megtörtént. Több esetben történt vagyon 
elleni bűncselekmény is, mely elsősorban egy sze-
mélyhez volt köthető. Minden esetben az általa el-
követett bűncselekmények miatt előállítása, kihall-
gatása megtörtént. Jelen stádiumban a rendőrség a 
róla szóló anyagokat átadta a bíróságnak, mely ezek 
alapján hozza meg ítéletét. Kerékpárlopások száma  
jelentősen visszaesett, köszönhető ez a lakosság ál-
tal tett bejelentéseknek és feltételezhetőleg a vasút-
állomáson kialakított kamerarendszernek.

Móricz József

Kék-hírek

Strand és Tábor árjegyzék
Időpont    Kőház, faház Sátorozás
Május 1 - 31-ig    1.298 Ft /fő/éj 960 Ft /fő/éj
Június 1 - 30-ig
         és 
Aug. 1 - 31-ig     2.000 Ft/fő/éj 960 Ft /fő/éj
Július 1 - 31-ig     2.200 Ft /fő/éj 960 Ft /fő/éj
Szept. 1 - 31-ig     1.298 F/fő/éj  960 Ft /fő/éj
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Idén tavasszal tapasztalhattuk először, hogy ed-
dig és ilyen mértékben még nem érzékelt - külö-
nös szokás van terjedőben községünkben. Pontosan 
nem lehet meghatározni a „kór” okozóját, vagyis 
a vírusgazdát, mert lényegében mindig is voltak, 
akik időnként, vagy lényegében folyamatosan a 
hatása alatt álltak. Ugyanakkor a mostanihoz ha-
sonló mennyiségben és egyszerre több emberen 
észrevehetően még nem találkozhattunk vele. So-
kan azt is vallják róla, hogy egy idényjellegű, je-
lenleg felkapott, úgynevezett „trendi” jelenséggel 
van dolgunk. Ez tipikusan a mostani életformának 
és a nagyvilági tendenciáknak megfelelő helyzet. 
Nem mehetünk el az mellett sem, hogy a tüneteket 
produkálók egyénileg, de közösségben is végzik ezt 
a tevékenységet. Mindenki, akin e jelenség tünetei 
láthatóak, elmondható, hogy önállóan, összehason-
líthatatlan módon és formában, terepen, területen, 
napszakban, eszközzel tűnik fel. Gyakran csoport-
ba verbuválódnak, máskor egyedül küzdenek meg a 
feladattal. Egy biztos… mozognak. Sőt, azon belül 
leginkább futnak!

Nem lehet úgy végigmenni késő délután, kora 
esténként a Tápió gátján, hogy ne találkoznánk egy-
egy, de gyakran párban is futó emberekkel. Sokszor 
találkozhatunk velük a focipályán, vagy a községből 
kivezető utak valamelyikén! Mindig is voltak futók 
Tápiógyörgyén. Sok rendezvényen, diákversenyen 
szereztek dicsőséget a falunak, de ilyen számban 
és mennyiségben egyidejűleg még sosem futottak. 
Épp ezért találó észrevétel, hogy egy „különös kór 
ütötte fel a fejét”!

De ez most egy egészséges járvány (már ha le-
het ilyet mondani). Azt hiszem, ha az életmódunk 
megváltoztatását elhatározzuk és ezért pozitívan 
teszünk is, akkor az eredmény mindenképpen a ja-
vunkat szolgálja majd. Mindig található motiváció, 
amely az embereket a futás felé viszi. Talán a leg-
nagyobb mozgatórugó az esztétika. Vagyis kimond-
va: a fogyás. De ilyen lehet csak a szimpla alak-
karbantartó erőnlét fenntartása. Előírhatja orvos, 
az egészségünk rendbetételére, vagy lehet stressz-
oldás. Lehet gyógyír szellemi fáradtságra, pszichés 
kiürülésre, mód a barátkozásra, aktív időtöltésre, 
kapuzárási kihíváskeresésre, győzelemittasságra, 
vagy csak pusztán kedvtelésből. Az ok és az indok 
lényegtelen. Csak a tett a fontos. És természetesen 
az a hozadék, vagy öröm, akár boldogság, amelyet 
nyerünk/érzünk/szerzünk vele. A futás kegyetlenül 
nehéz dolog. Elindulni, végigcsinálni akaraterő kér-
dése is. Főleg ha hideg van, ha esik, vagy a legrosz-
szabb, ha fúj a szél! Mikor fáradtak vagyunk és a 
legjobb volna egy szelet pizzával, vagy egy tábla 
csokival a televízió elé kuporogni. De aztán? Aztán 
hogy is van ez? Megdöbbenünk az orvosi leletün-

kön? Vagy azon, amit a mérleg mutat? Leginkább 

azon, hogy az osztálytalálkozón mekkora a szórás a 
derékbőségben? Sokan ezt úgy élik meg, hogy elfo-
gadják önmagukat. Ők szerencsések lelkiekben, de 
a fizikum, a test „törvényei” rájuk is vonatkoznak! 
Mások ezt nehezen élik meg. Egy részük folyama-
tosan elégedetlen önmagával és az erőnlétével, de 
csak kicsiny részük jut el addig, hogy elhatározza: 
„Változtatok!”. És az elhatározásra jutottak közül 
még kevesebben húznak sportcipőt és indulnak el 
az első mozgásterápiára. És sajnos az is elmondha-
tó, hogy az elindulók közül egy hónap múlva már 
csak nagyon kevesen veszik meg az első igazi fu-
tócipőjüket! De most épp a változás idejét éljük. 
Mert megtörni kezd a jég. Egyre többen vállalják 
fel, hogy „nem szégyen a futás”! Sőt „hasznos”! 

Mi kellett ehhez! Az biztos, hogy kellett és kell 
is az olyan emberek jelenléte, akik felvállalják az 
idegen emberek rosszalló kommentjeit, akik sötét-
ben, esőben, fagyban, sárban, hidegben, ködben, de 
még ónos esőben is ott „ügetnek” a gáton, az ut-
cán, a sportpályán. Akik „húzzák a csíkot”! Akik 
elsőnek nevettetik ki magukat. Persze ez a nevetés, 
rosszallás hónapok, évek elteltével már elismerő 
morgássá, vagy haveri vállveregetéssé változnak. 
De a lényeg: kellenek a megszállottak. Ők az első 
lökés. Aztán kell, hogy mindenki felelősségteljesen 
értse a testének jeleit. De az a legfontosabb, hogy 
megpróbálja véghezvinni azt, amit elgondolt, elter-
vezett.

Ha egyszer elkezdi és 3 hónap után még mindig 
csinálja lelkiismeretesen, akkor fog átesni a ló túl-
só oldalára. Amikor annyira az élete részévé válik, 
hogy már nem tudja a napjait elképzelni nélküle. 
Mikor a futás során felszabaduló adrenalin és bol-
dogság hormonok már az embert szenvedélybeteg-
ként tartják „rabul”, akkor elmondhatja magáról, 
hogy „Futó vagyok!” És ekkor rájön, hogy milyen 
jó, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Ilyenkor ez a 
magát futónak érző valaki belekerül a jelenség vég-
stádiumába. Elkezdi keresni a társait! Csatlakozik a 
futóközösséghez, ahol mindenki egyenlő. Ahol nem 
számít, hogy 5 km, vagy 20, vagy épp a maraton a 
leghosszabb távja. Itt együtt tesszük a dolgunk, ki-
ki a maga tempójában, de mindannyian tudjuk, ki, 
mikor, min megy, ment keresztül. Az edzés, a ver-
senyeken való részvétel és az olykor megszervezett 
közös lazítások is ugyanarról szólnak! Bár a távot 
mindenki maga teljesíti, de az élmény közös!

Ha valaki már épp elég szenvedélybetegnek tart-
ja magát, vagy épp továbblépne a jelenlegi állapo-
tán, esetleg szívesen osztaná meg élményeit, vagy 
kérne tanácsot már akutabb társaitól, az keressen 
bennünket bátran, hiszen mostanában mindenhol 
ott vagyunk!

Molnár Zsolt
„Spuritusz Futóklub”

Terjed egy jelenség Tápiógyörgyén is
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A SPURITUSZ Futóklub idén tavasszal is szá-
mos versenyen vett részt és elkezdte intenzív fel-
készülését a 2016-os futóévre. Kezdtük mindezt a 
III. Országfutással, amelyet 2016. március 12-én 
15 futóval és biciklis kísérővel, metsző szélben 
Tápiógyörgye-Újszilvás-Tápiógyörgye között fe-
jenként 12 km letudásával teljesítettünk. Jó móka 
volt 6-tól 45-ig minden korosztály képviseltette 
magát és mindenki teljesítette a 12 km-es távot! 
Áprilistól már a községi sportpályán folytattuk az 
edzéseket. 

Nagy erővel, mert április 17-én a budapesti 
Vivicttán szerepelt a csapat. Nagy büszkeségünk-
re, rekord létszámmal! 15 futónk gyűrte a kilomé-
tereket, de a szurkolókkal, kísérőkkel együtt 20-at 
meghaladta a tápiógyörgyei különítmény létszáma! 
A távok 21, 10 és 7 km-esek voltak! A hangulat re-
mek, az időjárás pont futásra való. A nagy szelet és 
a távokat természetesen „simán”, egyéni csúcsokat 
döntögetve leküzdöttük. Egy büszke és jóízűen elfá-
radt csapat tért haza. Persze egy cseppet sem pihen-
tünk, hiszen már a következő vasárnap ott voltunk 
Nagykátán a II. Tápióvidéki Családi Sportnapon! 
Mivel reggel óta esett az eső és fújt a metsző áprilisi 
szél, így szerényebb csapatlétszámmal képviseltük 
Tápiógyörgyét. Ugyanakkor a lelkes és felkészült 8 
fős csapatunk – több versenyszámban – összesen 5 
arany, 1 ezüst és 3 bronzérmet hozott haza! A ren-
dező Tápiómenti Tömegsport Alapítvány megjegy-
zése szerint is „Tápiógyörgye tarolt!”

Természetesen beindult a tavaszi futószezon, így 
a már a következő héten a TVKA mint szervező, 
versenyt rendezett a Községi Majális alkalmából. 
Tavalyi elmaradásunknak eleget téve Majális-futást 
szerveztünk a tápiógyörgyei Óvoda és az Általános 
iskola növendékei részére, amely csoport és osztály-
verseny is volt egyben. A rendezvényen 30 fő feletti 
induló volt, amely a falunkban nevelődő gyermekek 
számára nézve csekély, ugyanakkor a részvevő ne-
bulók (és számos esetben szüleik), a 900 méteres 
táv leküzdése után kipirosodva, az eredmények után 
lázasan érdeklődve, remek hangulatban élték át a 
tömegsport közösségalkotó momentumait. 

Az óvoda csoportjai közül a legtöbb résztvevőt 
a Narancssárga csoport indította, így az iskolai első 
helyezett 5.B osztállyal egyenértékűen 10.000,- Ft-

os pénzdíjban részesültek. Második és harmadik 
helyezést az iskolai osztályok esetében osztott az 
Alapítvány. 2. helyezettként a 1.B osztály 7.500,- 
Ft, míg 3. helyezettként a 6. osztály 5.000,- Ft 
boldog nyertesei lehettek! A csoportjukat és osz-
tályukat képviselő gyermekek részére őszinte és 
elismerő gratuláció jár. Vállalták, hogy csoportjuk 
és osztályuk érdekében, egyéni teljesítményüket 
a maximumra tornázva, nyereményt szerezzenek 
közösségüknek! Nem különb köszönet jár az őket 
támogató és velük együtt futó szülőknek is, hiszen 
az egészséges életmódra nevelés csak példamuta-
tással hiteles. Ezért külön köszönet a rendezvény 
koordinálásában való részvételért és azért a lelkes 
szurkolói magatartásért, amelyet az óvodai nevelők 
jelenlétükkel biztosítottak.

Májusban a Spuritusz Futóklub hölgytagjai a Co-
ca-cola Testébresztő Női Futógálán, majd a csapa-
tunk „profi” része az 5. Tápiómaratonon vesz részt. 
Hogy aztán júniusban ismét meghódítsuk a Kékest 
és a Hortobágy délibábját is kergessük. Ahogyan 
szeretettel várunk mindenkit a TVKA Szentivánéji 
Örömfutására, amelyet a Falumúzemból indulva a 
legrövidebb éjszakán, a községünkben tartunk.

De aztán jön az igazi főrendezvény, az immár 
kisjubileumát ünneplő 5. Gulyaterelő futóverseny! 
Ezt továbbra is a községi Falunap (idén július 23-
án) reggel rendezzük, a szokásos távjainkon! A ver-
seny részletes kiírása és tudnivalói nemsokára ol-
vashatóak lesznek az Alapítvány közösségi oldalain 
és kihelyezett plakátjain. Reméljük a futókedv ad-
dig is mindenkiben megmarad, ahogy bízunk ben-
ne, hogy a községen kívüli érdeklődők még mindig 
nem fogják tudni felülszárnyalni a tápiógyörgyei 
gyermekek és felnőttek létszámát. Hiszen egyértel-
műen tapasztalható egy bizakodásra okot adó jelen-
ség. Mégpedig az, hogy a futás egyre elterjedtebb 
kikapcsolódási forma községünkben. Hiszen Futó-
klubunk szinte minden hónapban új és új tagokkal 
bővül.

Büszkeségünket és összetartásunkat tovább nö-
velte, hogy az edzéseink egyre nagyobb érdeklő-
désre találtak a felnőtt korosztályok körében. Volt 
olyan - még tornatermi edzés, amikor a tornaterem 
zsúfolásig teli volt. Egyértelműen megfigyelhető, 
hogy az országos „trend” elérte és meghódította 
Tápiógyörgyét. Egyre többünknek fontos az egész-
séges életmód és ezen belül a testmozgás. A Tápió 
Völgye Közhasznú Alapítvány (TVKA) ezért to-
vábbra is térítésmentesen „üzemelteti” a Spuritusz 
Futóklubot és szeretettel vár minden érdeklődőt az 
edzésekre, amelyek fixen csütörtökön és vasárnap 
18 órakor kezdődnek a községi sportpályán.

Addig is emlékeztetőül „Futni jó, mozogni mu-
száj! Tedd velünk!” 

TVKA Kuratórium
M. Zs. alelnök

TVKA és a „Spuritusz” Futóklub 
2016 tavaszi beszámolója
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A 2015-16-os bajnoki szezon végéhez közeledve 
mindkét csapatunk sikeresen elérte célját, és biztosan 
a bennmaradó helyeken végzett. Nem kellett izgul-
nunk az utolsó fordulókban, nagy harcok árán, for-
dulatos, küzdelmes mérkőzéseken a saját kezünkbe 
vettük a sorsunk irányítását, és a tavaszi szezon mér-
kőzésein nagy győzelmeket is aratva biztosítottuk be 
az igen fontos helyezéseinket. 

2016. május 1-jén a Községi Majális keretében a 
délelőtt folyamán amatőr asztalitenisz versenyt ren-
deztünk a tornateremben, amely kellemes meglepe-
tésként szolgált számunkra is. Az amatőr kategória 

ellenére, kifejezetten látványos labdameneteket 
játszottak az indulók, és színvonalas mérkőzéseken 
döntötték el a helyezések sorsát.

Eredmények: 1: Nagy Zoltán; 2: Fekete Fanni; 3: 
Leitner Andrásné, Megyes Martin; Különdíj: Varró 
Ferenc

Gratulálunk a győzteseknek és helyezetteknek! 
Reméljük a következő versenyen és akár az edzésein-
ken is találkozunk minden indulóval.

Amíg csapatunk egyik fele a tornateremben a ver-
seny lebonyolításán fáradozott, addig a másik fele 
Lukács Tímea vezényletével a Strandon a főzőverse-
nyen serénykedett. Külön örömünkre szolgált, hogy 
az első helyet szerezte meg a TASK ezen a megmé-
rettetésen.

2015-ös évben a 2014 évi felajánlott személyi jö-
vedelemadó 1%-ából 172.163Ft-ot kaptunk. Az azt 
megelőző évben felajánlott összegből 23.033 Ft-ot 
áthoztunk 2015-re, így 2015-ben 195.196Ft-ot köl-
töttünk sportszerekre, felszerelésekre és versenyek 
rendezésére.

Köszönjük minden kedves felajánlónak, hogy tá-
mogatta egyesületünket. Várjuk továbbiakban is fel-
ajánlásaikat.  

Név: TASK      Adószám: 18677375-1-13.
Mohácsi Bence

TASK hírek!

2016. április 2-án tápiógyörgyei fiatalok csoportja 
látogatott el Dunaszerdahelyre, hogy buzdító jelen-
létével a magyar város futballcsapatának szurkolótá-
borát erősítse az ősi rivális Slovan Bratislava ellen. 
A napjainkban Szlovákiában található település la-
kosságának 80 %-a magyar nemzetiségű, melynek 
futballszerető tagjai hétről-hétre kijárnak kedvenc 
csapatuk mérkőzésére, annak stadionját a nagyobb 
rangadókon rendszerint megtöltve. A DAC (Duna-
szerdahelyi Atlétikai Club) neve mára fogalommá 
vált a felvidéki magyarság körében. A szlovák első 
ligában vitézkedő futballcsapat szurkolótábora a 
magyar nemzeti összetartozás egyik fő megteste-
sítője a velünk északon határos országban. A helyi 
bajnokságban egyedüli magyar csapatként helytálló 
egyesület minden mérkőzésén nagy támogatást kap 
a több ezres helyi B középtől, melynek sorait a ma-

gyarországi futballklubok rendszeresen kilátogató 
szimpatizánsai is jelentős mértékben erősítik. A 

meccsek hangulatára a magyar válogatott mérkőzései 
emlékeztetnek, amikor a klubhovatartozástól függet-
lenül minden szurkoló a nemzeti csapatot élteti. Ezt 
bizonyította az április 2-án megrendezett rangadó 
is, mely a helyi szurkolótábor hagyományaihoz hí-
ven a magyar himnusz eléneklésével vette kezdetét. 
A teltházas stadionban, kifeszített „Hajrá Dac! Isten 
álld meg a magyart!” feliratú kék-sárga színű sálak 
és zászlók között, sok ezer torokból felhangzó ének 
könnyfakasztó érzést szült minden jelenlévő magyar 
emberben. Majd következett az Ismerős Arcok ma-
gyarországi zenekar „Nélküled” című száma, mely-
nek sorai a határon túli magyarság életérzésének talán 
egyik legőszintébb véleményét tükrözik mostanság. 
A piros-fehér-zöld füstfelhőbe burkolózó B középpel 
együtt az egész stadion állva énekelte a közismert 
dallamot: „Mint a leszakított haldokló virág, mint az 
ötmillió magyar, kit nem hall a nagyvilág”. A félel-
metesen jó hangulatot a „Ria, Ria, Hungária!” rigmus 
tetőzte be, amely 90 percen keresztül számtalan alka-
lommal zúgott fel a közönség soraiból. 

A mérkőzés végül elveszett, a Slovan két tizen-
egyessel verte meg a dunaszerdahelyi csapatot. A kék-
sárga drukkerek mégsem hagyták magukra kedvence-
iket. A lefújást követően vastaps búcsúztatta a DAC 
hősiesen küzdő játékosait, majd a mérkőzés kezde-
téhez hasonlóan a „Nélküled” és a magyar himnusz 
zárta a találkozót. Végezetül büszkén leírhatom, hogy 
a tápiógyörgyei csoport tagjai mindvégig ott voltak, s 
a lelkesedéstől átfűtve teli torokkal kiáltották: „Hajrá 
Dunaszerdahely! Hajrá DAC! Hajrá magyarok!”

Németh Csaba

„Mint a leszakított haldokló virág, mint az ötmillió 
magyar, kit nem hall a nagyvilág”
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központi  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

 
BELGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS 
 
Dr. Borsodi – Nagy Erzsébet  
Belgyógyász szakorvos, háziorvos szakorvos, dietetikus 
 
Szeretettel várom kedves meglévő és új pácienseimet a 
magánrendelésemre. 
 
Főbb tevékenységek: 

- Belgyógyászati alapvizsgálat 
- Cukorbetegség és magas vérnyomás kezelése, 

gyógyszerjavaslatok kiadása 
- Kardiológiai elővizsgálat, EKG készítés és 

elemzése 
- Doppler vizsgálat 
- Belgyógyászati szakorvosi gyógyszerek felírása 
- Belgyógyászati alapbetegségek esetén 

incontinencia eszközök felírása 
- Diétás tanácsadás 

 
BEUTALÓ ÉS TÁPPÉNZBE VÉTEL NEM 
LEHETSÉGES 
Bejelentkezés: +36-70/287-81-64 
Cím: Jászboldogháza, Rákóczi F. utca 21. 
 
Rendelési idő: Kedd: 16 – 18 óráig 
belgyogyaszatrendeles@gmail.com  
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Hirdessen Ön is a 
Faluújságban!
A hirdetési áraink a 

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

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

ünnepünkre,
május utolsó vasárnapjára, 

Hősök napjára,
július utolsó szombatjára,

Falunapra,
október 23-ára,

megemlékezésünkre,
december végére, Karácsonyi 

hangversenyre

Damilos fűkaszával fűnyírást vállalok
árajánlatot a terület megtekintése 

után adok.
Érdeklődni telefonon:

+36 20 504 1807

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 5000/m3, cement (váci) 3200 Ft 

Zsalukő 280 Ft, B30-as 120 Ft,
Üveggyapot szigetelő tekercs 4900 Ft.

Zártszelvény 40x40x2 3100 Ft, 60x40x2 
4100ft,  térháló 10.2 m2 3400 Ft, szürke 

térkő 1900 Ft, kerti szegély 500 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 
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Falumegújítási nap – március 26.
Társadalmi munka. Egy fogalom, mely már las-

san kiveszik a köztudatból, de a falumegújítási na-
pok keretében a Faluújság Szerkesztőbizottsága ezt 
nem engedi. Gondoljunk csak a régmúltra, mikor 
még természetesnek hatott a társadalmi munka, az 
összefogás. Több közintézmény is ennek köszönhe-
tően épült vagy újult meg. Ilyen intézmény volt az 
iskola is, melynek tornatermi része az idő haladtával 
leromlott állapotba került. Ennek a tornateremnek a 
belső szépítése volt feladatunk, melyhez segítséget 
kértünk az egyesületektől.

Voltak, akik úgy vélték ma már társadalmi mun-
kára nem lehet fogni az embereket, nem fog jön-
ni senki sem. A több, mint 40 fő, aki összejött, ezt 
megcáfolta és szabadidejét, energiáját nem sajnálva 
eljött segíteni, hogy a leverődött vakolati részeket 
kijavítsa, az ablakok előtti vasrácsokat megtisztítsa, 
a mennyezeti lámpavédőket portalanítsa, valamint a 
mostani konditerem rész falait és mennyezetét kija-
vítsa. Köszönet ennek a lelkes csapatnak, akik úgy 
érezték, hogy fontos, hogy a gyerekek egy kulturál-
tabb környezetben töltsék el a kötelező testnevelés 
oktatást. Ezen felül köszönetet mondunk a Tápió 
Tüzépnek és a Györgyey Kastély Étterem és Panzi-
ónak. Az elsőnek a javításhoz szükséges alapanya-
gokért, a másodiknak az ebédért, amit felajánlottak.

Ez a nap is talán az önmagunktól elvártakon 
felül sikeredett, így ezt a programsorozatot folytat-
juk. Van mit tennünk, van miben segítenünk az Ön-
kormányzatnak, hiszen tudjuk, hogy sok dolog van, 
amihez nincs eszköze, kapacitása, anyagi fedezete. 
Ehhez teszünk hozzá, még ha csak egy keveset is, 
de hozzáadjuk, amit tudunk. Néha nem sokon mú-
lik, hogy a közösségért tegyünk, csak az akarat kell.
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