
Közelgő események:
- Május 26. - Gyereknap az iskolában

- Május 26. - Óvodai ballagás

- Május 28. vasárnap - Hősök napja a 
templomkertben

- Június 2. - Óvodai ballagás

- Június 2. (péntek este 9 óra) Triano-
ni megemlékezés a kopjafánál

- Június 5. (hétfő délelőtt) Pünkösdi 
festés Kun Évával (Falumúzeum ud-
vara)

- Június 17. (17 óra) -  Iskolai ballagás

- Június 24. este Szent Iván éji futás 
és lámpások úsztatása a Tápión (Fa-
lumúzeum)

- Július 1. - II. Tápiómenti Fúvósze-
nekari Fesztivál

- Július 8. - Tűzoltó Főzőverseny

- Július 29. - Falunap, sztárvendégek: 
Lagzi Lajcsi és Peter Sramek. Jegyek 
a polgármesteri hivatalban vásárol-
hatók július hónapban. Délelőtt Gu-
lyaterelő futóverseny. 

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE 

május 28-án, vasárnap 9:30 órára a Templomkertbe.
Ünnepi szentmise 8:30 

Megemlékező beszédet mond: Bálint Attila képviselő

MEGHÍVÓ
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Első kérdésemben bátorkodom egyetlen mon-
datban a magánélete felől érdeklődni. Hallottunk a 
változásról. Van-e bármi, ami a falu lakóira tartozik, 
amit itt pár mondatban megosztana az olvasókkal?

Köszönöm, ezt a rendkívül bizalmas kérdést. Pol-
gármesterként, a magánéletem eléggé a település lakói 
előtt zajlik. Több hónapnyi vita végére tettem pontot 
azzal, hogy a magánlakásomtól 50 méterre található 
bérelt lakásba költöztem. Akik jobban ismernek, azok 
már egy éve is tudták, gyermekem édesanyjával rég-
óta rossz irányba megy életünk. Egy biztos, hogy to-
vábbra is ellátom a polgármesteri feladataimat.

Az úthálózatunk egyre romosabb. A vasútépítés, 
aminek egyébként örülünk, tönkreteszi a bevezető és 
az állomás környéki összes utat. Vállal-e a munkák 
elvégzése után a MÁV vagy bármely alvállalkozója 
útfelújítást?

Az úthálózatot 3 felé kell osztani településünkön. 
Egyik fele az önkormányzati tulajdonban lévő, másik 
fele az állami közútfenntartó kezelésében van és ki-
sebbik része magánút. A vasútépítés elkezdése előtt, 
de még a csatornaépítés előtt is videofelvétel készült 
az utak állapotáról. A csatornások még ebben az évben 
kijavítják az időközben történt süllyedéseket. A vas-
útépítés után is bejárjuk az utakat, de csak az Önkor-
mányzati utakban keletkezett károkat tudjuk helyreál-
líttatni. Ilyen az Ady Endre út problémája. A Béke út, 
a Táncsics út, a Tápiógyörgye-Jászboldogháza közötti 
út a ceglédi közútkezelő feladata. A Tápiógyörgye-Tá-
piószele közötti út állapotának javítása a monori köz-
útkezelő feladata. Természetesen nem hagyom, hogy 
ilyen állapotban maradjon az út, mert már magam is 
találtam meg méretes kátyúkat. 

Bevezető útjainkon szép lassan eltűnnek a fák. A 
Közútkezelő alkalmazottai 7 fővel, utat lezárva viszik 
a 30 cm-nél nagyobb, főleg akác jellegű fákat! Vi-
szont az út minősége közelíti a 15 évvel ezelőtti álla-
potot. Az út széle nincs kezelve, a víz alámossa, tönk-
reteszi az aszfaltot.

 Mit tehet egy kis falu polgármestere azért, hogy 
környezetünk ne csak kopjon, hanem épüljön is, ha 
tehet egyáltalán valamit, hiszen nem az Ön hatáskö-
re?

Igazából semmit sem tehetek. Vagyis csak beszél-
hetek, levelezhetek. Videofelvételt készítettem a leg-
utóbbi fakivágásról a szelei útban, amit a monori köz-
útkezelő emberei csináltak. A legvastagabb akácfákat 
kivágták, a gallyakat otthagyták. Miközben mi évente 
2 alkalommal vágjuk a közút helyett (és az út melletti 
gazdák helyett) a füvet, szedjük a szemetet, sarjazzuk 
a fákat, bokrokat. És levelezünk a múzeumi kanyar 
miatt, a szelei út helyreállítása miatt. 

A Szilvási út a malomtól a Kölcsey utcáig nagyon 
elhanyagolt, számos utcában, az általában nem la-

kott ingatlanok előtt kidőlt kerítések, félméteres a fű 
és a paraj. 

A hivatal kaszásai milyen létszámmal dolgoznak, 
mennyire vannak túlterhelve? Ki vezényli és segíti a 
munkájukat?

Folyamatosan szólítjuk fel a lakosokat, majd bün-
tetjük, és kényszerkaszálást rendelünk el ezeknél az 
ingatlanoknál is. A hivatal kaszásai elsősorban az Ön-
kormányzati területeket kaszálják. 4 fő kaszál, 3 fő 
fűnyírózik, 1 fő kistraktorozik és 1 fő padka kaszával 
vágja a füvet. A kaszások rendkívül túlterheltek. Mun-
kájukat Benedek Tamás irányítja.

A játszótérrel kapcsolatban több éve hallgatjuk, 
hogy rövidesen lámpatestet és megfigyelő kamerát 
kap. 

A rövidesen az konkrétan mikor van? Valamint 
van-e esély egy jól értelmezhető ábrákkal és nem 
szöveggel figyelmeztető használati útmutatóra, fi-
gyelmeztetvén a játszótéri rendre?

Az ÉMÁSZ szakembereivel megvizsgáltuk a le-
hetőséget egy belső világítás kiépítésére. Azonban ez 
csak önálló villanyórával lehetséges. Lehetőségként 
maradt, hogy még az ebben az évben kiépítendő plusz 
közterületi lámpatestekkel együtt be tudunk fordíta-
ni egy lámpát azonban az nem tud tökéletes belátha-
tóságot biztosítani. Szükséges lesz a zöld növényzet 
ritkítása is, valamint a legutóbbi testületi ülésen arra 
kértük Darázs Béla megbízott körzeti megbízottat, 
hogy a járőrök minden alkalommal álljanak meg a ját-
szótérnél megnézni, kik vannak ott és mit csinálnak.

Újra van két szeméttelepünk, bár persze nem le-
gálisan.

Meg lehet ezt állítani?
A szeméttelepekről: a zöldhulladék telepet, mely a 

Szőlő úton található, május 31.-ig bezárjuk. Őriztetni 
fogjuk a Tápiószelei irányból és a falu irányából is. A 
sitt lerakó telepen is változások lesznek. Csak szerdán 
és szombaton 8-16 óráig lehet tisztán építési törmelé-
ket letenni. Zárt sorompó fogja azt megakadályozni, 
hogy bárki bármit odahozzon. Csak györgyei lakosok 
hozhatnak be a telepre válogatott zöldhulladékot (70 
cm-nél kisebb gallyak, külön virágszár és külön fű-
nyesedék) valamint építési törmeléket, az alábbi ada-
tokkal: szállító személy neve, gépjármű típusa rend-
száma, honnan szállította (név, cím, telefonszám), mit 
szállított.

Milyen segítséget kér a falu lakosságától? Mi az, 
amivel támogathatjuk a Hivatal munkáját, előre vi-
hetjük a falu fejlődését és gyarapodását?

A falu lakosságának nagy része tisztességesen éli 
mindennapjait. Rendben tartja az udvarát, az utca 
hozzá eső részét gondozza. Kérem, segítsenek abban, 
hogy a szomszédok is hasonlóan tegyenek. 

Az interjút készítette: Juhász Attila

Megkérdeztük a polgármestert
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Kedves Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Kedves Barátok, Tisztelők, Ismerősök!
Öt évtized zavartalan baráti kapcsolatunk utolsó 

eseményeként állok itt most a györgyei alsótemető 
sírjai között, Fehér József mérnök úr hamvai felett, 
hogy kedves halottunktól búcsút vegyünk. Gondolat-
ban magunkhoz öleljük, kezet fogunk a halál döbbe-
netének, fájdalmának érzéseivel, megrendülten, szót-
lanul, egymás tekintetében érezve a közös emlékeket 
elbúcsúztató, elsirató, belülről zokogó némaság fáj-
dalmát, részvétét, tehetetlenségét. Búcsúzni jöttünk, 
méltó módon elköszönni, minden jóságodat megkö-
szönni annak ellenére, hogy nem hiszünk a halálnak, 
bármilyen nagy hitettető is, Nem hiszünk neki, mert 
nem akarunk hinni, sem a magunkénak, sem máso-
kénak. Ha megérint, ha megvacogtat, ha átfúj is raj-
tunk előszele: félelmünk és képzeletünk mindenestől 
az életé. Nappali világosságban  még tán agóniánk is 
megrendítően fájdalmas, felfoghatatlanul drámai az a 
halálos esés, ahogyan váratlanul itt hagytál bennün-
ket és ha valami mégis vigasztaló, akkor az a gyors  
szomszédi segítségnyújtás, életmentő  közreműkö-
dés, amely a kórházi ágyadig eljuttatott és végül az 
elválásnak legmegrendítőbb, legfájdalmasabb hely-
zetét tudta egyetlen fiad, Gábor számára megterem-
teni.

 Felidézzük kedves, szerény, szeretetre méltó 
egyéniséged, fáradhatatlanságodat, önzetlensége-
det mindazok nevében, akik most itt hamvaid körül 
álljuk és az elválás pillanatának gyászában hálát ad-
hatunk a jó Istennek, hogy ily hosszú földi pályára, 
tevékenységre adott Neked lehetőséget. Megérhetted 
családod tagjainak sikeres tevékenységét, rajongásig 
szeretett unokáid pályaválasztását, tanulmányi elő-
meneteleiknek sikereit, sporttevékenységük sok szép 
elismerését és osztozhattál szülőfalud irányodban 
megmutatkozó megbecsülésében, tiszteletében, sze-
retetében, elismerésében.

Nyugodt szívvel, lélekkel állok rekviemeden 
hamavaid fölé, mert mindazt, amit elmondok, 

- folytatása azoknak a hétvégi telefonbeszélgetések-
nek, amelyeket éveken keresztül folytattunk, amely 
talán vigasz is volt számodra is meg számomra is. 
Vigasz számodra a magányosság oldásában, egy 
barát érdeklődésében és lehetőség a család örömei-
nek, eredményeinek megosztására. Számomra meg 
az emberi léleknek, az emberi agy csodálatra méltó 
teljesítménye volt mindazon elmúlt évtizedek esemé-
nyeinek megidézése, ahogyan a Kárpátaljai barango-
lásaidat, a Tisza-menti felmérések eseményeit, vagy 
éppen a kassai bombázás hiteles történetét mesélted 
el. Számodra is nagy élmény volt Veres Péterrel való 
találkozásod és Péter bácsi zseniális megállapításai, 
kiszólásai abban a viharos felhők alatti időkben. Kér-
désfeltevéseidben megidéződtek a régi Tápiógyörgye 
történései, értelmiségeinek sorsa, benne mindig Kiss 
Lajos, Kovács Aranka iránti érdeklődéssel. Vavró 
Pista gyógyíthatatlan betegségét sem hagytad ki, azt 
nagyon fájlaltad, sajnáltad. Szomorkodtál a régi, gaz-
dag jobbágyfalu lakóinak gyérülésén és fájdalmasan 
szóltál a falu hátrányos szociológiai átrendezéséről, 
nemkívánatos események bekövetkezéséről.

Lenézted a nagy szavakat, restellted a látványossá-
got, a pátoszt. Az érzelmességet. Halálod is erre pél-
da, így hát nagyon zavarban vagyok, a nagy szavak 
s talán a könny is a részvét olcsó megnyilatkozásai 
lennének, A koszorúk, a virágok, amelyeket elhelye-
zünk sírodra, egyszerű jelkép lehet kedves feleséged-
del, Fejős Ilonka tanárnővel együtt töltött évtizedek 
szimbólumaként, a családi együttlét boldogságáért. A 
virágok is jelképek a sorsodról, életművedről, tevé-
kenységedről, arról a sok évtizedes munkálkodásod-
ról, amellyel a Tápió-vidék, a Jászság falvaiban élők 
sorsát azzal könnyítteted, hogy gondosan megterve-
zett, jól használható családi házat terveztél, mindig 
akkorát, ami kényelmes, praktikus, jól használható 
volt. És amikor erre gondolok, azt hiszem meghatá-
rozhatatlan az a vonalhosszúság, amellyel ezt az élet-
művet megrajzoltad. Egy-egy megrajzolt, megépített 
családi fészekből csak egy ember itt lenne temetése-
den, azt hiszem, hogy az alsó temető kicsinek bizo-
nyulna.

 Ha valaki felett elmondható a Tamási Áron-i mon-
dat: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne!”, akkor ez koporsód felett elmond-
ható, mert ha valaki ezért nagyon sokat tett, akkor ez 
Te voltál.

Nem csak családi otthont terveztél, ott voltál a 
közösségi tennivalóknál is. A második világháború 
után megtervezted a Szent Anna templom kiégett tor-
nyának újjáépítését, műszaki munkálatainak gondjait 
is magadra vállaltad. Szülőfalud iránti tiszteletből, 
elkötelezettségből több menetben sikerült egy min-
den igényt kielégítő óvodát, iskolát, napközi otthont, 

Fehér József építész-mérnök úr halálára



4. pedagógus szolgálati lakásokat. idősek otthonát, 
faluházat tervezni, megvalósítani abban az időben, 
amikor még ilyenre Európai Uniós pénzek nem áll-
tak rendelkezésre csak a közösségi akarat meg a 
társadalmi összefogás és annak reménysége. Meg-
tervezted a járási vezetés kérésére a mátrafüredi 
úttörőtábort, ahol gyerekeink sok-sok felejthetetlen 
élménnyel, emlékkel gazdagodtak. Mindezt tetted 
szívességből, a közösség iránti kötelezettségből, 
emberségedből, mély humanizmusodból.

Híre ment jóságodnak és a tápiógyörgyei plébánia 
megtervezése után hasonló kéréssel fordult hozzád 
Tápiószentmártonból Patyi István plébános, majd 
Nagykátáról Szomolányi Miklós kanonok-plébános. 
Mindkét új plébánia épületet megtervezted Isten 
iránti elkötelezettségből, szívességből, én meg az 
akkori egyházügyi hivatalnál segítettem a tervezett 
plébániák megvalósítását. Ezt a közös tevékenysé-
günket említetted is legutolsó telefonbeszélgetésünk 
alkalmával.

A nehéz történelmi időkben, a bizalmatlanság 

egyre fokozódó sötét hónapjaiban, éveiben szerete-
tet, józanságot, bizalmat gerjesztő, bátorító, remény-
séget, jóindulatot árasztó egyéniséged tudta az em-
beri kapcsolatok, az emberi élet lélektől lélekig ható 
bonyolult szövevényét konfliktus mentesen megol-
dani, folyamatosságát halálod órájáig megőrizni.

Mindannyian búcsút veszünk tőled, akit tisztel-
tünk, szerettünk abban a tudatban, hogy mindaz, 
amit megtettél nem volt hiábavaló. A legemberibb, 
az igazán emberi magatartás a halállal szemben ta-
lán éppen a dac. Nem ismerni el fölényét, létrehozni 
emberi otthonokat, közösségi tereket, templomot, 
iskolákat, plébániákat, időseknek menedéket, s ez az 
indulat röpít át korokon és a halálon. Így maradsz 
velünk, így szólsz hozzánk ma is, mikor ez a föld 
hantjával örökre eltakar.

Háborítatlanul aludd örök álmod, mely fölött vir-
rasszon szülőfalud, Tápiógyörgye csillagos ege és 
a hamvaid körül állók hűsége, tisztelete, szeretete. 
Isten veled!

Bihari József

Szótér Béla zenetanárunk halálára

Drága Béla!

Halálod hírére meghalkult és megszakadt tanítvá-
nyaid és a györgyeiek lelkében az a dallam, amelyet 
emberi-tanári léteddel beloptál az itteni generációk 
szívébe, s amelynek ütemében számukra derűt és re-
ményeket ígért az élet.

Körülötted-melletted tapasztalva meg az adhatás 
szelíd gyönyörében mindazt, amit a zene üzenhet – 
ez nem is történhetett másként.

Varázsa volt a mosolyodnak, a tekinteted mögötti 
derű az emberség szelíd szándékait küldte, gesztusa-
id feléd hajtották a szíveket.

Hogy a zene a györgyeieké lehet immár generá-
ciók óta, abban nagy szereped volt. Te már ott voltál 
azon a gyűlésen, az akkori Állami Iskola tantermé-
ben 1976 januárjában, amelynek nyomán a helyi ze-

nedéért megharcolt évek után Mátyás Attila hivata-
losan is új zeneiskolát igazgathatott.

Hűséges maradtál Györgyéhez, és közel 40 évig 
részeltetted ezt a községet tanári hivatásod áldása-
iban a hangszered lélekújító erejét hirdetve. Soha 
másra nem törekedve, mint arra, hogy fafúvós tan-
szakod a biztató derű szigete legyen, öröm, áldás és 
büszkeség-vigasz a nebulóknak, szakmai támasz a 
zenekarnak.

S a legmagasabb pozícióba jutottál a györgyei 
emberek szívében.

Népszerűséged az itt eltöltött évek arányában 
erősödött a rajongás fokáig, s ez hírvivője, erősítője 
és megtartója lett a györgyei zenei nevelés áldásos 
ügyének.

A kárpátaljai iskolák jó zenészeket adtak nekünk, 
hiszen neked is a Latorca partjáról üzent a szülőföld, 
s hívásodra onnan jött ide Toperczer Tibor és Szilvia 
is, akik szintén évtizedekig szolgáltak a helyi zenei 
élet engesztelő tisztelettel övezett pódiumán.

Úgy sír utánad most a tanítványok, a hajdani 
hangversenyek áhítatában büszkeséggel ellágyult 
szülők lelke, mint valaha emlékünnepeink legszebb 
perceiben ajkadon a tárogató.

S hiába kérdenénk, hogy miért mentél el ilyen 
korán, - a válaszod könnyeden csupán annyi lenne:

- Mert mennem kellett...
S mi éreztük, tudjuk, hogy milyen erővel és dac-

cal, a derűs remények milyen méltóságával álltál az 
utolsó években testi-lelki kínjaid fölött. Korán elve-
szítve szerető asszonyodat, de unokáid erőt és éle-
tednek értelmet üzenő bűvkörében élhetted meg ezt.

A tőled kapott őszinte és baráti gesztusok em-
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lékét sokan őrzik majd. Neked nem volt haragosod, 
s Te sem tudtál haragot érezni senki iránt – az élet 
ilyen áldásában csak a nemes lelkületű és szerény-
ségben gazdag emberek részesülnek.       

A kajánul huncut mosoly emléked védjegye lett.
És mennyien őriznek, dédelgetnek emlékképeket 

rólad... -  s a veled megélt derűs élethelyzetek, kirán-
dulások, zenekari fellépések, vagy csupán a profán 
hétköznapi györgyei élethelyzetek beleívódtak letűnt 
gyermekkoruk visszálmodni kívánt, de az idő által 
elrabolt világába. A gyász érzései most újraélesítik és 
rögzítik bennük a megfakuló képeket.  

Én a pedagógiai lét másik dimenziójából, de a ne-
velés derűsen optimista reménység- hitében mindig 
egyhúron pendülve veletek, zenetanárokkal, őrizhe-
tek Rólad is emlékeket - bár némelyikre már évtize-
dek csillagpora rakódott - ...

- Kaján mosollyal kacsintasz ki a vendéglői aszta-
lon előtted tornyosuló fekete tengeri kagylók halma 
mögül...

-  Elmeséled életed korai időszakának, és a szov-

jet hadsereg katonájaként megélt kalandjaidnak 
történetét visszaúton a zenekar olaszországi túrájá-
ról, miközben a citrusillatú lombardiai éjszakában 
a könnyes baráti búcsúzás utolsó akkordjaként egy 
demizson szicíliai tüzes bíborszín elixírt küldtek ba-
rátaink a fedélzetre, amelyet hazáig elszopogattunk...

A gyász szomorúságában is érezzük, hogy most 
is az élet örömet adó pillanatainak derűjét üzened, a 
szerény emberség és a barátságosság erejével.

Ezt a jövőt segítő küldetést köszönte meg a sok 
györgyei valahai tanítvány, kolléga és szülő, akik a 
gyömrői temetőbe zarándokolva poraid előtt tiszte-
legve áldoztak emlélkednek.

Mergőrizni kívánva mindazt, amivel a györgyei 
zeneiskola történetébe merevedett életpályád mellett 
mosolyoddal, emberségeddel a szíveikbe költöztél. 
Ott is maradsz.

Ringasson békében az örök Idő az általad minket 
megörvendeztető dallamok lágy ütemében! 

Nagy Zoltán

Füle Judit: „Béla bácsi! Mindenekelőtt köszö-
nöm, hogy segített megérteni a lánytestvérség kusza-
ságát. Hogy bármiről lehetett beszélgetni az órákon, 
hogy tanított és ismerhettem. Remélem odaát sem 
felejti el a zenebonát és a tréfát, hanem újult erővel 
áll neki a mókázásnak! - A kisebbik Fülemüle.”

Boda Andrea: „Kevés olyan tanár volt az 
életemben,akire így 30 év távlatából is szívesen gon-
dolok. Szótér tanár úr ezen kevesek közé tartozik. 
Imádtam a humorát! A klarinét a kedvenc hangsze-
rem maradt és ezt neki köszönhetem! Biztos vagyok 
benne, hogy a Paradicsomban is megnevettet min-
denkit. Nyugodj békében Tanár úr!” 

Marton Andrea: „Gyerekkorom meghatározó 
egyénisége volt Szótér tanár úr! Megszerettette ve-
lem a klarinétot,ami a mai napig meghatározója a 
zenei ízlésemnek! Büszke vagyok,hogy tanulhattam 
tőle! Jellegzetes humorát,mosolyát soha nem fogom 
elfelejteni! Nyugodjon békében!”

Boda József: „Nekem mindig Hofi Gézát juttatta 
eszembe. Egy életvidám ember volt. De amit a leg-
jobban köszönök neki, az az, hogy megtanított nem 
feladni semmit! Köszönöm Béla bácsi!”

Dömők Erika: „Folyamatosan tanár úr kö-
rül forognak a gondolataim. Nagyon kedveltem 
és sajnálom,hogy elveszítettünk egy értékes em-
bert, aki része volt az életünknek,hiszen aki zene-
iskolás és zenekaros volt, az tudja,hogy olyanok 
vagyunk,voltunk,mint egy nagy család,olyan sok 
időt töltöttünk a Zeneiskolában.Rengeteg szép em-
lék jutott eszembe: a régi táborok,utazások, a jó és 
töretlen humora, a zene iránti alázata. Jó ember és jó 
tanár volt. Mindig mosolyt csalt az arcunkra, csak jó 
szívvel tudok rá visszagondolni. Nyugodj békében 
Béla!”

Nyeste Henrietta: „Béla bácsi! Gyerekként 
megosztottál. Féltem tőled,de ki nem hagytam volna 
egy órát sem. Fegyelmeztél,megnevettettél,zavarba 
hoztál....Sok időt töltöttünk együtt,hisz része voltál 
a második családomnak. A félelem tiszteletté,majd 
barátsággá alakult. Egyszer még találkozunk,és koc-
cintunk a régi szép idők emlékeire!”

Révész Angéla: „Kedves Tanár úr, Kedves Béla 
bácsi! Ugyanolyan kétségbeesve keresem most a 
szavakat, mint annak idején egy-egy hangot a pró-
bán, hisz uyanolyan felkészületlenül ért ez a hír,mint 
ahogy anno az óráidra jártam. Emlékszem, hogy 
csak ültél ott türelmesen, míg végigkínlódtam a fél 
kottát, majd egyszercsak megkocogtattad a pálcád-
dal a kottatartót, és mosolyogva megkérdezted: „Ezt 
most látod először ugye?” Sajnos mindig igazad 
volt. Nem voltam egy őstehetség, de sikerült elér-
ned, hogy megszeressem a zenét, majd bekerülve 
a zenekarba világot láttam és többet kaptam Tőled, 
mint akkor gondoltam,ezt hálásan köszönöm! Hun-
cut mosolyoddal a szívemben őrizlek, kísérjenek 
utadon az égi harsonák!”

Szabó Tünde: „Valahányszor a kezembe veszem 
a klarinétom te jutsz eszembe Tanár úr! Azt mond-
tad ez a hangszer kényesebb, mint egy nő. Minden 
összeszerelésben,minden mozdulatban,minden le-
játszott hangban benne vagy, velem vagy. Tőled ta-
nultam zenélni. Most,amikor Nórikával gyakorlok 
azon kapom magam,hogy „átSzótérosodva” ének-
lek, kiabálok, tapsolok sőt a múltkor egy PAX toll 
is a kezembe akadt, azzal ütöm a mérőt. Ha van ott 
fenn egy ország, akkor biztos találkozunk, te azzal a 
jellegzetes Szótéri kacajjal vársz bennünket, és biz-
tos lesz nálad egy „mennyei” Zenekergető! Ég áld-
jon!”



6. Györgyei emléktörténetek I. rész
Általános iskolai tanulmányom 

befejezése után nem tanulhattam 
tovább szüleim anyagi helyzete mi-
att.

Később pestre kerültem egy 
családhoz, négyéves kisfiú nevelő-
jének és a háztartásba besegíteni. 
Igen tanulságos idő volt. Egy év 
után hazakerültem. Az akkor mű-
ködő Pataki cukrászdába kisegítőt 
kerestek az üzletbe is meg a mű-
helybe is. Oda mentem el dolgozni 
és itt nagyon sok mindent tanultam 
a cukrászsütemények elkészítésé-
ről. Innen indult a sütik készítésé-
nek szeretete.

Időközben megismerkedtem 
férjemmel, akivel 1962 május 12-
én házasságot kötöttünk.

Nemsokára az óvodában daj-
kaként dolgoztam, majd a kony-
hába mentem át. Jobban szerettem 
ezt a munkakört. Innen adódott 
az az alkalom, hogy a Szolnoki 
Vendéglátóipari Szakiskola levele-
ző tagozatán szakács vizsgát tettem. 
Egy pár év múlva újra belevágtam 
a tanulásba és a Ceglédi Mezőgaz-
dasági Iskola levelező tagozatát 
elvégeztem, leérettségiztem. A böl-
csőde megnyitása után áthelyeztek 
a bölcsőde szakácsnőjének. Egy 
ideig az élelmezésvezetést csinál-
tam, majd újra egyesítettek az óvo-
dai konyhával és egyedül marad-
tam mindaddig, amíg a bölcsőde 
be nem zárt. Ez alatt az idő alatt az 
általános iskola 7-8 osztályos tanu-
lóinak külső óraadóként háztartási 
ismereteket tanítottam. Sütöttünk-
főztünk-varrtunk. Majd szomszé-
dom bíztatására, testvére lányának 
lakodalmába, Varró Bandi bácsi 
mellé segíteni hívott. Nekik, de fő-
leg Bandi bácsinak köszönhetem, 
hogy bátorkodtam vállalni lakodal-
mi sütést, főzést.

Két nővéremmel együtt sok 
györgyei lakodalom résztvevői 
voltunk. Voltam falunkon kívül is, 
Szolnokon, Jászboldogházán is.

Pár évvel ezelőtt a KALÁSZ ve-
zetője, Varró Antalné betegségére 
hivatkozva lemondott vezetőségé-
ről. A csoport egyhangú döntésére 
rám esett a választás, a központ is 
elfogadta, hogy én vezessem a KA-
LÁSZ csoportot.

Szeretném fiatalítani a csopor-
tot, hiszen nagy szükség volna az 
idős emberek tapasztalatát átadni a 
jövő nemzedékének. 

A KALÁSZ tulajdonkép-
pen annyit jelent, hogy Katolikus 
Asszonyok-Lányok Szövetsége. 
1936-ban alakult meg, 1946-ban 
betiltották működését hasonlókép-
pen úgy, mint a Kalott meg a Cser-
kész csoportok működését is. 1990-
ben újra alakulhatott a KALÁSZ 
a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia felügyelete alatt. Ma már 
elfogadott, közjegyző által bejegy-
zett működő egyesület. Budapesten 
van a központ. Az egyesület célja a 
lányok-asszonyok segítése, hogy a 
katolikus hit és tiszta erkölcs alap-
ján tudják betölteni a sajátos női 
hivatásukat a társadalomban, az 
egyházban és a családi életben, nem 
utolsó sorban boldog édesanyaként 
nevelni gyermekeiket.

A KALÁSZ feladata ápolni a 
családok közötti kapcsolatot, kö-
zösségi megmozdulásokat szer-
vezni, mint katolikus egyesület, 
képviselni az egyházat a település 
ünnepségein.

Csoportunk minden hónapban 
egyszer tart összejövetelt. Szoktunk 
kirándulni a KALÁSZ történetéhez 
kapcsolódó településekre az egyhá-
zi évhez tartozó zarándokhelyekre. 
Működik a „Tíz falu – egy asztal” 
mozgalom, amely a Szent István ál-
tal elrendelt tíz falu – egy templom 
elve alapján jött létre.

2015 áprilisában a KALÁSZ 
megújulásának 80. évét ünnepel-
tük Lakitelken. Az ünnep keretében 
sütemény-versenyt hirdettek. Két 
süteménnyel én is indultam. A Már-
vány szelettel és az úgynevezett 
Csokoládés sünikkel. Mind a kettő 
díjazott lett.

Szívesen átadnám tapasztalatom 
minden olyan fiatalnak, aki szeret-
ne a györgyei KALÁSZ csoport-
hoz tartozni. Sok mindent lehetne 
csinálni, pl. kézimunkázni. Jó len-
ne a hagyományokat megőrizni és 
gyermekeinknek megtanítani, hogy 
a TV-n és a számítógépen kívül is 
van hasznos és kellemes szórako-

zás.
Tapasztalt nagymama – déd-

nagymama vagyok, hosszú 55 év-
nyi házasság után. Két gyermekem 
Katalin és István öt unokával aján-
dékoztak meg, az unokák pedig 
négy dédunokával!

Kívánom mindenkinek, hogy 
érje meg ezt a hosszú időt boldo-
gan, sok örömmel és boldogságban, 
az időskort családjukban nagyma-
ma és dédnagymamaként.

Nagy Mihályné
„Mézes” Nusi néni

Március 14-én kedden a 
Szolnoki Fiumei Úti Általános 
Iskolában matematika verse-
nyen vettünk részt. Iskolánkból 
3 csapattal indultunk a megmé-
rettetésben. Regisztráltunk és a 
megnyitó után elfoglaltuk a he-
lyünket a számunkra kijelölt ter-
mekben. Miután elmagyarázták 
a verseny menetét, 60 perc állt a 
rendelkezésünkre, hogy megold-
juk a feladatokat. A verseny után 
egy arra kijelölt teremben pogá-
csával és teával kínáltak minket 
a házigazdák. Majd elérkezett az 
eredményhirdetés ideje. 

A lányok csapata, Schmidt 
Dzsenifer, Molnár Sarolta és La-
katos Laura Olívia 21. helyezést 
ért el. Nagy Endre, Nagy Márton 
és Kőhalmi Richárd csapata a 20. 
helyen végzett. Németh Balázs, 
Molnár Márk és Benedek Balázs 
csapata 11.-ként végzett a ver-
senyben. 

Igazán hasznos tapasztalato-
kat gyűjthettünk a verseny során. 

Felkészítő tanárunk, Kiss 
Gabriella is büszke volt mindhá-
rom csapatra. Köszönjük neki a 
munkáját. 

Benedek Balázs (6.a)

A matematika kis 
hercegei verseny
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„Napsugár, napsugár, ragyogj, 
süss ma szebben, simogasd a gye-
rekeket, lágyan, melegebben!

Madarak, madarak, cinkék, 
csalogányok, köszöntő dalotok ví-
gan csattogjátok!

Virágok, virágok, szegfűk, tuli-
pánok, a lánykákat, a fiúkat virul-
va várjátok!

Hadd legyen ez a nap egy nagy 
örömének! Ezt kívánom én a világ 
minden gyermekének.”                                  

Osváth Erzsébet

2017. 05. 29-én hagyománya-
inkhoz híven ismét megtartjuk a 

gyermeknapot. Mindig izgalom-
mal és várakozással, sok tervezés-
sel készülünk erre a napra, hogy 
valamilyen módon még emléke-
zetesebbé tegyük a gyermekek 
számára ezt a napot, amely még 
hangsúlyosabban róluk szól. Az 
idei évben igyekeztünk olyan dol-
gokkal előrukkolni, amely még 
számunkra is újszerű lesz. Egy 
hatalmas légvárral készülünk, 
amelyben a kicsik és nagyok egy-
aránt megtalálják a nekik való 
játékot, hiszen lesz csúszda és 
ugráló rész is benne. Szülői fel-
ajánlásként sikerült két pónilóra is 
szert tennünk, így idén kipróbál-
hatják a pónilovaglást is. Ezeken 
kívül tervezünk még arcfestést, 
ügyességi játékokat is. Lehetősé-

gük lesz többek között hátratett 
kézzel térdepelve sajtos tallért 
és sajtos kukacot- csak a szájuk 
segítségével -„lehorgászni” ma-
dzagról. Nagyon sok és színes 
program várja majd őket ezen a 
délelőttön. Remélem, hogy a nap 
végén minden kisgyermek tele 
lesz jó és még jobb élményekkel, 
és boldogan mesélnek majd erről 
a napról!

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a Kedves Szülők adomá-
nyát, akik hozzájárultak, hogy az 
óvoda udvarán működhessen a 
légvár.

Siroki L. Tamásné
óvodapedagógus

Gyereknap az
óvodában

Környezettudatosság az óvodában
„Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!“

A zöld, jeles napok megün-
neplése az óvodánkban, kiváló 
lehetőség arra, hogy felkeltsük az 
óvodások érdeklődését a környe-
zet- és természetvédelem iránt. 
Ezzel nem titkolt célunk az élő-
világ védelmének fontosságát 
éreztetni kicsikkel és nagyokkal 
egyaránt.

Ebben az évben is megrende-
zésre került: 

Március 22-én a Víz Világnap-
ja. Ezen a napon minden gyermek 
kék színű pólóban jött óvodába és 
hívta fel mindenki figyelmét az 
ünnep fontosságára. Délelőtt me-
sét néztek a vízről, kísérleteztek, 
mely során megvizsgálták milyen 
tárgy süllyed el a vízben illetve 
beszélgettek a víz védelméről. 
Horgászos játékokkal, barkácso-
lásokkal színesítették a napot  

Április 24-én volt a Föld Nap-
ja. Zöld színű pólóban mozgolód-
tak a kis zöldek. Első napon közös 
énekkel a földért nyitottuk meg az 
ünnepet és gyújtottuk meg a gyer-
tyánkat.

A megnyitó után játékos dél-
előtt vette kezdetét. Mesét néz-
tünk, énekeltünk a bolygókról, 
kísérleteztünk az olajszennye-
zéssel, szelektíven válogattuk a 
hulladékot, ügyességi játékokat 
játszottunk újrahasznosított anya-
gokkal, barkácsoltunk kupakból 
és flakonból, nemezeltünk, követ 
díszítettünk.

Másnap ültettünk gyönyörű 
virágokat, melyeket a gyermekek 
hoztak. Nagyon szépen köszönjük 
a Szülőknek, hogy az óvodánk 
udvarát szebbé tudtuk tenni a ho-
zott virágokkal.

Minden csoport örökbe foga-
dott egy fát, melyet gondozni fog 
az óvodás évei alatt. 

Köszönjük azoknak a szülők-
nek, gyerekeknek, akik kiállítá-
sunkra a hulladékból hasznosat 
készítettek és fontosnak tartották 
mozgalmunkat a természet védel-
méért. 

 Május 10. Madarak és Fák 
Napja volt óvodánkban.

Az óvodás gyermekek madár-
gyűrűzésen és fészekazonosítá-
son vettek részt Gosztonyi Fanni 
pórtelki madárgyűrűző jóvoltá-
ból, illetve Vidra Tamás (szülő) 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park mun-
katársa segítségével változatos 
természetközeli tevékenységekbe 
kapcsolódhattak be. 

Vidra Zsuzsanna (szülő) ké-
mia-biológia szakos tanárnő a fák 
fontosságát, jelentőségét játékos 
cselekedtetéssel erősítette a gyer-
mekekben, majd „kincskereső”  
játékkal hívta fel a figyelmet az 
élő természetre. 

Köszönjük Vidra Tamás és 
Vidra Zsuzsanna szülőknek, hogy 
óvodás gyermekeink még több 
ismerethez és tapasztalathoz jut-
hattak. 

Nem nevelhetjük a gyereke-
ket környezettudatos gondolko-
dásmódra, ha mi magunk nem 
hiszünk a változásban és nem 
szolgálunk követendő példaként 
számukra. A gyerekek ösztönösen 
tisztelik a természetet és rácso-
dálkoznak sokszínű élővilágunk-
ra. Segítsünk nekik abban, hogy 
megmaradjon bennük ez az ere-
dendő képesség és felnőtté válva 
is képesek legyenek harmóniában 
élni a természettel!

Ujvári Judit
óvodapedagógus
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Tápiógyörgyén a Hősök Ligetét 
a település önkormányzata léte-
sítette 1925-ben, eredetileg any-
nyi gesztenyefát ültetve a parkba, 
ahány hősi halottja volt a község-
nek az első világháborúban. Akko-
riban jelképesen minden fa egy ál-
dozatot jelentett. Sajnos az elmúlt 
évtizedekben a megöregedett fák 
egy része elpusztult, a kivágásukat 
követően csak néhányat tudtak pó-
tolni egyéb fafajtákkal, a legtöbb-
nek helye üresen maradt. A gon-
dokat növeli, hogy a gesztenyefák 
lombozatát az utóbbi időkben egy 
kipusztíthatatlan kártevő, az ak-
názó moly támadta meg, amely a 
természetesnél korábbi levélhul-
lást előidézve tovább rontja a park 

állapotát.
A Torockó Baráti Társaság 

2014-ben, az első világháború 
kitörésének 100. évfordulója al-
kalmából rendezett centenáriumi 
emlékünnepségen avatta fel az ál-
tala épített, Tápiógyörgye Község 
Önkormányzata által is támogatott 

Hősök Ligetének emlékművét, 
mellyel a park méltó megjelölé-
sét kívánta szolgálni. Az egyesü-
let tagjai a továbbiakban önkéntes 
munka keretében vállalták ma-
gukra az emlékmű közvetlen kör-
nyezetének gondozását, amelynek 
során a fűnyírás és vakond háló 
telepítése mellett facsemeték ül-
tetéséről is gondoskodtak. A fenti 
elhatározásnak köszönhetően az 
elmúlt évben öt gesztenyefa, idén 
tavasszal három nagylevelű hárs-
fa került a parkba kiültetésre. A 
rendszeres locsolásának hála a fák 
mindegyike lombozatot hajtott, 
újabb életet adva a Hősök Ligeté-
nek.

Németh Csaba

Faültetés a Hősök Ligetében

A Torockó Baráti Társaság au-
tóbuszos kirándulást szervezett Er-
délybe 2017. április 28 ‒ május 1. 
között. A csoport tagjai ezúttal To-
rockón rendezkedtek be, ahonnan 
csillagtúra formájában szervezték 
meg napi programjaikat. Az egye-
sület szellemiségének megfele-
lően az elsődleges cél most is az 
erdélyi magyarság történelmének, 
kultúrájának, jelen helyzetének 
megismertetése volt az utazó kö-
zönséggel. A programban a fenti-
eknek megfelelően több városnéző 
séta is szerepelt. Így jutottak el a 
kirándulók Nagyváradra, ahol a 
Szent László tér nevezetes épüle-
tei mellett, a római katolikus szé-
kesegyházat, az Ady Múzeumot és 
a várat keresték fel. Gyulafehérvár 
történelmi belvárosában az érse-
ki palota és székesegyház mellett 
az egykori erődrendszer felújított 
elemei és annak díszes kapuza-
tai adták a legnagyobb szépséget. 
Keresden a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány használatában lévő 
Bethlen-kastély reneszánsz épület-
szárnyai nyújtottak impozáns lát-
ványt. Nagyenyeden Kónya Tibor 
református lelkész, cserkészvezető 
előadásának kíséretében a Bethlen 
Gábor Líceumot tekintette meg a 
társaság. 

A magyar történelem emlé-
kei mellett az Erdélyben élt szász 
nemzeti közösség építészeti örök-
ségének felkeresése is szerepelt 
az utazási tervben. Ennek megfe-
lelően a kirándulók ellátogattak 
Berethalomra, ahol a Világörök-
ség részeként nyilvántartott evan-
gélikus erődtemplomot csodálták 
meg, majd rövid séta keretében 
Medgyes történelmi belvárosával 
ismerkedtek. 

A Torockó Baráti Társaság ál-
tal szervezett kirándulások fontos 
részét képezik a szórványlátogató 
programok is. E cél érdekében a 
kirándulók olyan magyar közös-
ségeket keresnek fel rendszeresen, 
amelyek az anyanyelvi iskoláz-
tatás hiánya és egyéb történelmi 
okok miatt napjainkra maroknyi 
méretűre zsugorodtak. Az idei év-

ben a Balázsfalva mellett találha-
tó Türbe látogatott a csoport, ahol 
Kémenes Lóránt római katolikus 
plébános fogadta az érdeklődő 
társaságot. A fiatal tisztelendő kü-
lönösen értékes és megbecsülendő 
munkát végez a közösségében. 
Az ő kezdeményezésével sike-
rült a hosszú évtizedekkel ezelőtt 
megszűnt római katolikus iskola 
épületét a román államtól vissza-
perelni, majd felújításával egy-
bekötve magyar közösségi házzá 
átalakítani. A helységek napjaink-
ban a magyar kultúra, anyanyelv 
és nemzeti önazonosságtudat fej-
lesztését szolgáló programok mel-
lett a délutáni fakultatív magyar 
nyelvóráknak is otthont adnak. Az 
ingatlan melléképületében a helyi 
közösség művelődését szolgáló 
könyvtár és néprajzi gyűjteményét 
bemutató kiállítás lett berendezve. 
A Torockó Baráti Társaság fontos 
feladatának tartja, hogy a neve-
zett közösségeket saját erejéhez 
mérten mindenkor támogassa. Az 
egyesület kirándulócsoportja ez 
alkalommal tanszer, tisztítószer és 
pénzügyi adománnyal fejezte ki 
segítő szándékát a magyar oktatás 
és kulturális programok javára.

Németh Csaba

Adomány a türi magyar oktatás javára

Jobbról Kémenes Lóránt plé-
bános, a türi magyar közösségi ház 

alapítója



9.Ez több volt, mint sport
Dunaszerdahelyen szurkoltunk a magyar csapatnak

A felvidék magyarság kedvenc 
focicsapata a DAC (Dunaszerda-
helyi Atlétikai Club) 2017. ápri-
lis 8-án fogadta otthonában ősi 
ellenfelét a Slovan Bratislavát. A 
mérkőzés magyar szempontból 
való kiemelt jelentőségét mutatja, 
hogy azt a klub történelme során 
először az M4 televíziós csatorna 
is közvetítette a magyarországi 
futballszerető társadalom növek-

vő érdeklődésére való tekintettel. 
A DAC-nak magyar tulajdonosa 
és edzője van, emellett különösen 
híres a szurkolótáboráról, amely 
mérkőzésről-mérkőzésre magyar 
rigmusokkal buzdítja kedvence-
it, a „Ria-ria Hungária” mellett 
a Himnusz és az Ismerős Arcok 
zenekar által játszott „Nélküled” 
című szám eléneklésével, ezzel 
erőt adva a felvidéki magyarság 
mindennapi megmaradási küzdel-
mének is. A rangadóra zsúfolásig 
megtelt dunaszerdahelyi stadionba 
a helyieken kívül sokan érkeztek 
az anyaországból, de még a távo-
li Kolozsvár szurkolói is feltűntek 
a lelátókon, amely a válogatott 
meccsek hangulatát idézte. A B 
közép soraiban ez alkalommal is 
ott voltak a tápiógyörgyei drukke-

rek, akik az elmúlt évi rangadóhoz 
hasonlóan már második alkalom-
mal buzdították nagy lelkesedés-
sel a dunaszerdahelyi csapatot. A 
kitartó szurkolásnak meg is lett az 
eredménye: a 92. percben szinte 
felrobbant a stadion. A DAC belőt-
te győztes gólját, amellyel 1─0-ra 
nyerte a mérkőzést. Aki ott volt, 
annak felejthetetlen élményt adott 
a találkozó és az azt követő ün-
neplés. Szurkolók ezrei énekelték 
ismét a Himnuszt, majd vonultak 
végig a városon magukkal ragadva 
az otthon maradottak örömteli üd-
vözlését. A tápiógyörgyei szimpa-
tizánsok ezek után izgatottan vár-
ják a következő évi sorsolást, hogy 
ismét jelen lehessenek a kiemelt 
jelentőségű rangadón.

Németh Csaba

Tápiógyörgyei szurkolók csoportja 
a DAC stadion bejáratánál

Esterházy János emlékünnepségen vettünk részt

A Rákóczi Szövetség és a ke-
belében működő Esterházy János 
Emlékbizottság március 12-én 
vasárnap Budapesten tartotta Es-
terházy megemlékezését, amelyen 
a Nagymegyer és Vidéke Célalap 
meghívott vendégeiként a Toroc-
kó Baráti Társaság küldöttségének 
tagjai is részt vettek. 

Esterházy János a felvidé-
ki magyarság legjelentősebb 20. 
századi mártír politikusa volt, aki 
az 1920-as években a magyarok 
visszaszorítását is magába foglaló 
csehszlovakizmus ellenzékeként 
lépett a közéletbe, politikai célja a 
trianoni békeszerződés revíziója 

volt. A bécsi döntést követően is 

Szlovákiában maradt, védelmezve 
az ott élő magyarságot, ugyanak-
kor követelve a magyar kormány-
tól a szlovák lakosság jogainak be-
tartását a visszacsatolt területeken. 
Esterházy volt a szlovák parlament 
egyetlen képviselője, aki 1942-ben 
nem szavazta meg a zsidóság kite-
lepítését elrendelő törvényt. „Há-
lából” a Csehszlovák hatóságok 
1945-ben letartóztatták és átadták 
a szovjet titkosszolgálatnak. Ko-
holt vádak alapján tíz év kényszer-
munkára ítélték, majd Szibériába 
vitték.  1947-ben a csehszlovák 
népbíróság, mint hazaárulót, fa-
sisztát és kollaboránst távollétében 
halálra ítélte. A súlyos tüdőbeteg 
Esterházyt 1949-ben küldték haza 
Szibériából, ítéletét „kegyelem-
ből” életfogytiglanra változtatták. 
1956-ban a morvaországi Mirovba 
vitték, az itteni börtönben halt meg 
1957. március 8-án. Rehabilitáció-
ja Csehországban és Szlovákiában 
mind a mai napig nem történt meg.

A koszorúzással egybekötött 
megemlékezés Esterházy János 
Szép utcai emléktáblája előtt vette 
kezdetét, ahol Martényi Árpád, az 
Emlékbizottság elnöke üdvözölte 
a szépszámú egybegyűltet, majd 

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet igazgatója mondott 
ünnepi beszédet. A rendezvény a 
közeli Vármegyeháza dísztermé-
ben folytatódott, ahol az Esterhá-
zy emlékérmek átadása, illetve a 
mártír politikus életének legfőbb 
mozzanatait feldolgozó monodrá-
ma bemutatására került sor. 

Az ünnepi megemlékezést kö-
vetően a Vármegyeháza kijelölt 
helységében a Felvidéken működő 
Szülőföldön Magyarul Társulás 
regionális tagszervezetei, a Vá-
ros és Vidéke Célalapok küldöttei 
tartották meg gyűlésüket, részle-
tes beszámolót adva a határon túli 
magyarság anyanyelvi oktatását 
támogató Beiratkozási Program 
eredményeiről, külön megköszön-
ve az anyaországi önkormányza-
tok, civil szervezetek, intézmények 
és vállalkozások segítő hozzá-
járulását. Ez utóbbi programhoz 
2016-tól csatlakozott Tápiógyör-
gye Község Önkormányzata és a 
Torockó Baráti Társaság, akik az 
elmúlt évhez hasonlóan idén is 2-2 
felvidéki magyar diák beiratkozási 
ösztöndíjának támogatását vállal-
ták magukra.

Németh Csaba

Tápiógyörgyei küldöttek 
nagymegyeri barátaikkal Esterházy 
János emléktáblájánál Budapesten



Az idegen nyelvet kedvelő felső 
tagozatos diákjaink részt vettek a 
Litteratum országos angol és német 
nyelvi verseny iskolai döntőjén. A 
legjobban teljesítők továbbjutottak 
a megyei döntőbe, ami május végén 
lesz. 

A döntőbe bejutott diákok névso-
ra: német nyelv: Juhász Dávid 5. a, 
angol nyelv: 5. osztály: Bagyinszki 
Nikolett, Földi Tamás, Laczkó Le-
vente, Petrován Edina, Rédei Re-
náta, Siroki László, Szűcs Klaudia, 
Szilágyi Norbert, Varga Natália, 
Varró Ferenc, 6. osztály: Molnár 
Márk, Kazinczi Martin, Butak Jó-
zsef Botond, Varró Dominik 7. osz-
tály: Bugyi Patrícia, Pikács Alina, 
Molnár Brigitta, Finta Gábor Gra-
tulálunk nekik és drukkolunk, hogy 
minél jobb eredményt érjenek el a 
megyei döntőben!

                    Varró Gáborné

A történet tavaly nyárra húzó-
dik vissza, amikor a tápiógyörgyei 
iskolából a németül tanuló diákok 
egy csoportja rész vett egy 1he-
tes jutalom nyaraláson a svájci 
testvérvárosunkban, Wünnevill-
Flamattban. A nyaralás tökéletes 
volt a nyelvtudás is csiszolódott. 
Nóri szorgalma és tudásvágya, fel-
tűnt a fogadó „pedagógusoknak” 
és felajánlották, hogy 3 hétre fo-
gadnák Őt az iskolájukba nyelvta-
nulásra.

Hosszú szervező munka vette 
kezdetét mindkét iskolában. Sok 
levélváltás történt az osztályfőnök 
és a szülők között illetve Isabella 
Mühlematter között, aki önzetle-
nül felajánlotta, hogy Nóri nála 
lakjon 3 hétig. A kitűzött időpont 
végül 2017.04.24- 2017.05.13 lett. 

Nórit a szülei szállították ki. Szinte 
felfoghatatlan milyen nagy szere-
tettel fogadták. Az osztályfőnök 
Herr Markus Poffet és az osztály 
nagyon várta már Nórit. A preci-
zitásukra jellemző, hogy füzetek, 
könyvek és a különórák időpontjai 
várták őt április 24-én reggel az 
osztályban. A padbeosztást és az 
órarendet már előzőleg elküldték 
e-mailben.

A matematika, fizika és földrajz 
tantárgyakat német nyelven tanul-
ja, és amikor az osztálynak idegen 
nyelvi órái vannak (angol, fran-
cia, latin), akkor a mi diákunkkal 
egy tanárnő foglalkozik, és német 
nyelvet tanít neki.

Óriási lehetőséget kapott, amit 
nagy szorgalommal és lelkesedés-
sel hajt végre. 

Itthoni tanárai biztatják és min-
denben támogatják Őt.

Juhász Attila

10. Sprach Camp Austria által szervezett német nyelvi verseny
Ohnsorge Nóri január végén 

jelentkezett egy német nyelvi ver-
senyre az www.ausztriatabor.hu 
oldalon.

A szervezők Ausztriában él-
nek és oda szerveznek táborokat 
(Sprach Camp Austria) 

A beugró egy országismereti 
teszt volt Ausztriáról, Németor-
szágról és Svájcról. A közel 300 
jelentkezőből hibátlanul megol-
dotta és bejutott a középdöntőbe. 
Ott a feladat egy német kultúrával 
kapcsolatos fotómontázs készítése 
volt.

Nóri a scájci-magyar testvérvá-
rosi kapcsolatot dolgozta fel. Szi-
gorú szabályok voltak. Németül 
kellett 250 karakterben írni a pá-
lyázatáról.

A pályázatra szavazni lehetett, 
melyre aki csak tudott összefogott 
(barátok, tanáraink, osztálytársak, 
iskolánk és még a Wünnewil-i is-
kolából is küldtek szavazatot. ) A 
pályázat nyert és Nóri bejutott az 
országos döntőbe a 10 legjobb pá-
lyázóval. Itt egy 7 perces, német 
nyelven előadott előadással kellett 
készülni a német kultúra egy általa 
választott részével.

Nóri PowePoint előadással ké-
szült melynek címe: Von Krautrock 
bis Alexander Marcus - avagy a 
német zene hatása az emberek-
re. Nagyon ügyesen összeszedte 

az érdekességeket az előadókról 
és vigyázott, hogy 7 percbe bele-
férjen. Többször átdolgozta, mire 
elégedett volt a végeredménnyel. 
Az előadók alá a saját zenéiket 
dolgozta be és nem csak a fóliá-
kon levő szöveget mondta el, ha-
nem még egyéb érdekes dolgokat 
is a zenészekről. Látványt is vitt 
bele, mert pl. a Modern Talking 
zenéjénél csörgőzött, Scooter-nél 
táncolt a Ramstein rockzenéjére 
pedig rázta a fejét, ahogy a rocke-
rek szokták. A döntő előtt 1 héttel 
le kellett adni a kész munkát.

 A döntő április 8-án volt a 
Lendvay utcában a Németek Há-
zában. Az ajtóra ki volt függeszt-
ve a névsor és Nórinak elsőként 
kellett előadnia. Nagyon izgult, 
de ez elmúlt az előadása közben. 
A közönségnek és a zsürinek is 
tetszett. Nagyon sok érdekes elő-
adást lehetett még látni. Miután 
a zsűri összeült és következett az 
eredményhirdetés. A zsűrinek a 
legjobban Nóri előadása tetszett az 
előadásmódja és a témaválasztás 
miatt. Megnyerte az országos né-
met nyelvi versenyt. Nagyon bol-
dog volt. Mi pedig nagyon büsz-
kék vagyunk rá.

A sok minden más mellett a fő-
díj egy 1 hetes Bécsi tábor a mun-
kája jutalma.

Juhász Attila

A középdöntő feladata
Amit szeretnék közvetíteni a test-

vérvárosi kapcsolatunkon keresztül, 
hogy mennyit tanulhatunk egymás 
kultúrájáról,szokásairól. Megtisztel-
tetés volt részt venni zenekarunkkal a 
freiburgi kanton zenei ünnepén. Az ott 
tapasztalt precizitás jellemző Svájcra.

Ich möchte vermitteln durch die 
Partnerschaftsbeziehungen und 
bewesen, dass wir wie Vieles von dem 
anderen Kulturen und Gewohnheiten 
lernen können.Es war für uns eine 
Ehre mit unserer Jugendkapelle in 
der Musikfest der Freiburger Kanton 
teilnehmen zu können.Die typische 
Präzision erlebt dort in die Schweiz.

Ohnsorge Nóri a 
Wünnewil-i iskolában

Újabb nyelvi sikerek



Iskolánkban fontosnak tartjuk, 
hogy diákjainknak legyen lehetősé-
gük többféleképpen kipróbálni tu-
dásukat, összemérni magukat más 
iskolák diákjaival. Ezért többféle le-
velező- és megyei, kistérségi verseny 
közül választhatnak. 

Az egyik ilyen a sok közül a Ben-
degúz Tudásbajnokság levelező ver-
seny, ahol a tanév során 6 fordulóban, 
akár több tantárgyból is, feladatlapok 
kitöltésével próbálhatja ki magát a 
diák. Ha elég jónak vagy bátornak 
érzi magát a tanév végéhez közeled-
ve, akkor lehetőség van indulni a me-
gyei döntőbe, számot adva szerzett 
tudásáról. 

Idén 20 diákunk vállalkozott a 
nagy megmérettetésre. A döntőn tan-
tárgyanként, évfolyamonként 50-100 
versenyző vett részt. Nagyon büsz-
kék lehetünk tanulóinkra, hiszen so-
kan az első harmadban végeztek. Mi-
vel holtverseny esetén a feladatokat 
súlyozták, ezért a szerzett eredmény 

gyakran rosszabb helyezést mutat, 
mint a megszerzett pontok. Zárójel-
ben feltüntetem, hogy megoldásaik 
alapján hogyan teljesítettek. 

Legnagyobb büszkeségünk 
Bagyinszki Nikolett 5. a osztályos 
tanuló, aki angol nyelvből 1. helye-
zést ért el, így ő képviselheti iskolán-
kat Szegeden az országos döntőn. Ő 
indult természetismeretből is, ott 3. 
helyezést ért el (2. legjobb eredmény-
nyel). Gratulálunk az eredményeihez 
és természetesen szorítunk neki!

További szép helyezések: (4-20. 
helyezés)

Molnár Márk 6. b osztályos tanuló 
angol nyelvből 5. helyezést ért el. (3. 
legjobb eredmény)

Juhász Dávid 5. a osztályos tanu-
ló történelemből 5. helyezést ért el 
(4. legjobb eredmény), anyanyelvből 
19. helyezést ért el. (8. legjobb ered-
mény)

Schmidt Dzsenifer 6. a osztályos 
tanuló irodalomból 9. helyezést ért 
el (5. legjobb pontszámmal), termé-
szetismeretből 14. helyezést ért el. (6. 

legjobb eredmény)
Juhász Bálint 3. a osztályos tanuló 

környezetismeretből 13. helyezést ért 
el. (6. legjobb eredmény)

Butak József Botond 6. b osztá-
lyos tanuló angol haladó csoportban 
17. helyezést ért el. (7. legjobb ered-
mény)

Megyes Bianka 3. a osztályos ta-
nuló 18. helyezést ért el. (4. legjobb 
eredmény)

Akik még eredményük alapján 
szépen szerepeltek: (20-35. helyezés, 
6-15. legjobb eredmény)

Árvai Ágoston 6. a (angol 21. 
hely/6.) Nagy Melinda 3. a (környe-
zetismeret 23. hely/7), Nagy Márton 
6. b (angol 23. hely/6.), Dömők Gréta 
7.o (angol haladó 24. hely/9), Mészá-
ros Alexandra Fatime 7. o (angol ha-
ladó 27.hely/11), Németh Balázs 6.b 
(angol 28. hely/7.), Mikó Attila 6. a 
(angol 29. hely/7.), Szűcs Klaudia 5. 
a (természetismeret 33. hely/8)

Minden tanulónknak gratulálunk!

Juhászné Ulviczki Zsófia

11.

Szép siker a Kaán 
Károly Versenyen
Ebben az évben 25. alkalom-

mal rendezték meg a Kaán Károly 
Országos Természet- és Környe-
zetismereti Versenyt az 5-6. osz-
tályos tanulók számára. Iskolánk-
ból három diák jutott be a megyei 
fordulóba, melyet Szolnokon ren-
deztek meg április 7.-én a NEFAG 
Zrt. Erdei Művelődés Házában. 
Iskolánk tanulói szépen szerepel-
tek, hiszen Schmidt Dzsenifer 22. 
helyezést, Nagy Márton 13. helye-
zést, míg Lovas Bence az előkelő 
második helyezést ért el. Utóbbi 
értékét növeli, hogy a 33 fős me-
zőnyben versenyezve mindössze 4 
ponttal maradt el a 94 pontot elérő 
győztestől. Eredményének értékét 
növeli, hogy Bencét meghívták 
a Szolnoki Pedagógiai Oktatási 
Központ 2016/17. tanévi művé-
szeti és tanulmányi versenyek 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
fordulóinak helyezettjei számára 
tartandó díjátadó ünnepségre is, 
melyet május 16-án tartanak a Me-
gyeháza dísztermében. Itt ünnepé-
lyes keretek között nyújtják át a 
helyezetteknek járó díjakat, illetve 
okleveleket. Mindhármójuknak 
szívből gratulálunk!

Vidra Zsuzsanna

Sikerek az iskolánkban

Idegen nyelvi
sikerek

Iskolánk számára a 2017. má-
jus 3-a többszörös dicsőséget 
hozott. Ezen a napon rendezték 
ugyanis Jászapátin a Kistérségi 
idegen nyelvi szépkiejtési ver-
senyt. Évfolyamonként minden 
iskolából csak egy versenyző ne-
vezhetett, így a házi selejtező után 
a legügyesebb angolos és németes 
tanulókkal vágtunk neki az útnak 
Jászapátira. A versenyen a térség 
iskoláiból összesen 22 németes és 
22 angolos versenyző mérte össze 
tudását. Minden évfolyamból az 
első három legjobbat díjazták. 

Diákjaink elsöprő sikert arat-
tak: a legtöbb arany- és ezüst mi-
nősítést sikerült megszerezniük. 

Tanulóink név szerint: 
Német: Schäffer Tünde 5. a: I. 

helyezés, Molnár Sarolta 6. a: I. 
helyezés, Kiss Dániel 7. o: I. he-
lyezés, Jordanov Bence 8. a: I. he-
lyezés

Angol: Petrován Edina 5. a: I. 
helyezés, Molnár Márk 6. b: II. 
helyezés, Bugyi Patrícia 7. o: II. 
helyezés, valamint Gere Henrietta 
a 8. évfolyamból. 

Gratulálunk nekik!
Inges Szilvia

Kistérségi szöveg-
értési verseny

Ebben az évben 10. alkalommal 
hívtuk a környék iskoláinak harma-
dikos, negyedikes diákjait hogy egy 
tartalmas délutánt töltsenek el Tápió-
györgyén a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában. Az idei verseny témája Sza-
bó Magda születésének 100. évfordu-
lója alkalmából gyermekeknek szóló 
művei: a méltán kedvelt Tündér Lala 
és Sziget-kék c. meseregények voltak. 
Felhívásunkra 9 iskola jelentkezett, 
végül 8 intézmény 12 csapata szállt 
versenybe: Szentlőrinckáta, Kóka, 
Mende, Jászboldogháza, Albertirsa, 
Jásszentandrás, Jászfelsőszentgyörgy, 
Tápiógyörgye alsó tagozatosai tették 
próbára tudásukat, kreativitásukat, 
helyzetfelismerő képességüket.

Színes, változatos feladatokat állí-
tott össze a jól összeszokott szervező-
gárda: Vágány Antalné, Szabó Erika, 
Pintér Irén. Délután 2 órától koncent-
rált figyelemmel dolgoztak a gyerekek. 
Amíg javított a zsűri, kézműves fog-
lalkozáson készített mindenki egy-egy 
apró emléket.Végül az eredményhirde-
téskor a következő csapatok állhattak 
a képzeletbeli dobogóra-jutalomként 
1-1-Szabó Magda könyvvel:

1. helyezett: Mende, 2. helyezett: 
Kóka, 3. helyezett: Jászboldogháza 
csapata lett.

Szívből gratulálunk minden részt-
vevőnek, s köszönünk minden támo-
gatást, segítséget!    Szervezők



12. 27 évvel ezelőtti történetek



13. 
27 évvel ezelőtti történetek

A györgyei plébános 
szemével
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2017. március 8-án , Mezőtúron került megren-
dezésre a XVIII. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Fafúvósverseny . A verseny öt hangszer kategóri-
ában (fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott), és  
négykorcsoportban zajlott. A verseny anyaga két 
előadási mű volt, amiből az egyiket kotta nélkül 
kellett előadni. A versenyen több mint 70 növendék 
mutatta meg tudását, 15 iskolából.

Hangszerenként és korcsoportonként is nagy küz-
delem volt a gyerekek között. A zsűri tagjai ismert 
zeneművészek, zeneművészeti szakközépiskolák ta-
nárai voltak. Nehéz dolguk volt, mert a különböző 
városokból, zenei tagozatos iskolákból érkező nö-
vendékek valamennyien kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak. 

Tápiógyörgyét 5 növendék képviselte. Mózes 
Boglárka – tanára: Kiss Bálint tanárúr, valamint 
Megyes Bianka, Nagy Liliána Zita, Szűcs Jázmin 
Rebeka és Juhász Dávid – tanáruk: Fekete Fanni ta-
nárnő. Zongorán közreműködött: Toperczerné Erdé-
lyi Szilvia tanárnő.

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy két diák is első 
helyezést ért el, korcsoportjukban ők lettek a megye 
legjobbjai. Emellett lett két második, illetve egy har-
madik helyezés is. 

A kitartó és szorgalmas munka eredménye:
Megyes Bianka – I. helyezés – klarinét első kor-

csoport

Szűcs Jázmin Rebeka – II. helyezés – klarinét 
első korcsoport

Mózes Boglárka – II. helyezés – klarinét első 
korcsoport

Nagy Liliána Zita – III. helyezés – fuvola első 
korcsoport

Juhász Dávid – I. helyezés – klarinét második 
korcsoport

 Ezúton szeretném megköszönni a szülők tá-
mogatását, bizalmát és a pedagógus kollégák lelkes 
és segítőkész munkáját!

Remélem a jövőben is hasonlóan szép eredmé-
nyekről számolhatunk majd be, ezzel öregbítve a 
Tápiógyörgyei Zeneiskola hírnevét.

Látjátok gyerekek, a sok lelkes gyakorlás meg-
hozta az eredményt, csak így tovább! 

Fanni néni

A megye legjobbjai

A 2016-17-es bajnoki szezon utolsó fordulói áll-
nak előttünk. Az ősz sajnos súlyos sérülésekkel in-
dult csapatainkban, így nagyon küzdelmesre sikere-
dett, de a célt, vagyis a bennmaradás esélyét egyik 
csapatunk se vesztette el.  Tudtuk, hogy egy erős 
tavaszi teljesítménnyel bebiztosíthatjuk helyeinket. 
NB III-as csapatunk hozta is a kötelező meccseket, 
sőt néhány bravúrt is, így az utolsó néhány mérkőzé-
sen már felszabadultan léphetnek pályára. Második 
számú csapatunk a megye I. B csoportjában szintén 
hozta a nyerhető mérkőzéseit, és erős középcsapat-
ként fog végezni, akitől a dobogósok is retteghet-
nek. Harmadik számú csapatunk pedig sikeresen 
megszerezte az első győzelmeit. Így összességében 
a nehézségek ellenére is pozitív szezon vége felé kö-
zeledünk. A következő idényben szintén három csa-
pattal szeretnénk folytatni a küzdelmeket.

 A téli szünetben immár 12. alkalommal rendez-
tük meg Éjszakai Asztalitenisz Versenyünket, amely 
ismét nagy sikert aratott. A résztvevők messzi he-
lyekre viszik jó hírünket, és az ország minden pont-
járól jönnek a nevezések. A mostani megméretteté-
sen több mint 50 nevező ütötte a labdát délutántól 
reggelig. 

2017. május 1-jén a Községi Majális keretében 
a délelőtt folyamán két korcsoportban amatőr asz-
talitenisz versenyt rendeztünk a tornateremben. Jó 
hangulatú izgalmas sportesemény volt, amelyen ki-
fejezetten látványos labdameneteket játszottak az 
indulók, és színvonalas mérkőzéseken döntötték el 

a helyezések sorsát.
Eredmények: Felnőtt amatőr: 1. Bálint Attila, 2. 

Horváth Zoltán, 3. Leitner Andrásné, Máté Afrodité
Gyerek amatőr: 1. Varró Ferenc, 2. Berki Evelin, 

3. Megyes Bianka, Berki Maja
Gratulálunk a győzteseknek és helyezetteknek! 

Reméljük a következő versenyeken is találkozunk 
az indulókkal.

Ismét képviseltettük csapatunkat a strandkert 
rendezvényein is, főzőcsapatunk finom babgulyás-
sal kényeztette ízlelőbimbóinkat. A lövészeten pedig 
nekem sikerült elhoznom az első díjat. 

Továbbra is gyűjtjük az adó 1% felajánlásokat, 
melyből minden évben ki tudjuk egészíteni szűkös 
költségvetésünket. Mindenkinek köszönjük, aki élt 
ezzel a lehetőséggel, és így segítette munkánkat!

Név:TASK
Adószám: 18677375-1-13

Mohácsi Bence

TASK hírek!
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A községi rendezvényeket minden év elején Sza-
bó Tünde alpolgármester irányításával a helyi egye-
sületek vezetői állítják össze.

Az elmúlt év bővelkedett eseményekben, melyek 
között a kisiskolás korosztálytól kezdve a nyugdíjas 
korúakig mindenki talált érdeklődésének megfelelő 
programot.

A teljesség igénye nélkül összeállított lista:
2016. 02. 04. „Jó estét Tápiógyörgye” a könyv-

tárban /Wünnewil-Flamatt Egyesület/ - Vendégek: 
Dr Csikány Tamás - Hermann Róbert hadtörténészek

2016. 03. 02.   Tűzoltóbál /ÖTE/
2016. 03. 10.   „Jó estét Tápiógyörgye” a könyv-

tárban /Wünnewil-Flamatt Egyesület/ - Dr  Ódor 
László előadása

2016. 03. 12. Országfutás Tápiógyörgye-Újszil-
vás  /„Spuritusz” TVKA/

2016. 03. 15. Nemzeti ünnep /Községi Önkor-
mányzat/

2016. 04. 16. Évadnyitó horgászverseny /Hor-
gász Egyesület/

2016. 05. 01. Majális /egyesületek/ Mezei futó-
verseny /„Spuritusz” TVKA/

2016. 05. 21. Nyugdíjas Találkozó /Vadvirág 
Nyugdíjasklub/

2016. 05. 29. Hősök Napja a Templomkertben /
Községi Önkormányzat/

2016. 06. 04. Trianoni megemlékezés / Torockó 
Baráti Társaság/

2016. 06. 20-24. Tábor  /Családsegítő- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat/

2016. 06. 24.  Szentivánéji Örömfutás /„Spuritusz 
TVKA/

2016. 07. 02. Tűzoltó főzőverseny /ÖTE/
2016. 07. 04-08.  Don Bosco Nyári Oratórium / 

Don Bosco Gyermek- és Ifj.véd E./
2016. 07. 23.  Falunap /Községi Önkormányzat/ 

5. Gulyaterelő Futóverseny /„Spuritusz” TVKA/
2016. 07. 30.  Szent Anna kupa Horgászverseny /

Horgász Egyesület/

2016. 08. 06.  Strandfoci Verseny /KSK/
2016. 08. 20.  Szent István napi megemlékezés /

Községi Önkormányzat, Kalász E./
2016. 09. 5-9. Svájci gyerekek Tápiógyörgyén / 

Wünnewil- Flamatt Egyesület/ 
2016. 09. 07. „ Jó estét Tápiógyörgye” a könyv-

tárban / Wünnewil- Flamatt Egyesület/ - Beszélgetés 
Dr Ódor Lászlóval

2016. 09. 17.  Egyesületek Napja a Strandkertben 
/TVKA/

2016. 09. 21.  A Pszichiátriai Betegek Otthona 
60. évf. megünneplése               

2016. 09. 21.  Könyvtári este Georg Spöttlével
2016. 09. 24.  Nyugdíjas Nap /Vadvirág Nyugdí-

jasklub/
2016. 09. 29.  Könyvtári este Czerván Györggyel
2016. 10. 08.  Szüreti bál /TIFE/
2016. 10. 18.  Könyvbemutató a könyvtárban / 

Községi Önkormányzat/ - Emlékkönyv P. Burka Já-
nos Kelemen OFM emlékezetére szerk. Bihari Jó-
zsef

2016. 10. 22.  Helytörténeti előadás a könyvtár-
ban / Torockó Baráti Társaság/ Községi Ünnepség 
/Községi Önkormányzat, Torockó Baráti Társaság/

2016. 11. 12.  Nyugdíjas Találkozó /Vadvirág 
Nyugdíjasklub/

2016. 11. 18.  Könyvbemutató a könyvtárban / 
Torockó Baráti Társaság/ Németh Csaba: Tápió-
györgye története az első világháborúban

2016. 11. 27., 12. 04., 12. 11., 12. 18. Adventi 
gyertyagyújtás

2016. 12. 10.  Községi Karácsonyi Vásár /TVKA, 
SZMK/ Mikulás futás /„Spuritusz” TVKA/

2016. 12. 16.  Növendék Hangverseny /TIFE/
2016. 12. 17.  Karácsonyi Hangverseny /TIFE/
2016. 12. 29.  Éjszakai Asztalitenisz Verseny / 

TVKA/
ÓVODAI, ISKOLAI RENDEZVÉNYEK

Szabó Erika

2016. évben megtartott községi rendezvények

2017-es I. Faluszépítő Nap
Az idén olyan tevékenységbe kezdünk, amit nem szeretnénk, ha bárki politikai 
részrehajlással vádolna. A tavaly abbahagyott Falumegújítási napok többnyire 

emiatt a vád miatt szüntek meg. Június 3-án, szombaton a polgármesteri hivatal 
által megvásárolt facsemetéket első körben a Táncsics Mihály út és a falutáblát 

elhagyva mintegy 300 méter hosszan a szelei út mellett ültetjük el.
Ehhez várjuk az egyesületek részvétele mellett azoknak a bátor aktivistáknak a 
jelentkezését, akik éreznek magukban kedvet és energiát a részvételhez. Gyüle-

kezzenek velünk reggel 8 órakor a polgármesteri hivatal előtt.
A szerkesztők
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Árukínálatunk:
Betonoszlop pénztárca-barát áron: 1300,-Ft/db, betonáru, járdalap, térkő,  kerti szegély, 

oszlopzsalukő, lábazati zsalukő.  Térháló 3600,-Ft/db. Dróháló, szeg, csavar, tiplik,
purhab 1000.-Ft/db, micropol, zsákos beton:820,-Ft, 0-10-es beltéri glett: 2740,-Ft, 6-30-as glett.

Váci cement raklapos mennyiségben már 3450,-Ft/mázsa. Csemperagasztó: 995,-Ft,
Bel-és kültéri festék, alapozók, tapadóhíd, folyékony fólia.

Komplett szigetelésrendszer már 1280,-Ft-tól. Hőszigetelje velünk házát!
Egyénre szabott ajánlatokkal várjuk! A nemesvakolatot, festékeket helyben keverjük!

Kerti murva 7500,-Ft/m3, kerti szegély 1m-es: 600,-Ft,  
Minőségi műkő kémény fedlapok már 4700,-Ft-tól,

kisméretű tégla 80,-Ft, NF30-as Leier falazótégla: 326,-Ft
Temetőkő, kulé kavics, sóder, homok minden mennyiségben!

Deszka, tetőléc vagy gerenda igényét helyben megtalálja!

Kalodás Akác és tölgy tüzifa nyáron is kapható. 06 (20) 613-2093

KLÍMA, HŰTŐ ÉS HÁZTARTÁSI GÉP SZERELŐ
Mosó és mosogatógép, szárítógép, hűtő, fagyasztó, mikrosütő, 

villanytűzhely javítás.
Klíma telepítés és beszerzés.

HOMONNAI JÓZSEF
06 30/974-9045

Tápiószele, Bartók Béla út 32.

A Tápiógyörgye 
Polgárőr Egyesület 

2016 évben adó
1%-ból 67153 Ft-ban 
részesült ebből az 

egyesület rádió adó-
vevő készülékeket 

vásárolt.
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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

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet egész

családunk, nevében azoknak, akik feleségem 
SZABÓNÉ MEZŐ ERZSÉBET

(1950 - 2017)
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek fájdalmukban osztoztak és vígasztaltak.
A gyászoló család.

Nyári időszakban traktorral, és 
damilos fűkaszával, cégeknek és 

magánszemélyeknek fűnyírást 
vállalok. Akár folyamatos előre 

megbeszélt ciklusokban is 
vállalom területének rendben 
tartását, zöldhulladék, építési 
törmelék szállítás, költöztetés, 

megrendelhető:
Tel. 06-20-504-1807
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Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 2-4.

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

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

Mint minden évben, idén is útra kelünk augusz-
tus 4-én, hogy egy jót kiránduljunk. Már a tavalyi 
év végén annyi jelentkező volt erre a kirándulásra, 
hogy engedvén a nyomásnak idén két autóbusszal 
utazunk. Így van még 4-5 elérhető hely erre a há-
rom napos útra. 

A program szórakoztató és pihentető. Első nap 
a szolnoki repülőgép múzeumot látogatjuk meg, 
innen tovább haladva, már Erdélyben a Király-
hágón megpihenünk. Körösfő és Torda érintésé-
vel érkezünk Torockóra. Kis lazítás után kezdetét 
veszi a csapat részére szervezett bowling verseny. 
Második nap Gyulafehérváron egy idegenvezető 
segítségével barangolunk. Délután részt veszünk 
egy játékos vetélkedőn, majd sétálunk a faluna-
pi forgatagban. A fittek és bátrak megmászhatják 
a Székely-követ. Este lazulásként szórakozunk a 
nagykoncerten. Vasárnap hazafelé múzeumot lá-

togatunk, és az aznapi programok végeztével este 
5-6 körül érkezünk Tápiógyörgyére. 

Az ár 17.000,-Ft/fő, mely tartalmazza az uta-
zást, szállást, egyszeri meleg étkezést. Jelentkezni 
lehet hétköznap 7-16 óráig a 06-20/6132093-as te-
lefonszámon.

Közeleg a 2017-es Torockói falunap!

Kérünk szépen Kedves 
Györgyei Lakos!

A falu peremterületein egyre nagyobb arány-
ban gyarapodik a szemét. A Polgármesteri Hiva-
tal  elgondolása egy zöldhulladék lerakó volt. Ez a 
terület mára már hatalmas szemétteleppé nőtte ki 
magát. Az Újszászi úti erdő mentén bálákban áll a 
szemét. A szelektív gyűjtő szigetek nem tudják el-
látni feladatukat, mert háztartási hulladékkal  van 
teletömve és mellette  is zsákszámra áll a szemét.. 

Most már az is előfordul, hogy jól szituált há-
zaspár autóval megáll a két falut összekötő műút 
szélén, és az árokba szórja saját hulladékukat.

A szemétszállítási díjak, már 1200,-Ft-tól elér-
hetőek, ezért a díjért havonta négyszer viszik el a 
szemetet. Ez alkalmanként 300 Ft. Miért olcsóbb 
autóba ülni, kiautózni a külterületre és ott szaba-
dulni meg a saját szemetünktől?

Itt a nyár, a fű folyamatosan nő, de szabjunk 

neki egy mértéket, és házaink előtt vágjuk, kaszál-
juk. Nem szép látvány, mikor már 40-50 cm-es fü-
ves paraj csúfítja az utca látképét. 

„A környezetünk mutatja meg, hogy milyen em-
berek vagyunk valójában.”

Kövessük azok példáját, akik rendszeresen  ke-
zelik az előttük lévő utcaszakaszt, és a keddi napo-
kon  a kukásautóval szállíttatják el a fölgyülemlett 
hulladékot. 

Polyák József


