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2. 
Önkormányzati hírek

Tisztelt Tápiógyörgyeiek!

Mikor már úgy gondolnánk, 
hogy talán vége van a csatornázási 
problémáknak, akkor a szomszéd 
település egyik egyesülete szórólap-
ként megjelentet egy olyan anyagot, 
mely Tápiógyörgye tekintetében 
csak részigazságokat tartalmaz. Elő-
ször is szeretném mindenkiben azt 
a félreértést eloszlatni, hogy Tápió-
györgye képviselői, beleértve maga-
mat is bármilyen címen tiszteletdíjat 
vettek volna fel a Tápiómenti Tele-
pülések Csatornamű Társulásától 
vagy a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulástól. De nem pontos az infor-
mációja az Egyesületnek arról sem, 
hogy a képviselő-testületünknek 
milyen hozzáállása volt a projekt el-
számolásának zárásával szemben. A 
mi képviselő-testületünk tárgyalta és 
azt a határozatot hozta, hogy a lehető 
legrövidebb határidőn belül történjen 
meg a projekt elszámolása, de sem 
veszélyeztetni sem pedig feleslege-
sen gyorsítani nem akarjuk a végső 
elszámolást. Azok a fizetett emberek, 
akik ennek a projektnek munkatársai 
pontosan tudják, hogy mikor, milyen 
módon lehet elszámolni és mindent 
büntetőjogi felelősségük tudatában 
tesznek. Én nem kívánok semmiféle 
véleményt nyilvánítani azzal kapcso-
latban, hogy a polgármesterek milyen 
tiszteletdíjat vesznek vagy vettek fel, 
hogy a munkaidejükben elvégzendő 
feladatot még pluszban ellássák a 
Társulatban. Jómagam már 2010-ben 
kijelentettem, hogy semmilyen tiszte-
letdíj csábításának nem fogok enged-
ni, és nem is kívánok tiszteletdíjért 
dolgozni. Tudomásom szerint rajtam 
kívül Farmos, Tápiószentmárton, 
Szentmártonkáta és Pánd polgármes-
tere nem részesül tiszteletdíjban. Ma 
már a projekt megvalósításáért fele-
lős emberek egymásra mutogatnak, 
és nem egyértelmű jogi helyzeteket 
teremtenek. Azt a fél információt 
pedig, mely szerint a Kormány arról 
döntött, hogy ingyenes a bekötés a 
közműveknél, hogyan sikerül egy-
szer és mindenkorra megértetni min-
denkivel, hogy ez sem ránk nem vo-
natkozik, sem az újabb bekötésekre, 
nem tudom. Csupán egy teljesen más 
jellegű dolog szerencsétlen megfo-
galmazása volt. Bízom benne, hogy 
ez a jogszabály nem a reklám helye 
a közeledő választásokra tekintettel. 

Néhány hete a svájci testvértele-
pülésünk képviselő-testülete látoga-
tást tett Tápiógyörgyén, ahol közel 
kétórás közös testületi ülést tartot-

tunk. Elmondtam milyen problémák 
és milyen sikerek vannak nálunk, ők 
pedig szintén beszámoltak ugyan-
ezekről. Soha nem lehet összeha-
sonlítani a két települést és annak 
működését, de mégis vannak hasonló 
problémák. Nem tudjuk elfogadni 
azt a rendkívül erős centralizációt, 
melynek értelmében mindennek a 
központba kell kerülnie, a kormány-
hivatalhoz és a járáshoz. Náluk van a 
pénz, a paripa és a fegyver, csak ép-
pen a problémák a mi Polgármesteri 
Hivatalunk ajtaja előtt sorakoznak. 
Amikor a problémákról beszéltem 
nekik, éppen a KLIK működésének 
bizonytalanságát említettem, be-
széltem a Pszichiátriai Betegek Ott-
honának helyzetéről, mely mint 
épületegyüttes az önkormányzaté, 
de a működtetés már a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságé, 
és ebből milyen konfliktusaink van-
nak. Beszéltem a legnagyobb telepü-
lésünket érintő gondról, a háziorvosi 
hiányról. Orvosaink több helyen is 
rendelnek egy nap, túlterheltek, nincs 
idő a megelőzésre koncentrálni. A 
gyerekorvos csak két napot hajlan-
dó rendelni és állandóan feljelentgeti 
az Önkormányzatot, most például a 
WC-kulcs másolása miatt. 

Beszámoltam jó hírekről is, mi 
szerint a csatornázás után sikerült 
elég sok útsüllyedést helyreállítani, 
de még nincs vége ennek a folyamat-
nak, nyugalomra intek mindenkit, 
minden utcába eljutunk. Ebben az 
évben még folytatódni fognak ezek a 
munkálatok, olyan utak tekintetében 
is, melyek nem a csatornázás építé-
se után keletkeztek, hanem régebbi 
úthibák. Egyet azonban tudomásul 
kell venni.  Költségvetésünket meg-
határozza a csatornázási munkálatok-
hoz felvett Társulati hitel kamatainak 
visszafizetése. Jelen pillanatban Tá-
piógyörgyének még 33 millió forin-
tot kell visszafizetni. Ennyi pénzből 
egy ilyen kis településen csodákat 
lehetne művelni, ez nagyon sok pénz. 

A Zeneiskola felújítására kiírt pá-
lyázatunk nyertes lett. Senki semmi-
lyen módon nem segítette, egyedül 
talán a szerencsének köszönhető ez a 
támogatás, melyet önkormányzatunk 
az Ifjú Fúvósokért Egyesülettel közö-
sen nyert meg. Várhatóan a követke-
ző hónapban indul a beruházás, mely 
külső nyílászárók cseréjét, tetőfelújí-
tást, szigetelést, akadálymentesítést, 
a régi vizesblokk épületének hely-
reállítását fogja magában foglalni. A 
belső részeket önkormányzatunknak 
magának kell elvégeznie, nem lehe-

tett a pályázat részévé tenni ezt.
Az elmúlt hetekben a Belügymi-

nisztérium ellenőrizte a közmunka 
programunkat, és arra bíztattak ben-
nünket, hogy terveinknek megfelelő-
en merjük bővíteni az önkormányzati 
mezőgazdaságunkat. Valamint pá-
lyázzunk továbbra is önkormányzati 
ingatlanok felújítására.

Ebben az évben szeretném, ha 
minél előrébb jutnánk az Ady Endre 
úti, Mikhely-féle ház felújításában és 
a tél folyamán el tudnánk kezdeni a 
Bartók Béla út 2. szám alatti, máso-
dik lakás belső felújítását. Ezeket a 
felújításokat támogatásból és rész-
ben Önkormányzati költségekből 
végezzük. Amikor svájci testvérte-
lepülésünk képviselő-testületének 
elmondtuk költségvetésünk prob-
lémáit akkor arról is tájékoztattuk 
őket, hogy legfontosabb a település 
működőképességének fenntartása. 
Ebbe beletartoznak az apró javítások, 
de komoly, nagy beruházást nem tu-
dunk végezni. Fontos, hogy ki legyen 
fizetve a közvilágítási számla, a fű-
tési számláink, a munkabérek és já-
rulékok, egyáltalán éljen a település. 
Ehhez a hivatal és az önkormányzat 
munkatársai rendkívüli erőfeszítése-
ket tesznek.

Változás van a körzeti megbí-
zott személyében is. Most már nem 
helyettesítéssel, hanem az Önkor-
mányzat támogató kinevezésével 
Darázs Béla c. rzls a körzeti megbí-
zott. Farkas Róbert volt körzeti meg-
bízott közel egy évtizedes munkáját 
köszönjük. Szeptembertől visszaadta 
a szolgálati lakást, melyet szeretnénk 
felújítani. 

A képviselő-testület Váraczkiné 
Marton Éva szentlőrinckátai lakost 
választotta a Gondozási Központ 
vezetőjének. Reméljük, az elmúlt 
hónapok nyugtalansága megszűnik 
megválasztásával. 6 hónapos próba-
idő letelte előtt dönt a véglegesítésről 
a képviselő testület.

November végéig szeretnénk el-
készíteni a jövő évi költségvetésün-
ket. Ebben a most beszerzett CLASS 
traktorhoz pótkocsit szeretnénk vá-
sárolni, tovább fizetni a csatorna ka-
matokat, folytatni a házfelújításokat, 
tovább bővíteni az idősek otthonát, 
felújítani a Zeneiskolát és lehetőleg 
elkezdeni a Falumúzeum felújítását. 
Eladtunk egy MTZ traktort, és egy 
pótkocsit, árusítjuk a másik MTZ-t is.

Köszönöm figyelmüket!
Varró István polgármester



3.
Tájékoztatás

A Nagykátai Rendőrkapitány-
ság tájékoztatja a lakosságot, 
hogy 2017. szeptember 1-jétől 
Tápiógyörgye község területén 
a körzeti megbízotti feladatokat 
Darázs Béla c.r.zls. látja el. 

Az új körzetti megbízott nem 
ismeretlen a lakosok számára, 
hiszen  már több hónapja helyet-
tesített a településen, valamint 
korábban a szomszédos város-
ban Tápiószelén látta el a körzeti 
megbízotti feladatokat Darázs 
Béla c.r.zls. körzeti megbízott 
elérhetősége:

 
 Szolgálati telefonszám:

06-70-492-0783
Fogadó nap: minden hónap 

második hétfője 8:00-10:00
Helye: Tápiógyörgye, Szent 
István tér 1., körzeti megbízot-
ti iroda (Polgármesteri Hivatal 

épületében)

Lakossági felhívás 
A Nagykátai Rendőrkapitányság 

felhívja a lakosság figyelmét arra, 
hogy a települések gyakori látogatói 
az úgynevezett „házaló árusok”, 
akik általában nem rendelkeznek 
semmiféle árusításra vonatkozó en-
gedéllyel, és  az is előfordul, hogy  
nem csupán eladási szándékkal 
csengetnek  be a háztartásokba. 

Általuk alkalmazott gyakori 
trükk, hogy rosszullétet színlelve, 
esetleg a velük lévő kisgyermekre 
hivatkozva vizet kérnek. A gyanút-
lan áldozat pedig beengedi őket a 
lakásába, ők pedig a figyelmet elte-
relve ellopják a könnyen mozdítha-
tó értékeket. 

Felhívjuk ezért a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy lehetőleg ne 
vásároljanak semmit ezektől az 
árusoktól, hiszen bizonytalan ere-
detű, gyakran hamisított termé-
keket  árulnak, jótállás és  garancia 
nélkül, nem ritkán a valós értéknél 
jóval magasabb áron! 

A fűtési szezonnal kapcsolat-
ban továbbá szeretnénk a figyelmü-
ket felhívni arra, hogy az őszi-téli 
időszakban gyakorivá válhatnak a 
tűzifa árusításával kapcsolatos 
csalások. 

Az elkövetők általában teher-
gépkocsival házalnak és tűzifát kí-
nálnak eladásra az aktuális tüzépi  
áraknál kedvezőbb áron, azonban 
az eladott fa mennyisége jóval ke-
vesebb a hivatalosan lemért  meny-
nyiségnél, amely azonban később 

tűnik fel a becsapott sértettnek.
Manapság azonban már egyre 

többen internetes- vagy újsághirde-
tés alapján vásárolnak tűzifát „ke-
reskedőktől”. 

A hirdetésekkel kapcsolatosan is 
kellő óvatossággal járjanak el, hi-
szen előfordulhat, hogy a kedvező-
nek tűnő hirdetések között néhány 
esetben csalók állnak a háttérben, 
akik a piaci ártól kedvezőbb feltéte-
lekkel kínálják a tüzelőnek valót. A 
megrendelt fa leszállításakor derül 
csak ki, hogy nem a korábban meg-
beszélt mennyiség, vagy minőség 
került a gyanútlan vevőhöz, illetve 
tartózkodjanak attól, hogy előre el-
utalják a hirdetőnek a tűzifa vétel-
árát.

Ha a hirdető illetve „kereskedő” 
ragaszkodik ahhoz, hogy a vétel-
árat, vagy nagyobb mennyiség vá-
sárlása esetén előleget utaljon előre 
a vásárló, kérjük, hogy nézzenek 
utána a cégnek illetve a kereskedő-
nek (pl. kereskedő telephelye sze-
rinti önkormányzatnál) .    

Kellő körültekintéssel elkerül-
hető, hogy bűncselekmény áldo-
zataivá váljanak!

Lakókörnyezetükben megjelenő 
árusítással összefüggésbe hozható 
gyanús személyek, járművek esetén 
értesítsék a helyi körzeti megbízot-
tat vagy a Nagykátai Rendőrkapi-
tányságot 112 segélyhívó számon 
illetve a 29- 640-383 telefonszá-
mon.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani az egyesület nevében mindazok-
nak, akik a személyi jövedelemadójuk 
1 %-ával támogatták a Tápiógyörgyei 
Önkéntes Tűzoltók Egyesületét. Az 
egyesület részére 121 adófizető ma-
gánszemély által felajánlott összeg 
395.996 Ft. 

Köszönöm, hogy támogatják 
egyesületünk működését, ezen össze-
get is a felszereltségünk további javí-
tására kívánjuk felhasználni. Az Önök 
támogatásával már eddig is sikerült 
eszközeink egy részének a felújítása, 
beszerzése, amit a továbbiakban is 
folytatni kívánunk.

Az egyesület eszközállománya 
tulajdonképpen mindannyiunk biz-
tonságát szolgálja, jól működő eszkö-
zeinkkel az esetleges tűz-, baleset- és 
viharkárok esetén, megfelelően tudjuk 
ellátni a vagyonvédelmét a település 
lakosságának.  Szerencsére az elmúlt 
év, valamint az idei év sem adott kü-
lönleges feladatot egyesületünknek, 
és szívből kívánom, hogy a jövőben 
is hasonló éveket tudhassunk magunk 
mögött. 

A svájci testvértelepülésünkön 

működő Máltai Szeretetszolgálat is tá-
mogatta eszközökkel egyesületünket. 
A támogatást személyesen az ottani 
vezető  Guido Stöckli intézte, melyért 
nagyon hálásak vagyunk. Már szemé-
lyesen is volt szerencsénk köszönetet 
mondani, de most megragadva az 
alkalmat, a Faluújságon keresztül is 
szeretnénk neki megköszönni a közre-
működését.

Elég tartalmas szállítmány volt, 
kaptunk tömlőket, szivattyúkat, kö-
teleket, lámpákat.   Ezek az eszkö-
zök is lehetővé tették, hogy a már 
elavult tömlőket lecserélhessük, a 
szivattyúink számát növeljük. 10 
darab szivattyút kaptunk, ami nem 
kis mennyiség!  Az adományozóval 
történt előzetes egyeztetés alapján, 
adományozási szerződéssel  szivaty-

tyút és egyéb tűzoltásnál használatos 
eszközöket is átadhattunk  Újszilvás, 
Tápiószele, Jászboldogháza, Zugló 
önkéntes tűzoltói részére. Torockóra 
és Torockószentgyörgy települések, 
valamint a helyi önkormányzat ker-
tészete is részesült az adományozott 
szivattyúból. 

Nagyon jó érzés írni arról, hogy 
magánszemélyek is és a testvértele-
pülésünkről is érkezik támogatás az 
egyesület részére, ami jelentheti azt is, 
hogy elismerik munkánkat, az egye-
sület működését.

Természetesen a legnagyobb tá-
mogatást az egyesület a helyi önkor-
mányzattól kapja, mely támogatás nél-
kül nem tudna működni. Szeretném 
megköszönni a Tápiógyörgye Közsé-
gi Önkormányzat Képviselő Testüle-
tének támogatását is. 

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület vállalt feladata közé 
tartozik a település katasztrófa elhárí-
tásában való részvétel, melyet mara-
déktalanul teljesíteni kívánunk a jövő-
ben is. 

Még egyszer köszönöm az egye-
sület tagsága nevében az egyesület 
részére nyújtott működési támogatá-
sokat.

Sinka Gábor elnök

Tűzoltó egyesületi hírek



4. 

A Torockó Baráti Társaság 2017. 
szeptember 16-án ünnepelte meg-
alakulásának 20. évfordulóját Tá-
piógyörgyén, a Művelődési Ház-
ban megtartott ünnepi közgyűlés 
alkalmával. A rendezvényre meg-
hívót kapott Tápiógyörgye Köz-
ség Önkormányzatának képvise-
lő-testülete, valamint a településen 
működő egyéb civil szervezetek/
alapítványok vezetői. Az esemény-
re Torockóról, Nagymegyerből és 
Dicsőszentmártonból érkeztek hatá-
ron túli vendégek. 

A Torockó Baráti Társaság 1997. 
március 31-én alakult meg Tápió-
györgyén 17 taggal. A településen 
az egyesület gyűjtötte össze azokat 
a személyeket, akik különös el-
hivatottsággal rendelkezve, belső 
indíttatásból vezérelve, szervezett 
formában kívántak a határon túli 
magyarság érdekében eredménye-
sen tevékenykedni. Az egyesület 
alapszabálya pontosan megfogal-
mazta az eredetileg kitűzött célokat: 
„Tápiógyörgye és a határain túl élő 
erdélyi magyarság (Torockó) pol-
gárai közötti kapcsolat kialakítása, 
fejlesztése, ápolása. Együttműködés 
szervezése a kultúra, sport, turisz-
tika terén. Kölcsönös látogatások 
szervezésével baráti kapcsolatok ki-
alakítása. A két település együttmű-
ködési lehetőségeinek folyamatos 
feltárása, mindennemű pozitív kap-
csolat kialakításának elősegítése, 
támogatása.”

Az egyesület tevékenysége az 
elmúlt évek során jelentős mér-
tékben kibővült. Torockó mellett, 
2006-ban a csallóközi Nagymegyer 
polgáraival létesített baráti kapcso-
latot, amely 2015-ben a két önkor-

mányzat által megkötött hivatalos 
testvértelepülési-kapcsolattá érett. 
A társaság 2007-től évi rendszeres-
séggel szervez autóbuszos kirán-
dulásokat a történelmi Magyaror-
szág elcsatolt területeire, az ott élő 
magyar közösségek történelmének, 
kultúrájának, mindennapi megma-
radási küzdelmének megismerése 
és támogatása céljából. A határon 
túli partnerekkel való együttműkö-
dés értékének növelése érdekében 
nagy hangsúlyt igyekszik fektetni 
a nemzeti kultúra ápolására, me-
lyet történelmi megemlékezések 
szervezésével, helytörténeti témájú 
kiadványok megjelentetésével, em-
lékhelyek-emléktáblák létesítésével 
valósít meg. A fenti kezdeménye-
zések sorába tartoznak az 1956-os 
forradalom és szabadságharc helyi 
eseményeire, a málenkij robot he-
lyi áldozataira vagy a 2. világhábo-
rúban Tápiógyörgyén elszállásolt 
menekült lengyel katonák tisztele-
tére létesített emléktáblák, de ide 
sorolható az Ignácz Rózsa erdélyi 
írónő emlékét megidéző márvány-
tábla Torockón, valamint az első 
világháború kitörésének 100. évfor-
dulója alkalmából, Tápiógyörgyén 
a Hősök Ligetében épített, katonai 
hagyományokat formázó emlékgú-
la. Az utóbbi létesítmény és a to-
rockói kopjafa környezetét a tagság 
hosszú évek óta önkéntes munka 
keretében gondozza. Az egyesület 
külön büszkesége, hogy 2016-ban 
önálló kiadóként tudta megjelentet-
ni a „Tápiógyörgye története az első 
világháborúban” című kötetet. Majd 
ugyanebben az évben csatlakozott 
a Rákóczi Szövetség Felvidéki Be-
iratkozási Programjához, amely a 

határon túli magyar anyanyelvi ok-
tatás erősítését szolgálja. 

Az ünnepi közgyűlés 17 órakor a 
Himnusz eléneklésével vette kezde-
tét, majd a vezetőség felkérésének 
eleget téve elsőként Varró István, 
Tápiógyörgye község polgármeste-
re mondta el köszöntő beszédét, el-
ismerően nyilatkozva az egyesület 
tevékenységéről.

A település első számú tiszt-
ségviselőjének méltató szavai után 
Varró Hanna, a Tiszaparti Római 
Katolikus Általános Iskola és Gim-
názium tanulójának előadása kö-
vetkezett, aki az alkalomhoz illően 
„Magyarország az én hazám” című 
dal és az Ismerős Arcok magyar-
országi zenekar „Nélküled” című 
számának eléneklésével emelte az 
érzelmi hangulatot megfelelő ma-
gasságba. Az utóbbi szólót Fekete 
Fanni, a tápiógyörgyei zeneiskola 
tanára kísérte zongorával.  

A Torockó Baráti Társaság az 
ünnepi közgyűlés során emléklap-
pal köszöntötte alapító tagjait és 
a húsz éves tagsággal rendelkező 
személyeket, akik a szervezet létre-
hozásában, működtetésében végzett 
tevékenységükkel elévülhetetlen 
érdemeket szereztek. A Pest Me-
gyei Bíróság nyilvántartása alapján 
az egyesület alapító tagjai az alábbi 
személyek voltak: Ladányi Mihály, 
Dr. Csernus Zoltán, Matula Gy. 
Oszkár, Bihari József, Dömők Mik-
lós, Szabó Erika, Józsa László, Jó-
zsa Lászlóné, Gál László, Nagy Ist-
ván, Fehér Sándor, Dr. Sztankovics 
Gyula, Sáska Árpád, Gál Lajos, 
Földi Tibor, Varga József, Pelyhe 
János. Az egyesület nyilvántartása 
alapján, az alapítókon túl négy 

Húsz éves a Torockó Baráti Társaság

A megjelent alapító tagok és a húsz éves tagsággal rendelkező személyek
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A Torockó Baráti Társaság 2017. 
szeptember 23‒24. között autóbu-
szos kirándulást szervezett Észak-
kelet Magyarország és a vele szom-
szédos határon túli régió történelmi 
és irodalmi emlékeinek felkeresése 
céljából. A Zempléni-hegység és a 
mellette húzódó folyóvölgyek ter-
mészeti szépségein túl a környék 
gazdagsága a kulturális értékek bő-
ségében mutatkozik meg leginkább, 
amely változatos és sokszínű prog-
ramlehetőséget kínál a tájra elláto-
gató turisták számára. A csoport Tel-
kibányán rendezte be szálláshelyét, 
amely az Aranybánya Hotel kiváló 
szolgáltatásai mellett földrajzi ér-
telemben is ideális helyszín volt a 
tervezett látnivalók eléréséhez. Az 
egyesület kirándulói a fenti kihívá-
soknak eleget téve vártúrák formá-
jában keresték fel a környék festői 
szépségű erődítményeit, amelyek 
közül Sárospatakon a Rákóczi csa-
lád emlékeivel, Füzéren a Nemzeti 
Várprogram rekonstrukciós ter-
veivel ismerkedhettek meg az ott 
látható kiállítások során. Nemzeti 
nagyjaink közül előbb az 1848-as 
forradalom és szabadságharc ve-
zetőjének, Kossuth Lajos szülőhá-
zának felkeresése szerepelt a prog-
ramban Monokon, majd az író és 
nyelvújító Kazinczy Ferenc sírjához 
zarándokolt el Széphalomban a 

társaság, ahol az emlék mauzó-

leum mellett a Magyar Nyelv Múze-
uma is értékes mondanivalót kínált 
az érdeklődők számára. Az utóbbi 
személy köztudottan a Prónay csa-
ládon keresztül kötődött Tápiógyör-
gyéhez, melynek vendégszeretetét 
többször is élvezte a napjainkban 
már nem látható Huszár-féle kúriá-
ban. Az író élénk levelezést folyta-
tott Báró Prónay Simonné Hirgeist 
Annával, akinek Sarolta Anna nevű 
gyermekét 1821. január 8-án tartotta 
keresztvíz alá a faluban található ró-
mai katolikus templomban. A család 
nőtagjához való szoros baráti kötő-
dését a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola Emlékkönyvében található 
levélrészletből idézték fel a jelenlé-
vők, így tisztelegvén az író hazai kö-
tődése előtt. A kirándulás egyetlen 

határon túli programja a napjainkban 
Szlovákiához tartozó Borsiban való-
sult meg, ahol a II. Rákóczi Ferenc 
szülőházaként nyilvántartott romos 
várkastély és a fejedelem bronzból 
öntött mellszobra található. A hely-
szín felkeresése nem volt véletlen, 
az egyesület ily módon is szimbo-
likusan kifejezni kívánta az elmúlt 
évben kezdeményezett elkötelezett-
ségét a Rákóczi Szövetség Felvidéki 
Beiratkozási Programjának támo-
gatása mellett, mely a határon túli 
magyarság anyanyelvi oktatásának 
erősítését szolgálja a szomszéd ál-
lam területén. A kétnapos együttlét 
utolsó állomáshelye Tokajban volt, 
ahol szabad séta és borvásár nyújtott 
kikapcsolódásra lehetőséget.

Németh Csaba

Nemzeti nagyjaink előtt tisztelegtünk

személy rendelkezett húsz éve tar-
tó folyamatos tagsággal: Czédulás 
Mihályné, Menkó István, Sinka Gá-
bor, Varró József. A szervezők külön 
emléklappal kívánták megtisztelni 
Pataki Mártont, aki hosszú éveken 
keresztül fáradhatatlan munkával, 
különleges elhivatottsággal végezte 
a tagsággal járó feladatait. A kitün-
tetettek nevében Ladányi Mihály 
alapító elnök mondott köszönetet a 
jelen tagságnak és vezetőségnek, rö-
viden felvázolva az egyesület meg-
születésének történetét. 

Ladányi Mihály 1997–2006. kö-
zött vezette az egyesületet felelős-
ségteljes gondolkodással, példamu-
tató elhivatottsággal, fáradhatatlan 
munkával. Mellette a tápiógyörgyei 
Faluvédő Egyesület elnöki tisztségét 
is hosszú időn keresztül betöltötte. 
2002–2010. között önkormányza-
ti képviselő volt. 2005-ben Tápió-
györgye Község Önkormányzata 
által „Tápiógyörgyéért emlékérem” 
kitüntetésben részesült. Az ünnepelt 
személyt Józsa László  volt polgár-
mester köszöntötte még, aki az egye-
sület megszületésével kapcsolatos 
személyes emlékei közreadásával 

méltatta az alapítók kezdeményezé-
sének nemes szándékát. 

A határon túli küldöttségek ré-
széről elsőként Kelemen József, a 
torockói unitárius egyházközösség 
presbitériumának tagja mondott be-
szédet, aki 1990─1994. között To-
rockó első szabadon választott pol-
gármesterként vállalt fontos szerepet 
a két település polgárai közötti baráti 
kapcsolat kialakításában és elmélyí-
tésében. Szavaiban a történelmi idők 
felvázolása mellett, az őszinte barát-
ság és az egymás iránti tisztelet fon-
tosságát emelte ki. A nagymegyeri 
küldöttség nevében Sooóky Marián, 
a Bartók Béla Magyar Tannyelvű 
Alapiskola igazgatója emlékezett 
meg a két település kapcsolatának 
történelmi gyökereiről, majd öröm-
mel beszélt az oktatási intézmények 
közötti eredményes kapcsolatfel-
vételről, az évek óta jól működő 
cserekirándulások szervezéséről. A 
dicsőszentmártoni egyszemélyes 
delegációt Rencz András, nyugal-
mazott magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár, a helyi magyar közös-
ségi ház gondnoka és könyvtárosa 
képviselte, aki a rendszeres találko-

zásoknak hála, évtizedes barát-
ságot ápol az egyesület tagjainak 
egy jelentős részével. Beszédében 
a jelenlévők üdvözlése mellett nagy 
hangsúlyt fektetett a határon túli 
magyarság életérzésének bemutatá-
sára, a megmaradás ügyét szolgáló 
legfontosabb nemzetpolitikai célok 
megfogalmazására. 

A küldöttek felszólalása után a 
Nagymegyeri Janiga József Művé-
szeti Alapiskola Hajnal Néptánccso-
portjának látványos és színvonalas 
előadása következett, amelyet a kö-
zönség szűnni nem akaró vastapssal 
köszönt meg.

Az ünnepi közgyűlés filmvetítés-
sel ért véget, amelynek tartalmából a 
jelenlévők megismerhették az egye-
sület életének legszebb pillanatait, 
egyre színesedő tevékenységi kö-
reit. A rendezvény szervezői a film 
végén mondtak köszönetet a tagság 
mindenkori segítségéért, az önkor-
mányzat és a külsős szimpatizánsok 
támogatásáért, a határon túli partne-
rek együttműködő szándékáért.

Németh Csaba
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A Torockó Baráti Társaság 2018 nyarán tervezi meg-
jelentetni a „Pokoltanya története” című könyvet, mely a 
Tápiógyörgye határában található egykori tanyaközpont 
és tágabb környezetének (Megyer, Döghát, Rókalyuk, 
Hantos, Békás,) történelmét tizenegy fejezetben foglalja 
össze a kezdetektől napjainkig: Pokoltanya régmúltja, 
Megyeri csárda és az alagút, Majorság születik, Iskola 
és templom, Vasúti megállóhely és iparvasút, Bolt és 
kocsma, A 2. világháború évei, Tsz idők és elmúlás, Csa-
ládtörténetek, Élet a romokon, Pokoltanyai Lovas Egye-
sület. A jelen tervek szerint a kiállítással egybekötött 
könyvbemutató ünnepség egyben a volt és jelen pokol-
tanyaiak első nagy találkozója is lesz, amely az ötletgaz-
dák elképzelése alapján ugyanazon napon, két egymást 
követő helyszínen valósul majd meg: Tápiógyörgyén 
a Művelődési Házban, illetve Pokoltanyán. A kiállítás 
és a kötet tartalmi anyagához szükséges gyűjtőmunka 
során ‒ a levéltári dokumentumok és sajtóanyag mel-
lett ‒ az eddigiekben 38 családot sikerült megszólítani 
és velük interjút készíteni. A lejegyzett visszaemléke-
zések mellett, számos régi fénykép (kb. 250 db), írásos 
dokumentum, tárgyi emlék került már a gyűjteménybe, 
amelynek jelentős része bemutatásra kerül a könyvben. 
A családtörténetekkel foglalkozó fejezetben a Pokolta-
nyán és környezetében élt családok kapnak bemutat-
kozási lehetőséget, személyes elbeszéléseik és megőr-

zött fényképeik alapján. Az eredményes kutatómunka 
folytatásához a szervező egyesület szeretné felkeresni 
az eddigiekben meg nem szólított családokat, akiknek 
pokoltanyai származása nem volt ismert. A kötet szerző-
je Németh Csaba, aki a fenti cél érdekében köszönettel 
veszi a jelentkezéseket a 0630/483-45-97-es telefonszá-
mon, illetve a nemet--csaba@freemail.hu e-mail címen, 
valamint személyes megkeresések formájában.

Németh Csaba

Gyűjtőmunka Pokoltanya történetének megírásához

A Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában a gyerekek idén nyá-
ron lehetőséget kaptak Vidra Zsu-
zsanna és Vidra Tamás jóvoltából, 
hogy részt vehessenek egy nomád 
jellegű egy hetes táborban. Az 
első nap nem törődve a rekkenő 
hőséggel vidáman átgyalogoltunk 
a szomszédos Jászboldogházára, 
ahol megnéztük a Tájházat, majd 
strandoltunk egy jót. Délután meg-
érkeztünk első szálláshelyünk-
re, ahol Hegyesi József biogazda 
fogadott bennünket. Mivel még 
aznap segítenünk kellett a tanyá-
ja körüli fák locsolásában, el is 
neveztük a helyet „Vödrös-tanyá-
nak”. Itt volt, aki életében először 
sátorban töltötte az éjszakát, de 
sokan az istálló hangulatos széna-
padlását választották. Következő 
nap hét kilométeres sétát követően 
érkeztünk a portelki Fanni-tanyára, 
ahol Gosztonyi Fanni és a lánya, 
Dóri jóvoltából lovagolhattunk, 
illetve segítettünk a háziállatok el-
látásában: szénát gyűjtöttünk, trá-
gyát hordtunk, jól el is fáradtunk. 
A harmadik nap az egyre tomboló 
hőség miatt lovaskocsit fogadtunk 
és így kényelmesen tehettük meg 
a Farmosi Madárvártáig tartó kö-
zel 20 kilométeres távolságot. Itt 
aztán volt minden: részt vehettünk 
a madárgyűrűzésben, kenuztunk a 
mocsárban, este pedig volt egy jó 
kis focimeccs. A következő nap a 

tápiószelei Néprajzi Ház volt a tá-
borhelyünk, de még mielőtt meg-
érkeztünk, a település szélén lévő 
Hajta-híd árnyékában egy izgalmas 
előadás keretében a kisvízfolyások 
gerinctelen kis állatairól hallhat-
tunk sok érdekességet. Délután a 
Tájház udvarán íjászkodtunk, fa-
faragáson vettünk részt, de nem 
maradt el a foci sem. Az utolsó nap 
a már jócskán 40 fok feletti hőmér-
séklet miatt átvonatoztunk Tápió-
györgyére, ahol az Önkormányzat 
jóvoltából a strandkertben vertük 
fel sátrainkat. Fürödtünk, vászon-
táskát festettünk, este pedig bú-
csúzóul a tábortűz köré gyűlve 
sztorizgattunk. Reggel már csak a 
szomorú sátorbontás maradt hát-
ra, ezután szétváltunk és mindenki 
ment haza. Köszönjük, hogy részt 
vehettünk az Első Györgyei Ván-
dortáborban! Köszönjük minden-
kinek a segítséget! Reméljük, hogy 
jövőre is találkozunk!

Schmidt Dzsenifer és Molnár Sarolta 
7. osztályos tanulók

Első Györgyei Vándortábor Sztárinterjú a céklával
- Jó napot kívánok! Bemutatkozna nekünk? 
- Az én nevem Cékla. Másnéven vörös répá-
nak is ismernek. 
- Ön milyen hasznos anyagokat tartalmaz?
- Sok folsavat és pantoténsavat tartalmazok.
- Honnan származik?
- A Földközi-tenger környékén vagyok ősho-
nos. Már i.e. 3000-ben is ismertek.
- Magyarországon mikor vált ismertté?
- A 17. században váltam ismertté, ezen kívül 
Lippai János a vörös, fehér és sárga változa-
tomról is írt. A modern étkezést szolgáló faj-
ták a 19. és a 20. században terjedtek el. 
- Vannak gyógyászati hatásai?
- Igen. Gyógyhatásom annak köszönhető, 
hogy tele vagyok antioxidánsokkal, melyek a 
sejteket a különös szabad gyökök támadásá-
tól védik. Gátolom a ráksejtek szaporodását 
és a máj anyagcsere-folyamatait szabályo-
zom. 
- Milyen ételt lehet Önből készíteni?
- Lehet belőlem céklarétest és céklakoktélt is 
készíteni. 
- Önt le szokták reszelni?
- Igen, sőt még ivóléként és párolva is fo-
gyasztanak. 
- Készítenek-e Önből csípős ételt?
- Igen. Cékla-torma krémet. Ezt a receptet 
igazából annak ajánlom, aki szereti az újdon-
ságokat. Ez a krém húsok mellé köretként is 
használható. Érdemes belőle tízórai szend-
vicsbe is rakni, mert feldobja azt. 
- Van még olyan étel, amit Önből készítenek?
- Igen. Mégpedig a majorannás vagy rozma-
ringos pácolt cékla. Ezt azoknak ajánlom, 
akik nem szeretik a csípős ízeket. Ezt még a 
szakértők is köretként ajánlják. 
- Köszönöm az interjút. Sok hasznos dolgot 
megtudtuk Önről. 

Készítette: Nagy Viktória 6. b



7.Ahogyan indult a Kenyó malom…
A falusi házak, kertek közül kiemelkedett Kenyó Lász-

ló malomüzeme Tápiógyörgyén a Szilvási úton.
Nem volt zaj, nem volt por a levegőben, a járókelő-

nek legfeljebb csak a nagyobb forgalom tűnt fel. Hozták 
a búzát, vitték a lisztet, korpát, mert itt olcsóbb volt, mint 
a boltban. A tulajdonos-vállalkozó saját pékségében a 
kenyeret is olcsóbban sütötte, hogy aztán a három üz-
letében ugyancsak az átlagár alatt adja el a termékeit.

Ezekről az időkről testvére Tordai Istvánné nyilatko-
zik.

Milyen évben született meg öccse fejében, hogy 
malmot vásároljon Tápiógyörgyén?

- Amikor az ÁFÉSZ igazgatósági tagja voltam, akkor 
kértek bennünket arra, hogy segítsünk a Konrád daráló 
értékesítésében.

- 1989-ben tőlem jutott tudomására, hogy az ÁFÉSZ 
eladná a tulajdonában lévő épületet. A testvérem felis-
merte, hogy gyorsan változik a politika: engedték a két 
magánüzemet, a nagyobb létszám alkalmazását egy 
kézben.

Volt-e a Konrád darálónak olyan gépezete, amit 
tudtak használni?

- Nem, mert nem volt malom, csak daráló.
Milyen új gépezeteket vásároltak a malomnak?
- Először magyar, majd később Németországból 

hozta a szükséges gépeket. Saját megítélése szerint az 
ország első 5 malma közé tartozott. Pneumatikus üzem 
volt, abszolút levegőszárítással működött, viszonylag 
kevés energiát fogyasztott, kímélte a környezetet.

A laboratórium munkája miből állt?
- Minőség ellenőrzése, a behozott búza, utána a meg-

őrölt liszt minőségét vizsgálta.
Mekkora körzetet tudott ellátni?
- Több megyét, és Budapestet is.

Hozta-e a malom az elvárásokat?
- Igen, hozta, mert a minőséggel elégedettek voltak a 

megrendelők.
Mettől meddig dolgozott Marika néni a malom-

ban?
- Én csak 1993. 07. hó elsejétől dolgoztam, 2007. 07. 

hó-ig.
Milyen munkát vállalt ott?
- Többrétegű, főleg kereskedelmi feladatok, tehát a 

termék bejövetele, megvétele, eladása és egyéb kapcso-
lattartások tartoztak hozzám.

Hány fővel működött a malom?
- Pontos létszámot nem tudok, mivel volt időszak, 

mikor 5-7 közötti volt a létszám. Jöttek-mentek a dolgo-
zók, majd ez a létszám emelkedett, de arról sem tudok 
pontos információval szolgálni.

Miért zárták be a malmot?
- Bezárva sosem volt, csak tulajdonos váltások vol-

tak.
Milyen hangulatban éltek az alkalmazottak?
- Nem volt személyeskedés, jól együttműködtek a 

munkában.
Milyen érzéssel gondol vissza a régi időkre?
- Boldogsággal tölt el, hogy folytatódik a megkezdett 

munka. Mind a helybelieknek, mind a környékbeliek-
nek fontos az, hogy van egy működőképes malom, mely 
helyben tudja kiszolgálni a felvásárlókat, és az ország 
több településére is szállítanak.

Köszönöm az interjút Tordai Istvánné nyugalmazott 
vezető óvónőnek.

Tóth Lászlóné Vágány Erzsébet

Megemlékezés Kenyó Lászlóról, a tápiógyörgyei 
malomüzem első tulajdonosáról

Örömmel olvastam, hogy a Faluújság előző szá-
mában a visszatekintés-rovatban megjelent néhány 
sor a tápiógyörgyei malom indulásáról.

Már érlelődött bennem egy ideje a gondolat, hogy 
az első tulajdonosról, Kenyó Lászlóról pár sort írni 
kellene, hiszen más vállalkozókról is megjelentek 
méltató írások, de róla soha nem írt még senki.

Úgy gondolom, megérdemelné ő is, hogy pár sor-
ban írjon valaki róla.

A rendszerváltás környékén nagy volt Magyar-
országon a munkanélküliség, hiszen megszűntek a 
TSZ-ek, az ÁFÉSZ-ok és még sok más munkahely. 
Ő ebben az időben indította be a tápiógyörgyei mal-
mot, ami harminc embernek adott munkát. Olyan em-
ber volt ő, aki megbecsülte a tisztességes dolgozóit, 
munkatársait. Olyan, aki nem a befolyásos ismerősök 
által akart érvényesülni, hanem ehelyett önerejéből és 
saját tudásával építgette a vállalkozását. Azok közé 
tartozott, akik ismerték azokat a szavakat, hogy „le-
gyen szíves”, „köszönöm”, „kérem”.

Mi akik ott dolgoztunk, akkor még nem is tudtuk, 
hogy mennyire tisztességes volt velünk szemben. 
Nem felejtette el, hogy a fizetés napján jár a dolgozó-
nak a munkabér, a szabadság fogalma sem volt isme-
retlen számára, sőt azt is tudta, hogy be kell jelenteni 
a dolgozóit a TB-hez vagy az adóhivatalhoz annak 
érdekében, hogy betegség esetén vagy nyugdíjazás-
nál ebből ne származzon káruk.

Ha a régi munkatársaimmal találkozom, még ma-
napság is beszélgetünk a nála eltöltött évekről és szí-
vesen emlékszünk vissza azokra az időkre. Termé-
szetesen van olyan ember is, aki sérelmeket hordoz 
magában azokból az időkből, hiszen mindenki min-
denkinek  nem lehet szimpatikus. Úgy gondolom és 
emlékszem, emberként bánt velünk. Sajnos már nem 
tudom elmondani neki, hogy hálás vagyok azért a 
nyolc évért, amit a cégénél tölthettem.

Bár nagyon sokat dolgoztunk, de mégis egy vi-
dám, összetartó csapat voltunk a vezetése alatt.

Petró Ferenc Gáborné



8. Intézményvezető bemutatkozás
Már általános iskolás korom-

ban elhatároztam, hogy olyan hi-
vatást fogok magamnak választa-
ni ahol lehetőségem adódik arra, 
hogy a rászoruló embereken segí-
teni tudjak. Így 16 éves koromban 
elkezdtem a helyi kórházban ápo-
lónőként dolgozni. Munka mellett 
végeztem az iskoláimat, képeztem 
magam elméletben és szakmai tu-
dásra is szert tettem.

Hosszú évekig dolgoztam kór-
házban majd a szociális ellátásban 
helyezkedtem el osztályos nővér-
ként, majd osztályvezető ápoló-
ként. 

2007 óta vezető ápolóként dol-
goztam különböző intézmények-
ben. 2011-ben Szentlőrinckátára is 
vezető ápolóként kerültem, majd 
2012. júniusától az otthon igazga-
tójának neveztek ki.

Tanulmányaimat tekintve:
- 2007-ban diplomát szereztem 

a Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula főiskolai karán mint 
egészségtan tanár 

- 2010-ben a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemen szocmenedzser 
diplomát szereztem

- 2015-ben szociális szakvizs-
gát tettem idősellátásból

- 2016-ban elvégeztem az 
ellátottjogi képviselői képzést. 

Azért, tartottam szükségesnek e 
tanfolyam elvégzését, mert egy 
intézményvezetőnek tisztában kell 
lennie az ellátottak jogaival, és se-
gítséget kell tudni nyújtani ezek 
érvényesítéséhez.

Folyamatban levő tanulmánya-
im: Pécsi tudományegyetemen ok-
leveles szociálpolitikusi végzett-
ség megszerzése, valamint idén 
jelentkeztem egy számítástechni-
kai programozó képzésre is.

Az idősellátásban töltött éveim 
tapasztalata, jártassága és szakmai 
gyakorlata késztetett leginkább 
arra, hogy új területen is kipróbál-
jam szakmai tudásomat ezért ad-
tam be pályázatomat a Gondozási 
Központ Intézményvezetői állás-
helyére.

Ezen pályázat sikeres elnye-
rése után intézményvezetőként 
lényegesnek tartom az emberköz-
pontúságot, a segítségnyújtást, az 
emberhez méltó bánásmód fontos-
ságát.

Munkám során törekszem arra, 
hogy az intézményben élő idős em-
berek valóban, „otthon” érezzék 
magukat. Az életük, a mindennap-
jaik nyugalomban, kényelemben, 
szeretetben teljenek. Fontos, hogy 
biztonságban tudják magukat és 
érezzék a törődést, az odafigyelést.

Édesanyámat hosszú évek óta 
egyedül gondozom, tudom, hogy 
milyen nehézségekkel jár egy idős 
hozzátartozó ellátása, ezért fontos-
nak tartom, hogy a hozzátartozók 
is érezzék, hogy szerettük bizton-
ságban van és megkapják mindazt 
a törődést amit otthon családi kör-
nyezetben is biztosítani tudnának 
neki.  

Vezetőként lényegesnek tartom, 
hogy az otthon minden dolgozójá-
val együtt egy csapatban tudjunk 
dolgozni, és a fent felsorolt hitval-
lást ők is magukévá tudják tenni. 
Az idős ellátottak és a hozzátarto-
zók megelégedettségével tudjuk a 
mindennapi munkánkat végezni. 

A szolgáltatásokban gondolok 
itt a házi segítségnyújtása, a szo-
ciális étkezőkre, nappali ellátásra, 
valamint a bentlakásos intézmény-
re szeretnénk a mostani színvo-
nalat fenntartani, illetve lehetősé-
gekhez mérten javítani. Mindenki 
megelégedésére.  

Bízom benne, hogy a település 
idős lakói, és a gondozási központ 
ellátottjai, valamint a hozzátarto-
zók megtisztelnek bizalmukkal, és 
a felmerülő problémákkal telefo-
non vagy személyesen is megke-
resnek. 

Váraczkiné Marton Éva
Gondozási Központ Vezető

Betonoszlop pénztárca barát áron: 1300,- Ft/db, betonáru, járdalap, térkő: 2000 Ft/m2,
Sóder: 5000,- Ft/m3, Leier, lábazati zsalukő, oszlopzsalukő, Térháló: 4000,-Ft/db. 
Dróháló, szeg, csavar, tiplik, Purhab: 1000 Ft., micropol: 1800 Ft/l,  zsákos beton: 
950,- Ft, 0-10-es beltéri glett: 2740,- Ft, 6-30-as glett: 1800,-Ft, Váci cement rakla-

pos mennyiségben már 862 Ft/zsák, Csemperagasztó: 1150,- 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, Beton kerti szegély: 1 m-es: 
600,-Ft, Minőségi műkő kémény fedlapok már 4700,- Ft-tól, Kisméretű tégla: 90,-Ft, 

NF30-as Leier falazótégla: 326,-Ft Temetőkő, kulé kavics, sóder, homok minden meny-
nyiségben!

Fenyő fűrészárú, deszka, tetőléc.        
fizetett hirdetés
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Konténer kihelyezés és bontás!
 

Épület bontás. Sitt elszállítás billenős teherautóval. 
Sitt és törmelék szállítás kihelyezett 6 m3-es konténerrel.

Terep egyengetés udvar rendezés.
Árajánlatot kérhet a

06-20-613-2093-as telefonon.

Turák Jóskára emlékezek
2000-ben kerültem a Szelei úti temető-

vel szomszédos ingatlan tulajdonosaként 
napi kapcsolatba Jóskával. Akkor ő volt a 
temető gondnoka, kisfákat telepített, bok-
rokat ültetett, vigyázta a rendet. Minden 
nap megállt a hazafelé úton és átbeszéltük 
az aznapi eseményeket. Az én udvaromon  
akkor még nem voltak fák. Egyik délután 
áthozott 3-4 vékony ágat, ültesd el mondta 
meghálálja. Ma 6 db 10 méter magas fa em-
lékeztet nap mint nap  Jóskára, az egykori 
temető gondnokra. Múltak az évek nem 
kellett tovább a munkája, ma tucatszám 
vannak a fák a temetőben amiket ő ültetett. 
Ha a fákra nézek mindig ő jut az eszembe. 
Elmentél, de mégis itt maradtál! Legyen 
könnyű a föld, ültess sok fát odafent.

Polyák József

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a 

rokonoknak, ismerősöknek és 
mindazoknak, akik

Vágány László
(1950 - 2017)

temetésén részt vettek, bennünket 
vígasztaltak, gyászunkban osztoz-

tak és sírjánál koszorút, virágot 
helyeztek el.

A gyászoló család.

Köszönet!

Köszönöm Jana Zoltán diplomás 
gyógytornásznak, hogy 

csípőműtétem után segített az 
erőmet visszakapni.

Köszönöm!

Hajdúné Bezzeg Ancsa
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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

Tápió Tüzép Tápiógyörgye
2017-es tüzelő árak

                                                                     
Szénárak:

Cseh dió 4500-5000 kcal.
enyhén kormol, 5320 Ft/q

 LEDVICEI dió 4500-5000 kcal.
6200 Ft/q minimális kéntartalom
bármilyen fűtőberendezésbe jó
  Lengyel feketeszén 6300kcal.
7100 Ft/q elsősorban kazánszén.

                                                           
Tüzifa:

Tölgy, Bükk, Gyertyán 2100-
2300kcal.: 3700 Ft/q kályha készen 

Fabrikett 10 kg 800 Ft.       
              

Telefon:20-613-2093

Csütörtök és Vasárnap ZÁRVA
fizetett hirdetés
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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.

Torockó, Erdélyi unitáriusok népművészete Budapesten
A budapesti Polgárok Háza 2017.09.16 szombaton 

vendégül látta Torockót. Az idelátogató meghallgat-
hatta Szőcs Ferenc polgármester virtuális előadását 
Torockó életéről, munkáságáról, népművészetéről. 
Kárpát-medencei Magyar Népművészet rendezvény-
sorozatának első résztvevője volt ez a csöppnyi ma-
gyar falu. Elbeszéléseiket nagy érdeklődéssel hallgat-
ta a latogató.  A különleges viseletéről és építészetéről 

méltán híres Torockó. Jókai Mór „Egy az Isten” c. re-
gényét írta a faluról.

Közreműködött a Torockószentgyörgyi Szilas 
tánccsoport. bemutatták  az egyedülálló torockói nép-
viseletet. Az est végén a helyi szörpök és pálinka mel-
lett hagyományos lakodalmi ételeket, somodi kalácsot 
és „hamuzsákot” kóstolhatott a látogató.

P. J.

Torockói Falunap - 2017. augusztus 5.
Erdélyt szerető csapatunk idén is meglátogatta 

Torockót. Negyvenen keltünk útra. Kiérkezve pi-
henés helyett bowling golyót fogtunk, és egy csa-
ládi versenyt indítottunk. Másnap ellátogattunk 
Gyulafehérvárra, megismerkedtünk a várral és tör-
ténelmével. Tisztelegtünk a Hunyadiak sírja fölött, 

és volt szerencsénk látni az ágyúszóval kísért őr-
ségváltást. A csapat egy része délután egy nagyon 
vidám társasjátékot játszott, ami felejthetetlen poé-
nokkal ért véget. A napot a falunapi koncerttel zár-
tuk.

P. J.


