
FALUNAPI BEHARANGOZÓ

2018. július 28-án tartandó Falunapunkon fellép a Bon Bon 
együttes, Sihell Ferry és Henna.

Tápió vidéki festők kiállítása a Művelődési Ház nagytermében 17 
órás megnyitóval.

A rendezvény ingyenes, azonban vacsorajegy vásárolható a 
Polgármesteri Hivatalban július 1-jétől.

Részletes program a júliusi újságban lesz olvasható.
Varró István polgármester

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk 
községünk lakóit

HŐSÖK NAPI 
MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE

2018. május 27-én vasárnap 9:30 
órára a Templomkertbe

Ünnepi szentmise 8:30

Megemlékező beszédet mond:
Gálné Dömők Gyöngyi

az általános iskola történelem 
szakos tanárnője



3.2. 

Tisztelt Tápiógyörgyeiek!

Az elmúlt hetek feladatát számomra a tápiószelei, 
jászboldogházi út sürgős rendbetétele jelentette. Hely-
színen egyeztettem a Pest Megyei Közútkezelő vezető-
ivel a problémáról. Örömmel állapítottam meg, hogy az 
egyeztetés után gyorsan felmérték a tápiószelei út kátyú-
zási feladatait, ráadásul nem lábbal történő tömörítéssel, 
hanem kivágással és hengeres tömörítéssel tervezve. Az 
egyeztetésen beszámoltam arról, hogy rendben tartjuk a 
jászboldogházi utat, szemetet szedünk, kaszálunk, ugyan 
ezt tesszük az újszászi út, valamint az újszilvási út mel-
lett, mégis velünk szórakozik a közútkezelő. 

Kértem, hogy segítsék elő az újszászi út, szolnok me-
gyei szakaszának sürgős kátyúzását és padkarendezését. 
A településünkön kívüli útjaink állapota nem mutat ja-
vulást. Amíg ilyen állapotú a Nagykáta-Cegléd közötti 
311-es út, addig esély sincs arra, hogy rendeződjenek a 
4 számjegyű mellékutak. Ilyen a bennünket körülvevő 
összes út. 

Közel 7 éves bírósági tárgyalás után felmentette a 
Nagykátai Járásbíróság Jana Zoltánt a Gondozási Köz-
pont volt vezetőjét a sikkasztás vádja alól. Akik nem em-
lékeznek az ügyre, azoknak röviden vázolni szeretném. 
2010.-ben az akkori önkormányzat megalapította a Tá-
piógyörgye Lakóiért Alapítványt. Az alapítvány feladata 
az idősgondozás volt, mely szerint az otthonba bekerülő 
lakók befizetésekkel kerülnek be. A Bíróság megszün-
tette az alapítványt azzal, hogy önkormányzati feladatot 
látnak el. A befizetések visszakövetelése érdekében egy 
befizető feljelentést tett és visszakövetelte a pénzét. Ebből 
lett a bírósági eljárás, melyben felmentették Jana Zoltánt. 
Most önkormányzatunk részletekben visszafizeti a lako-
soknak a 8 millió Ft-nyi befizetéseket, akikkel egyesével 
köt majd szerződést.  

Márciusban a közmeghallgatáson meghívottként részt 
vett a Csatorna Társulat elnöke, Kovács Ferenc úr, és a 
Társulat jogi képviselője, dr. Boldizsár Balázs. A közel 4 
órás közmeghallgatásból 2 óra sajnos politikai előadássá 
fajult. Nem arról szólt, hogy mikor fejeződik be, mikor 
lehet még bekötéseket kérni, milyen könnyítést kaphat-
nak még azok, akik fizetési nehézséggel vannak, hanem 
arról ki hogyan tudja a maga politikai népszerűségét nö-
velni. A gyűlésünkön részt vett Majoros Tibor is, aki talán 
a legintenzívebben képviseli a csatornázásban megfásult 
embereket. Önkormányzatunk egyet is értett és erről ha-
tározatot fogadott el, hogy szeretnénk, ha mihamarabb 
lezárulna a csatorna projekt elszámolása, de csak a meg-
valósítás kockáztatása nélkül. 

Miért fontos ez? Mert ha lezárul a projekt, akkor elszá-
molhatunk a bankkal, és a „maradvány” összeggel elszá-
molhat majd a Társulat az önkormányzatok felé. Tápió-
györgye képviselő-testülete még nem döntött, mert nem 
akar előre „költekezni”, de ebből az összegből szeretnénk 
visszafizetni az Önkormányzat költségeit és a maradékot 
kiosztani a csatornához hozzájáruló ingatlan-tulajdono-

soknak. Ez az összeg függ attól, mennyi lesz még a befi-
zetés a még nem fizető lakosok részéről. Magánvélemé-
nyem szerint ez most 50 ezer Ft lenne, ha ma lezárulna 
a projekt. A jövő év második félévében tervezett zárás 
szerint akár ennek a duplájára is emelkedhet a visszafi-
zetendő összeg.

Az Önkormányzat megbízásából a FEHÉR Kft. végzi 
már évek óta a földutak újraépítését a településünk körül. 
Ebben az évben dolgoztak a Nagy-ér kotrásán, az újszászi 
út csapadék víz elvezetésén, a Dózsa György út- Temető 
út- Pataki János utca kotrásán. Néhány napja végeztek a 
Kisteleki út és a Szőlő út rendbetételével. A következő 
hetekben elkezdik a kátyúzást, és a mellékutak árkolását.

Czerván György országgyűlési képviselő úr biztatásá-
ra 100 millió Ft útfelújítási pályázatot adtunk be a Dózsa 
György út - Kandel Henrik út felújítására. Reméljük sike-
resek leszünk és meg tud újulni ez a 2,2 km-es útszakasz. 
Pályáztunk ezen kívül orvosi rendelő felújítására 30 mil-
lió Ft értékben, és könyvtári eszközök fejlesztésére. 

Az elmúlt hetekben nagy problémát okozott, joggal 
a lakosság körében a rendszeres csőtörésekből fakadó 
vízkorlátozás. Legutóbb a Szövetség úton tört el egy 
főnyomóvezeték, melyet csak többórás munkával tudtak 
helyreállítani. Szinte minden újságban, lakossági fóru-
mon elmondom: a kormány döntött úgy, hogy az önkor-
mányzatok alkalmatlanok a vízi közművek üzemeltetésé-
re. 5 éve elvették a tulajdonunkat, vagyis államosították, 
és az állam állapítja meg, hogy kaphatunk-e érte és ha 
igen, mennyi bérleti díjat. A helyzet rosszabb lett. Ön-
kormányzatunk sokat és sokszor pályázott, és nyert. Am-
mónia mentesítő, vastalanító, hálózat-felújítás, kútfelújí-
tások, víztározó medence felújítás, néhány dolog, amire 
költöttünk. Csak hogy évek óta semmi nem történt, és 
folytatni kellene a komoly karbantartásokat. A TRV nél-
kül felújítottuk a saját költségvetésünkből a Budai Nagy 
Antal úti és a Csokonai úti csőhálózatot. A bevétel és a 
nyereség a TRV-nél, aki pedig függ az államtól. Én ma-
gam beszélhetek, telefonálhatok, de kevés a munkás, a 
gép és a hozzáértő ember. Csak a régebbi kapcsolatokon 
keresztül jönnek gyorsabban a hiba kijavítói. 

Két dolgozó is „elhagyott” bennünket. Móricz József a 
Művelődési Ház dolgozója külföldre költözött. Kívánunk 
neki sok sikert, várjuk vissza. Jakab Sándor asztalosunk 
nyugdíjba vonult, azonban szeretnénk, ha szaktudásával 
még tovább segítené munkánkat. 

2018. július 28-án tartjuk a Falunapot. A szokásos fu-
tóverseny, és a 17 órakor kezdődő Tápió vidéki festők 
kiállítása után 19 órakor kezdődik a nyári zenés táncos 
est. A fellépők között a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósok Ze-
nekara, a BON BON együttes, és Sihell Ferry és Henna 
szórakoztatja a mulatni vágyókat. A rendezvény ingye-
nes, azonban most is van lehetőség (július 1-től) vacsora 
jegyet váltani. 

Szép nyarat kívánok Önöknek!

Varró István polgármester

Önkormányzati hírek

Tápiógyörgye község a Pest megyei 09. számú 
országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik, 
melynek székhelye Nagykáta. Az országgyűlési kép-
viselők választása alkalmával a székhelyen működik 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság.  A választással kapcsolatos jogi észrevé-
teleket ez a Bizottság bírálta el. 

A kerületben 75.605 fő választópolgárt tartanak 
nyilván, a 21 településen. Ebből a szavazáson meg-
jelent választópolgárok, továbbá borítékban beérke-
zett szavaztok száma 48.623.

Az egyéni listán 19 fő indult, a párt listán 23 
szervezet szerepelt.

 A választás eredményeként a választókerület-
ben mandátumot szerzett országgyűlési képviselő 
Czerván György 24.051 szavazattal.

A párt listán a legtöbb szavazatot a FIDESZ 
- MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZ-
TÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT kapta.

Tápiógyörgye községben 4 szavazókörben ösz-
szesen az induló választói névjegyzékben szereplők 
száma 2.625 fő volt. A szavazáson megjelentek 1462 
fő. (55,69%) Az alábbi táblázatban a településen a 
legtöbb szavazatot kapott párt listák és egyéni listák 
szerepelnek.

Választási eredmények:

szavazókörök 001 002 003 004 összesen

PÁRT LISTA

3 Demokratikus Koa 13 19 14 21 67

13 FIDESZ 155 192 183 169 699

15 JOBBIK 89 136 85 82 392

20 LMP 12 28 11 16 67

9 MSZP 19 47 29 37 132

EGYÉNI LISTA

5 Bozsik József 122 198 122 134 576

7 Majoros Tibor 38 26 42 33 139

8 Szalay Sándor 7 9 5 11 32

11 Török Zsolt 11 32 18 27 88

17 Czerván György 132 167 142 133 574

A választás lebonyolításában közreműködött:

001 szavózkör
Nagy Lászlóné Suba Erika 001 elnök
Szabó Erika 001 elnök helyettes
Velkei Ferenc 001 tag
Theisz Kitti jegyzőkönyvvezető
Boros József delegált FIDESZ-KDNP
Németh Anna delegált FIDESZ-KDNP
002 szavazókör
Baliczky Károlyné/Erzsike 002 elnök
Petrovics Józsefné 002 elnök helyettes
Petró Ferencné/Kati 002 tag
Szőke-Gál Szilvia jegyzőkönyvvezető
Fehér Henrietta delegált FIDESZ-KDNP
Hajnal János delegált FIDESZ-KDNP
003 szavazókör
Tóth Lászlóné/Marika 003 elnök
Tóth Lászlóné/Erzsike 003 tag
Boda Lászlóné 003 tag
Kun Mercédesz jegyzőkönyvvezető
Kovácsné Krajkó Borbála delegált FIDESZ-KDNP
Molnár Lászlóné delegált FIDESZ-KDNP
004 szavazókör
Megyes Sándorné 004 elnök
Szabó Attila 004 elnök helyettes
Czédulás Mihálnyé/Margó 004 tag
Klement Magdolna jegyzőkönyvvezető
Fehér Lászlóné delegált FIDESZ-KDNP
Varró József delegált FIDESZ-KDNP
Visnyei Gábor JOBBIK MAGYARORSZÁ-

GÉRT MOZGALOM

A választás során helyben működött a Helyi Vá-
lasztási Iroda, melynek tagjai: Petró Katalin, Se-
bestyén Gabriella, Kun Mercédesz, Benedek Tamás. 
A HVI munkáját segítette még: Bálint Tímea, Szőke 
László.

A részt vevők napi ellátásáról gondoskodott Kun 
Sándorné és Sándor Attiláné.

A választás mindenre kiterjedő részletes adatai 
megtekinthetők: www.valasztas.hu

Mindenkinek megköszönöm a választás lebo-
nyolításában való közreműködését. Azt, hogy a 
település vonatkozásában semmiféle jogorvoslati 
bejelentés nem érkezett a választás lebonyolításával 
kapcsolatban.

Tájékoztatás a 2018. április 08. napján megtartásra 
került Országgyűlési Képviselők választásának községi 

lebonyolításáról

Turóczi István Zoltánné jegyző, 
a Helyi Választási Iroda vezetője.



4. 5.A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja Tápiógyörgyén
Február 25. a kommunista dik-

tatúrák áldozatainak emléknapja 
Magyarországon, melyet az Or-
szággyűlés 2000. június 13-án 
elfogadott 58/2000 (VI. 16.) sz. 
határozata rendelt el. 1947-ben e 
napon, a kommunistákkal szembe-
ni bátor kiállása miatt tartóztatták 
le a megszálló szovjet hatóságok 
Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát, majd hurcol-
ták a Szovjetunióba, ahol nyolc 
évet töltött fogságban. A politikus 
emblematikus letartóztatása az 
első állomása volt annak az elter-
vezett folyamatnak, amely során a 
Kommunista Párt az ellenszegülők 
kiiktatásával a totális egypárti dik-
tatúra kiépítése felé haladt. 

2018. február 25-én vasárnap, 
a fenti évforduló alkalmából ke-
rült sor Tápiógyörgyén, a Községi 
Könyvtárban az „1956 a Tápió-vi-
déken” című film bemutatójára. A 
mű az 1956-os Emlékbizottság és 
a Közép- és Kelet-Európai Törté-
nelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által meghirde-
tett Zsigmond Vilmos pályázaton 
nyert támogatásnak köszönhetően 
készült el. A 100 perces film a Tá-
pió-vidék települései közül Far-

mos, Szentmártonkáta, Tápiógyör-
gye, Tápiószecső és Tápiószele 
1956-os történetét dolgozza föl. 
Legelső, ünnepélyes bemutatására 
2017. október 23-án Tápiószecsőn 
került sor, mely eseményről a Fa-
luújság decemberi számában ad-
tunk bővebb beszámolót.

A Tápiógyörgyén tartott ren-
dezvény díszvendégei, egyben a 
film szereplői Dr. Anka László 
PHD történész, a Veritas Törté-
netkutató Intézet munkatársa és 
Gócsáné Dr. Móró Csilla PHD tör-
ténész, a Tápiószelei Blaskovich 
Múzeum igazgatója voltak, akik 
előadásukban az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc helyi esemé-
nyeinek kutatásával kapcsolatos 

tapasztalataikról és a nevezett mű 
készítésének részleteiről nyújtot-
tak érdekes ismertetést.

A filmből levetítésre került 
a Tápiószele és Tápiógyörgye 
1956-os történetét feldolgozó két 
fejezet, melynek a szomszéd te-
lepülésről való interjúalanyai, a 
forradalom leverését követő meg-
torlások áldozatainak gyerme-
kei ifj. Fica Tibor és ifj. Pomázi 
Károly voltak, míg hazai részről 
Nagy Ernő és Tóth József egykori 
szemtanúk visszaemlékezései ele-
venedtek meg a felvételeken. A mű 
Tápiógyörgye helytörténetének ér-
tékes és különleges forrása, amely 
egyben iskolai segédanyagnak is 
készült, az általános és középfokú 
oktatás számára egyaránt haszno-
sítható, DVD példánya a Községi 
Könyvtár állományában e naptól 
megtalálható. 

A megemlékezés az 1956-os 
forradalom és szabadságharc he-
lyi eseményeinek tiszteletére, a 
Mázsaház homlokzatán 2010-ben 
elhelyezett emléktábla megko-
szorúzásával, majd a Himnusz el-
éneklésével fejeződött be.

Németh Csaba

Megemlékezés az 1956-os 
emléktáblánál

Abrudbányán emlékeztünk az 1848‒1849-es forradalom és 
szabadságharc eseményeire

A Torockó Baráti Társaság, 
Tápiógyörgye határon túli test-
vér-településeivel való barátság 
erősítése mellett, külön figyel-
met igyekszik szentelni az erdé-
lyi szórványmagyarsággal való 
kapcsolatfelvételre, melyet a sok 
helyen egyre inkább foszladozó, 
apró magyar közösségek rendsze-
res és alkalomszerű felkeresésé-
vel próbál megvalósítani. Ennek 
a célnak megfelelően látogatott 
el az egyesület ötfőnyi kirándu-
lócsoportja 2018. március 18-án 
Abrudbányára, hogy a helyi ma-
gyarokkal együtt emlékezhessen 
meg az 1848‒1849-es forradalom 
és szabadságharc eseményeire. 
Az Erdélyi-szigethegységben ta-
lálható egykori bányásztelepülés 
tömbvidéktől elzárt magyarsága a 
történelem viharainak következ-
tében napjainkra néhány tucatnyi 
nagyságúra zsugorodott össze. A 

maroknyi közösség élni akarását 
mi sem bizonyítja jobban, mint az 
általuk működtetett magyar kul-
turális egyesület, amely számos 
programja között ‒ magyar nyelv-
órák szervezése, magyar kulturá-
lis napok rendezése stb. ‒ minden 
év márciusában megemlékezik az 
egyik legnagyobb nemzeti ünne-
pünkről. A Torockó Baráti Társa-
ság tagjai nem először tettek láto-
gatást a nevezett településen, ahol 
korábban 50 fős kirándulócsoport-

tal is megfordultak már.  
A jelen megemlékezés helyszí-

ne a református parókia volt, ahol 
Ladányi Péter Sándor helyi lelki-
pásztor tartott istentiszteletet. Az 
imádságos eseményt követően a 
magyarfoglalkozásokon résztvevő 
gyermekek előadása következett, 
akik az alkalomhoz illő versek-
kel és énekekkel készültek az ün-
nepre. Ezt követően a helyszínen 
vendégeskedő szegedi zenészek 
‒ ördöngösfüzesi, gyimesi és kalo-
taszegi ‒ népdal összeállítása zár-
ta a programot, majd Koppenetz 
Lóránd egyesületi vezető köszön-
te meg a jelenlévőknek a részvé-
telt. Legvégül a Tápiógyörgyéről 
érkezett vendégek nyújtották át 
ajándékaikat, további eredményes 
munkát kívánva a helyi egyesület 
tagjainak.

Németh Csaba

Pokoltanyaiak nagy találkozója 2018. szeptember 1-jén
A Torockó Baráti Társaság kez-

deményezésével 2018. szeptem-
ber 1-én kerül megrendezésre a 
„Pokoltanyaiak nagy találkozója” 
című esemény, melynek célja a 
Tápiógyörgye közigazgatási ha-
tárában létezett 19. századi ura-
dalmi majorság, későbbi tanya-
központ múltjának megidézése, a 
térség tanyavilágában élt egykori 
lakosok összehívásával együtte-
sen. A rendezvény során fénykép, 
dokumentum és tárgyi emlékek 
kiállításával egybekötve bemuta-
tásra kerül a „Pokoltanya történe-
te” című könyv, mely 11 fejezeten 
keresztül, (Pokoltanya régmúltja, 
Megyeri Csárda és alagút, Major-
ság születik, Pokoltanyai megál-
lóhely és iparvasút, Iskola, Vallás 
és kultúra, Bolt és kocsma, A 2. 
világháború eseményei, Tsz idők 
és elmúlás, Élet a romokon, Po-
koltanyai Lovas Egyesület) 282 
oldal tartalomban, közel 200 régi 
felvétel illusztrálásával, a levéltári 

és sajtóanyag mellett, 59 család le-
jegyzett elbeszéléseivel idézi meg 
az egykor virágzó, mára csaknem 
teljesen elhalt település emléke-
it. A történelmi múlt megőrzését 
szolgálja a volt iskolaépület hom-
lokzatán elhelyezésre kerülő em-
léktábla felavatása is, mely a szer-
vezők reményei szerint a ma is élő 
egykori tanítók és volt diákok so-
kaságának jelenlétében valósulhat 

majd meg. A rendezvényt Pokol-
tanyán elfogyasztható szabadtéri 
vacsora zárja, mely kötetlen ismer-
kedési és beszélgetési lehetőséget 
nyújt a tanyaközpont és környeze-
téből elszármazottak, valamint az 
egyéb érdeklődők számára.

Az egyesület kéri, a még el 
nem ért, meg nem szólított, Po-
koltanyán vagy annak térségében 
(Békás, Rókalyuk, Megyer, Gör-
beszék, Döghát, Hantos, Tápió, 
vasúti őrházak stb) élt egykori la-
kosokat, hogy a 0630/483-45-97-
es telefonszámon (délutáni és esti 
órákban), vagy a nemeth--csaba@
freemail.hu internetes címen jelez-
zék vissza elérhetőségüket, a névre 
szóló, személyes meghívás lehető-
ségének érdekében.

A rendezvény nyilvános, mely-
re a Torockó Baráti Társaság sze-
retettel vár minden érdeklődőt.

Németh Csaba

Bozsik Mihály, Szekeres János, 
Gál József, Jankovics István, 

Kis Pál Pokoltanyán, a tornyos 
épületben működött kocsma előtt

Bemutatkozás - Gonda Adrienn
Gonda Adrienn vagyok, már-

cius elejétől a Községi Könyvtár 
és Művelődési Ház munkatársa. 
Tanulmányaimat az Eszterhá-
zy Károly Egyetem Jászberényi 
Campus informatikus könyvtá-
ros, illetve tanító szakokon vég-
zem. Feladatomnak tekintem, 
hogy Tápiógyörgyén szakszerű 
könyvtári ellátást tudjunk bizto-
sítani minden olvasó számára. 
Törekedni fogok, hogy a könyv-
tár biztosítani tudja a magyar 
és az egyetemes kultúrakincset, 

illetve, hogy a hazai és nemzet-
közi információkhoz és tudáshoz 
mindenki szabadon hozzáférhes-
sen. Fontosnak tartom az olvasó-
vá nevelést, és a rendhagyó fog-
lalkozások szervezését a helyi 
gyermekek számára. Szeretném, 
ha bőséges információt, irodal-
mat és élményt tudnánk biztosí-
tani minden érdeklődő lakosnak. 
Remélem, minden korosztály 
meg fogja találni a számára érde-
kes, értékes kulturális programot 
az intézményben.

Költészet napja
A magyar költészet napját 

Magyarországon 1964-óta Jó-
zsef Attila születésnapján, ápri-
lis 11-én ünnepeljük. Intézmé-
nyünk, a jeles nap alkalmából, 
rendhagyó irodalomórára invi-
tálta a Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény tanulóit. 

Az alsó tagozatos diákok ta-
vaszi versekkel, dalokkal, saját 
költeményeikkel emlékeztek 

meg a magyar költészet napjá-
ról. 

A felső tagozatos diákok 
könyvtárhasználati foglalkozá-
son vehettek részt, ahol többek 
között az enciklopédiák, szótá-
rak és lexikonok helyes hasz-
nálatával ismerkedhettek meg, 
illetve egy rövid irodalmi kvízt 
is kitölthettek, felmérve ezzel tu-
dásukat. 

A foglalkozásokra összesen 7 
osztály látogatott el. 

Köszönjük a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola tanítóinak, ta-
nárainak a közreműködést!

Gonda Adrienn



6. 7.
Hivatása: gyógyszerész

Ötven év a betegekért

Községünk köztiszteletnek ör-
vendő gyógyszerésze, Békeffy Pál-
né dr., vagy ahogy mindenki isme-
ri, Jolika, ebben az évben tölti 50. 
évét a betegek szolgálatában.  Sze-
mélyében olyan elhivatott, munká-
ját alázattal végző gyógyszerészt 
ismerhetünk, akinek a szaktudása, 
tanácsai, végtelen türelme és nem 
utolsó sorban kedvessége mind-
mind szakmai rátermettségét bi-
zonyítja. A kerek évforduló apro-
póján kértem meg Jolikát, hogy 
meséljen életútjáról.

Jolika, meséljen nekünk gyer-
mekkoráról, a szülői házról!

Farmoson születtem, három 
testvér közül legkisebbnek, a két 
felnőtt nővérem vigyázott és ké-
nyeztetett, míg fel nem csepered-
tem.

Házunk mögötti rét volt az ut-
cabeli gyerekek játszótere, gyer-
mekkori élményeim máig felejthe-
tetlenek.

Hol végezte tanulmányait?
Nagyon szerettem iskolába jár-

ni, szorgalmas, jó tanuló voltam, 
ez a tulajdonságom végig kísér-
te életemet munkahelyemen is. A 
nagykátai gimnáziumban kiváló 
tanáraim voltak, kedvenc tantár-
gyam a kémia volt, ez megalapoz-
ta a továbbtanulás irányát. 

Mikor döntötte el, hogy gyógy-
szerész lesz, mi inspirálta?

Még gimnazista koromban, 
mivel Farmoson nem volt gyógy-
szertár, Tápiószelére kellett járni 

gyógyszerért, az ismerősöknek, 
szomszédoknak összeírtam ami-
re szükségük volt és amíg vára-
koztam a patikában, olvasgattam 
a gyógyszeres üvegek címkéit, 
néhány nap után kívülről tudtam 
mindegyik nevét. Nagyon felkel-
tette érdeklődésem az a munka, 
ami a tejüveg mögött volt és én 
nem láthattam.

Eldöntöttem érettségi után, 
hogy a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karára fogok jelentkezni, ahova 
sikeresen felvételiztem.

Szüleimnek nagyon sokat kel-
lett dolgozni, hogy biztosítsák ta-
nulmányi költségeimet.

Az egyetemi évek csodálatosak 
voltak. Remek társaságban, nagy-
szerű tanárok előadásaiból sajátít-
hattam el mindazt a tudást, aminek 
a mai napig hasznát veszem és 
évente kötelező továbbképzéseken 
frissítem tudásom, mivel újabb és 
újabb gyógyszerek jelennek meg.

Az egyetem elvégzése után hol 
kezdte pályáját?

Az egyetem elvégzése után a 
Pest megyei Tanács Gyógyszertá-
ri Központjához kerültem. Három 
évig helyettesítettem azokat a kol-
légákat, akik betegek voltak vagy 
szabadságra mentek. Nagyon jó 
iskola volt, sok orvosnak ismertem 
meg a receptúráját, sok helyre el-
jutottam.

1968. július 1-jén hirdették meg 
Tápiógyörgyén az akkor épült új 
gyógyszertárat és mivel szerettem 
volna szüleimhez közel kerülni, 
megpályáztam. Így kerültem Tá-
piógyörgyére.

Pest megye legszebb gyógy-
szertára volt, mára már jelentősen 
leromlott kívül-belül.

Tudjuk, hogy férje, Békeffy 
Pál nyugalmazott kémia-bioló-
gia szakos tanár. Mikor, milyen  
körülmények között ismerkedtek 
meg?

Férjemet Pilisborosjenőn is-
mertem meg. Ott tanított és én oda 
kerültem helyettesíteni. Egyik nap 
nagyapja helyett ő jött a gyógysze-
rekért és a kölcsönös szimpátiának 
házasság lett a vége. Eldöntöttük, 
hogy Tápiógyörgyén telepszünk 
le. 1970-ben férjem is ide jött ta-

nítani.
Gyermekeik a saját területü-

kön sikeressé váltak. Egyikük sem 
akarta követni a szülők példáját?

Két gyermekünk született: Zita 
és Balázs. Nagyon jó tanulók vol-
tak, mindketten egyetemet végez-
tek, pályájukon sikeres vezetők 
lettek. Házasságban élnek és meg-
ajándékoztak bennünket kettő-ket-
tő gyönyörűséges unokával legna-
gyobb örömünkre.

Egyik gyermekünk sem akarta 
szülei foglalkozását követni. Lát-
ták a pálya göröngyeit, az állandó 
készenlétet, és amíg ügyelet is volt 
addig este, éjjel, hétvégeken rend-
szeresen kicsöngettek, nem volt 
egy szabad napunk.

Mindezek ellenére a szakmá-
mat nagyon szeretem, szerencsés-
nek érzem magam, amiért ezt a 
hivatást választottam, soha nem 
éreztem tehernek a betegek kiszol-
gálását, tanácsokkal való ellátását, 
örömmel töltött el, ha gyógyszer-
készítményeim hatására meg-
gyógyultak.

Hogyan érintette a gyógyszer-
tárak privatizációja? Milyen lé-
nyeges változást hozott az addigi 
gyakorlathoz képest?

A privatizációba 1996 január-
jába belecsöppentünk, nem volt 
választás. Mindent meg kellett 
tanulni, amit eddig mások végez-
tek helyettünk. Nagyon sok ad-
minisztrációval és ügyintézéssel 
járt és ez a mai napig is így van. A 
férjem is sok mindenbe beletanult 
így segítségemre volt a kezdetek-
től fogva.

Szerencsére nagyszerű kollek-
tívám van, a szerteágazó munka 
ellenére is jó a hangulat, egymást 
támogatjuk a problémák megoldá-
sában.

A privatizációt követően szeret-
tük volna megvásárolni a gyógy-
szertár épületét, az önkormányzat-
hoz írt levelünkre a mai napig nem 
érkezett válasz. Azóta a falunak 
lenne egy szép, korszerű gyógy-
szertára.

Mit mond a gyógyszerész, 
mikor érdemes gyógyszerekhez 
nyúlni?

A gyógyszergyárak ontják az 
újabb és újabb gyógyszereket, óri-

ási gyógyszerválasztékkal nehéz 
lépést tartani, sokszor csak a ne-
vük változik, a hatóanyag ugyanaz 
marad. A beteg meg ragaszkodna 
a régi megszokott gyógyszeréhez. 
Nehéz megértetni, hogy a helyet-
tesítő gyógyszerek, - melyek sok-
szor olcsóbbak is – ugyanazt a ha-
tást fejtik ki.

Divat lett, hogy a legkisebb baj-
ra is komoly hatású gyógyszereket 
szedünk. E helytelen szokással azt 
érjük el, hogy a szervezetünk ko-
molyabb betegségek esetén nem 
reagál kellően az adott gyógyszer-
re.

Ha valaki orvos helyett azon-
nal a gyógyszertárba megy, med-
dig mehet el a gyógyszerész a ta-
nácsadásban?

A gyógyszertárba sokan jönnek, 
nem minden esetben gyógyszerért, 
sokszor csak egy jó tanácsért. Nem 
csak tanáccsal, hanem vény nélkül 
kiadható gyógyszerekkel is segí-
tünk.

Szívesen segítünk a problémák 
megoldásában, pontosan tudjuk, 
mikor kell valakit orvoshoz külde-
ni. A hatáskörünket azonban nem 
léphetjük át.

Mi a véleménye a boltokban, 
benzinkutaknál is árusított gyógy-
szerekről, gyógyhatású szerekről?

Egyes boltokban, benzinkutak-
nál árusított gyógyszerek, gyógy-
hatású készítmények eredete nem 
mindig bizonyított, s gondolom a 
benzinkutas az üzemanyagról tud 
tanácsot adni, nem a gyógyszerek 

használatáról.
Kell-e küzdeni az egyre divato-

sabb öngyógyító szerek ellen?
Ma az internet világában sokan 

a különböző honlapokon szerzik be 
ismereteiket bajukra, s rendelnek 
nyakra-főre különböző készítmé-
nyeket. Ezekkel két baj van: nem 
biztos, hogy a beteg által felállított 
diagnózis helyes és a megfelelő 
hatású gyógyszert kapja, a másik 
baj, hogy annyi hamisított, bizony-
talan eredetű készítmény található, 
melyek használata veszélyes.

A háziorvos ellátás akadozása 
mennyire nehezíti meg az Önök 
helyzetét?

Két háziorvosunk már két éve 
elment. Előző évben mindig he-
tenként máshonnan jött  helyettes 
orvos. Nagyon nehéz volt alkal-
mazkodni, nem ismertük gyógy-
szerrendelésüket, mire beszerez-
tük, a másik orvos mást írt fel a 
betegnek.

Az emberek méltatlankodtak, 
sokan ellátatlanok voltak vagy 
környező falvak orvosait válasz-
tották háziorvosuknak.

Jelenleg valamennyit javult a 
helyzet, mióta Hódi dr. és Kele-
men dr. váltja egymást. Tudom, 
nagyon leterheltek, több helyen is 
dolgoznak, tőlük nem lehet többet 
elvárni.

A megoldás az lenne, ha az ön-
kormányzat meghirdetné a házior-
vosi állást, s jönne orvos fő állás-
ban és itt élne a faluban.

A helyzetünket súlyosbítot-

ta az is, hogy a Szociális Ott-
hon gyógyszerellátását elvették 
tőlünk (annak ellenére, hogy a 
régi fenntartó és igazgatók ma-
ximálisan meg voltak elégedve 
munkánkkal), mivel a környék 
szociális otthonait összevonták, a 
vezetést átszervezték.

Az új vezetés – ígérete ellenére 
– úgy döntött, hogy a gyógyszerek 
100 km-ről hozva közelebb van-
nak, mint mi helyben.

Mi volt az elmúlt 50 év leg-
szebb és legnehezebb időszaka?

A legnehezebb időszak a mos-
tani, hogy pályafutásom vége felé 
olyan dolgok történtek, amelyről 
nem tehetünk és nem tudunk vál-
toztatni.

Legszebb éveimnek nevezném 
amíg gyerekeink velünk voltak, 
együtt lehettünk, fiatalok voltunk.

Most pedig az unokák adják az 
örömet, ha velem lehetnek, főz-
hetem, süthetem a kedvenceiket, 
mert a mama főztje, süteménye a 
legjobb.

A Tápiógyörgyén eltöltött 50 
év alatt a munkám is sok örömet 
adott, jó érzés beteg embereken 
segíteni. Minden nap más volt, de 
minden nap szép volt velük.

Köszönöm a beszélgetést, sok 
sikert kívánok a további munkás-
ságához, leljen sok örömöt a csa-
ládjában! 

Az interjút készítette:
Szabó Erika

Hyppolit a lakáj
Április 28-án a Hyppolit a lakáj 

című zenés előadás bemutatására került 
sor a Községi Könyvtár és Művelődési 
Ház színháztermében. 

A Jászapáti Színjátszó Kör 1999-
ben alakult amatőr művészeti csoport. 
Tagjai főiskolai tanulók, dolgozók, 
nyugdíjasok, akik az alkotási folyamat 
eredményét közönség előtt is szívesen 
bemutatják. Céljuk nem a megélhetésü-
ket szolgáló jövedelemszerzés, hanem a 
szórakoztatás. Legszívesebben operet-
teket (Csárdás királynő), musicaleket 
(My Fair Lady, Hegedűs a háztetőn) 
és daljátékokat (János Vitéz) állítanak 
színpadra. 

Vezetőjük – a Déryné-díjjal jutal-
mazott – Kökény Gábor, aki az előadás 
során Schneider Mátyás karakterét for-

málta meg. 
A humorral átszőtt, remek színpadi 

alakításokat a nézők vastapssal jutal-
mazták a produkció végén.

Gratulálunk a Jászapáti Színjátszó 
Kör művészeinek, és további sok sikert 
kívánunk!

Gonda Adrienn



8. 9.Akire büszkék vagyunk - interjú Németh Csabával

Sokat hallottunk már arról, hogy 
milyen nagyszerű munkát végez kö-
zösségünk helytörténetének felku-
tatásában. Azt gondoljuk, hogy egy 
közösség életében nagyon fontos az, 
hogy megismerje gyökereit, múltját 
és ezt a tudást továbbadja utódainak.

Kérjük, néhány szóval mutatkoz-
zon be, meséljen gyermekkoráról, 
középiskolai tanulmányiról!

1975-ben születtem Nagykátán, 
de Tápógyörgyén élek születésemtől 
kezdve. Az óvodát és általános isko-
lát is itt végeztem.  Középiskolában 
földmérő-térképésznek tanultam. 
Teljesen más szakot végeztem, mint 
ami mostani munkám. 

Miért döntött úgy, hogy tanár 
lesz? Melyik főiskolán, milyen sza-
kon tanult?

Földmérő-térképész szakon ta-
nultam, ez egy reálterület. Mivel egy 
humán ember vagyok, nem szeretem 
a számolást, és nem is az erősségem, 
ezért végeztem el az egri főiskolán a 
négyéves tanári szakot, majd ugyan-
ott az egyetemi kiegészítőt, később 
pedig Szegeden közoktatás szerve-
zői szakirányú szakvizsgát tettem.

Hogy telt ez az időszak? Van-e 
olyan élmény, amit megosztana ve-
lünk?

Ez a rendszerváltás utáni időszak-
ban volt. Sok olyan tudást kaptam, 
főleg az egri tanáraimtól, amit mi ak-
koriban nem tudhattunk. Igazából ott 
tanultam meg a történelmet. Főleg a 
20. század történelme érdekelt.

Mi történt főiskola után? Hová 
került? Jelenleg hol dolgozik?

Nehezen ment az elhelyezkedés, 
mert akkoriban, a 2000-es évek kö-
zepén, túljelentkezés volt a tanári 
szakmában. Némi keresgélés után 
Farmoson, az általános iskolában si-
került munkahelyet találni, ahol az-
óta is dolgozom.

Mit tart fontosnak tanárként át-
adni a gyerekeknek?

Nekem történelemtanárként el-

sősorban az a dolgom, hogy meg-
szerettessem a történelmet a gye-
rekekkel, másodsorban az, hogy a 
magyar kultúrát, a hazaszeretetet, és 
magyarságtudatot neveljem beléjük. 
Harmadsorban pedig az a dolgom, 
hogy a helyismeretet, honismeretet 
is megszerettessem velük. Emiatt 
járjuk a Farmos környéki tanyavilá-
got, temetőket, templomokat. Vala-
mint elhagyott iskolákat látogatunk 
meg.

Milyen indíttatásból kezdett el 
Tápiógyörgye helytörténetével fog-
lalkozni?

Azért, mert minden szakma 
olyan, hogy egy idő után belefásu-
lunk, emiatt úgy döntöttem, hogy a 
szürke hétköznapokat úgy dobom 
fel, hogy a területemen belül keresek 
egy kutatási irányt, ami engem fog-
lalkoztat és esetleg a gyerekeket is 
bele lehet vonni. Így amikor az em-
ber hazaér kb. 2-kor az iskolából, ak-
kor belevetheti magát a történelem-
be, csak egy másik szeletébe, amit 
jobban kiemel és részletez. Például: 
Tápiógyörgye helytörténete.

Honnan szerzi forrásait? Meny-
nyi időt tölt ezek kikeresésével? 

A források nagyon változatosak. 
Először el kell menni a levéltárakba. 
Sok fajta levéltár működik Magyar-
országon. Én a Pesti levéltárba. az 
Országos levéltárba, a MÁV történe-
ti irattárba, a Hadtörténeti levéltárba 
és az Állambiztonsági irattárba szok-
tam járni. Sokszor el kell menni az 
Országos Széchenyi könyvtárba is, 
vagy például sok mindent megkér-
dezek az idős korosztálytól.

Ön ezt minek tekinti: hobbinak 
vagy munkának?

Ha szépen akarok fogalmazni, 
akkor hivatásnak nevezném. Mert ez 
sokszor fárasztó, és van, hogy reggel 
ötkor felkelek, és munka előtt javí-
tom a helyesírását az irományom-
nak. Hobbinak is nevezhetném olyan 
szempontból, hogy jól érzi magát az 
ember vendégségben, mikor kimegy 
a tanyavilágba és lefényképezi azt. 
Ez minden egyben. Munka, hobbi, 
hivatás. De ezért nem fizetnek, és ez 
talán a legfontosabb.

Tudjuk, hogy több könyve meg-
jelent. Mesélne nekünk ezekről? 
Melyikre a legbüszkébb?

Szám szerint 4 darab jelent meg: 
a Farmosi tűzoltóság története, aztán 
a Tápiógyörgyei Levente Egyesület 

története, majd Az elveszett zászló 
nyomában és az utolsó: Tápiógyör-
gye az első világháború nyomában 
Balázs Vendel háborús naplója nyo-
mán. Most pedig Pokoltanya törté-
netének kutatása zajlik. Szakmailag 
talán az utóbbi az, ami miatt a leg-
mélyebb levéltári kutatás történt, 
mert ebben van a legtöbb adat, lexi-
kális kincs. De nem lehet rangsorolni 
őket.

Mi az, amit a jövőben minden-
képpen szeretne elérni?

Jelenleg is zajlik a Pokoltanya tör-
ténete című könyv megírása. Ez egy 
fontos dolog, hiszen ez a tanyavilág 
30-40 éve nem létezik, vagy csak 
foltokban található meg. Itt is csak 
az utolsó emberek élnek, akiket el 
lehet érni. Ha ők nem lennének, sok-
kal nehezebb lenne kutatni. Eddig 57 
családhoz mentem el és egy család-
nál kb. 2-3 órát töltöttem. Plusz le-
véltárak, sajtóanyag és ezeket még 
meg kell írni, összerendezni. Aztán 
kijavítani a mondatszerkezeteket. 
Ezt kell most befejezni, mert szept-
ember első napján be kell mutatni.

Nagyon zsúfoltnak tűnnek a 
mindennapjai. Jut idő a kikapcso-
lódásra?

Természetesen nekem is kell időt 
szakítani a kikapcsolódásra, hiszen 
az ember hamar belebetegedhet a 
túlzott munkába. Kell egy kis sportot 
is belevinni a mindennapokba, vala-
mint a családommal és kislányom-
mal is kell foglalkozni. 

És akkor még egy kérdés: Mit 
gondolna a gyerekkori önmaga a 
mostani életéről? Büszke lenne rá?

Hát nagyon remélem. A kisko-
ri énem nagyon szórakozott egyén 
volt. Talán középiskolában voltak 
olyan gondolataim hogy, mi lenne 
ha. Remélem, hogy a kiskori vágya-
im is beteljesülnek.

Köszönjük szépen, hogy elfogadta 
meghívásunkat!

Csapat neve: Györgyei lányok 
Iskola neve: Kazinczy Ferenc Ál-

talános Iskola
Székhelye: 2767 Tápiógyörgye, 

Szent István tér 7. 
Csapat tagjai és felkészítőjük 
Tanár neve: Varró Gáborné 
• Molnár Sarolta 
• Schmidt Dzsenifer
• Szász Réka 

Nagymegyeri barátaink

2018. április 4-én hajnalban in-
dult Felvidékről egy Nagymegyeri 
diákcsoport kísérő tanáraikkal. 
Amikor Magyarországra értek, 
megnézték a Bicskei csatát, és 
hatalmas élményekkel keltek új-
ból útra, hogy elérjenek hozzánk, 
Tapiógyörgyére. 

Este 8 óra körül érkeztek meg a 

strandra, ahol lepakolták a bőrönd-
jeiket, majd átsétáltak a tűzoltószer-
tárba, ahol Németh Csaba bácsi va-
csorával várta őket. Itt a diákoknak 
lehetőségük nyílt megismerkedni 
néhány györgyei tanulóval, mert a 
felsőbb osztályokból páran kimen-
tek beszélgetni hozzájuk. Vacsora 
után, 11 órakor már elvileg lám-
paoltás lett volna, de voltak olyan 
szobák ahol hajnalig tartottak a be-
szélgetések.

Másnap reggel, a nyolcadik osz-
tályosok a DÖK napon megszer-
vezett játékokat újból működésbe 
hozták, és a tegnap kialakult új 
barátságokat figyelembe véve ki-
sebb csapatokat hoztak létre. Ez-

után Csaba bácsival egy kis sétát 
tettek, és közben rengeteg érdekes 
dolgot mesélt a falu egyes pontja-
in, a Nagymegyeri és Tápiógyör-
gyei barátság múltjairól.  Majd 
lovaskocsival végigutaztak a falun, 
hogy még jobban megismerjék test-
vérvárosuk eldugottabb zugait is.   

Sajnos lassan elérkezett a búcsú 
ideje. Délután 4 óra fele mindenki 
könnyes búcsút vett a kirándulás 
során megismert új barátaitól és el-
indultak haza. 

Köszönjük Németh Csaba bá-
csinak és a Torockó Baráti Társaság 
tagjainak valamint Tápiógyörgye 
község önkormányzatának támoga-
tó segítségét.

Ohnsorge Nóra 
8. osztály

2018. március 26-ára hirdettük 
meg térségünkben hagyományos 
szövegértési versenyünket. 

A verseny szervezői- Szabó Eri-
ka, Vágány Antalné és jómagam már 
januárban kezdtük a feladatok előké-
szítését, feldolgozását.

Ebben a tanévben Mándy Iván: 
Csutak és a szürke ló című műve és 
Mándy Iván munkássága köré építet-
tük a verseny anyagát,hiszen ebben 
az évben lenne Mándy Iván 100 éves.

Végül 11 iskolából 13 csapat mér-
te össze tudását. 

A teljesség igényével:
Jászberény, Jászboldogháza, 

Mende, Albertirsa, Jászjákóhal-
ma, Pusztamonostor, Tápióbicske, 
Jászfelsőszentgyörgy, Kóka, Jász-

szentandrás  és természetesen Tá-
piógyörgye képviseltette magát a 
megmérettetésen.

A szövegértési  feladatok,rejtvé
nyek,szólásmagyarázatok, puzzle 
feladatok,  betűszintézis,másfél óra 
koncentrált odafigyelést igényelt a 
csapatokban dolgozó alsós tanulók-
tól.

A verseny után kézműves foglal-
kozáson a közelgő húsvéti ünnepre 
készülhettek nyuszi figurával,tojás 
díszítéssel. 

Uzsonnára pizza,üdítő várta őket.
A verseny eredménye: 
1. Tápiógyörgye – Nagy Liliána 

Zita, Juhász Bálint, Megyes Boglár-
ka, Togyela Vivien

2. Jászjákóhalma – Forgács Bá-

lint, Katona Tímea, Nagy Vivien, 
Torszin Gréta

3. Albertirsa – Mátékovics Áron, 
Murár Máté, Koncsik Bence, Progli 
Dóra

Minden csapatnak és felkészítő 
tanítóiknak gratulálunk!

Köszönjük kollégáink segítő 
munkáját,s támogatóinknak a hozzá-
járulást a verseny sikeres lebonyolí-
tásához!                             Pintér Irén

Térségi szövegértési verseny iskolánkban

A Föld napja – április 22. – al-
kalmából világszerte különböző 
rendezvényeket tartanak, melyek 
célja, hogy felhívják a figyelmet 
a Föld természeti értékeinek meg-
óvására. Ezt a napot közel 175 
országban tartják meg, Magyaror-
szág 1990-ben csatlakozott ehhez 
az eseményhez.

 28 éve már, hogy hazánkban is 
különböző figyelem felhívó ese-
ményeket szerveznek ezen a na-
pon.

Az iskola vállalkozó-kedvű ta-
nulói április 20.-án, pénteken az 

első órában egy élőkép meg-

alkotásában vettek részt. A máso-
dik órában az alsó tagozatos tanu-
lók megtudhatták, hogy mivel is 
foglalkozik egy természetvédelmi 
őr. Ezúton köszönjük Vidra Tamás 
segítségét, aktív részvételét.

A szervezők

Föld napja az iskolánkban Reál-akció sikere
Lassan 10 éve támogatja már a Reál 

Élelmiszeripari Zrt. az általános iskolás 
gyerekeket. Pályázatukon a Reál termé-
kekről kivágott forgalmazói címkék ösz-
szegyűjtésével lehet részt venni. Ebben a 
tanévben is 25 millió forintot osztottak szét 
a beküldött címkék arányában. Az elnyert 
összeget osztálykirándulásokra és más, a 
gyermekek részére szervezett programok-
ra lehet felhasználni. Osztályaink az idén is 
szorgosan gyűjtötték a feliratokat a szülők 
segítségével. Ennek köszönhetően összesen 
92.598 db címkét küldtünk be, és összesen 
1.087.738 Ft-ot nyertünk vele. (A részletes 
eredmények megtekinthetők a www.real.
hu oldalon). Köszönetet mondunk minden 
szülőnek, segítőnek, aki hozzájárult akci-
ónkhoz. Egyúttal arra bíztatunk mindenkit, 
hogy ne hagyja abba a gyűjtést, hiszen vár-
hatóan újra kiírják az akciót idén szeptem-
berben is.                 Menkóné Kácsor Ilona



11.10. Búcsúbeszéd Györgyey Illés György temetésén
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! 

Kedves Györgyey Család! Kedves 
gyászoló barátok, ismerősök, tisztelők!

 
Amikor az embernek búcsúbeszé-

det kell mondania, nekrológot kell ír-
nia mindig belső feszültséggel, lelkiis-
meret furdalással tudja gondolataiból 
összeállítania mondandóját. mert akar-
va-akaratlanul felötlik az a gondolat: 
Vajon mindennek így kellett-e történ-
nie? Megtettem-e mindent lelkiisme-
retem szerint annak érekében, hogy 
ne csak emlékekben kelljen Györgyey 
Gyuritól búcsúzni. Nyugodt lelkiis-
merettel mondhatom, hogy a hamvait 
körül állók nyugodt szívvel gyújthat-
ják meg az emlékezés mécseseit, mert 
egyrészt hálát adhatunk a Mindenható-
nak azért a kilencven esztendőért, ami 
számára adatott, másrészt ezt a kilenc 
évtizedet olyan körülmények között 
élte, ami kevés embernek adatik meg. 

Itt elsősorban arról a nagy szere-
tetről kell megemlékeznem, amivel a 
hamvait körülállók őt részesítették s 
természetesen itt elsősorban a család 
közvetlen tagjainak kell köszönetet 
mondanom, azért a gondoskodásért, 
amellyel Gyurkát támogatták abban, 
hogy Zsuzsi halála utáni magányában 
az általa megszokott, kialakított napi 
ritmusban, megszokott rendben tud-
ta a szürke hétköznapokat, ünnepeket 
megélni, átélni.  Nem volt gond az ét-
kezéssel, ruházkodással, az öregséggel 
járó gondok, problémák megoldásá-
val, mert kialakult körülötte egy olyan 
minden helyzetben érdeklődő, gon-
doskodó rokoni, baráti gárda, amely 
biztosítékot jelentett számára. Nem 
volt magányos, mert egyrészt Ő volt a 
világon szétszóródott Györgyey család 
tagjainak biztosan elérhető központ-
ja. Szívesen fogadott mindenkit, aki a 
Családdal valami úton, módon rokon-
ságban, volz. Szállást, anyagi támo-

gatást biztosított mindenki számára, 
akik az ősökhöz kapcsolódtak, és most 
a világ valamelyik sarkából próbálják 
felidézni, megkeresni az eltelt eszten-
dők megpróbáltatásainak helyszíneit, 
eseményeit, történéseit.

Ezekben az órákban, percekben, 
amikor elbúcsúzunk tőled itt a kerepesi 
temető ravatalozójában hálából meg-
szólalhatnak Amerikában, Angliában, 
Dél-Amerikában, Újzélandon a rokoni 
kis szívcsengők és égő mécsesek apró 
lángjai jelenthetik a hálát, köszönetet 
az Andrássy úti ügyeletért, megérté-
sért, jóságért.  A kilencven esztendő el-
lenére szellemileg teljesen egészséges, 
érdeklődő, vitatkozó és fiatalos ma-
radt, - fizikailag maradt annyi életerő, 
vitalitás, hogy a szükséges naprakész 
tájékozottsághoz szükséges újságokat, 
folyóiratokat, könyveket személyesen 
megvásárolja. 

Egyik ottlétemkor említettem neki, 
hogy Zsuzsi györgyei kiállításának ren-
dezője, katalógusának szerkesztője Bu-
zás Kálmán Ráth lépcső tudásközpont 
címen galériát nyitott Budán a Clark 
Ádám téren. Kíváncsi volt rá, elment és 
az eddigi kapcsolatok alapján egy kiál-
lítást hoztak össze Zsuzsi kerámiáiból, 
ahol Zsuzsi emlékének megidézése 
mellett akarva-akaratlanul visszanyúl-
tak arra a történelmi időszakra, amikor 
a Kassa-oderbergi vasútvonal építésé-
nek javadalmaiból Györgyeyék földet 
vásároltak Tápiógyörgyén, Tápiósze-
lén, Farmoson és megépült Györgyén 
a kastély, 1933-ban a kiskastély, ahol 
földbirtokosok lettek és ahol évszáza-
don át kötődtek ehhez a földhöz, ehhez 
a tájhoz, e táj népéhez. Úgy voltak föld-
birtokosok, nyaranként  a falu lakosai, 
hogy intellektuális adottságaikat, ér-
deklődésüket soha nem adták fel, az 
Andrássy út 107-ben is meg a 46-ban 
is olyan légkör uralkodott, ahol az iro-
dalomnak, zenének, képzőművészet-

nek, iparművészetnek, a világban való 
tájékozódásnak  elsődlegesen megha-
tározó szerepe volt, ez töltötte ki életük  
mindennapjait és ezt örökölte a három 
Györgyey lány, a két fiú és  az unokák, 
a család tagjai, ez volt a család vezér-
motívuma, ezért voltak a ház barátai: 
egyetemi tanárok, zeneszerzők, festő-
művészek, történészek, iparművészek, 
újságírók, régészek, tudósok.  

Gyuri  jóságosságára, becsületes-
ségére, nagyvonalúságára szabadjon 
három kis történetet ideidéznem: Köz-
tudott, hogy Györgyeyiék nagyon jó 
viszonyban voltak Goldbergerékkek, 
Weismannfrédékkel, hisz a Zeneakadé-
miával átellenben felépült Lajos udvar 
pincéjében kezdte birodalmát megala-
pozni egyszerű kis konzerves dobozok 
gyártásával-.Az egyik Goldberger lány 
azt kérte Gyuritól, hogy egy nagyon 
szép íróasztalt valami úton-módon 
juttassa el Párizsi lakásukba. Gyuri 
heteken át tisztította, javította a bútort, 
ami egyébként Goldbergeréké volt és 
nagy utánjárással sikerült az íróasztalt 
rendeltetési helyére juttatnia. A másik 
talán inkább nagyvonalúságát jellemzi, 
hogy tudniilik Feri lányának, Marinak a 
Deák-téri templomi esküvője alkalmá-
ból a megmaradt családi ékszer egyik 
legértékesebb darabját adományoz-
ta. Jóságát, háláját mi sem bizonyítja 
jobban annál, hogy annak a Hospice 
intézetnek, amely Zsuzsit ápolta, min-
den esztendőben komoly anyagi támo-
gatást nyújtott. Hálás volt, szeretetre 
méltó volt, nem volt benne semmiféle 
kicsinyesség, nem volt egy skrupolízis 
alak. Számomra egy Thomas Mann re-
gényből kilépett alak volt fizikailag is 
szellemileg is. Így őrzöm meg emléke-
imben, európai gondolat következetes 
híveként, a polgári humanizmus elkö-
telezett harcosaként, jóságos, mindenre 
figyelő kedves barátként.

Bihari József

A Föld Napja egy olyan ünnep, 
ami mellett nem mehetünk el szót-
lanul.

Igen sokféle tevékenységgel 
készültünk az óvodában erre a 
napra. Bevontuk a szülőket, hogy 
készítsenek PET palackból hasz-
nos tárgyakat, játékokat, ezeket 
ki is állítottuk az óvoda aulájába. 
Az óvodánkban megszerveztük 
az „egy gyermek egy palánta ak-
ciót”, amikor is minden gyermek 
szebbnél szebb virágokat hozott, 
és közösen ültettük el az óvoda vi-
rágoskertjébe. Köszönjük a szülők 
segítségét, hogy „virág-adomá-
nyaikkal” szebbé tették környeze-
tünket és az ültetésben segédkező 
Hugyi Pál kertésznek a munkáját.

 A Föld Napján játékokkal vár-
tuk a gyerekeket, melyek észrevét-
lenül tanítják meg őket, a környe-
zetük tiszteletben tartására. Célunk 
a hosszú távú eredményeket elérni, 
olyan nemzedéket nevelni, aki sze-
reti és tiszteli környezetét. Játékos 
programokat választottunk azért, 
mert a tanulásnak ezt a módját 

minden gyerek élvezi, és így pozi-
tív élményként marad meg benne 
a Föld napja, és így az ott szerzett 
tapasztalatok is.

Gondoskodtunk arról, hogy 
sok-sok szabadtéri programban 
legyen részük, ahol sokat mozog-
hattak. Környezethez kapcsoló-
dó játékos testnevelést tartottunk, 
amiben minden gyermek szívesen 
részt vett.

 Bemutattuk nekik képekben 
milyen szép a földünk és meny-
nyire fontos, hogy megvédjük a 
föld értékeit. Kiemelten hívtuk fel 
a figyelmet a szelektív hulladék-
gyűjtésre és a műanyag újrahasz-
nosításra. Az egyik játék is arról 
szólt, hogy az elszórt hulladékot 
szét kellett válogatniuk, mind-
egyiket a megfelelő színű kukába 
kellett elhelyezni. Lehetőségük 
volt, kavicsot díszíteni, kupakok-
ból különböző fejlesztő játékokat 
készítettünk nekik, ill. különböző 
formákat, ábrákat (háza, fa, vi-
rág, autó) rakhattak ki belőlük. A 
homokozóban homokvárat épít-

hettek, ásványvizes üvegekből ké-
szített tekével játszhattak, (ezt kü-
lönösen élvezték a gyerekek). 

A gyerekek egész napos önfe-
ledt öröme azt bizonyította, hogy 
elértük kitűzött céljainkat, és olyan 
élményt sikerült a gyerekeknek 
adni, hogy talán majd felnőttként 
is óvják Földünket.

 „Ez a Föld az otthonunk, ez a Föld 
ahol lakunk, 

Az élethez tőle mindent megkapunk, 
Múltunk és jövőnk őrzője a Föld

Hát őrizzük meg egymásnak életek 
között.”

Mészárosné Német Andrea
óvodapedagógus

Föld napja az óvodában

Április 11-e a Költészet napja. 
Ebben a nevelési évben április 10-
én óvodánkban is megemlékeztünk 
erről a napról. A gyermekek napo-
kon keresztül lelkesen készültek, 
hogy ezen a délelőttön előadjanak 
egy általuk megtanult verset, amit 
tetszés szerint illusztrálhattak, élet-
re kelthettek. A legkisebbek egy 
megzenésített verset választottak 
Weöres Sándortól, amit énekelve 
adtak elő. A kiscsoport Osváth Er-
zsébet versét szavalta. A kis- kö-

zépső csoport Zelk Zoltán Tavaszi 
dal című versét választotta, amihez 
közös munkával nagyon szép il-
lusztrációt készítettek. A középső 
csoport a színekről alkotott verset 
szavalt Szilágyi Domonkostól. A 
gyerekek ehhez külön illusztráci-
ókat is készítettek, annak alapján, 
hogy kinek mi a vers mondaniva-
lója. A nagy-középső csoport Móra 
Ferenc Fecskehívogató című ver-
sét szavalta el, míg a nagycsoport 
egy mókás gyermekverssel káp-

ráztatta el a kis közönséget. Ezen a 
napon még több lehetőséget terem-
tettünk arra, hogy a költészetet egy 
kicsit közelebb hozzuk az óvodás 
korú gyermekekhez. Ehhez szépen 
megszerkesztett videóval meg-
hallgattuk és néztük Petőfi Sándor 
Arany Lacinak című versének egy 
részletét, majd a délelőttöt Weöres 
Sándor: A Tündér című megzené-
sített vers megtekintésével zártuk, 
vagy ahogyan többen is ismerik: 
Bóbita.

Siroki Lászlóné, óvodapedagógus

Költészet napja az óvodában

Március 28-án volt a hagyo-
mányos DÖK-nap iskolánkban. A 
programot az eddigiektől eltérően 
nem egymással versenyezve, ha-
nem egymással karöltve a két vá-
lasztott diákigazgatónk, Ohnsorge 
Nóra és Kamuti Kende vezényel-
ték le a 8. osztályból. Iskolánk ta-
nulói és tanáraink (egy csapatot 
ők is indítottak) egyaránt nagyon 
élvezték a színes és érdekes fel-
adatokat a csapatverseny során 
pl.: tánc, szájjalfestés, horgászat, 
kincskeresés, kerékpár ügyességi 
verseny, kerékgurítás, lakatkulcs-

keresés, stb. Az első két órában pe-
dig a nyolcadikosok által irányított 
tanítási órákon vehettek részt a di-
ákok. A program végén még közö-
sen énekeltünk is, ami méltó befe-
jezése volt a jó hangulatú napnak. 
Gratulálunk a diákigazgatóknak és 
a nyolcadikosoknak is!

DÖK-nap
Varga Tamás matematika  ver-

senyen indult: Somogyi Kinga, 
Ohnsorge Nóra, Dömők Gréta és 
Kamuti Kende.         Középdöntőbe 
jutott: Dömők Gréta 

Zrínyi Ilona matematika ver-
senyen indult: Ohnsorge Nóra és 
Dömők Gréta 

Freundschaft Videowettbewerb 
középiskolásoknak meghírdetett 
nemzetközi versenyen 14. helye-
zett lett Ohnsorge Nóra 

Verseghy Ferenc Gimnázium 
által meghírdetett: Búvárkodj a bi-
ológiában országos versenyen 5. 
helyezett lett Ohnsorge Nóra

8. osztályos tanulók 
versenyeredményei:

Az idei tanévben a hetedikes 
osztályomból három lánnyal be-
neveztünk a Lakitelki Népfőiskola 
által szervezett, az Országgyűlés 
és Hungarikum Bizottság által tá-
mogatott „Kárpát –medence kin-
csei” című vetélkedőre. Az első 
körben ötven kérdésből álló fel-

adatlapot kellett megoldani a 
Hungarikumok gyűjteménye 

témában. A második fordulóban 
három feladatot kaptak a gyerekek. 
Most az egész Kárpát-medence 
magyar nemzeti értékeiről szóltak 
a kérdések, valamint választaniuk 
kellett a településen egy olyan em-
bert, akire a csapat tagjai büszkék. 
Fontos volt, hogy a kiválasztott 
személy elméleti vagy gyakorla-
ti tudás birtokában legyen. Ezzel 
a személlyel kellett egy interjút 
készíteniük. A lányok választása 
Németh Csabára esett. A harma-

dik feladat egy Települési érték 
–totó elkészítése volt. Sajnos 600 
csapat vett részt ezen a versenyen, 
a csapatunk nem jutott be az elő-
döntőbe. A lányok nagyon sokat 
dolgoztak, lelkesek voltak, ezért 
gondoltam, megosztom a falubeli-
ekkel a munkájukat. 

Gratulálok nekik!

Varró Gáborné
osztályfőnök

„Kárpát –medence 
kincsei”
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A zeneiskolában a második 
félév nagyon mozgalmasnak és 
eredményesnek bizonyult. Szinte 
minden hónapban volt egy- egy 
megmérettetés, lehetőség, hogy a 
gyerekek megmutassák tehetségü-
ket, tudásukat.

2018. február 21-én került 
megrendezésre a III. Regionális 
Blockflöte Verseny , Tápiószent-
mártonban. Az első korcsoportban, 
ahol 14 diák mutatta meg a tudását 
két györgyei növendék kiemelke-
dően teljesített.

A kitartó és szorgalmas munka 
igazán szép eredményt hozott, a 
szakmailag elismert zsűri ezüst és 
bronz diplomával értékelte a pro-
dukciónkat.

Fekete Fanni - felkészítő tanár 
és zongorakísèrő

Györgyei zeneiskolás nyerte 
meg a Megyei Furulyaversenyt !

2018. március 9-én (pénteken) 
Gyöngyösön mérhették össze tu-
dásukat a Heves és Szolnok me-
gyei Zeneiskolások. Berki Illés, 

aki még csak 6 éves és nagyon 
tehetséges elnyerte az első helye-
zést a szakmailag elismert zsűritől. 
Testvére Maja, pedig Dicséretben 
részesült. 

Tanáruk Fekete Fanni Eredmé-
nyes Felkészítő Tanári Díjat ka-
pott. 

Köszönjük szépen a támogatást! 
„Zeneiskolásnak lenni jó!” 
2018. április 24. - Cegléd 
Regionális Kamarazenei Feszti-

vál és Verseny 
A verseny célja: lehetőséget 

biztosítani a zenetanulás egyik ma-
gasabb formája, - az együttmuzsi-
kálás – színpadi bemutatására. A 
tápiógyörgyei zeneiskolából 3 cso-
port is elindulhatott, ugyanabban a 
korcsoportban. 

Kiss Bálint tanár úr növendé-
kei: Mózes Boglárka (klarinét) 
,Togyela Adrienn (fuvola) és Varga 
Natália (fuvola) kamara csoportja: 
Dicséretben részesült

Kulcsárné Dudellai Katalin ta-
nárnő csoportja: Dömők Gréta 
(trombita), Szász Réka (trombita), 
Lakatos Laura Olívia (trombita) és 

Ohnsorge Beáta Liza (trombita): 
Dicséretben részesült

Fekete Fanni tanárnő növen-
dékei: Megyes Bianka (klarinét), 
Szűcs Jázmin Rebeka (klarinét) és 
Németh Gréta Vivien (klarinét): 
Nívódíjban részesült

Gratulálok mindenkinek! 
Fekete Fanni

Zeneiskolás hírek 

“Otthoni munka! 
Különböző ter-

mékek összeállí-
tása, egyebek: 
06-90-603-905 
(audiopress.
iwk.hu 635Ft/

min, 0612228397, 
06204963980)“

Tápió Tüzép Tápiógyörgye Táncsics 62.
Nyár

Betonoszlop pénztárca barát áron: 1400,- Ft/db, betonáru, járdalap, térkő 
Sóder 6500,- Ft/m3        Leier, lábazati zsalukő, oszlopzsalukő

Térháló 4700,- Ft/db.   Dróháló, szeg, csavar, tiplik.  Purhab, micropol, 
1800 Ft/l   zsákos beton: 950,- Ft,     0-10-es beltéri glett: 2540,- Ft,              

6-30-as glett 1800,- Ft,
Váci cement raklapos mennyiségben már 940,- Ft/zsák

Csemperagasztó: 1050,- Ft, Bel-és kültéri festék, alapozók, tapadóhíd, 
folyékony fólia.

Komplett szigetelésrendszer már 1480,- Ft-tól. Hőszigetelje velünk házát!
Egyénre szabott ajánlatokkal várjuk! A nemesvakolatot, festékeket hely-

ben keverjük!
Kerti murva 8700,- Ft/m3, Beton kerti szegély 1m-es: 700,- Ft,

Minőségi műkő kémény fedlapok már 4700,- Ft-tól,
kisméretű tégla 100,- Ft,     NF30-as Leier falazótégla: 346,- Ft
Temetőkő, kulé kavics, sóder, homok minden mennyiségben!

Fuvarozás,bontás, sitt kihordás, darus és billenős autóval bérmunka.

tapiotravel.hu
T.: 06-20-6132093

2018. május 28. (hétfő), 2018. május 31. (csütörtök)
08.00 és 17.00 óra között

a Községi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében
Minden könyv 150 forintos áron vásárolható

T AVA S Z I  K Ö N Y V V Á S Á R
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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

Faluújság hirdetési 
árak és megjelenési  

időpontok!
A hirdetési áraink a következők:

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

1/16 oldal: 1.500 Ft

Megjelenési időpontok:
március 15-ére, nemzeti

ünnepünkre,

május utolsó vasárnapjára, Hősök 
napjára,

július utolsó szombatjára,
Falunapra,

október 23-ára,
megemlékezésünkre,

december végére,
Karácsonyi hangversenyre
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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.

2017/18-as szezonban három 
csapatot indítottunk. 1. számú 
csapatunk a Közép Magyaror-
szági Régió NBIII-as osztályá-
ban játssza meccseit, a Pest Me-
gyei I-osztály „B” csoportjában 
2. számú csapatunk küzd, a „C” 
csoportban pedig a TASK III 
név alatt küzdenek játékosaink. 
Az újévben, immár a bajnoksá-
gok tavaszi fordulóiban kettes és 
hármas csapatunk a biztos benn-
maradást tűzte ki célul, NB III-
ban pedig a középmezőny eleje 
is összejöhet. Mindent megte-
szünk, hogy a további fordulók 
során elérjük céljainkat, és to-
vábbra is meghatározó csapatai 
lehessünk aktuális bajnoksága-
inknak. Minden csoportban jó 
kapcsolatokat ápolunk ellenfele-
inkkel. Színvonalas, jó mérkőzé-
seket játszunk hétről hétre. Részt 
vettünk 2017 augusztusában az 
Újszász Kupán, ahol csapataink 
szépen szerepeltek, de sajnos 
egyik kulcsjátékosunk sérülést 
szenvedett, így nehezebb az 
egységek felállását ütőképesre 
összesakkozni, de eddig sike-
rült áthidalni az akadályokat.  A 
csapatainkban továbbra sincs fi-
zetett játékos. Mindenkit a sport 
szeretete hajt. Minden játéko-
sunknak a fejlődésük érdekében 
megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű, „éles” játéklehetőséget 
tudunk biztosítani. Heti három 

edzéssel próbáljuk biztosítani 
a megfelelő felkészültséget. Az 
edzéseink hétfőn, csütörtökön 
és szombaton vannak este 7 órá-
tól este 10 óráig. Az edzéseink 
továbbra is nyilvánosak. Bárkit 
szívesen várunk. Az idei évben 
is több amatőr érdeklődő járt 
ezekre rendszeresen, akiknek 
asztalt, hálót, labdát, ütőt tud-
tunk biztosítani 

2017. december 28-án szeret-
tük volna megrendezni immár 
13. alkalommal a nagy sikerű 
Éjszakai Asztalitenisz Verse-
nyünket. Sajnos önhibánkon kí-
vül ez idén nem sikerült. Amint 
a korábbi években, úgy most is 
nagy volt az érdeklődés, és az or-
szág minden tájáról jöttek volna 
Tápiógyörgyére a sport szerel-
mesei. Reméljük jövőre sikerül 
megrendeznünk, habár egy-egy 
kimaradó év hatalmas károkat 
tud okozni, mert versenyből sok 
van, és ha valaki elpártol egy 
másik versenyre, akkor nehezen 
lehet visszacsábítani. 

2018. április 29-én Amatőr 
Asztalitenisz versenyt rendez-
tünk. A nevezők szép szám-
ban gyűltek össze, és több ver-
senyszámban is bizonyíthattak. 
Egész nap jó hangulatban, szín-
vonalas meccseknek lehettünk a 
szemtanúi. 

A kategóriák helyezettjei és 
győztesei:

Amatőr Női Egyéni: I. Mo-
hácsi Sára, II. Varró Vivien III. 
Leitner Ildikó, Muraközi Sán-
dorné

Amatőr Férfi Egyéni: I. Stei-
ner Géza, II. Bálint Attila, III. 
Csontos Viktor, Szűcs László 
(Sikár)

Megye „C” Összevont: I. 
Steiner Géza, II. Lovas Gábor, 
III. Galvács András, Szűcs Lász-
ló (Sikár) 

Nyílt Páros: I. Baliczky And-
rás – Vágó Péter, II. Némedi 
Zalán – Ferenczi Zoltán III. Dr. 
Sági László – Vass Imre, Győr 
Róbert – Csajbók Tibor

Igyekszünk minden évben te-
vékenyen részt venni a falu éle-
tében. 2017-ben is igyekeztünk 
minden nagyobb rendezvényen 
képviseltetni magunkat. Május 
1-re amatőr és gyermek versenyt 
rendeztünk, és főzőcsapatot is 
indítottunk. Részt vettünk a hor-
gász és halászléfőző versenyen. 
Amikor pedig társadalmi mun-
ka lett meghirdetve, a csapatunk 
minden alkalommal erőteljes 
létszámban jelent meg, és igye-
kezett kivenni a részét a munká-
ból. 2018. április 30-án és május 
1-jén részt vettünk a Községi 
Civil Szervezetek Napján amin a 
csapatversenyt egy igen jó kedé-
lyű összetartó csapattal sikerült 
megnyernünk. 

2017-es évben a 2016. évi fel-
ajánlott személyi jövedelemadó 
1%-ából 139.131 Ft-ot kaptunk, 
amit sportszerekre és felszerelé-
sekre költöttünk.

Köszönjük minden kedves 
felajánlónak, hogy támogatta 
egyesületünket. Várjuk további-
akban is felajánlásaikat. 

Név:TASK
Adószám: 18677375-1-13

Mohácsi Bence

A Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sportklub hírei


