
 

V. GULYATERELŐ FUTÓVERSENY 
              2017. JÚLIUS 29.    
              Versenykiírás 

 

A verseny időpontja: 
            2017. július 29. (szombat) 9:00 

 
Tápiógyörgye - Falumúzeum 
2767 Tápiógyörgye, Béke u.2. 

 
Távok: 

Kocogó-kör – 1,4 km. 
Korosztályos versenykör: 3 km 

„Gát-futás 1.0” A Tápió gátján. – 6,9 km. 
„Gát-futás 2.0” A Tápió gátján. – 13 km. 

 
Nevezési díjak: 

- Kocogó és korosztályos körre diák 300 Ft, felnőtt 500 Ft. 
- Gát-futásra diák 500 Ft, felnőtt 1000 Ft. 

 
IDŐREND 

7:30 – 8:40 Helyszíni nevezés (Falumúzeum) 
8:45. - Bemelegítés 

                  9:00 - Rajt (Korosztályos versenykör) 
9:30 – Rajt (Kocogó-kör) 

             9.45 – Rajt (Gát-futás 1.0 és 2.0) 
           11:15 EREDMÉNYHIRDETÉS 

Elkezdődött egy fesztivál Tápiógyörgyén
Hat fúvószenekar találkozott egy fergeteges 

györgyei hétvégén. Felbolygatták a falu életét, 
rengeteg kellemes meglepetést és élményt szerez-
tek. 

Kívánjuk nekik, hogy ez ne egy egyszeri alka-
lom legyen, hanem minden évben ismétlődjön. 
Menjen híre szerte a megyében, és szerezzen sok 
kellemes percet nekünk kívülállóknak.

P. J.



Tisztelt tápiógyörgyei lakosok!

Az utóbbi időben – szeren-
csére - településünk nem szere-
pel a bűnügyi hírekben. Sajnos 
azonban nem nyugodhatunk 
meg, ugyanis a kialakult bű-
nözői csoportok egy része itt, 
a falu központjában továbbra 
is aktív tevékenységet folytat. 
Minden bizonnyal nem tudnak 
a település lakói elég informá-
cióval rendelkezni afelől, hogy 
mi is történik mostanában. Van 
olyan bűnöző, aki Pestre költö-
zött és vannak olyanok, akiket 
újabb hosszú évekre börtönbe 
zártak. Van olyan, akit tetten ér-
tek az Önkormányzat hírforrá-
sai által a rendőrök és van, aki 
rejtett kamerával bukott meg. 
Farkas Róbert körzeti megbí-
zottnak ezúton köszönjük meg 
a munkáját, melyet a település 
közbiztonságáért tett. A jövőben 
helyette, Darázs Béla látja el a 
körzeti megbízotti feladatokat.

Költségvetésünk tervezése-
kor, 2016 decemberében közel 
40 milliós hiánnyal számoltuk a 
2017-es lehetőségeinket. A csa-
tornahálózat megvalósításából 
fakadó kötelezettségeinkkel ne-
hezen tudunk megbirkózni. Eb-
ben az évben csak 17 millió Ft 
az az összeg, amit a kamatokra 
fizetünk és legalább 3 évig több 
mint 30 millió Ft-ot kell még 
fizetnünk évente.  Szigorú gaz-
dálkodásunknak megfelelően 
ez a hiány csak a túlélésre ele-
gendő, fejlesztésre nem nagyon. 
Elsődleges cél, a település mű-
ködtetése, valamint az intézmé-
nyek működésének biztosítása. 
Pályázataink közül a Zeneiskola 
felújítása még versenyben van. 
Sok külső segítő ígérte, hogy tá-
mogatják pályázatainkat, - poli-
tikusok és egyéb „tűzközelben” 
lévők - azonban ígéretüket nem 
tudták betartani.

Nem tud segítséget nyújtani 
Czerván György országgyűlési 
képviselő úr sem, hiába kérte 
ezt Tőle a Tápió-Vidék minden 

önkormányzata a csatornázási 
költségek csökkentése érdeké-
ben.

Költségvetésünkbe betervez-
tük a volt Ságvári Endre út szé-
lesítését és javítását. E feladat 
egy része megtörtént az elmúlt 
években, most azonban a STRA-
BAG munkájával kiszélesítjük 
az útpadkát is. A következő he-
tekben szintén a STRABAG 
javítja a csatornázásból fakadó 
hibákat is.

Folytatódtak az Önkormány-
zati lakás felújítások. Befejező-
dött a Petőfi út 2. szám alatti la-
kás rendbetétele és most az Ady 
Endre úton, a volt Mikhel féle 
lakást újítjuk fel. Önkormányza-
tunk kapott ingatlan felajánláso-
kat, ugyanis a csatorna beköté-
séből fakadó költségek miatt a 
tulajdonosok inkább lemondtak 
a tulajdoni jogukról az Önkor-
mányzat javára. 

A KLIKK 2017 januártól 
visszavette az iskola működteté-
sét, azonban a karbantartást to-
vábbra is az Önkormányzat lát-
ja el, sajnos azonban január óta 
nem írták még alá a karbantartá-
si szerződést, így annak minden 
költségét az Önkormányzat fize-
ti az állam helyett. 

Továbbra is kaotikus az ivó-
víz szolgáltatás, mióta az Önkor-
mányzattól elvették ennek jogát, 
de ilyen a szennyvízcsatorna 
üzemeltetés is. Átláthatatlan a 
Víziközmű társulat működése és 
a TRV Zrt. közös üzemeltetése.

Sajnos továbbra sincs rend az 
egészségügyben. Bennünket is 
súlyt az orvos hiány. Hódi dok-
tor urat próbáljuk marasztalni, 
Lázár doktor úr keveset tud itt 
lenni, mert a saját praxisán kí-
vül még három szociális otthon-
ban és pszichiátriában rendel. 
Ezúton köszönöm meg Tügyi 
Istvánné asszisztensnek, hogy 
helytáll és segíti a betegek prob-
lémáinak megoldását.

Apró jó hír, hogy szép virá-
gosak vagyunk, hogy rendeztük 
a szemétlerakók helyzetét, hogy 

befejeztük a Szőlő út régi sze-
métlerakó környékének rendbe-
tételét, hogy működik a strand, 
hogy kapunk 700 ezer Ft-ot az I. 
világháborús hősi sírok rendbe-
tételéhez, hogy kiválóan dolgoz-
nak a diákmunkások. 

Az Önkormányzati „TSZ-
ben”, más néven mezőgazdasá-
gi közmunka program telepén, a 
Kodály Zoltán utca végén, szé-
pen növekednek, mind a fóliás, 
mind a szabadföldi növények 
és az első terményeket már át is 
adtuk az Önkormányzati kony-
hának. 

Sok szeretettel várunk min-
denkit a július 29 –i Falunapi 
rendezvényen. 

További szép és boldog nya-
rat kívánok minden újságolva-
sónak.

Köszönettel és tisztelettel: 
Varró István

2. 

Elkészült a Faluház 
mögötti szolgálati lakás

Önkormányzati hírek



3.A csatornabekötések “ingyenességéről”
Községünk jegyzője, Turóczi Ist-

ván Zoltánné állásfoglalást kért dr. 
Boldizsár Balázs ügyvédtől a házi 
bekötések ingyenességéről, amit a 
médiában hallunk. Alább közöljük a 
levélváltást.

„Kérem, szíveskedjék tájékoz-
tatást adni a jogszabály módosítás 
értelmezéséről, mivel a csatornabe-
kötéssel érintettek a média tájékozta-
tása alapján azzal keresik fel a Pol-
gármesteri Hivatalt, hogy nem kell 
megfizetniük a víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulást.

Köszönöm.

Üdvözlettel:
Turócziné Erika
Tápiógyörgye község Jegyzője”

„Tisztelt Jegyzőasszony!
 
Az elmúlt napokban a médiában 

megjelent, a közműbekötések ingye-
nességéről szóló félreérthető tájékoz-
tatással kapcsolatban az alábbiakban 
foglalom össze a kapcsolódó jogsza-
bályok rendelkezéseit érintő jogi ál-
láspontomat: 

1.) A médiában megjelent tájékoz-
tatás alapjául az egyes törvényeknek 
Magyarország versenyképessége 
javítása érdekében történő módo-
sításáról szóló 2017. évi LVII. tör-
vény (továbbiakban Tv.), valamint 
az egyes kormányrendeleteknek 
Magyarország versenyképessége 
javítása érdekében történő módo-
sításáról szóló 157/2017. (VI. 16.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Kor-
mányrendelet) 2017.07.01. napján 
hatályba lépett rendelkezései szolgál-
nak. 

A Tv. hivatkozott rendelkezései 
egyrészről a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény, másrészről a 
villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény, harmadrészről 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény meghatá-
rozott rendelkezéseit módosították, 
mentesítve egyes fogyasztókat az 
földgázelosztó/elosztó/víziközmű-
szolgáltató részére a fogyasztásmérő 
felszereléséért, illetve a csatlakozás-
hoz kapcsolódó munkák ellenértéke-
ként korábban fizetendő díj megfize-
tésének kötelezettsége alól. 

A Kormányrendelet pedig egy-
részről a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény rendelke-

zéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rende-

let, másrészről a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, harmadrészről a víziköz-
mű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény egyes rendelkezése-
inek végrehajtásáról szóló 58/2013. 
(II. 27.) Korm. rendelet egyes ren-
delkezéseit módosította, a Tv. által 
bevezetett módosításokhoz kapcsoló-
dó kérdésekben. 

2.) A víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 69-
72. §-ai rendelkeznek a „víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás” jogintéz-
ményéről; annak mértékét a Magyar 
Energetikai- és Közmű-szabályozási 
Hivatal elnöke rendeletben határoz-
za meg, annak fizetésére a nem la-
kossági felhasználók kötelesek, azt 
a víziközmű-szolgáltató a saját ne-
vében és javára szedi be, továbbá 
azt a víziközmű-rendszer fejlesztési 
igényeivel összefüggésben lehet fel-
használni. 

3.) A Tápiómenti Települések 
Csatornamű Vízgazdálkodási Tár-
sulata (továbbiakban Társulat) a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény (továbbiakban Vtv.) 
34. § (1) bekezdése szerint, vízgaz-
dálkodási közfeladat ellátására létre-
hozott víziközmű társulat, amelynek 
működésére a Vtv. és végrehajtási 
rendelete irányadó.

A Vtv. 35. § (2)-(3) bekezdései 
szerint, a víziközmű társulat érde-
keltségi területen ingatlantulajdonnal 
rendelkező vagy az ingatlant egyéb 
jogcímen használó természetes és 
jogi személyek, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek, mint a 
víziközmű társulat tagjai, kötelesek a 
víziközmű társulat részére víziközmű 
társulati érdekeltségi hozzájárulást 
fizetni, amelynek mértékét és befize-
tési határidejét a víziközmű társulat 
taggyűlése határozza meg. A Vtv. 44. 
§ (2) bekezdése kifejezetten kimond-
ja, hogy a víziközmű társulati érde-
keltségi hozzájárulás a közfeladatok 
teljesítésével nyújtott szolgáltatás el-
lenértéke. 

Konklúzió: 
A Tv. és a Kormányrendelet hatá-

lya nem terjed ki a víziközmű társu-
latok működésére, nem módosította 
a Vksztv. szabályait. 

A „víziközmű-fejlesztési hozzá-
járulás” és a víziközmű társulati „ér-
dekeltségi hozzájárulás” 2 (kettő), 
teljesen eltérő jogszabályi alapon 
fennálló, teljesen eltérő célt (fel-

használást) szolgáló fennálló jogin-
tézmény (fizetési kötelezettség); az 
elsőt a víziközmű-szolgáltató szedi 
be a felhasználóktól, a későbbi fej-
lesztésre felhasználás céljából, a má-
sodikat a víziközmű társulat szedi be 
a tagjaitól, a víziközmű társulat által 
ellátandó vízgazdálkodási közfeladat 
ellenértékeként. 

A kettő jogintézményt nem lehet 
összemosni, azok egymástól függet-
len, eltérő személyi kört érintő fize-
tési kötelezettségek; ezért a Tv. és a 
Kormányrendelet hatályba lépése 
nem befolyásolja a víziközmű tár-
sulati tagok fizetési kötelezettségét, 
a fizetési kötelezettség továbbra is 
fennáll. 
Tisztelettel: 
Dr. Boldizsár Balázs
DR. BOLDIZSÁR BALÁZS ÜGY-
VÉDI IRODA”

Tüdőszűrés
   Felhívjuk a lakosság figyel-

mét, hogy
2017. 08. 11-től 08. 16-ig 

tüdőszűrést tartunk.
Péntek:  8 - 18,
Hétfő:  8 - 18,
Kedd:  8 - 18,
Szerda:  8 - 18.

Tüdőszűrés helye: Zeneiskola.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság szá-
mára ajánlott vizsgálat.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok-
nak évente egy alkalommal továbbra 
is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve 
munkahelyi alkalmassági vizsgálat-
hoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az 
OEP által országosan elrendelt ösz-
szeg. A befizetés a szűrőállomáson 
kapható csekken történik. A 14-18 év 
közötti gyermekek szűrése ingyenes, 
de beutaló, és szülői beleegyező nyi-
latkozat szükséges. A törvény által 
kötelezettek, illetve a 18 évnél idő-
sebb tanulóknál, akiknek az oktatási 
törvény ezt előírja, a vizsgálat termé-

szetesen ingyenes.

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

nő felismerésére.
Kérjük a vizsgálatra hozza magával 
személyi igazolványát, TB kártyáját, 
illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő 

igazolást.



4. 

A falut járva elszomorodik a 
szívem, hogy egyre több elhanya-
golt, lakatlan ingatlant látok. Az 
emberek többsége elfoglalt, még-
is inkább ezeknek az embereknek 
az ingatlanaik és annak környéke 
rendezett. Nagyszerű dolog lenne, 
ha az itt élők szépítgetnék, rendez-
getnék a környezetüket. Hallomás-
ból tudom, hogy a 70-es években 
a lakosság összefogásával járdák, 
utak épültek. Ma már az utcafron-
ton sem tesz rendet néhány ember, 
elvárják, hogy az önkormányzati 
közmunkások kaszálják, rendezzék 
az ingatlan előtti területet. Remek 
dolog lenne szép, virágos, ren-
dezett utcákat látni a településen. 
Szörnyülködve láttam, hogy egy 
reggelre a nagyhíd virágosládáiból 
a növények szerte-széjjel hevertek 
az úttesten. Kíváncsi lennék rá, 
milyen emberek tesznek ilyesmit, 
a mások munkáját nem becsülve. 
A véleményem nem írom le róluk, 
mert a nyomdafesték nem bírná 
el. A szelektív hulladékgyűjtők 
környéke is szörnyű, nem értem, 
miért kell ott zsákokban minden-
féle hulladékot elhelyezni, hiszen 

az ÖKOVÍZ néhány száz forintért 
elviszi havonta. Azt hiszem ahhoz, 
hogy igazi európai falu legyünk na-
gyon sokat kell tennünk, a mások 
által elvégzett munkát becsülni, 
rendezgetni a környezetünket, a 
hulladékainkat megfelelően kezel-
ni, gyermekeinknek jó példát mu-
tatni. Viszont a jót is észreveszem, 
örömmel láttam, hogy van még 
társadalmi összefogás, hiszen sok 
diófa csemetével szépült és gazda-
godott a falu, melyet a csemetéket 
ültető emberek még locsolgattak is 
a gondoskodásuk is példaértékű.

Jó lenne, ha a falu vezetése, illet-
ve Képviselő-testülete, falugond-
nok részéről is megtapasztalnánk 
ezt az aktív faluért tenni akarást, 
mindannyiónk örömére.

A célom ezzel a cikkel az volt, 
hogy a falu első emberei elgondol-
kodjanak, és érezzék felelősségü-
ket a falu azon lakói iránt, akik tisz-
tességesen adót fizetnek, és ezért 
elvárnák, hogy egy szebb, élhetőbb 
településen éljünk. Kívánok ne-
kik „munkájukhoz” jó egészséget, 
nyitott szemmel járást, ne csak a 
választások előtti hetekben kapir-

gáljanak látványosan a falu köz-
pontjában lévő templomkertben, 
vagy a temetőben (bár ez is nagyon 
szép dolog), ezt folyamatosan szer-
vezni, tenni kellene.

Köszönettel: É. N.
Egy igazi nyári recepttel szeret-

nék kedveskedni, hátha valaki nem 
ismeri.

Lecsós szelet, ahogy én szok-
tam elkészíteni. Egy közepes nagy-
ságú tepsit kikenek zsiradékkal. 
Az aljára lerakom a nem túl vas-
tag tarjaszeleteket, ezt ízlés szerint 
(só, bors, fokhagyma) fűszerezem, 
majd a hússzeletekre vöröshagy-
mát, paradicsomot és tölteni való 
paprikát karikázok. Az egészet 
megsózom, majd burgonyával (ka-
rikára vágva) befedem és gazdagon 
nyakon öntöm tejföllel. Alufólia 
alatt megpárolom, és amikor puha, 
a fóliát leveszem és összepirítom. 

Nagyon finom, és így egybeké-
szül a körettel a hús. Jó étvágyat 
kívánok!

Küldjenek Önök is a szerkesztő-
ségbe recepteket, hogy színesebb, 
érdekesebb legyen az újság.

Olvasói levél:
Tisztelt tápiógyörgyei lakosok és településvezetők!

Az idei faluszépítő napon 40 kis fát ültettünk el. 
A fákat az Önkormányzat vásárolta. A faültetésre két 
egyesület jelezte, hogy részt szeretne venni, az Önkén-
tes Tűzoltók és az Asztaliteniszezők. A fák helyének 
kiásásához a Tápió Kereskedőház Kft. markolója segí-
tett be. A Tápió Tüzép a homokot és a karókat biztosí-
totta. Minden résztvevőnek köszönjük, hogy a szabad-
idejüket feláldozták, ott voltak ebben a két napban, és 
odaadó munkájukkal hozzájárultak a falu szépítéséhez. 
Örömmel vettük azoknak a lakóknak a kérését, akik 
munka közben jelezték, hogy ők is szeretnének kis fát 
az utcájukba, rövidesen hozzájuk is el fogunk jutni. Az 
elültetett fák az első egy-két hónapban nagy vízigényű-
ek, köszönet a lakóknak, ha locsolják őket.

P. J.

Faluszépítő nap 2017



5.Osztálytalálkozó 2017. május 20. Ötven év
Ötven év az életünkből,
ez olyan gyorsan elszaladt
mint, a könny a két szemünkből,
mely kicsordul egy perc alatt!
Ötven éve elindultunk
ismeretlen utakon;
Akkor bele nem gondoltunk,
mily teher lesz vállunkon!
Ötven éve elköszöntünk,
nem néztünk csak előre.
Azóta már visszajöttünk
többször is, kis időre.
Ötven éve nem sejtettük
mi vár ránk az életben.
Az első leckét nem értettük,
és ez nem volt véletlen.
Azután az évek teltek,
távolodtak útjaink.
A leckék egyre nehezedtek,
és velük együtt álmaink!
Az ötven évben megtanultuk
asz élet összes leckéjét.
Az utódokban megmutattuk
a rossznak is a szépségét!
Ötven évet öregedtünk,
a sikerek elkísértek.
Boldogságban tündököltünk,
de fájdalmak sem kíméltek!
A feladatot mind megkaptuk,
a példatárat már nem lapozzuk előre.
Az összes példát megoldottuk,
de bizakodva nézünk még a jövőbe!
Büszke lenne minden tanár
ki valaha is tanított:
Célba ért a diákja már
kit ötven éve indított!
Ötven év az életünkből
elillant egy perc alatt.
A gyermekkori emlékekből
nekünk csak a szép maradt!

Vágány József

Alsó sor: Molnár Erzsébet, Farkas Ágnes, Oláh Erzsébet, Hajdú Mária, Kiss Ka-
talin, Bai Mária, Varga Magdolna, Visnyei Magdolna, Zsóka Néni (Bihari Józsefné), 

Miskolczi Mária, Szarvas Katalin, Baranyi Vendel.
Felső sor: Petró Margit, Sinka Gábor, Pataki Veronika, Bakó Anna, Miskolczi 

Csaba (mellette felesége), Nyúzó Ilona, Baranecz Katalin, Vágány József, Varró Sán-
dor, Regős Zsolt, Juhász József, Szabó Zoltán, Sági István, Varga István, Dömők Pál.

„Élvezetes volt újra találkozni 
Veletek. Az utókor számára is pél-
damutató ez az összetartás, amit en-
nél az „évfolyamnál” ennyi év után 
is tapasztalhattam, és részese lehet-
tem ennek a rendkívüli, meghatóan 
kedves összejövetelnek.  Jó látni, 
hogy a falut és egymást is szerető, 
tisztelő,  fantasztikus emberekké 
váltatok!  Ezt örömmel nyugtáz-
hatja a még élő, s benneteket más 

„dimenzióból figyelő” tanáraitok is. 
Szeretettel: Bihari Józsefné”

Köszönjük Osztálytársainknak, 
szeretett tanárunknak, Zsóka Néni-
nek,  hogy fáradságot nem kímélve, 
az ország több településéről eljöttek 
és bizonyították az összetartozás 
erejét és szépségét!

Sinka Gábor

2017. július 8-án, szom-
baton a Szeged mellett ta-
lálható Üllésen kopjafa-
avatásra került sor, Üllés és 
Torockószentgyörgy közötti 
testvértelepülési kapcsolat 
fennállásának 10. évfordulója 
alkalmából. Az Üllés Község 
Önkormányzata által rendezett 
ünnepi megemlékezésre To-

rockó és Torockószentgyörgy 
önkormányzata mellett meg-
hívót kaptak Torockó magyar-
országi testvértelepülései – a 
házigazda unokatestvérei – is. 
A felvételen Nagy Attila Gyula 
üllési polgármester (a kopjafá-
tól balra) társaságában Torockó 
magyarországi testvértelepülé-
seinek küldöttei – Bócsáról, 
Hollókőről és Tápiógyörgyéről 
– láthatók. Községünk önkor-
mányzata és a Torockó Baráti 
Társaság nevében köszönettel 
fogadtuk el a meghívást, az 
ünnepi megemlékezésen való 
részvétel és a torockói baráta-
inkkal való találkozás lehető-
ségét.  

Németh Csaba

Kopjafaavatás Üllésen

A Torockó Baráti Társaság 2017. szept-
ember 23–24. (szombat–vasárnap) között au-
tóbuszos kirándulást szervez Sárospatak kör-
nyékére, a történelmi Magyarország felvidéki 
tájainak érintésével. A kirándulás programjában 
szerepel többek között: sárospataki vár, füzéri 
vár, Kazinczy-mauzóleum, borsi Rákóczi-vár, 
Kossuth Lajos monoki szülőháza, tokaji séta 
és borkóstoló. A meghirdetett programra je-
lentkezni lehet 2017. július 28-i határidővel 
a 30/483-45-97-es telefonszámon, a nemet--
csaba@freemail.hu e-mail címen, illetve az 
egyesület által üzemeltetett Facebook oldalon 
üzenetben. A helyek betöltése a jelentkezés sor-
rendjében történik. Személyes megbeszélésére 
2017. augusztus 2-án, szerdán, 18 órakor Tá-
piógyörgyén, a Művelődési Házban kerül sor. 
A szervezők nevében szeretettel várunk min-
den érdeklődőt. 

Sárospatak és 
környéke kirándulás

Németh Csaba



6.

Minden szeptemberben mikor 
elkezdünk egy új tanévet, arra gon-
dolunk milyen hosszú lesz az előt-
tünk álló 10 hónap, de így vissza-
tekintve csak egy röpke pillanat. A 
182 tanítási nap után lezártuk 268 
tanuló tanulmányi évét, s az ünnep-
séget követően az osztályfőnökök 
kiosztották a bizonyítványokat. 

A tanév vége kicsit visszatekin-
tés is az elvégzett munkánkra. Azt 
gondolom, hogy az iskola két alap-
feladatának, az oktatásnak és a ne-
velésnek, megfelelő összhangban 
kell lennie. Nekünk az a dolgunk, 
hogy a ránk bízott tanulókkal elsajá-
títassuk – természetesen különböző 
változatos módszerekkel – az adott 
tananyagot.  Nevelést pedig minden 
pillanatban, minden tettünkkel vég-
zünk, persze a leglátványosabban 
a sokféle iskolai és iskolán kívüli 
programmal. Azonban ez sohasem 
mehet a tanulás rovására. Ezt az 
összhangot úgy gondolom sikerült 
megtalálni az idei tanévben is. 

Legfőbb pedagógiai célunk az 
alapkészségek folyamatos fejlesz-
tése, valamint a továbbtanulás meg-
alapozása és a kompetenciák fej-
lesztése. Eredményes munkánkat 
tükrözi, hogy a kompetenciamé-
résen mind matematikában, mind 
szövegértésben lényegesen maga-
sabb értéket értünk el az előző évi 
eredményeknél, s hozzáadott pe-
dagógiai értékünk is pozitív. Ez az 
ún. „hozzáadott pedagógiai érték” 
fogalma nemrég jelent meg az is-
kolák összehasonlításában. Nagyon 
komoly erőfeszítéseket tesznek 
kollégáim annak érdekében, hogy 
tanulóink az elsajátítandó tananya-
gon, a kötelezőn túl kapjanak vala-
mi olyasmit, ami több, ami éppen 
formálódó egyéniségüket jobbá te-
szi. Tisztesség, felelősség, becsüle-
tesség, megbízhatóság, szolidaritás, 
tudás, értékrend. Ezek a mi legfőbb 
hozzáadott értékeink, amiket igye-
keztünk átadni diákjainknak.

Az általános iskolai tanulmá-
nyok befejezése sok év munkájá-
nak lezárását jelenti a ballagóknak. 
Az év végi bizonyítvány egyfajta 
tükör nektek és szüleiteknek: az 
érdemjegyekben összegződik szor-
galmatok, lényeglátásotok, céltu-
datosságotok, de felelősségetek 

is. Az érdemjegyek megmutatják, 
hogy mennyire vettétek komolyan 
a tanulást, a felkészülést, és ezen 
keresztül milyen módon tudtok 
elszámolni az elért eredménnyel. 
Meggyőződésem, hogy alapvetően 
nem születnek csodák, csak a várt-
nál némiképp jobb, vagy kevésbé 
jó eredmények. Az, aki komolyan 
veszi a felkészülést, az pozitív él-
ményként éli meg az iskolaváltást 
is. Gratulálok még egyszer, és kívá-
nom, hogy a Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskolában átélt tapasztalatok 
segítsenek benneteket a jövőben 
azzal, hogy korrigálva esetleges 
tévedéseiteket sikeresen vegyétek 
az előttetek álló akadályokat. Kö-
szönjük az együtt töltött, időnként 
nehéz, de visszatekintve minden-
képpen szép napokat.

Ebben a tanévben az intézmé-
nyünk fenntartása a KLIK-nél volt, 
míg a működtetést a helyi önkor-
mányzat látta el december 31-ig. 
Január 1-től a Szolnoki majd már-
cius 1-től az újonnan megalakuló 
Jászberényi Tankerületi Központ 
lett a fenntartónk és működtetőnk 
is. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a helyi önkormányzattal a 
kapcsolatunk megszűnt volna, hisz 
a kisebb nagyobb karbantartási fel-
adatokat ezek után is ők látják el. A 
jó kapcsolatot mi sem jelzi jobban, 
mint az a lehetőség, hogy iskolánk 
alsó tagozatának minden osztálya 
egy éjszakát ingyen tölthet kint a 
tábor területén. Köszönjük ezt a le-
hetőséget!

Nagy reményekkel, bizakodás-
sal vártuk ezt a 10 hónapot, amely 
rohamléptekkel száguldott el ve-
lünk. Visszatekintve elmondhat-
juk, hogy mozgalmas, izgalmas, 
munkával teli tanévet zárunk a mai 
napon. Az eddigi hagyományainkat 
megtartottuk, volt akadályverseny, 
farsangi mulatság, DÖK nap, gyer-
meknap, nyílt nap, bolondballagás, 
bankett, számos versenyen vettünk 
részt, megszerveztük 10. jubileumi 
alkalommal a kistérségi szövegér-
tési versenyt, moziba, színházba, 
gyárakba látogattunk el. 

Nemzetközi kapcsolataink is 
megmaradtak, bővültek és szeret-
nénk továbbra is ápolni. Ebben a 
tanévben is több testvértelepülés-
sel volt programunk: Ilonka Zol-
tán igazgató úr szervezésében a 
nemzetközi barátság kupának mi 
adtunk otthont, így vendégül láthat-

tunk egy cseh és egy szlovák csapa-
tot. Mind a fociban, mind pedig a 
lányok kidobós játékában a magyar 
csapatok nyertek, gratulálunk. Fel-
vidékre látogattunk a Határtalanul 
nyertes pályázatának keretében, 
hogy kinyissuk kicsit a világot előt-
tük 

A Györgyey család és az önkor-
mányzat támogatásával az elmúlt 
tanév folyamán megtörtént a tanter-
mek internetelérésének kiépítése, 
így szeptembertől minden osztály-
ban lehet a világhálót használni, 
ezzel az órákat is színesebbé, inter-
aktívvá tudjuk tenni. Köszönjük a 
segítséget! Jó lenne, ha pályázni is 
tudnánk, hogy az iskola informati-
kai, számítógépes állományát is fej-
leszthessük, erre azonban egyelőre 
kilátásunk sincs.

Szép összegeket kapott néhány 
kivétellel minden osztályunk a Reál 
osztálykassza programból. Orszá-
gosan is igen előkelő helyen vég-
zett néhány tanulócsoportunk és 
azt gondolom, beszélőek az adatok, 
amikor azt mondom, hogy a Ma-
gyarország egész területén kiosztott 
25 millió forintból a mi iskolánk ta-
nulói közel 800 ezer forintot nyer-
tek. Így lehet és így kell a szemétből 
pénzt keresni! Tudomásunk szerint 
ez az akció a következő évben is 
folytatódni fog. És akkor még nem 
beszéltem a papírgyűjtésből szer-
zett forintokról. Szeretném, ha a 
következő években ez a tendencia 
csak nőne. 

A rengeteg program és esemény 
mellett azért tanultunk, tanítottunk 
is. Mi sem jelzi ezt jobban, mint a 
kitűnő és jeles eredmények igen 
szép száma, a kimagasló verseny-
eredmények sokasága.

A tanulók eredményességéhez 
nagyban hozzájárult a pedagógu-
sok felkészítő munkája is, melyet 
ezúton a tanulók nevében is meg-
köszönök. Köszönöm pedagógusi 
elhivatottságból fakadó munkáju-
kat, szabadidejüket feláldozó ön-
zetlen tevékenységüket! Néhány 
kollégát személyesen szeretnék 
kiemelni: elsőként Vidra Zsuzsan-
nát, aki Gyes-ről visszatérve fiata-
los lendülettel vette kézbe a termé-
szetismereti tantárgyak gondozását, 
versenyt szervezett, versenyekre és 
szimpóziumokra kísérte diákjait, 
ahol rendre első helyezéseket értek 
el, de legalábbis az élmezőnyben 
végeztek. Itt kiemelném Schmidt 

Tanév végi
gondolatok



7.Dzsenifer és Lovas Bence nevét, 
akiket Zsuzsi sikeresen felkészített. 
Számtalan idegen nyelvi versenyen 
vettek részt tanáraink diákjai: ki-
emelném Varró Gáborné által felké-
szített Bagyinszki Nikolettet, aki a 
Bendegúz versenyen országos első 
lett, valamint Inges Szilvia diákját 
Ohnsorge Nórát, aki több fordulós 
versenyt megnyerve egy 1 hetes 
ausztriai tábort nyert sok egyéb ér-
tékes nyeremény mellett. És bár ki-
sebb létszámú csoportokkal dolgoz-
nak, és a háttérmunkánkat segítik, 
mégis hatalmas, áldozatos munkát 
végeznek fejlesztő pedagógusaink: 
nevezetesen: Katona Gizella, Szabó 
Erika és Károly Imrénét és Pintér 
Irént. Köszönöm energikus, lendü-
letes és segítőkész munkájukat. A 
kiemelések sorát a 2 pedagógiai asz-
szisztenssel folytatnám: Jónásné Fe-
hér Veronika és Túróczi Annamária 
kolléganők jelenléte nagy segítség 
tantestületünk életében. Segítségük 
nélkül a munkánkat nem tudtuk 
volna elvégezni. Köszönjük. Termé-
szetesen köszönöm a többi kollégá-
nak is és legfőképp helyettesemnek, 
Szarvas Józsefnének a színvonalas 
szakmai munkát, mellyel eredmé-
nyessé tették az elmúlt tanévet is! 
Azon munkálkodunk, hogy a ránk 
bízott gyerekekből a bennük rejlő 
értékeket minél nagyobb sikerrel 
és eredménnyel hozzuk felszínre. 
A tantestület szeretné megőrizni, a 
ránk annyira jellemző: otthonossá-
got, családias légkört. Valamennyi-
en arra törekszünk, hogy munká-
jukra, életükre igényes, felnőttként 
jól boldoguló, kiegyensúlyozott 
személyiségeket neveljünk. Ezen a 
ponton szeretném mondani, hogy 
Vágány Antalné és Tóth Lászlóné 
az imént említett értékrendet több, 
mint negyven éven keresztül kö-
vették és hirdették. Nyugdíjba vo-
nulásuk alkalmából mindkettejüket 
előterjesztettük miniszteri kitünte-
tésre, amelyet, meg is kaptak. Ezzel 
szeretnénk kívánni nekik örömteli, 
egészségben gazdag nyugdíjas éve-
ket.

A Kazinczy Ferenc Tagiskola 
dolgozóinak, a technikai dolgozók-
nak is szeretném megköszönni a 
pontos, precíz, szorgalmas munkát. 
Nélkülük iskolánk nem lenne min-
den nap tiszta, a telefonok csörög-
hetnének a titkárságon naphosszat 
és a pedagógiai asszisztenseink nél-
kül a differenciált oktatás is nehe-

zen menne.

Köszönjük a szülők és a Szülői 
Szervezet áldozatos munkáját! A 
különböző programok lebonyolí-
tásában sok segítséget nyújtottak. 
Támogatták iskolánkat a különböző 
rendezvények, kirándulások meg-
valósításában. Külön köszönöm 
Badenszki Mártinak, a választmány 
vezetőjének. 

Szeretném megragadni a lehető-
séget, hogy megköszönjem a Szol-
noki és a Jászberényi tankerületi 
központ és a helyi Önkormányzat tá-
mogatását, mely iskolánk külső po-
zitív megítéléséhez nagyon fontos. 
E két intézmény folyamatos figyel-
me és támogatása sikeres működé-
sünk előfeltétele, anyagi és erkölcsi 
támogatásuk jelentősen hozzájárul a 
nyugodt pedagógiai munkához, ter-
veink megvalósításához.

A helyi intézmények közül szo-
ros kapcsolatunk van a Gyermek-
jóléti Szolgálattal, segítik munkán-
kat a gyermekélelmezés részéről 
a konyha dolgozói, a polgárőrök, 
a rendőrök, védőnő, iskolaorvos. 
A Kastélykert Óvodával is nagyon 
szoros az együttműködés, közös 
programjaink lehetőséget biztosíta-
nak egymás munkájának megisme-
résére, kölcsönös megbecsülésére.

Partneri hozzáállásuk nélkül ne-
hezen tudtuk volna a tanévi felada-
tainkat sikerrel megvalósítani.

Bár a zeneiskolai záróhangverse-
nyen már elmondtam, de itt is sze-
retném megismételni, hogy zenei 
területen is szép sikereket értünk el, 
a növendékeink száma szerencsére 
növekedik és remélem ez a tenden-
cia meg is marad. Köszönöm ze-
netanár kollégáimnak is egész éves 
munkáját. 

Szeretnénk a jövőben is mind 
az általános iskolai, mind pedig a 
zeneiskolai területünkön az ideihez 
hasonló eredményes munkát végez-
ni, amihez mindannyiunk összefo-
gására és egymás támogatására lesz 
szükség.

A színötös alsós tanulók a követ-
kezők:

1.a-, Apró Nóra Dóra, Nagy Ben-
ce, Nyári Károly, Szakál Kristóf, 
Szkaliczka Levente Péter, Tóth-
Theisz Emma, Kincses Lili, Vidra 
Panna Julianna
1.b-Farkas Réka, Finta Viktória Va-
nessza, Mózes Máté, Mányoki Kris-
tóf, Tóth Teodóra Szabina
2.a-Bezzeg Péter, Kamuti Csanád, 

Megyes Boglárka, Togyela Vivi-
en
2.b-Dömők Milán, Kiss Szabó 
Nóra, Lovas Lotti, Németh Gréta, 
Nyeste Balázs
3.a-Faragó Botond, Jónás Milán, Ju-
hász Bálint, Megyes Bianka, Nagy 
Liliána Zita
3.b-Benedek Tamás, Kovács Zsófia
4.a-Dömők Alexa
4.b-Ohnsorge Beáta Liza, Togyela 
Adrienn, Varró Evelin Míra

Kitűnő tanulók a felsőben:
5.a: Bagyinszki Nikolett, Juhász 
Dávid, Petrován Edina
6.a: Árvai Ágoston, Benedek Ba-
lázs, Brindzik Bettina, Lovas Bence, 
Schmidt Dzsenifer
6.b: Molnár Márk, Nagy Endre, 
Nagy Márton, Németh Balázs
7.o: Dömők Gréta, Ohnsorge Nóra
8.a: Gere Henriett
8.b: Lovas Viktória

Gratulálunk!

A felső tagozatban sokkal nehe-
zebb kitűnő bizonyítványt szerezni, 
mint alsóban a sok különféle és új, 
egyre nehezebb tantárgy miatt, ezért 
azon tanulók nevét szeretném most 
felsorolni, akik jeles bizit kaptak, 
azaz csak kevés négyes osztályzat 
csúszott az ötösök közé:

5. évf: Schaffer Tünde, Szűcs 
Klaudia Renáta, Varga Natália

7. évf: Pikács Alina, Molnár Bri-
gitta, Bugyi Patrícia

8. évf.: Hugyik Erika
Kérlek Titeket gyerekek, hogy 

használjátok fel jól az időt. Jusson 
mindenre, amire év közben nem, 
vagy csak kevés jut. Olvassatok, 
szervezzetek találkozót barátokkal, 
menjetek el kirándulni, töltsetek el 
minél több időt a szabad levegőn és 
minél kevesebb időt a fészbukon. 
Arra is gondoljatok időnként, hogy 
hogyan tehetitek magatokat hasz-
nossá otthon. Keressetek alkalmat 
arra, hogy jót tegyetek. Rá fogtok 
jönni, hogy ha örömet szereztek a 
szülőknek, főleg akkor, ha valami-
lyen nehéz munkában tudtok segíte-
ni, az valóban jó időtöltés is lehet. A 
nyár a nyaralás, a pihenés ideje, de 
csak akkor igazán jó, ha értelmesen 
tölthetjük el! 

Kellemes pihenést kívánok.

Juhász Attila
tagintézmény-vezető



8. Erzsébet-tábor Tápiógyörgyén
Az elmúlt tanévet lezárva is-

kolánk nem maradt sokáig csen-
desen, hiszen egy héttel az évzáró 
ünnepség után ismét gyerekek lep-
ték el az udvart és az épületet. 56 
kicsi és nagyobb diák, 5 pedagó-
gus vette birtokába az intézményt, 
ugyanis egy nyertes pályázat ered-
ményeképpen kis falunkban elő-
ször szervezhettünk meg napközis 
Erzsébet-tábort.

Reggel nyolc órakor gyüle-
keztünk, a napot mindig közös 
énekléssel kezdtük, majd a min-
denkori naposok elkészítették a 
finom reggelit, és terített asztalok-
kal várták társaikat. A gyerekek 
nagyon sokféle program közül 
választhattak, volt, aki focizott, 
labdázott az udvaron, volt, aki ta-

nítóival kézműveskedett, papírsár-
kányt készített, volt, aki csöndben 
színezgetett, rajzolgatott, de volt, 
aki kiscsoportban társasjátéko-
zott. Persze voltak közös játékok, 
együttlétek, amik megteremtették 
az igazi tábori alaphangulatot.

Az ízletes ebédet a györgyei 
panzióban fogyaszthattuk el, ezen 
kívül nagyon egészséges, finom 
tízórait és uzsonnát kaptak a gye-
rekek. Ha az időjárás megengedte, 
délután strandoltunk, majd négy 
órakor hazamentek a táborozók.

A hét közepén elutaztunk Szi-
halomra, ahol a  Magyar-Élmény-
Tár interaktív élménytérrel ismer-
kedhettek meg diákjaink, népi 
játékokat próbáltak ki, gyönyörű 
bőrből készült karkötőket készítet-

tek, megtanultak kosarat fonni, sőt 
gyalultak, morzsoltak, daráltak…
Röviden, igazán remek táboros ki-
rándulás volt

Talán hihetőbb lenne ez a törté-
net, ha egyik „fiatalabb” résztvevő 
írta volna meg ezt a beszámolót, 
de gyerekeink már jól megérde-
melt vakációjukat töltik, az viszont 
mindent elárul, hogy ahányan el-
kezdtük a tábort, annyian fejeztük 
be! Nem maradt otthon senki, ne-
gatív kritikát gyakorolva

Szívből reméljük a szervezők 
nevében, hogy a következő évek-
ben is sikerül sok-sok györgyei 
lurkónak néhány igazán emlékeze-
tes, élményben gazdag napot eltöl-
teni egy ilyen napközis táborban!

Varró Gáborné
Az egyik szervező tanár

Egyesületünk hagyománnyá tet-
te, hogy május utolsó pénteki napján 
tanítás helyett nagyszabású gyerek-
napot szervez a györgyei gyerekek-
nek.

Most is így történt: diákjaink az 
iskolaudvaron gyülekeztek reggel, 
berendezték a terepet a saját igényük 
szerint, majd elkezdődtek a színes 
programok. Láthattunk ravasz, mó-
kás bűvész trükköket Szabó István 
mágustól, azután kézművesedhet-
tek, akik erre vágytak. Kun Évivel 
festhettek is a gyerekek. Közben 
élő csocsóban mérhették össze fo-
ci-tudásukat, vagy a Romkastély 
ugráló várban vezethették le feles-
leges energiájukat. Hagyományos-
nak mondható már az asztalitenisz-, 
csocsó- és darts- bajnokság is, ahol a 
helyezetteket díjaztuk is.

Sajnos a vattacukros család au-
tója lerobbant, de hétfőn talán még 
jobban esett a vásári édesség.

A finom ebédet a községi kony-
háról hozták át, amit a Községi Ön-
kormányzat biztosított.

Mindezeket a programokat támo-
gatta a KLIK jászberényi tankerüle-
te is. Köszönjük!

A másik fontos hagyományunk, 
hogy tanév végén megjutalmazzuk 
szorgalmas, tehetséges, közössé-
gi munkát végző diákjainkat. Idén 
a nyíregyházi állatkertbe tudtunk 
ellátogatni, szintén az önkormány-
zat támogatásával. A park gyönyö-
rű környezete igazi kikapcsolódást 
nyújtott, amit egy igen finom ebéd-

del fűszereztünk, délután a kirán-
dulók még fagyit vagy jégkását is 
kaptak.

A jutalmazottak névsora:
Mózes Máté, Vidra Panna, Ka-

muti Csanád, Dömők Milán, Nagy 
Liliána, Kovács Zsófi, Dömők Ale-
xa, Togyela Adrienn, Varga Natá-
lia, Kórós Kitti, Schmidt Dzsenifer, 
Németh Balázs, Ohnsorge Nóri, 
Hugyik Erika, Lovas Viktória.

Mindezeket a programokat nagy-
részt azoknak köszönhetjük, akik 
felajánlották egyesületünknek adó-
juk egy százalékát, amit ezúttal is 
nagyon köszönünk! Nélkülük tény-
leg nem tudtunk volna ilyen színvo-
nalas élményeket nyújtani a gyere-
keknek!

Kérem az ő nevükben is, tovább-
ra se feledkezzenek el rólunk adózás 
idején!

Varró Gáborné
Egyesület elnöke

A Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület rövid beszámolója
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Május 12-én pénteken délután 
megérkeztek a szlovákok és a cse-
hek. Szombaton délelőtt 9 órakor 
volt a megnyitó Tápiógyörgyén az 
általános iskolában, ezután Jász-
boldogházán az iskola tornatermé-
ben elkezdődött a verseny.  Kidobós 
csapatunk: Csomay Fanni, Bajor 
Vivien, Gere Henriett, Dömők 
Gréta, Vágó Krisztina, Miklós 
Anna, Pócs Petra, Nagy Nóra.  
Foci csapatunk: Muhari Kristóf, 
Gellérffy Patrik, Túróczi Gergő, 
Pikács Bence, Kiss Dániel, Far-

kas Dávid, Farkas Bence, Gabella 
Pál. Kemény küzdelmek voltak. 
Délben együtt mentünk ebédelni.                                                                                                 
A közös ebéd után Hatvanba men-
tünk a Széchenyi Zsigmond Vadá-
szati Múzeumba. Megnéztünk sok 
kiállítást. Pl. A Kárpát-medence 
élőhelyei és vadjai. miután ezeket 
megnéztük, a Nagy Endre Rendez-
vényterembe mentünk, ahol kü-
lönböző játékokat próbálhattunk 
ki, mint a lézeres futóvadlövészet, 
vagy az íjászat. Az épület mellett 
található egy csúszda, amin saj-
nos nem csúszhattunk le, ugyanis 
előtte esett az eső. Ezután hazafelé 
vettük az irányt, de még bemen-

tünk shoppingolni a jászberényi 
Tescoba. Mikor Jászboldogházára 
értünk meleg vacsorával vártak.                                           
Vasárnap reggel eredményhirdetés 
volt a Tápiógyörgyei iskolában. 
Mindkét Jászboldogháza-Tápió-
györgye csapat 1. helyezett lett, 
mindkét Szlovák csapat 2. és mind-
két Cseh csapat 3. helyezett lett.                                                                                                                                            
 Gratulálunk mindenkinek! Kö-
szönjük a felkészítő tanárainknak 
és Zoli bácsinak. Nagyon jól érez-
tük magunkat és ahogy megfigyel-
tük az ellenfél-barátaink is.

Gere Henriett és Dömők Gréta

A Határtalanul program kereté-
ben Szlovákiába látogathattunk el. 

Betlérben megnéztük a kastélyt, 
sétáltunk a kastélykertben. Útköz-
ben a szállás felé egy kilátónál áll-
tunk meg, ahol megcsodálhattuk a 
gyönyörű tájat. Délután négy óra 
felé értünk a Trio Hotelbe, majd 
elmentünk az erdőbe túrázni. 

Másnap Kérmárkra mentünk. 
Bementünk a Fatemplomba és 
az Evangélikus templomba. Az 
ott található Thököly sírt megko-
szorúztuk. Dunajecen egy másfél 
órás tutajozáson vehettünk részt. 

Ólublón felmentünk a várba, amit 
jó alaposan körbejártunk. A napot 
egy kis csocsó és billiárdverseny-
nyel zártuk le. 

Harmadik nap átmentük egy 
másik szállásra, majd városné-
zésre indultunk. Ezután a Magas-
Tátrába mentünk. Siklóvasúttal 
mentünk fel 1280 méter magasba. 
Ebben a magasságban hó is volt. 
Fújt a szél és néha eleredt az eső. 
A Csorba-tavat is láttuk, ami még 
be volt fagyva. 

Negyedik nap Szepes várát 
látogattuk meg. Keskeny lép-
csőkön mentünk fel a toronyba. 
Szepeskáptalanon megnéztük 
azt a házat, ahol a pápa szállt 

meg. Lőcsén megnéztük a 
Bazilikát. A szégyenketrecnél 
fényképezkedtünk. Útközben a 
szállás felé megálltunk egy műkö-
dő gejzírnél. Vacsora után a szlo-
vák gimnazisták ellen fociztak a 
fiúk. 

Ötödik nap indultunk haza. 
Eperjesen megnéztük a főteret és 
a Kossuth szobrot. Kassán pedig 
Rákóczi sírját koszorúztuk meg. 
Este értünk haza. Nagyon jó hét 
volt. Kár, hogy ilyen gyorsan el-
telt. Köszönjük Ilonka Zoltánnak 
a szervezést!

Dömők Gréta, Molnár Brigitta, 
Pikács Amina, Pikács Alina - 7. o.

Barátság kupa

Határtalanul 2017

Röviden szeretném bemutatni 
gyermekem (Németh Gréta Vivien) 
és Nyeste Balázs zenei tanulási- és 
fejlődési folyamatát.

A furulyát az általános iskolai 
tanulmányaikkal kezdték meg. Két 
év alatt, rengeteg gyakorlás gyümöl-
cseként sok helyre eljutottak. Első-
nek Hatvanban voltak versenyen, 
ahol nagyon komoly tudással bírtak 
versenytársaik. Itt nem értek el ered-
ményt egy emléklappal távoztak, de 
nagyon jó volt, hogy lássák, mit le-
het elérni, hova lehet fejleszteni ze-
nei tudásukat. 

Ezt követően Tápiószentmárton-
ban voltak, ahol Balázs tezüst-, Gré-
tit bronzdiplomában részesítették. 
Harmadik helyszín Szolnok, ahol 
már nem egyénileg mutatták meg 
tudásukat, hanem duóban, Csodafu-
rulyások néven. Itt harmadik helye-
zést értek el.

Legnagyobb meglepetés pe-

dig az volt, hogy Fanni néni bene-
vezte őket egy előválogatóra, ahol 
nem csak hangszerekkel léptek szín-
padra a versenyzők, hanem tánc-, 
ének- és prózatudásukat mutatták 
meg a résztvevők. Gréti és Balázs 
ismét duóban léptek színpadra és 
beválogatták őket a Gálára.

Nagyon nagy büszkeséggel tölt 
el, hogy ennyi tehetséges gyerek van 
és az én lányom és Balázs is közöt-
tük van.

Hatalmas köszönet és hála Fanni 
néninek. Köszönjük a különórákat, 
felkészítéseket, a Velük való foglal-
kozást. 

Várjuk a folytatást. 
Némethné Boda Nikoletta

Zeneiskola – szülői 
szemmel…
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Ahogy a májusi Faluújságban is ol-
vashatták kijutottam 3 hétre Svájci test-
vérvárosunkba Wünnewil-be tanulni. 
Végig naplót vezettem, így onnan fogok 
idézni.

„Ezt a naplót jelen pillanatban gyér 
lámpafénynél írom, s sietek, mert na-
gyon késő van. Általában nem zavar, 
hogy lassan éjfél lesz, de most 3 hétig a 
maximumot kell kihoznom magamból. 
Remélem sikerülni fog!

Tegnap, vagyis inkább ma 04.23.-
án hajnal 1 óra fele érkeztünk meg 
Wünnewil-be apukámmal. Egy különös 
érzés fogott el abban a pillanatban, ami-
kor megláttam gyenge holdfényben a 
Ziwilschutz-ot. 

Örültem neki, mert hirtelen mil-
liónyi emlék és érzelem öntötte el a 
szívemet, jó volt visszagondolni, hogy 
milyen szép heteket töltöttem ott, akár 
a zenekarosokkal a MUSICANTO-n,  
akár a többi németet tanuló iskolatár-
sammal a nyári kirándulás során. 

Viszont a szép emlékek átgondolása 
után eszembe jutott, hogy 3 hétig egye-
dül leszek egy viszonylag ismeretlen 
helyen. 

Amennyire addig oda akartam érni, 
hirtelen vissza akartam menni. Haza. 
Aki volt már külföldön hosszabb ideig 
szülők, vagy barátok nélkül most bizto-
san átérzi a helyzetemet. Az agyamban 
hirtelen megjelentek a negatív gondola-
tok: 

- Vigyázz! Nem lesz jó! Menj haza! 
Mi lesz akkor, ha nem érted meg amit 
mondanak? Nem is tudsz olyan jól né-
metül! Nem fogsz boldogulni! 

De az agyamnak a másik része rög-
tön kompenzálta a kialakult helyzetet 
és eszembe jutatta azt, hogy mennyien 
szurkolnak értem, hányan írtak a nap-
lómba, hány embernek fogok hiányoz-
ni.”

„Az első nap nagyon nehezen ment, 
de éreztem, hogy nap végére kezdtem 
belerázódni abba, hogy nem az anya-
nyelven beszélnek hozzám. Addig meg 
maradtam a pár alapszónál: Igen, nem, 
egy kicsit, köszönöm, jó…”

 Minden hétvégén kirándulni vittek, 
valamikor a svájci barátnőimmel és szü-
leivel, valamikor pedig vendéglátóim-
mal Isabella Mühlematter-rel és férjével 
Diegoval, rájuk még most is úgy gon-
dolok, mint a pótszüleimre. Annyi sze-
retetet és gondoskodást kaptam Tőlük, 
hogy leírni sem tudom. Tudták, hogy 
szeretek lovagolni és még lovasbemu-
tatóra is elvittek. Csak szeretettel és há-

lával tudok rájuk gondolni és Frodóra a 
cicájukra is.

Hét közben tanultam. Én is mindig 
kaptam házi feladatot, de mondták a ta-
nárok, hogy nekem nem kötelező meg-
csinálnom, de én ennek ellenére mindig 
elkészítettem. A földrajz órákat nagyon 
élveztem. Azok voltak a kedvenceim, 
egyszer engem is felszólítottak, és he-
lyes választ adtam a kérdésre. 

Kémiából a PH skálát tanulták, azt 
nagyon élveztem, mert a feladatot, amit 
a padtársam kapott, én segítettem neki 
megoldani, mert neki nem sikerült, és 
amikor leellenőrizték együtt kiderült 
mindenre helyesen válaszoltam neki. 
Ennek annyira örültem! Matekból is 
mindig megcsináltam a feladatot, ott 
is rengeteg feladatot kapnak a diákok. 
Azzal csak annyi volt a bajom, hogy 
nehezen értettem meg a szöveges fel-
adatot. (néha még magyarul sem értem, 
nem hogy németül) De amikor kigyűj-
töttem az adatokat, utána már egészen 
jól ment. A tanárnő is nagyon kedves 
volt, mindig mindent türelmesen elma-
gyarázott nekem külön, ha valamit nem 
értettem.  A barátnőim is nagyon segítő-
készek voltak.  

Fizika órán ugyanazt tanulták, mint 
mi pár hónapja, így megmutattam a ta-
nárnak a füzetemet, és ő rögtön az áb-
rákból, és rajzokból, megtudta, hogy 
mennyit tudok. Elmondta az osztálynak, 
hogy ezt az anyagrész mi már tanultuk 
Magyarországon. A számítási feladato-
kat nagyon jól meg tudtam oldani, pe-
dig németül volt. 

Latin órákra nem kellett bemennem, 
így szerdánként nekem mindig később 
kezdődött az oktatás. 

Francia órákon vagy német köny-
vet olvastam, amit a svájci könyvtárból 
kölcsönöztem, vagy feladatot oldottam 
meg, amit a felzárkóztató némettaná-
rom adott, kb. 200 nyomtatványt kap-
tam, aminek a háromnegyedét ez alatt 
a 3 hét alatt megoldottam. Frau Michen 
az első órán feltett nekem több mint 40 
kérdést, és azokra kellett válaszolnom, 

ahogy beszéltem végig jegyzetelt egy 
papírlapra, olyan volt, mint egy pszi-
chológus. Arra a papírra a hibáimat és 
a hiányosságaimat írta fel, és így meg 
tudta gyorsan állapítani, hogy milyen 
szinten van a nyelvtudásom. Ennek 
alapján kaptam a feladatokat.

Volt, hogy egy teljes órán keresz-
tül 135 igét kellett múlt időbe raknom, 
majd mondatba foglalnom őket. 

Hetente egyszer pedig csoportosan 
gyakoroltunk más országból érkező 
diákokkal, és nem én voltam az, aki a 
legrosszabbul beszéli a német nyelvet. 
(Pedig azt hittem.)

Énekórán mondtam a tanárnak, hogy 
én is zongorázok, nagyon örült neki és 
mondta, hogy zongorázzak valamit 
az osztálynak, eljátszottam a kedvenc 
darabomat, nagy sikere volt. Ez után a 
tanár kirakta magának a kottákat, majd 
a diákokat kísérte zongorán, miközben 
énekeltek. Főleg Beatles dalokat éne-
keltünk többek között a Yesterday-t és 
a Let it be-t. Nagyon jó hangulata volt 
ezeknek az óráknak, főleg akkor, ami-
kor a tanár kiment és a fiúk úgy gon-
dolták, hogy itt a szabadság, és „kicsi a 
rakást” játszottak.

Technika órán a lányok ruhát varr-
tak, a fiúk pedig mindig barkácsoltak 
valamit (széfet forrasztottak, amikor ott 
voltam).

A diákok mindig kezet fognak a ta-
nárral óra előtt és után, az órák általában 
csendesen telnek (persze ott is van kivé-
tel). A tanítás reggel 8,30-kor kezdődik 
az ebédidő másfél óra és 13,30-tól újra 
tanítás délután 16- 16.30-ig.

Minden tanári asztalon van számí-
tógép és kivetítő, úgyhogy amit a tanár 
tanít, rögtön tudja mutatni kép vagy 
hanganyaggal is az osztálynak. Ez any-
nyira jó. A gyerekek 6-os osztályzatot is 
kaphatnak, az a legjobb.  

Délutánonként átjöttek hozzám az 
ottani osztálytársaim, vagy én mentem 
valahova, vagy videóhívásban beszél-
tem valakivel, de sohasem unatkoztam! 

Utólag visszagondolva kár volt any-
nyira rástresszelnem, hiszen minden a 
legnagyobb rendben volt. Utolsó nap 
mindenki búcsúzkodott, a lányok tortát 
sütöttek nekem, és ünnepeltünk.

Tökéletesen megszervezték ezt a 
meglepetést, mert nem tudtam semmi-
ről.

Az igazgatónő is bejött elbúcsúzni, 
neki + az egész osztálynak fel kellett 
olvasnom a 3 oldalas fogalmazáso-
mat, amit arról írtam, hogy milyen 

Három hetem a wünnewil-i iskolában - naplórészlet
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A közelmúltban ellátogatott óvodánkba az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület, a gyerekek nagy örömére. 
Céljuk, hogy bemutassák és megismertessék a gye-
rekekkel a tűzoltók munkáját, valamint eloszlassák 
félelmüket és bizonytalanságukat a tűzzel kapcso-
latosan. Tűzoltóink meséltek munkájukról, védelmi 
öltözékükről, a tűz tulajdonságairól, beavatkozásuk 
sorrendjéről. Felhívták a gyerekek figyelmét a kör-
nyezetünk veszélyeire, a megelőzés fontosságára, il-
letve, ha megtörtént a baj, mit kell tenni addig, míg a 
segítség megérkezik.  

A gyerekek felpróbálhatták a tűzoltók kesztyűjét 
és védősisakját, illetve beülhettek a tűzoltóautóba. 
Még a szirénát is bekapcsolták a gyerekek nagy-nagy 
örömére. 

Köszönjük a látogatásukat, hogy feledhetetlenné 
tették gyermekeinknek ezt a napot, és megismerhet-
ték a tűzoltók nemes munkáját. Szeretettel várjuk 
Őket jövőre is.

Tűzmentes nyarat kívánunk mindenkinek!  
Ujvári Judit

óvodapedagógus

Tűzoltóság az óvodában Környezeti látogatás 
nagyszülőknél

A középső csoport szeretné megköszönni Sza-
bó Lászlóné (Kati néninek) és Bunda Lajos bácsi-
nak, hogy egy szép délelőttöt tölthettünk náluk. 
Gyönyörködhettünk a fóliákban és persze a benne 
lévő zöldségfélékben. A gyerekek nagyon jól érez-
ték magukat, hiszen többen még ilyet nem láttak. 
Minden nagyon érdekelte őket, sokat kérdeztek és 
Kati néniék mindenre válaszoltak. Nagyon finom 
vajaskenyérrel kedveskedtek a gyerekeknek és per-
sze finom paprikával, pardicsommal és uborkával, 
hozzá pedig finom limonádéval. A végén pedig még 
azt is megengedték, hogy a málnásba is bemenjenek 
a gyerekek. Köszönjük szépen és reméljük, hogy jö-
vőre újra találkozunk. 

Szarvasné Balogh Zsuzsanna
pedagógiai asszisztens

élmény volt nekem kint tanulni. 
Utolsó órán gyakran néztem az órá-
ra, azon gondolkodva, hogy hogyan 
lehetne meghosszabbítani ezeket a 
pillanatokat. Hiszen olyan jól érez-
tem magamat!

Búcsúajándékként kaptam az 
osztálytól és Herr Poffet-től (az osz-
tályfőnökömtől) egy könyvet, amit 
mindenki aláírt. Kincsként őrzöm. 
Az osztályfőnökömre mindig szá-
míthattam, türelmes és kedves volt, 
ahogyan az osztályom is.

Egyik francia órán pl. Herr Poffet 

látta, hogy tanulok egy Goethe ver-
set, a Tündérkirályt (Erlkönig), ami-
vel már az itthoni szavalóversenyre 
készültem. Elmondtam neki, mi ez, 
és másnapra az osztállyal közösen 
feldolgoztuk (youtube-ról letöltve) 
ezt a verset. Ők tanulták a tisztele-
temre magyarul én pedig megtanul-
tam németül is. Hát ilyenek voltak 
ők velem.

Úgy gondolom, hogy rengeteget 
tanultam ez alatt a pár hét alatt, és 
nem csak a német nyelvről beszé-
lek, hanem arról is, hogy sokkal ön-
állóbb, elszántabb, kalandvágyóbb, 
merészebb lettem. 

Szeretném megköszönni az itt-
honi Tanáraimnak és az Igazgató 
úrnak, hogy tolerálták a hiányzáso-
mat!

Külön köszönöm Nagyné Zsu-
zsa néninek a felkészítését, a szere-
tetét és a barátságát.

Ohnsorge Nóra

2017 szeptember 20.
10:00 - 12:00

Helyszín: Faluház

Adj vért, életet adhatsz!
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A PMPSZ által szervezett tábor-
ban - a nyári vakáció első napjaiban 
– a Pest megyei polgárőr egyesületek 
mintegy 60 ifjú polgárőre vett részt. 
A fő cél az volt, hogy a résztvevő 
fiatalokat tanítsa a hazaszeretetre, a 
közrend és közbiztonság védelmére, 
keltse fel a figyelmet a mindennapok 
során felmerülő problémákra, veszé-
lyekre, illetve adjon választ arra, ho-
gyan lehet ezeket észlelni, mit lehet 
ezek ellen tenni. A táborozóknak 
emellett lehetőségük nyílt megsze-
rezni és elmélyíteni a polgárőr szol-
gálat ellátásához szükséges elméle-
ti, illetve gyakorlati ismereteket és 
sport programok, valamint különbö-
ző versenyek keretében összemér-
hették tudásukat is. A rendkívül sok 
program során az ifjú polgárőrök a 
Polgárőrség történelmét, törvényi 
és jogszabályi kereteit ismerhették 
meg, majd légpuska lövészeten, il-
letve a lövészettel kapcsolatos elmé-
leti és gyakorlati képzésen vehettek 
részt. A táborlakók megismerked-
hettek a Helpynet okostelefon és 
internetes alapokon működő közös-
ségi bűnmegelőzési rendszerrel is, 
illetve előadást hallgathattak meg a 
környék természeti kincseiről. Szin-
tén téma volt az egészségügyi és 
elsősegély-nyújtási ismeretek, ahol 
elméleti és gyakorlati képzést kap-
tak a fiatalok, illetve gyakorolták az 
alapvető elsősegély-nyújtási techni-
kákat. Volt utcai önvédelem, intéz-
kedéstaktikai ismeretek és az alap-
vető önvédelmi fogások gyakorlása. 
A motoros polgárőrök feladataival is 
megismerkedtek és azok gyakorlati 
tevékenységéről szintén láthattak 
bemutatót, illetve a motoros sikló-
ernyőzésről is hallgathattak előadást 
és láthattak technikai eszközbemuta-
tót. Szó volt az önkéntes tűzoltó és 
polgárőr egyesületek feladatairól, 
lehetőségeiről, akik egy oltási gya-
korlatot is bemutattak, aminek során 
megismerkedhettek a fő feladatokkal 
tűz észlelése és oltása során, illetve a 
tűzzel kapcsolatos bejelentések leg-
fontosabb részleteiről. Emellett volt 
még lovas polgárőr bemutató, egy 
helyi családi méhészetben pedig a 
mézkészítést ismerhették meg. A tá-

borvezetők azonban gondoskodtak a 
pihenésről, szórakozásról is, hiszen 
a Strand kitűnő lehetőséget biztosí-
tott erre is.

Köszönjük a résztvevőknek, a 
szervezőknek, segítőknek, illetve 
támogatóknak és külön kiemelt kö-
szönet Tápiógyörgyének, a helyi 
polgárőr egyesületnek, valamint a 
település vezetésének és minden 
helyi segítőnek, támogatónak, akik-

nek aktív közreműködése nélkül ez 
a rendkívül hasznos és jól sikerült 
program nem valósulhatott volna 
meg.

Jövőre remélhetőleg ismét talál-
kozunk.

Kósa Attila 
PMPSZ elnökségi tag,

a PMPSZ Titkára

Ifjú polgárőr tábor
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A Tápió menti Nyugdíjas Klubok közül az egyik 
legkisebb létszámmal működő, de annál aktívabb éle-
tet élő civilszervezet.

A klub 14 éve alakult újra, új vezetéssel, új progra-
mokkal és napjainkban is tartó új kapcsolatok kiépíté-
sével. Ma elmondhatjuk, hogy a Tápió mentén igen jó 
kapcsolatot ápolunk a nyugdíjas klubokkal. Így külö-
nösen, szívesen látogatjuk egymás rendezvényeit, ahol 
közös műsorral szórakoztatjuk egymást. Ezek a fellé-
pések egyfajta kulturális értékeket közvetítenek. Mi 
is igyekszünk elsősorban a hagyományőrzést tovább 
vinni, ezért eredeti gyűjtésből összeállított népdalokat 
énekelünk, a korunknak megfelelő, megtanulható nép-
tánccal színesítve. Esetenként egy-egy aktuális vers-
mondás is a műsor része.

A hosszú tél után a 2017-es év kicsit nehezen indult, 
de év elején mindig a Farsang, ami megmozgatja a fan-
táziánkat. Az idei évben február elején Tápiószőlősön 
más klubokkal együtt ünnepeltünk. Igazi jelmezes far-
sangi bál volt.

Márciusban klub-kirándulás keretében Martfűn 
voltunk fürödni.

Áprilisban az Újszilvási Rozmaring Nyugdíjas 
Klubnak volt a 15. évfordulós bálja, amelyen teljes lét-
számmal vettünk részt.

Május elsején délelőtt a Flórián napi megemlékezé-
sen, koszorúzáson a klubot képviselte két társunk.

A délutáni Majálison, mint minden évben benevez-
tünk a főzőversenyre. Ez a nap is nagyon vidám hangu-
latban, a többi helyi egyesületekkel jó beszélgetésben, 
barátságban telt el.

Már ebben az évben is várjuk a helyi egyesületek 
találkozóját, mivel a tavalyi évről nagyon sok pozitív 
élményünk van.

Minden évben a többi klubokhoz hasonlóan 2 nagy 
rendezvényt, nyugdíjas találkozót szervezünk. Mi az 
elsőt májusban, ami ebben az évben már megtörtént, a 
másodikat novemberre tervezzük.

Május 19-én „Tavasz köszöntő” nyugdíjas találko-
zón közel 100 vendéget fogadtunk a Tápió menti klu-
bokból. Szeretetben, vidám hangulatban töltöttük el ezt 
a napot is.

Ezúton is újra szeretnénk megköszönni támogató-
inknak a segítséget! Tápió-Kisker Kft., Varró László 
vállalkozó, SzilVirág virágüzlet, Teréz Malom.

A május a vidámság hónapja volt, az egész Tápió 
mentén. A farmosi egyesület Rózsa Bálján is képvisel-
tük a klubot.

Az elmúlt félév legnagyobb kihívása volt számunk-
ra a Pest Megyei Nyugdíjas kórusok találkozója, amely 
Tápiószecsőn, a Családi Fészek Néprajzi Múzeumnál 
volt megrendezve. Sikeres volt fellépésünk, egy szép 
10 dalból álló népdalcsokorral. Ez nagy motiváció volt 
számunkra.

Nagy tiszteletben tartjuk a falunkban történő ünnep-
ségeket, megemlékezéseket. Május végén besegítet-
tünk a Hősök szobra körüli takarításba, virágültetésbe.

Július 2-án este a Kopjafánál tartott Trianoni meg-
emlékezésen erdélyi dalokat énekeltünk.

Az első félévi programjaink befejezéseként a Fa-
lumúzeum udvaron főzéssel egybekötött klubdélutánt 
tartottunk, újra felköszöntve az eddigi névnaposokat. 
Felszabadult, vidám hangulat volt, és természetesen fő 
„profilunk” az éneklés sem maradt el.

Az évfordulós születésnaposokról sosem feled-
kezünk meg. Szeretettel gratulálunk és kívánunk jó 
egészséget, jó kedvet, boldogságot Tóth Jánosné Ma-
rika klubtársunk 80. születésnapjára!

Tisztelettel, szeretettel gondolunk falunk minden 
„szépkorú” lakosára, és várjuk, hogy látogasson el a 
Nyugdíjas Klubba, amely a Faluházban működik, az 
emeleten, a Könyvtárral szemben, minden hétfőn dél-
után 2 órától.

„A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év 
volt az életedben, hanem mennyi élet volt az éveidben.”

Abraham Lincoln

A Vadvirág Nyugdíjas Klub vezetősége és tagjai 
nevében: F. Jné

A Tápiógyörgyei Vadvirág Nyugdíjas Klub életéről
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A Tápió Völgye Közhasznú Ala-
pítvány Spuritusz Futóklubja, az 
évvégi ünnepek alatt téli szünetet 
tartott, de január első hetében újra 
üzembe helyezte a sportcipőket. Mi-
vel nem volt hosszú a szünet, így Bu-
dapesten januárban megtartott Zúz-
marafutáson már 8 indulóval rajthoz 
is álltunk, megduplázva az egy évvel 
ezelőtti indulóink számát! A rendez-
vény igazi erőpróba volt, mert előtte 
egy nappal esett Tápiógyörgyén az a 
sok hó, ami aztán tél végéig meg is 
maradt a falunkban! Nem tudtuk mi-
lyen körülmények várnak bennünket 
a HUNGEXPO és a Kincsem-park 
galopp-pályáján, de elindultunk és 
remek időjárásban mindössze pár 
centi hóban küzdöttük le a távot! A 
21-10-5 km-es körökön zajló verseny 
után büszkén mondhatjuk, hogy a 
„Spuritusz Futóklub” minden távon - 
az első 100-on belüli(!!!!) eredménye-
ket is elért. Hiába’no a sok téli edzés 
szinten tartotta formánkat, s míg má-
sok henyéltek és „alapoztak” a terített 
aszta mellett, mi edzésben és verseny-
ben maradtunk! Ezért februárban már 
a III. Farkasordító futáson Úriban 
„vonyított” a Spuritusz falkája! Itt a 
dombok között és a hidegben a tisztes 
távteljesítés hozott maradandó emlé-
ket futóinknak.

Márciusban az V. Országfutás 
hozta lendületbe a lábainkat! Re-
mek, szeles, hideg, esős, napsütéses 
időben…..vagyis igazi tavaszi ér-
zésekkel győztük le 15-en futva, bi-
ciklivel az Tápiógyörgye-Újszilvás-
Tápiógyörgye, előre beregisztrált 
távot! A tempó „együttfutós” volt, a 
hangulat remek, így a futás utáni tea, 
zsíroskenyér lilahagyma épp jókor 
jött! 

Ahogy megjött a jó idő, a tornater-
met elhagyva ismét a községi focipá-
lyát vettük birtokba!

Az edzések a szabadban folytak, 
hiszen április 8-9-én, már a budapesti 
Vivicittán szerepelt a csapat. A kétna-
pos rendezvény minden napján volt 
indulónk! Büszkeségünkre, minden 
futónk legyűrte a vállalt kilométereket 
és a szurkolókkal, kísérőkkel együtt 
a tápiógyörgyei különítmény ismét 
hangos volt!

Aztán eljött a majális ideje! Termé-
szetesen országosan beindult a tavaszi 
futószezon, így a községi majálison, 
az előző évihez hasonlóan a TVKA 

mint szervező, versenyt rendezett a 
Strandkertben. A II. Majális-futás, is-
mét a tápiógyörgyei Óvoda és az Álta-
lános iskola növendékei részére került 
kiírásra, így a rendezvény - csoport és 
egyben osztály-verseny is volt. A rajt-
nál rekord, 96 fő induló volt, amely a 
tavalyi indulók számának meghárom-
szorozódását jelentette!

Sőt a községbe és a majálisra ér-
kezők közül, több nem tápiógyörgyei 
intézményekbe járó gyermek is sze-
retett volna futni, így díjazás nélkül 
bár, de még ezt is vállalva végigfu-
tották a távot! Nagyon jó érzés volt 
nem csak nekünk szervezőknek, de 
minden futónak a majális-futáson 
való részvétel! A gyermekek egész 
nap jól érezték magukat és még este 
5 óra felé egy hirtelen ötletből faka-
dóan kihirdetett játékra is tömegével 
jelentkeztek! Ez nem volt más, mint 
a „ki tudja elhúzni a tűzoltóautót”! 
Köszönjük a tápiógyörgyei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részvételét és a lel-
kes közreműködését!

A futóversenyen egyébként az 
alábbi eredmények születtek: az óvo-
da csoportjai közül a legtöbb résztve-
vőt a Narancssárga csoport indította, 
így az iskolai első helyezett 4.B osz-
tállyal egyenértékűen 10.000,- Ft-os 
pénzdíjban részesültek. Második és 
harmadik helyezést az iskolai osztá-
lyok esetében osztott az Alapítvány. 
2. helyezettként a 3.B osztály 7.500,- 
Ft, míg 3. helyezettként a 2B. osztály 
5.000,- Ft boldog nyertesei voltak! A 
csoportjukat és osztályukat képviselő 
gyermekek részére őszinte és elisme-
rő gratuláció jár, idén igazi verseny 
volt! 

Mindig tiszteletet vált ki belőlem, 
ha valaki vállalja és teszi is a dolgát 
azért, hogy csoportja és osztálya ér-
dekében, a saját egyéni erejét, szívét, 
lelkét adva, nyereményt/elismerést 
szerezzen! Nem kevesebb köszönet 
jár az őket támogató és velük együtt 
futó szülőknek is, hiszen az egészsé-
ges életmódra nevelés csak példamu-
tatással hiteles. 

Persze egy cseppet sem pihent Fu-
tóklubunk, hiszen már a következő 
vasárnap ott voltunk Nagykátán a III. 
Tápióvidéki Családi Sportnapon! Mi-
vel ezen a rendezvényen immár har-
madik éve „csudavicces” az időjárás, 
így az indulók száma is egyre fogy! 
Természetesen ez nem rettenti meg a 

györgyei futó és bicajozó gladiátoro-
kat, így immár 3. évben taroljuk végig 
a dobogót! 

Az áprilisi 20-ai késő téli időjárás 
miatt a Kékes csúcsfutás elhalasztásra 
került május-27-re.  De ekkor már ott 
volt 2 fős csapatunk és sec-perc alatt 
meghódította a csúcsot!

Aztán június 3-án egyéniben, 
párban és 2 bicogó csapatban is ott 
álltunk Sűlysápon a 6. Tápiómenti 
Maraton rajtjánál. Egy igazi kora nyá-
ri melegben lezajló futás volt, ahol a 
Bálint Attila – Lovas Bence - Lovas 
József - Varró Lackó csapatunk a do-
bogó legfelső fokára állhatott fel. A 
Tóth Zoltán - Molnár Zsolt duó, pedig 
3. helyen végzett! Kemény verseny 
volt, de a csapat, igazi csapat volt. Jó 
lehetőség volt a csapatépítésre. Hi-
szen ez volt a főpróbája a Futóklub 
idei legnagyobb feladatának! Ugyan-
is július 14-én csapatunk felkerekedik 
és 15-én Tápiógyörgyei Spuritusz 
névvel nekivág az Ultra-Tisza-Tó 
(UTT) verseny 111 kilométeres táv-
jának! A Tisza-tavat megkerülve csa-
patunk egy nap (pontosabban 10 óra 
alatt) váltóban körbefutja azt! Nagy 
verseny lesz és jó program. Mikorra 
ezeket a sorokat olvassák, már remél-
hetőleg „lefutott a téma”!

De térjünk vissza júniushoz. 18-án 
Lovas családunk ismét „besározta” 
magát Nyáregyházán a Brutálfutáson! 
Ők visszatérő vendégei-e rendez-
vénynek! Hiába a „gyerek”, örökké 
szeret „rosszalkodni”! De itt is öreg-
bítették a Futóklub immár ismert hír-
nevét! 

Alapítványunk idén másodszor 
adott lehetőséget a Szentivánéji 
Örömfutására! Idén az év legrövidebb 
éjszakája épp szombatra esett, így jú-
nius 24-én ismét a Falumúzeumban 
„virradt ránk a Hold”! Idén a progra-
mok Szabóné Kun Éva grafikusnak 
köszönhetően már 17 órakor elkez-
dődtek! Festés, rajzolás rejtelmei-
be kóstolhattak bele az érdeklődők. 
Majd 19 órától kezdtek gyülekezni 
a futók! Este fél kilenckor indultunk 
el egy kis körre a faluközpontba. Ki 
futva, ki kocogva, ki pedig gyalogo-
san, miközben fejlámpákkal, mécse-
sekkel és csengőszóval köszöntöttük 
a legrövidebb éj ünnepét. A 20 fős 
csapat jókedvűen lekocogott a Tápió 
hídjához, ahol a megszokott kíván-
ságmécsesek meggyújtásával 

TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY és a 
Spuritusz Futóklub 2017 tavasz-nyári beszámolója
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és azok vízre-eresztésével a Tápió 
úszó fényárba borult! Feledhetetlen 
látvány volt, nézni, ahogy a folyó a 
pislákoló mécseseket vitte a hátán. 
Sokan odajöttek hozzánk és megáll-
tak a hídon, hogy megnézzék ezt az 
érdekes pillanatot! Mindenki örült, 
mindenki vidám volt, így meg sem 
kottyant visszakocogni a Falumú-
zeumba! Itt kezdetét vette a játék, 
sütögetés, rajzolás és baráti beszél-
getés! A múzeum udvarán pislákoló 
fáklyák sok járókelőt bevonzottak, 
így kis csapatunk 30 főre duzzadva 
éjfélig lobogtatta a barátság, remény 
és együvé tartozás lángjait!

Varázslatos éjszaka volt, épp ezért 
nem kérdés, hogy jövőre újra kitár-
juk a kapukat és szívünket e rövid 
éjen!

Alapítványunk és Futóklubunk 
tagjai július 2-án a falunkban tartott 
II. Tápiómenti Fúvószenekari Fesz-
tivál önkéntes segítői voltak! Itt is 
szeretettel és odaadással végeztük 
dolgunkat és segítettük a községünk-
be látogató zenekarokat, illetve kísé-
rőiket!

Ahogy telik a nyár, úgy köze-
leg Alapítványunk és Futóklubunk 
legnagyobb megmérettetése: a VI. 
Gulyaterelő futóverseny, amikor is 
hazai környezetben kell megmutatni 
magunkat futóként és rendezőként. A 
rendezvény július 29-én immár hato-
dik alkalommal kerül lebonyolításra!

Ahogy beszámolónkat visz-
szaolvasom….elgondolkodom….
hmmm…mi csak egy vagyunk a 
számos tápiógyörgyei civil szervezet 
közül! És mégis alig tudom 2 oldalba 
beleszorítani azt a sok eseményt, tör-
ténést, amit szerveztünk, amin részt 
vettünk. Ilyenkor mindig elgondol-
kodom a manapság Tápiógyörgyén 
elterjedt szlogenen, hogy „itt nem 
történik soha semmi”! Lehet, hogy 
ez sokaknak kevés! Mégis ha meg-
nézem, hogy rajtunk kívül még hány 
egyesület szervez programokat, ak-
kor nem gondolom, hogy ez lenne 
a „semmi”! Szinte nincs olyan hét-
vége, amikor ne volna kisfalunkban 
valamilyen rendezvény, ünnepség, 
vagy alkalom arra, hogy megmutas-
suk, milyen az élet egy olyan falu-

ban, ahol „nem történik semmi”! 
És erről leginkább azon egyesületi 
tagtársaink és önkéntes segítőink 
tudnának mesélni, akik hozzánk ha-
sonlóan ingyen és bérmentve, teszik 
a dolgukat és szerveznek, tervez-
nek, megvalósítanak! Akik mindig 
úsznak a saját és közösségi felada-
tokban! Akik időt és pénz nem szá-
mítva, nem várnak hálát, csak azt, 
hogy egyszer a kritizáló ajkakról az 
is elhangozzék őszintén, hogy „Na 
ez „nemsemmi” volt!” De talán erről 
majd később egy másik cikkben bő-
vebben szólnánk!

Épp ezért továbbra is szeretettel 
várunk minden érdeklődőt július 29-
én reggel 7.30-tól a Falumúzeumba, 
a VI. Gulyaterelő futóversenyünkre! 
Nem csak futni, hanem szurkolni, 
bíztatni, együtt lenni!

Reméljük az időjárásra és a han-
gulatra nem lesz panaszunk! A többi 
csak a versenyzőkön, kísérőkön és a 
szurkolókon múlik! Mi ott leszünk, 
várunk mindenkit „semmittenni”!

M. Zsolt

2017. július 29-én a Tápió-völ-
gye Közhasznú Alapítvány immár 
a VI. Gulyaterelő futóversenyt ren-
dezi meg. A rendezvény továbbra 
is azzal a nem titkolt céllal kerül 
kiírásra, hogy a falunap reggelén és 
délelőttjén közös mozgásra csábítsa 
községünk sportszerető lakosait és 
az idelátogató vendégeket. Falunk 
nevezetessége a Duna-Ipoly Nemze-
ti Park szürkemarha gulyája, amely 
a tavalyi év kivételével, községünk 
határában „nyaral”. A gulya ittléte 
ihlette versenyünk nevét, így erősen 
bizakodunk, hogy idén megérkeznek 
a falunapig, és a versenyen résztve-
vők talán testközelből láthatják a 
névadókat.

A rendezvény július 29-én 7.30-
kor nyitja kapuját a Falumúzeumban.
A távok nem változtak, vagyis:
Kocogó-kör – 1,4 km.
Korosztályos versenykör: 3 km
„Gát-futás 1.0 és 2.0” A Tápió gát-
ján. – 6,9 km és 13 km.

A távokon nemenként és korosz-
tályonként az első 3 helyezett kerül 
díjazásra.

A díjazás 6-8 éves (2009-2011), 
9-11 éves (2006-2008) korosztá-

lyokban a Kocogó körön, a 12-14 

éves (2003-2005) a Korosztályos 
versenykörön, a 14-18 éves (1999-
2003), valamint a 18 (1999 előtt szü-
letettek) év feletti kategóriákban a 
Gát-futáson történik. Külön díjazás-
ban részesül a versenyt teljesítő leg-
idősebb és legfiatalabb versenyző.

Szokás és hagyomány szerint az 
első 100 fő nevező részére rajtcso-
mag kerül kiosztásra.

Nevezési díjak:
 - Kocogó-körre és a korosztályos 

versenykörre diák és ifjúsági kategó-
riában 300 Ft, felnőtt

kategóriában 500 Ft.
- Gát-futásra diák és ifjúsági ka-

tegóriában 500 Ft, felnőtt kategóriá-
ban 1000 Ft, melyeket az Alapítvány 
adományként kezel és maradéktala-
nul a verseny költségeire fordít. 

A versenyt követően eredmény-
hirdetés és díjkiosztás a helyszínen. 

A verseny során frissítés korlátla-
nul elérhető lesz.

A rövidtávú útvonala továbbra 
sem változott: Falumúzeum - Béke 
út- Ady Endre út – Malom – Lehel 
út – Kis-híd – Batthyány utca –Fa-
lumúzeum

Korosztályos versenytáv terve-
zett útvonala: Falumúzeum- Béke 
út- Ady Endre út –Malom – Szilvá-
si út – Mónus Illés utca – Jókai utca 
- Kis-híd – Batthyány utca – Mező 

Imre utca -Katona József utca - Óvo-
da járda - Piactér - Batthyány utca – 
Falumúzeum

Hosszabb táv útvonala: Falumú-
zeum – Béke út – Gátőr ház – Tápió 
gát – Gulya-híd (fordító 6,9) – Régi 
szivattyúház (fordító 13 km) - Tápió 
gát- Béke út – Falumúzeum
A verseny időrendje:
7:30 – 8:40 Helyszíni nevezés (Falu-
múzeum)
8:45. - Bemelegítés
9:00 - Rajt (Korosztályos verseny-
kör)
9:30 – Rajt (Kocogó-kör)
9.45 – Rajt (Gát-futás 1.0 és 2.0)
11:15 EREDMÉNYHIRDETÉS

A versenyen miden felkészült 
futó rajthoz állhat, aki a versenyki-
írásba foglalt feltételeket elfogadja. 
18 éven aluliak esetében szülői kép-
viselet, vagy a nevezési lap gondvi-
selő általi aláírása szükséges.

Kérünk mindenkit, hogy mind a 
saját, mind pedig gyermeke esetében 
csak akkor induljon el, ha a nevezési 
lapon szereplő részvételi feltétele-
ket tudomásul veszi és elfogadja. A 
verseny megrendezéséhez szeretettel 
várunk bárminemű felajánlást. Az 
adományokról az Alapítvány hivata-
los igazolást állít ki.

TVKA Kuratórium

VI. Gulyaterelő 
futóverseny



18. 

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

Miért érdemes engem hívnia?
Ingatlant vásárolna? Felújítana, bővítene? Már meglévő 

hitelét egy kiszámítható kölcsönre cserélné? Mindezt úgy, hogy 
az Önt megillető vissza nem térítendő támogatást is igénybe 

veszi? Ha bármelyik kérdésre IGEN a válasz, HÍVJON!
Telefon: +36 70 382 8303

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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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

KLÍMA, HŰTŐ ÉS 
HÁZTARTÁSI GÉP 

SZERELŐ

Mosó és mosogató-
gép, szárítógép, hűtő, 
fagyasztó, mikrosütő, 
villanytűzhely javítás.

Klíma telepítés és
beszerzés.

HOMONNAI JÓZSEF
06 30/974-9045

Tápiószele, Bartók Béla út 
32.
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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.

II. Tápiómenti Fúvószenekari Fesztivál
Július 1-jén került megrendezésre a 

II.Tápiómenti Fúvószenekari Fesztivál a 
Strandkertben.

Az egésznapos tartalmas programról, 
képes beszámolónkat láthatják.

A Fesztivál fellépői: Zagyvarékasi 
Dream Dance Majorett, Alföldi Olajbá-
nyász Fúvószenekar - Szolnok, BAnya-
rázda - Pánd, Gyöngyösi Bányász Fú-
vószenekar, Musikverein St. Magdalena, 
Nagykátai Fúvószenekar, Gerje-Party 
Fúvós Egylet - Albertirsa, Tápiógyörgyei 

Ifjúsági Fúvószenekar.
Este 8-tól a Balkan Fanatik adott 

koncertet,majd hajnalig Retro Fater ze-
nélt.

A györgyei zenekar valamint az Ifjú Fú-
vósokért Egyesület nevében köszönünk 
mindenféle segítséget és támogatást, 
valamint köszönönetet mondunk mind-
azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték 
a rendezvényt!

A szervezők


