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Helytörténet

Iskolai hírek

Óvodai hírek

Egyesületi hírek

Ide írták

FALUNAP
július 28.

- Pokoltanya története - recenzió

- Előszó Pokoltanya történetéhez

- Esterházy János sírjánál tiszteleg-
tünk

- Tanévzáró beszéd

- Dr. Patkós Veronika kitüntetése 
alkalmából

- Közlekedési nap

- Helyszíni foglalkozás

- Gulyaterelő futóverseny

- TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ 
ALAPÍTVÁNY és a Spuritusz Futó-
klub 2018 tavasz-nyári beszámolója

- Pataki Márton élt 67 évet

- Bemutatkozik Szőke László me-
zőőr

- 9:00 Gulyaterelő futóverseny

- 17:00 Tápiómenti festők kiállítása

- 19:00 Kóka Néptáncegyüttes és a 
Suttyomba Zenekar

- 20:00 Tápiógyörgyei Ifjúsági Fú-
vószenekar

- 21:00 BON BON együttes

- 22:00 Henna és Sihell Ferry

- 23:00 Tűzijáték

- 23:30 Utcabál hajnalig, zenél: 
Megyes László



3.2. 

Kedves Újságolvasó!

Az elmúlt 2 hónap mozgalmas időszakot jelen-
tett az Önkormányzat életében. Természetesen most 
is a csatorna játszotta a főszerepet. Egyrészt hónap-
ról hónapra nehezíti meg életünket, fejlesztéseinket, 
az egész gazdálkodást a csatorna megvalósításhoz, a 
Víziközmű Társulat által felvett hitelhez kapcsolódó 
kamat fizetése. A másik az a káosz, melyet az elmúlt 
hetekben kézhez vett levél jelentett. A Társulat ugyanis 
nem tudja, hogy ki mennyit fizetett a Fundamentához, 
így mindenkit arra szólítottak fel, hogy haladéktalanul 
fizessen meg 285.000.- Ft-ot. Majd néhány nap után 
jött az üzenet, hogy tekintse tárgytalannak mindenki 
ezt a levelet. A következmény: rendbontás a nagykátai 
Társulat irodájában, üvegtörés, rendőrségi fellépés és 
nem mellesleg, legalább 10 milliós posta költség kifi-
zetése feleslegesen. 

Önkormányzatunk döntött a Tápiógyörgye Lakó-
iért Alapítványba befizetett összege visszafizetése 
ügyében. Minden érintett féllel megkötöttük a rész-
letfizetési megállapodást, így terveink szerint 2018. 
júliusától 8 havi részletben fizetjük vissza az adomá-
nyokat. 

Képviselő-testületünk elhivatott a település útjai-
nak védelme, a csatorna károk helyreállítása érdeké-
ben. Évek óta komoly összegeket költünk az útjaink 
padkájának rendbetételére. Eddig az időpontig az 
alattyáni Fehér Kft. az alábbi munkákat végezte el 
2018-ban, melyért nettó 8.128.000.- Ft-ot fizettünk:

- Szőlő út külterületi része, Kisteleki út külterületi 
helyszínei

- Homok hordás a külterületi utakra, régi „sitt” le-
rakó tereprendezése

- Dózsa György út - Temető út - Pataki út csapa-
dékvíz elvezető nagy árok tisztítás

- Fakanál gyár terület rendezése, betonoszlopok ki-
szedése, betontuskó vésés

Folyamatban van a Rákóczi út, Táncsics út, Béke 
út, Katona József út, Rét út padkázása, kőzúzalék te-
rítése, a továbbiakban - még ebben az évben - szeret-
nénk néhány utcát elkészíteni.

Javaslatot szeretnék tenni a Képviselő-testületnek 
a piaci rend megváltoztatására. A jövőben ne lehes-
sen szinte a Pszichiátriai Otthon kapujába települni, 
legalább 20 méterrel távolabb kerüljenek az árusok. 
Nagy mennyiségű szemetet hagynak ott, melynek az 
eltakarítását és elszállítását a beszedett helypénz nem 
tartalmazza, ezért a piaci helypénzt emelni szükséges. 
Vannak a közelben olyan lakók is, akik előszeretet-
tel hordják ki a kommunális szemetüket a piacra, őket 
figyelni fogjuk és bírságolási javaslattal fogok élni a 
Jegyző felé.

Az Önkormányzat az elnyert új traktor beszerzé-
sét megkezdi a következő napokban. 50 % támoga-
tást előlegként biztosít az Államkincstár, így közel 13 
millió Ft értékű újabb gépet tudunk beszerezi. A másik 
2 traktorunkat el kívánjuk adni. Hasonlóan egy pótko-
csit is nyertünk, így egy régi pótkocsitól is megválunk 

majd. Ha a Képviselő-testület dönt, akkor a település 
honlapján olvasható lesz majd a kiírás.

Képviselő-testületi ülésen már több alkalommal 
foglalkoztunk és helyszíni szemlét is tartottunk a Po-
koltanyai „tornyos” épülettel kapcsolatban. Németh 
Csaba képviselő úr tett arra javaslatot, hogy a ma-
gánkézben lévő ingatlan megmentésében vállaljon 
szerepet az Önkormányzat. A Képviselő-testület után 
megtekintette Fehér Gábor építészmérnök is, aki ja-
vaslattal fog élni egy ideiglenes tető építésével kap-
csolatban. Az épület megmentése falunk építészeti ér-
tékeinek megmentése szempontjából is fontos. Ha ezt 
nem tesszük meg, úgy járhatunk, mint a Zsidó temp-
lom, a vízi malom, vagy a kis vasút elbontásával, el-
tűnnek értékeink. Nehezíti a dolgunkat, hogy egy ma-
gánkézben lévő ingatlanról van szó, ahol a tulajdonos 
együttműködése is szükséges az érték mentés miatt.

Az előző újságban már jelezetem, hogy beadtuk 
pályázatunkat, Czerván György országgyűlési kép-
viselő úr biztatására egy 100 millió Ft-os útfelújítás-
ra. Ez a teljes Dózsa György út - Kandel Henrik út 
rendbetételét jelenti. Az előkészítésre 4 millió Ft-ot 
költöttünk (terv dokumentáció, geodéziai felmérés). 
Reméljük sikeresek leszünk a pályázattal és meg tud 
újulni ez a 2,2 km-es útszakasz. Ha nem, kidobtunk 
jó néhány millió Ft-ot, melyet hasznosabb dolgokra 
is költhettünk volna. Bízzunk Képviselő Úr további 
támogatásában.

Az elmúlt hetekben nagy problémát okozott – jog-
gal – a lakosság körében a rendszeres csőtörésekből 
fakadó vízkorlátozás. Legutóbb a Vörösmarty, a Deák 
Ferenc, a Dózsa György úton tört el vezeték, melyet 
csak fél napos munkákkal tudtak helyreállítani. A 
képviselő-testület ülésén személyesen hallgattuk meg 
Kocza Imrét, a terület főmérnökét, milyen intézkedé-
seket kívánnak hozni a következő hetekben a javítá-
sok elhúzódása és nem a teljes település lezárása érde-
kében. Főmérnök úr elmondta, hogy a település utcáin 
lévő tolózárakat helyreállítják, így egy-egy hiba mi-
att, csak néhány utcában kell korlátozást bevezetni. A 
Képviselő-testület ezután szavazott a TRV Zrt. 2017. 
évi szakmai tevékenysége valamint pénzügyi beszá-
molójáról, melyet nem fogadott el.

2018. július 28-án tartjuk a Falunapot. A szokásos 
futóverseny és a 17 órakor kezdődő Tápió-vidéki fes-
tők kiállítása után 19 órakor kezdődik a nyári zenés, 
táncos est. A fellépők között a Kókai népi táncegyüt-
tes, a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósok zenekara, a BON-
BON együttes, valamint Sihell Fery és Henna szóra-
koztatja a mulatni vágyókat. A rendezvény ingyenes, 
azonban most is van lehetőség (július 1-től) vacsora és 
egyben ülőhely (Marha pörkölt nokedlival és egy üdí-
tő, ásványvíz vagy sör) jegyet váltani, a Polgármesteri 
Hivatalban 1.500,-Ft-ért.

További szép nyarat kívánok Önöknek!

Varró István polgármester

Önkormányzati hírek

Meghívó 

A Torockó Baráti Társaság tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a
2018. szeptember 1-jén (szombaton) tartandó

 „Pokoltanyaiak nagy találkozója” 
című rendezvényre 

Program:
14.00 Fénykép és dokumentumkiállítással egybekötött könyvbemutató

(Németh Csaba: „Pokoltanya története” című kötet) Tápiógyörgyén, a Művelődési Házban
17.00 Emléktábla avatás Pokoltanyán, a régi iskolaépület homlokzatán

18.00 Szabadtéri vacsora Pokoltanyán

A rendezvény nyilvános. 
A rendező egyesület szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. 

Gróf Esterházy János sírjánál tisztelegtünk
2018. május 19‒21. között a 

Torockó Baráti Táraság 50 fős ki-
rándulócsoportja a Felvidékre láto-
gatott. A kirándulás célja a Csema-
dok Nagymegyeri Szervezetével 
való baráti kapcsolatápolás, vala-
mint a felvidéki magyarság törté-
nelmével való behatóbb ismerke-
dés volt. A csoport a három napos 
hétvége során Nagymegyer mellett 
Dévénybe, Pozsonyba, Körmöc-
bányára és Alsóbodokra, valamint 
a hazaút során Pannonhalmára lá-
togatott el. A dévényi vár megmá-
szása, a pozsonyi és körmöcbányai 
városnéző séta, valamint a pan-
nonhalmi apátság megtekintése 
mellett, az Alsóbodokon található 
Esterházy Zarándokközpont felke-
resése nyújtott a kirándulók szá-
mára különleges ismereteket. Az 
utóbbi helyszín a Nyitra környéki 
Zoboraljára esik, amely régió a 
mai etnikai határtól némileg észa-
kabbra, nyelvszigetként különül 
el a többségi társadalom által la-
kott településektől. A mára erősen 
szórványosodott térség számára 
különleges megtartó erővel bír, a 
2017-ben felszentelt, nemzeti za-
rándokhely szerepét betöltő Szent 
Kereszt Felmagasztalása Kápol-
na, ahol a kommunista diktatúra 
évei alatt meghurcolt, 1957-ben a 
csehországi Mirov börtönében el-

hunyt, Csehországban és Szlová-
kiában mai napig nem rehabilitált, 
felvidéki magyar mártír politikus 
hamvait elhelyezték. A park bejá-
ratánál található fogadó épületben 
Esterházy János Emlékmúzeum 
működik, amely mellől az áldo-
zat szenvedéstörténetét magába 
foglaló keresztúton lehet feljutni 
a domb tetején kialakított sírhoz. 
A kirándulók a kiállítás megtekin-
tését követően, a szervező egye-
sület alapszabályában lefektetett 
szellemiséghez hűen, a Himnusz 
eléneklése mellett helyezték el ko-
szorújukat a sírhely bejáratánál. A 

csoport vezetői külön hangsúlyoz-
ták, hogy a Torockó Baráti Társa-
ság tagjai nem először tették tisz-
teletüket a mártír politikus emléke 
előtt, hiszen a Rákóczi Szövetség 
által Budapesten, a Szép utcában 
évente megrendezésre kerülő Es-
terházy megemlékezésnek már 
több alkalommal is résztvevői vol-
tak, illetve 2017-ben Tápiógyör-
gye felvidéki testvértelepülésén, a 
Csemadok Nagymegyeri Szerve-
zete által kezdeményezett emlék-
tábla avatáson is jelen voltak. 

Németh Csaba

A Torockó Baráti Társaság kirándulócsoportja Alsóbodokon, a Szent 
Kereszt Felmagasztalása Kápolna előtt



4. 5.Pokoltanya története - recenzió
Hála telt szívvel és őszinte tisz-

telettel  köszönöm meg a györgyei 
helytörténeti írás kiemelkedő-
en szorgalmas írójának azt a 283 
oldalas monográfiáját, amelyet 
2018. szeptember elsején mutat-
nak be Tápiógyörgyén: „Pokol-
tanya története” címmel. Óriási 
munkát végzett a szerző, hisz két 
éves szorgalmas kutató munká-
val, fáradozással, jegyzeteléssel 
sikerült egy komplex, történelmi-
ségében tárgyilagos opuszt letenni 
a helytörténeti irodalom asztalára. 
Számomra is megejtően értékes ez 
a munka, mert minden előzmény 
nélküli, kevés forrással, néhány 
írásos anyaggal kellett ezt a köny-
vet megírnia, összehoznia. Maga 
a téma, Tápiógyörgye község egy 
nagy határrésze fekvésénél, föld-
rajzi helyzeténél, birtokviszonyai-
val és főleg nevének megoldhatat-
lan feloldásával minden időkben 
felkeltette egy-két györgyei pat-
rióta érdeklődését, néhány ide 
vetődött újságíró ambicióját, de 
miután látták, hogy ez megoldha-
tatlan feladat, abbamaradt minden, 
néhány éppen akkor érdekes tör-
ténet megírásán kívül nem történt 
semmi. Pedig a hely geológiai vi-
szonyai, fekvése, vasúti megálló-
ja, talajösszetétele, tanyarendsze-
rének változatossága, gazdáinak 
emberi jellemvonásai, Györgye és 
Pokoltanya mindig minden idők-
ben szimbiózisban élt, törődtek 
egymással, segítették egymást, vi-
szonozták az egymásnak megtett 

szolgáltatást, tisztelték egymást és 
amiben rendelkezésre tudtak lenni, 
készségesen álltak rendelkezésre. 
Értékelték a pokoltanyai megálló, 
állomás jelentőségét, fontosságát 
és főleg az kiemelendő, hogy az 
anyagiak mellett minden esetben 
gondoltak a szellemi gyarapo-
dásra, annak a rendelkezésre álló 
lehetőség határain belüli biztosí-
tására. A pokoliak kedvesek, há-
lásak voltak minden időkben és 
igyekeztek mindenben ugyanazt 
megtenni, amit a györgyeiek ta-
lán könnyebben megcsináltak a 
villany segítségével. Büszkék vol-
tunk gazdag vadállományára és jó 
szívvel konstatáltuk azt a felbuz-
dulást, amikor látva ezt a harmo-
nikus egymást segítő készséget, 
sokan költöztek a tanyavilágba 
és konfliktus mentesen tudták ott 
kialakítani mindennapi életüket. 
Értelmiségiek jól érezték magukat 
és a tanítók évtizedeket töltöttek el 
nyugalomban, megértésben, meg-
értő segítséggel. A gazdasági szak-

emberek is jól érezték magukat és 
békességben, megértésben tudták 
a mindennapi munkájukat végez-
ni. Egyetlen nagy gondot jelentett 
télen az átázott fekete agyag, ho-
mok, ennek ellenére Dr. Németh 
Jenő községi orvos autója mindig 
eljutott rendeltetési helyére és a 
bábaasszonyt sikerült akkora oda 
juttatni, amikorra még nem volt 
késő. Prónay, Bencsik, Györgyey, 
Báró Kohner is, Léderer Bernát is 
jó szándékkal maradnak meg nem-
zedékek emlékezetében, az irattá-
rak dobozaiban és azt a kitaposott 
gyalogutat, amelyet a györgyei 
szegény parasztasszonyok lábai 
tapostak ki a Fáradt-tanyára az 
ebédet víve párjuknak, - benőtte 
a fű, beszántotta a traktor. A vadá-
szat fáradalmai után elfogyasztott 
kávé ízét még mindig érzem szám-
ban, mert jókedvünk volt, szere-
tettel láttak bennünket és jószívvel 
gondolok azokra az időkre, mert 
fiatalok voltunk és otthon éreztük 
magunkat. Ez a bemutatásra váró 
monográfia meg ilyen érzéseket, 
érzelmeket kelt mindenkiben, aki-
nek életében volt alkalma valami 
úton-módon Pokoltanyával kap-
csolatba kerülnie, nem beszélve 
azokról, akik éltek is ott. Most 
mindez megőrződik a szép szoba 
polcán, a pokoltanyai családok ol-
vasnivalói között.

„Habent sua fata libelli - Min-
den könyvnek meg van a sorsa”.

Bihari József

Szent mise után a pokoltanyai 
kápolna oltáránál

Előszó Pokoltanya történetéhez
Pokoltanya Tápiógyörgye köz-

ségben, a belterülettől 3 km távol-
ságban, délkeleti irányban található 
egykori uradalmi majorság, volt ta-
nyaközpont. Határa szántóföldi ter-
melésre kiválóan alkalmas, gazdag 
tartalmú feketeföld, néhol szikes 
gyepfoltokkal tarkítva. Környeze-
tében lévő természetes vízfolyás az 
Illike mellékág, amely a Tápióból 
kiágazva délről kerüli meg a köz-
ség belterületét, s inkább időszakos 
jelleggel szállít medrében vizet. A 
térségben jól megfigyelhetők a se-
kély holtmedrek és a hozzájuk csat-
lakozó árterek, amelyek a táj egy-
kori sokszínűségére utalnak. 

A helység közlekedés szempont-
jából viszonylag könnyen megkö-
zelíthető. Tőle északra húzódik az 
1883-ban megépült Budapest‒Új-
szász‒Szolnok vasútvonal, amely 
mentén 1979-ig megállóhely bizto-
sította a környék teher- és utasfor-
galmát. Napjainkban a Tápiógyör-
gye–Újszász műúthoz kapcsolódó 
leágazás az egyetlen elérhetőségi 
lehetőség.

Pokoltanya nevének eredete a 
múlt homályába veszik. Egyesek a 
környéket jellemző feneketlen sár 
miatt nevezték pokolian sáros hely-
nek. Mások a közelben állt Megye-
ri Csárdához fűződő, 19. századbeli 
betyárvilág emlékeire utaló törté-
neteket veszik alapul, míg a száj-
hagyomány legrégebbi elemei a tö-
rökkor pusztításaira vezetik vissza 
az érdeklődő olvasót. 

A térség gazdag régészeti lelő-
helyekben. Több emberkéz emelte 
halom is tanúskodik a honfogla-
lást megelőző idők népeinek tar-
tós megtelepedéséről. A közelben 
található a Sós út, amely a közép-
kor évszázadaiban fontos kereske-
delmi útvonala volt az országnak. 
Az Árpád-kortól egészen a török 
hódoltság végéig Megyer néven 
templommal rendelkező falu állt a 
környéken, amely a korabeli tér-
képek ábrázolásain is rendszeresen 
feltűnik. E táj a 17. század végére 
elnéptelenedett, és csak a 19. szá-
zad közepétől kezdett ismét lakók-
kal megtelni. Pokoltanya majort is 
ebben az időben alakították meg. A 
birtok tulajdonosa a Bencsik család 
volt, akitől az 1860-as években a 
Táfler (későbbi nevén Györgyey) 

család vásárolta meg. Az ő ke-
zük alatt épült ki igazán a ma-

jorság, számos fejlesztés köszönhe-
tő nekik. 1892-ben uradalmi iskolát 
nyitottak az itt élő cselédek gyer-
mekei számára, majd ugyanebben 
az évben keskeny nyomtávú lóvon-
tatású gazdasági vasutat építettek 
ki a birtoktest távolabbi részei és a 
főpályán lévő megállóhely között. 
1920-ban, a családfő Györgyey Il-
lés halálát követően megkezdődött 
a birtok felaprózódása. A követ-
kező évtizedekben Kohner Adolf 
budapesti bankár, majd Léderer 
Bernát lett a majorsági központ tu-
lajdonosa. A birtoktestek eladása, 
majd az állami földrendezéseknek 
köszönhetően lassan benépesült a 
környék. Pokoltanya mellett Békás, 
Nagymegyer, Görbeszék, Rókás, 
Döghát, Hantos nevű határrésze-
ken virágzó tanyavilág épült ki. A 
síneken túli, attól északra elhelyez-
kedő területet a környék állandó 
vízfolyásáról Tápiónak nevezték 
el, amely közigazgatási értelemben 
Jászberényhez tartozott, de az ott 
élők mégis több szállal kötődtek 
Pokoltanyához, ahová boltba men-
tek, vagy éppen a gyermekeik több-
sége iskolába járt. A 2. világháborút 
követő földosztás újabb lendületet 
adott a külterületi lakosság növe-
kedésének, amely folyamat nem 
sokkal később a szocialista állam 
termelőszövetkezeti gazdálkodásra 
épülő mezőgazdasági politikájának 
köszönhetően tört meg. A földma-
gántulajdont megszüntető kollekti-
vizálás a tanyavilág elmúlását hoz-
ta magával, amelynek végső lökést 
a pártvezetés részéről beígért villa-
mosítás elmaradása adta meg. Az 
egykor oly népes és virágzó tanya-
központ néhány év alatt az enyé-
szet útjára lépett. Az 1960-as évek-
ben megkezdődött az elvándorlás. 
Előbb a perspektíva nélkül maradt 
fiatalok, majd a magukra hagyott 

idősebb generáció tagjai is az elköl-
tözés mellett döntöttek. A környék 
valamikor több száz főre tehető la-
kosságából napjainkra mindössze-
sen három család maradt.

E kötet Pokoltanya történetét 
kívánja a kezdetektől napjainkig 
feldolgozni, tizenkét fejezetre bont-
va annak tartalmát. A gyűjtőmunka 
alapját a levéltári és sajtóanyag ku-
tatások jelentik, amelyet a Magyar 
Nemzeti Levéltár  Pest Megyei Le-
véltára, a MÁV Történeti Irattár, 
valamint az Országos Széchényi 
Könyvtár archívumában végez-
tem el. A felhasznált szakirodalom 
tekintetében leginkább a térség 
helytörténeti emlékeit feldolgozó 
művekre, szociológiai jellegű táj-
leírásokra, interjúsorozatra támasz-
kodtam. A könyv különleges értéke 
a személyes adatközlők által nyúj-
tott visszaemlékezések sokasága. 
A gyűjtés során 60, Pokoltanyán 
és környékén élt családdal sikerült 
interjút készítenem, akik a lejegy-
zett történetek mellett nagyszámú 
fénykép és dokumentum átadásá-
val segítették a téma tartalmi és il-
lusztrációs anyagának gyarapítását. 
Jelentős közreműködésükért, a ta-
lálkozások során nyújtott szívélyes 
vendégszeretetükért e sorok köze-
pette is szeretnék köszönetet mon-
dani. Bízom benne, hogy maradan-
dó örömet szerezhetek számukra 
családtörténeti emlékeik megjelen-
tetésével.

A mű kiadását a Tápiógyörgyei 
Torockó Baráti Társaság civil szer-
vezet vállalta magára. Köszönet a 
tagságnak az odaadó támogatásá-
ért, amivel nem első alkalommal 
segítette a község helytörténeti em-
lékeit feldolgozó könyvek elkészí-
tését. Külön hála Anka Lászlónak a 
lektori teendőkben, Bihari József-
nek a szakmai tanácsadásban, Füle 
Zsuzsannának a korrektori javítás-
ban, Ladányi Józsefnek a részletek 
pontosításában, Móricz Józsefnek a 
képszerkesztésben, Velkei Ferenc-
nek a tájbejárás során végzett mun-
kájáért. Mellettük köszönet illeti 
meg azokat a külső támogatókat, 
akik egyéb módon pártfogolták e 
kezdeményezés valóra váltását.  

Tápiógyörgyén, 2018. június 
16-án.

Németh Csaba

Dunay Róza tanítványaival az 
1930-as években a pokoltanyai 

iskola udvarán

Volt egyszer egy tanyavilág,
Elszórt házak, kertben virág.
Bárhol is élsz, messze, távol,
őseidnek ez a jászol.

Amerre lépsz, ezer emlék,
szíved érzi: nem vagy vendég.
Ismerős a vidék, e táj; 
eljöttél, hogy hazatalálj.

Vályog tanyák, gémeskutak,
dinnyeföldek, dűlőutak;
szegényeknek a szorgalom, 
bárónak az uradalom!

Léderer a vidék ura,
övé volt a szép kúria;

hajdan módos birodalom,
falai közt vigadalom.

Kis kápolna állt mellette,
oltárán az Úr keresztje.
Vasárnapi misén régen
imát mondtak feketében.

Só úton járt szegény vándor,
nem bántotta Rózsa Sándor.
A legenda úgy tartotta
gazdagokat fosztogatta!

Lovas betyár, környék réme,
kereskedők ellensége;
akik gyorsan elhajtottak,
legyen vége a Pokolnak!

Kint a tanyán minden megvolt:
öreg kocsma és vegyesbolt;
kutyavasút, tejes kocsi, 
népiskola, színházasdi.

Szikes földek, szikkadt mezők, 
nyájat, gulyát terelgetők;
akácerdők s kőkeresztek, 
elhullt lovak a ’kútba’ vesztek.

Büszke népek, ápolt tanyák;
kérges kezek, dolgos gazdák.
Itt élt egykor Édesanyám,
szülőföldjén, Pokoltanyán. 

Ősi földön, Pokoltanyán - Vágány József (Budapest, 2018) 



6. 7.
Tanévzáró gondolatok

Harry Lorayne szerint „Egy gödör 
ásását leszámítva, kevés dolog van, 
amit rögtön legfelül lehet kezdeni”. 
Tenni, küzdeni kell a céljainkért, csak a 
befektetett munka hozza meg gyümöl-
csét.

A 180 tanítási napra visszatekintve 
úgy értékelem, ismét magunk mögött 
hagytunk egy nagyon munkás évet, a 
sok feladat, rendezvény, tanítás-tanu-
lási folyamat ismét örömmel és elége-
dettséggel töltheti el szívünket, ebben a 
tanévben is mindent megtettünk azért, 
hogy fejlődjünk, eredményekhez jus-
sunk.

Kölcsey Ferenc azt mondja „Fon-
told meg jól, mit kezdesz; válaszd meg 
az eszközöket okosságod szerint; mun-
kálj fáradhatatlanul; s ha mindent, amit 
erőd s körülményed enged, megtettél: 
nem vádolhatod magadat, bár a kime-
netel óhajtásodnak meg nem felel is. ”          

A bizonyítványosztás jó alkalom 
arra, hogy mindenki egyénileg is át-
gondolja, hogy megtett – e minden tőle 
telhetőt a tanév során.

Kedves Búcsúzó Diákok !
Az általános iskolai tanulmányok 

befejezése sok év munkájának lezárá-
sát jelenti. Az érdemjegyekben összeg-
ződik szorgalmatok, lényeglátásotok, 
céltudatosságotok, de felelősségetek is. 
Az érdemjegyek megmutatják, hogy 
mennyire vettétek komolyan a tanulást, 
a felkészülést, és ezen keresztül milyen 
módon tudtok elszámolni az elért ered-
ménnyel szüleiteknek azzal a sok-sok 
felétek irányuló figyelemmel, áldozat-
vállalással, szeretettel, ami végigkísért 
benneteket általános iskolai tanulmá-
nyaitok során. Alapvetően nem szület-
nek csodák, csak a vártnál némiképp 
jobb, vagy kevésbé jó eredmények. 
Az, aki komolyan veszi a felkészülést, 
az pozitív élményként éli meg az isko-
laváltást is. Gratulálok még egyszer, 
és kívánom, hogy a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolában átélt tapasztalatok 
segítsenek benneteket a jövőben azzal, 
hogy korrigálva esetleges tévedéseite-
ket sikeresen vegyétek az előttetek álló 
akadályokat. Köszönjük az együtt töl-
tött, időnként nehéz, de visszatekintve 
mindenképpen szép napokat.

Kedves Vendégeink
Nagy reményekkel, bizakodással 

vártuk ezt a 10 hónapot, amely roham-
léptekkel száguldott el velünk. Vissza-
tekintve elmondhatjuk, hogy mozgal-
mas, izgalmas, munkával teli tanévet 
zárunk a mai napon. Az eddigi hagyo-
mányainkat megtartottuk, volt akadály-
verseny, farsangi mulatság, DÖK nap, 

gyermeknap, nyílt nap, bolondballagás, 
bankett, de az idei év újításokat is ho-
zott. Megrendeztük a pályaorientációs 
napunkat, melyen minden évfolyam a 
maga módján részt tudott venni. Be-
vezettük a Kréta E-napló rendszerét, 
melynek próbaidőszaka után, a követ-
kező tanévben a teljes és naprakész 
felhasználás következik. Ehhez az in-
formatikai háttér megvan, hiszen min-
den kollégánk kapott felhasználásra 
laptopot a fenntartótól. Most már csak 
abban kell bíznunk, hogy az internet 
szolgáltató is lépést fog tudni tartani a 
fejlődéssel.

Nemzetközi kapcsolataink is meg-
maradtak, bővültek és szeretnénk to-
vábbra is ápolni. Ebben a tanévben is 
több testvértelepüléssel volt progra-
munk: Ilonka Zoltán szervezésében 
a nemzetközi barátság kupán vettünk 
részt Csehországban, és Torockót is 
meglátogattuk a Határtalanul nyertes 
pályázatának keretében. Nagymegyeri 
testvériskolánkat vendégül láttuk a ta-
vasz folyamán és érdekes programok-
kal fogadtuk őket. Szeretnénk ezeket a 
programokat, a következő években is 
megtartani, tovább gyarapítani. 

Szép összegeket kapott néhány ki-
vétellel minden osztályunk a Reál osz-
tálykassza pályázatából. Országosan 
is igen előkelő helyen végzett néhány 
tanulócsoportunk és azt gondolom 
beszélőek az adatok, amikor azt mon-
dom, hogy a Magyarország egész te-
rületén kiosztott 25 millió forintból a 
mi iskolánk tanulói több, mint 1 millió 
forintot nyertek. Így lehet és így kell a 
szemétből pénzt keresni! Tudomásunk 
szerint ez az akció a következő évben 
is folytatódni fog. És akkor még nem 
beszéltem a papírgyűjtésből szerzett 
forintokról. Szeretném, ha a következő 
években ez a tendencia csak nőne. A 
pályázatok sorát gyarapítja az Erzsébet 
programban való részvételünk. Négy 
pályázatot adtunk be, ebből 3 nyert. 
Két osztályunk egy 3 napos balatoni ki-
ránduláson vehetett részt szinte teljesen 
ingyen májusban, és az elkövetkező két 
hétben iskolánk ad otthont 2 napközis 
Erzsébet tábornak, melyek programok-
ban gazdag élményeket biztosít közel 
100 diáknak.

A rengeteg program és esemény 
mellett azért tanultunk, tanítottunk is. 
Mi sem jelzi ezt jobban, mint a kitűnő 
és jeles eredmények igen szép száma, 
a kimagasló versenyeredmények so-
kasága. Iskolánkat ebben a tanévben a 
következő tanulók képviselték sikerrel 
megyei és országos tanulmányi verse-
nyeken:

Varga Tamás matematika verseny: 
Dömők Gréta középdöntőig jutott, 
Hermann Ottó biológia verseny: Lo-
vas Bence 7. hely, Verseghy Ferenc 
Gimnázium biológia versenye: szintén 
Lovas Bence 6. hely, Jászberényi Le-
hel Vezér Gimnázium természettudo-
mányos diákszimpóziumán Schmidt 
Dzsenifer, Bendegúz levelező verseny 
országos döntőjén Bagyinszki Nikolett 
3. lett, Wass Albert Országos Vers- és 
Prózamondó versenyén Juhász Dávid 
5. lett. Gratulálunk nekik és a felkészítő 
tanároknak.

A tanulók eredményességéhez 
nagyban hozzájárult a pedagógusok 
felkészítő munkája is, melyet ezúton 
a tanulók nevében is megköszönök. 
Köszönöm pedagógusi elhivatottság-
ból fakadó munkájukat, szabadidejüket 
feláldozó önzetlen tevékenységüket! 
Néhány kollégát személyesen szeret-
nék kiemelni: elsőként Tóth Lászlónét, 
aki időt és energiát nem kímélve még 
nyugdíjasként is vezeti az iskolai és 
községi színjátszókört. Teréki Katalin 
tanítónénit és Juhászné Ulviczki Zsófi-
át a Bendegúz országos verseny helyi 
koordinátorait. Varró Gáborné Babi az, 
aki nemcsak a diákönkormányzat kap-
csolattartó tanára, hanem ő az egyik 
vezetője a Tápiógyörgyei Diákokért 
Egyesületnek is. Aztán Jónásné Fehér 
Veronikát sem szeretném kihagyni, 
aki magára vállalta a tankönyrendelés 
háládatlan feladatát. A matematika kö-
zösségnek is hálával tartozunk, hogy 
több kistérségi és országos versenyen 
szerepeltettek gyerekeket. És bár ki-
sebb létszámú csoportokkal dolgoznak 
és a háttérmunkánkat segítik, mégis 
hatalmas, áldozatos munkát végeznek 
fejlesztő pedagógusaink: nevezetesen: 
Katona Gizella, Szabó Erika és Károly 
Imrénét. Köszönöm energikus, lendü-
letes és segítőkész munkájukat. Idén 
11. alkalommal szervezte meg isko-
lánk a kistérségi szövegértési versenyt, 
ahová 10 település 14 csapata nevezett, 
köszönjük az előkészületi és lebonyo-
lítási munkáját Pintér Irénnek, Szabó 
Erikának és Vágány Antalné Margó-
nak.

Örülünk, hogy ebben a tanévben is 
számíthattunk Rékasi Tiborné Jutkára, 
aki társadalmi munkában tartott nálunk 
rajzszakkört a jókezű gyermekeknek, 
valamint Vágány Antalné Margóra, aki 
óraadóként segített az elsősöket beve-
zetni az írás és olvasás rejtelemibe. Kö-
szönjük! 

E tanév végén 2 kollégánk kezdi 
meg megérdemelt pihenését négy évti-
zedes pályafutását követően. 

Izsold Dénessné, Zsuzsa: Negyven-
egy évig állt a falu katedráján. E négy 
évtized mögött rejlő elhivatott 

munka őszinte elismerést és tiszteletet 
érdemel. Szakmai alázatával, módszer-
tani tudásával felülemelkedett a szak-
mai kihívásokon. Elsőként alkalmazta 
a kooperatív tanulási módszereket, és 
mindig rugalmasan alkalmazkodott a 
változásokhoz. 

Nagy gondot fordított osztályaiban 
a közösségformálásra. Szabadidejét 
soha nem sajnálta feláldozni klubdél-
utánokra, sportdélutánokra, osztály-
kirándulásokra, színházlátogatásokra, 
táborozásra. 

Nagy László szavai szinte róla szól-
nak – a célt, az utat szem elől soha nem 
tévesztve, önmagához mindig hű ma-
radt.

Élen áll és messze látszik – igazi 
példa diáknak, kollégának egyaránt.

Menkóné Kácsor Ilona: A 
tápiógyörgyei általános iskola katedrá-
ján negyven éven keresztül szolgálta a 
györgyei diákokat. Magyarból és ének-
ből gyarapította tudásukat.

Közvetlen egyéniségével mindig 
közel engedte magához a tanulókat, 
akik gondjaikkal szívesen keresték fel 
és ő mindig lelki vigaszt tudott nyújtani 
számukra. 

Az iskolai rendezvények aktív szer-
vezője volt. Sok-sok éven keresztül 
szervezte a szavaló versenyt, a Kazin-
czy szépkiejtési versenyt. Énekkar ve-
zetőként lelkes kórusával színesítette 
az ünnepségeket és a községi rendez-
vényeket.

Élete nehézségein felülemelkedve 
is erős hittel és kitartással élt hivatásá-
nak. Mindkettejüknek hosszú, boldog 
nyugdíjas éveket kívánunk és remél-
jük, hogy szerető családjuk körében jó 
szívvel emlékeznek vissza a györgyei 
iskolában eltöltött aktív évtizedekre.

Természetesen köszönöm a többi 
kollégának is és legfőképp helyette-
semnek Szarvas Józsefnének a szín-
vonalas szakmai munkát, mellyel 
eredményessé tették az elmúlt tanévet 
is! Azon munkálkodunk, hogy a ránk 
bízott gyerekekből a bennük rejlő érté-
keket minél nagyobb sikerrel és ered-
ménnyel hozzuk felszínre. A tantestü-
let szeretné megőrizni, a ránk annyira 
jellemző: otthonosságot, családias lég-
kört. Valamennyien arra törekszünk, 
hogy munkájukra, életükre igényes, 
felnőttként jól boldoguló, kiegyensú-
lyozott személyiségeket neveljünk.

A Kazinczy Ferenc Tagiskola dol-
gozóinak, a technikai dolgozóknak is 
szeretném megköszönni a pontos, pre-
cíz, szorgalmas munkát. Nélkülük is-
kolánk nem lenne minden nap tiszta, a 
telefonok csöröghetnének a titkárságon 
naphosszat és a pedagógiai assziszten-
seink nélkül a differenciált oktatás is 

nehezen menne.

Köszönjük a szülők és a Szülői 
Szervezet áldozatos munkáját! A kü-
lönböző programok lebonyolításában 
sok segítséget nyújtottak. Támogatták 
iskolánkat a különböző rendezvények, 
kirándulások megvalósításában. Kü-
lön köszönöm Badenszki Mártinak, 
a szülői választmány vezetőjének. Itt 
szeretnék 2 szülőt külön kiemelni: 
Ákos Júliát, aki munkahelyének pá-
lyázati adottságait kihasználva segíti 
kerti bútorokkal és társadalmi munká-
val iskolánk környezetének szépítését, 
valamint Dömők Lászlóné Zsuzsának, 
aki a járványos időkben felajánlásaival 
segítette iskolánkat.

Szeretném megragadni a lehetősé-
get, hogy megköszönjem a Jászapáti 
tankerület és a helyi Önkormányzat tá-
mogatását, mely iskolánk külső pozitív 
megítéléséhez nagyon fontos. E két in-
tézmény folyamatos figyelme és támo-
gatása sikeres működésünk előfeltétele, 
anyagi és erkölcsi támogatásuk jelentő-
sen hozzájárul a nyugodt pedagógiai 
munkához, terveink megvalósításához.

A helyi intézmények közül szo-
ros kapcsolatunk van a Gyermekjó-
léti Szolgálattal, segítik munkánkat a 
gyermekélelmezés részéről a konyha 
dolgozói, a polgárőrök, a rendőrök, vé-
dőnő, iskolaorvos. A Kastélykert Óvo-
dával is nagyon szoros az együttműkö-
dés, közös programjaink lehetőséget 
biztosítanak egymás munkájának meg-
ismerésére, kölcsönös megbecsülésére.

Partneri hozzáállásuk nélkül nehe-
zen tudtuk volna a tanévi feladatainkat 
sikerrel megvalósítani.

Bár a zeneiskolai záróhangverse-
nyen már elmondtam, de itt is szeret-
ném megismételni, hogy zenei területen 
is szép sikereket értünk el, a növendé-
keink száma szerencsére növekedik és 
remélem ez a tendencia meg is marad. 
Köszönöm zenetanár kollégáimnak is 
egész éves munkáját. 

Szeretnénk a jövőben is mind az 
általános iskolai, mind pedig a zeneis-
kolai területünkön az ideihez hasonló 
eredményes munkát végezni, amihez 
mindannyiunk összefogására és egy-
más támogatására lesz szükség.

Alsó tagozatban a kitűnő tanulók 
majd a tanító nénijeiktől kapják meg a 
jutalomkönyveket, de a nevüket itt sze-
retném felsorolni:
1.a: Baranyi Ákos, Bernáth-Kis Úna 
Bíborka, Kovács Gergő, Németh 
Csenge, Gyivák Alex
1.b: Bezzeg Hanna, Csák István, Ká-
roly Patrik, Szepesi Máriusz, Szira Ad-
rián, Tóth Jázmin, Kátai Kornél
2.a: Kincses Lili, Apró Nóra, Nagy 
Bence, Szakál Kristóf, Tóth-Theisz 
Emma, Vidra Panna,
2.b: Finta Viktória, Rarkas Réka, 

Mányoki Kristóf, Tóth Teodóra 
Szabina
3.a: Bezzeg Péter, Mester Kiara, 
Megyes Boglárka, Kamuti Csanád, 
Varga Zsombor, Togyela Vivien
3.b: Dömők Milán, Kis-Szabó Nóra, 
Lovas Lotti, Németh Gréta, Nyeste 
Balázs
4.a: Faragó Botond, Jónás Milán, Ju-
hász Bálint, Megyes Bianka, Nagy 
Liliána
4.b: Benedek Tamás, Kovács Zsófia
A felsős kitűnők száma valamivel ke-
vesebb:  
5.a: Dömők Alexa
5.b: Ohnsorge Beáta Liza, Togyela Ad-
rienn
6.a: Bagyinszki Nikolett, Juhász Dávid, 
Petrován Edina, Szűcs Klaudia Renáta
6.b: Pusztai Dávid
7.a: Árvai Ágoston, Benedek Balázs, 
Lovas Bence, Schmidt Dzsenifer, 
Szász Réka
7.b: Molnár Márk, Németh Balázs
8.o.: Dömők Gréta, Ohnsorge Nóra
A felső tagozatban sokkal nehezebb 
kitűnő bizonyítványt szerezni, mint 
alsóban a sok különféle és új, egyre 
nehezebb tantárgy miatt, ezért azon ta-
nulók nevét szeretném most felsorolni, 
akik jeles bizit kaptak, azaz csak kevés 
négyes osztályzat csúszott az ötösök 
közé:
5. évf: Varró Lili Hanna
6. évf: Varga Natália, Varró Ferenc
7. évf: Brindzik Bettina, Szabó Boglár-
ka
8. évf.: Molnár Brigitta, Pikács Alina és 
Pikács Amina

Kedves gyerekek!
Használjátok fel jól az időt. Jusson 

mindenre, amire év közben nem, vagy 
csak kevés jut. Olvassatok, pihenjetek, 
menjetek el kirándulni. Arra is gondol-
jatok időnként hogy, hogyan tehetitek 
magatokat hasznossá otthon. Keresse-
tek alkalmat arra, hogy jót tegyetek. Rá 
fogtok jönni, hogy ha örömet szereztek 
a szülőknek, főleg akkor, ha valami-
lyen nehéz munkában tudtok segíteni, 
az valóban jó időtöltés is lehet. Azt gon-
dolom, hogy igazán az jelent örömet, 
amit mi magunk végzünk el. A nyár a 
nyaralás, a pihenés ideje, de csak akkor 
igazán jó, ha értelmesen tölthetjük el! 

Tehát vigyázzatok magatokra na-
gyon a nyáron, kövessétek a az esemé-
nyeket, de most következzen a várva-
várt mondat:

A 2017/2018-as tanévet bezárom, 
kellemes nyarat és jó pihenést kívánok.

Juhász Attila
tagintézmény vezető



8. 9.Dr. Patkós Veronika kitüntetése alkalmából
A tartalmas életpályák, az igéretes, 

igényes, gazdag és boldogító életutak az 
elemi iskola indíttatásában fogannak. A 
györgyei iskola egy valahai tanítványá-
nak, Dr. Varga József professzor Úrnak 
nemes hagyatékát ápolva és jószándékú 
akaratát tiszteletben tartva – miszerint 
segíteni ösztönözni és elismerni illik a 
györgyei tehetségeket, a támogatásra  
érdemeseket, - s a családja által kiegé-
szített elismerési formában megörökí-
teni, példaként állítani az életbe indulók 
elé azokat, akik szorgalmuk, kitartásuk 
által és tehetségüktől vezérelve elis-
merésre méltó életpályát futnak. Meg-
tisztelni azokat, akikre büszkeséggel 
tekinthet egykori iskolájuk, az őt életbe 
indító közösség, s aki elégtételt adóan 
visszacsillant valamit a nevelőmunka 
érdemeiről és áldozatáról. 

Az idén a kuratórium tagjainak egy-
öntetű  véleményével Dr. Patkós Vero-
nika neve kerül megörökítésre az iskola 
aulájának márványtábláján.

Veronikára, mint tiszta és okos te-
kintetű, törékenységében is erős akara-
tú, határozott, mosolygós szemű szép 
lányra emlékezünk, aki képességeinek 
tudatában magabiztos, öntudatos  és 
céltudatos kiváló tanulója, és ígéretes 
jövőt villantó egyénisége volt az akkori 
iakolaközösségnek.

Nevelőinek jóslatát beteljesítve ki-
vételesen gazdag és immár nemzetkö-
zi elismeréseket kivívott életszakasz és 
tudományos pálya van mögötte, amely 
további sikerekre jogosítja.

Veronika az idén védte meg dokto-
ri disszertációját a Corvinus Egyetem 
Politikatudományi Doktori Iskolájában,  
„A pártos polarizáció okai és hatásai az 
európai demokráciákban” címmel.

Az idáig vezető tudományos út állo-
másai az alábbiak voltak:

A Corvinus Egyetem politológiai 
alapképzési szak  

- az ERASMUS program keretében 
tanulmányok a bolognai egyetemen 

-  Széchenyi  István szakkolégiumi, 
majd senior tagság

2016-tól tudományos kutatási pro-
jektek résztvevője – a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia projektvezetői mellett

Oktatási tevékenységei: - Az ELTE 
Állami és Jogtudományi Kar Politika-
tudományi Intézetének egyetemi tanár-
segédje

 - szemináriumokat vezet  a Corvinus 
Egyetemen  a politikatudomány alap-
jai témakörben és más tudományos 
szakkolégiumokban

Hazai és külföldi konferenciák részt-
vevője és előadója - Sienától Oslóig, 
San Franciscotól Prágáig, Mannheimtől 
Lausanneig és Lisszabonig....

Szakmai publikációinak sora jelent 
meg külföldi és magyar szakfolyóira-
tokban magyar és angol nyelven

Az olasz és az angol nyelvet felsőfo-
kon, a spanyolt középfokon bírja

A politológia tudománya külö-
nös ízeket és felhangokat indukálhat a 
közember számára. Valljuk be, a ma-
gyar átlagember politikai képzeteiben, 
gondolkodási folyamataiban és így rá-
bízott döntéseinek során saját érdekvi-
szonyainak felismerésében, azok józan 
mérlegelésében nem áll magas fokon. 
Mindazonáltal tudjuk, hogy megélni 
adatott világunkat, viselendő sorsunk 
minőségét  a politika rendezi körénk, 
vezérli és irányítja azt. Bonyolult folya-
matainak értő vizsgálata, rendszerezése, 
oksági összefüggéseiben feltárandó tör-
vényszerűségei intellektuálisan maga-
san képzett kutatókat, szakembereket 
igényelnek. 

Veronika erre a feladatra érzett és 
talált rá, amely számára érdekes és ér-
tékkel teli kihívásokat rejt, s magas 
fokon művelve kiváló elégtétellel szol-
gálhat izgalmas kutatásokra érzékeny 
eszemélyiségének és elméjének egy 
olyan tudományos terület gazdagítá-
sában, amelyben országunk – ismert 
okoknál fogva – sokáig leárnyékolt le-
hetőségekkel rendelkezett.

Itt kiválóan hasznosítja erős kognitív 
adottságát, nyitott személyiségét,  kom-
munikációs –és reakciós készségeit, azt 
a matematikai logikát, amellyel már a 
györgyei iskolában is sorra nyerte a Var-
ga József matekversenyeket. Mindeze-
ket együttesen  hasznosítva már olyan 
szakmai elemzések és tudományos 
munkák alkotója, amelyek közlési jogá-
ért szakmai folyóiratok versenyeznek. 

Csak azt kívánhatjuk kedves Vero-
nika, hogy politológiai, politikatudomá-
nyi  munkásságodnak  folyományaként 
tudatosabb és öntérzetesebb teljesítői 
lehessünk politikai jogaink gyakorlásá-
nak.  Mert mindig jobb világot akarunk 
magunknak – s ez bizony rajtunk is 
múlik...Ebben sokat segíthetsz profesz-
szióddal.

Olyan szakmai teljesítmény van mö-
götted,  amely már egy egész életpálya 
számadásán is elismerést jelenthetne – 
pedig Te még csak az életút elején tar-
tasz – tudjuk, hogy vidám és ösztönző 
házastársi kapcsolat oltalmában – s egy 
Téged okos szeretetben, figyelemben 
és bíztató gondoskodásban mindennel 
támogató családi légkör indíttatása által 
és annak Téged máig erősítő  vigaszá-
ban és biztonságában élsz és dolgozol.  
Szüleid a helyi nevelésügy és kultúra  
elismeréssel övezett munkásai, akik a 
györgyeivé válást konok elhatározással 

és gazdag szakmai értékek és lelkiis-
mereti többletek nyújtásával  váltották 
meg. 

És hisszük, hogy a györgyei gyerek-
kor gazdag örömei is segítettek Téged, 
s talán vigasztalnak ma is... – hiszen 
sokunk előtt feltűnik még az a kép, ami-
kor a zenekar tagjai közül oly vidám 
szemekkel kimosolyogsz..., amikor 
versenyek díjait magabiztos öntudattal 
átveszed..., amikor társaid gyűrűjében 
új ötleteid, vagy éppen kritikád nyomán 
elismerő pillantásaikkal ők vezetőjükké 
avattak...

Tudjuk, hogy mindig új célok 
kisérnek. A kitartás és szorgalom vezé-
relte, újításokra fogékony tevékenységi 
többletek hajtanak újabb sikerek felé. A 
mosolyosan kedves, erős öntudatot üze-
nő, a másoknak példát mutatni akaró, 
egy különös tudomány okos üzeneteit a 
közösség hasznára  felkínáló szándékok 
avatják példaképpé előttünk személyi-
ségedet. A példát munkád intenzitása, a 
szakmai felkészültség, a biztonság,  és 
ennek tiszta érzésekkel biztosított fede-
zete adja. Mögötte az igaz emberi küz-
delmek és a kitartás diadalát érezzük.

Ezen értékek adják a dr Varga Jó-
zsef-i elismerő, biztató szándékok múlt-
ban megfogalmazott és a jövőnek szóló 
tiszta üzenetét is. Veronikára úgy tekint-
hettek, kedves tanulóink, mint aki erős 
elhatározással és tudatosan taposta ki 
azt az utat, amely a györgyei iskola tan-
termeiből egy olyan életpályához veze-
tett, amelyet most méltatni és elismerni 
volt lehetőségünk..  

Ezen ünnepi alkalomból gratulálunk 
Neked, kedves Veronika, -  büszkeség-
gel és annak minket jólesően erősítő 
tudatával, hogy a györgyei iskolából 
is vezet út a tudományok magasszintű 
művelése által gazdag és boldogító élet-
pálya felé. Erre Te példát kínálsz. Ad-
jon elégtételt és újabb elhatározásaid-
hoz erőt az, hogy szülőfalud példaként 
ajánlja küzdelmeidet és eredményeidet 
a Téged Györgyéről követő generációk 
tagjainak. 

Örülünk, hogy Te is szívedben őr-
zöd a györgyei gyerekkor emlékeit. 
Életed további évtizedeihez, életpályád 
további eredményeihez és sikereihez 
boldog megelégedettséget kívánunk.  
Erős és nemes szándékaid táplálják, se-
gítsék tovább alkotó önbizalmadat.

Köszöntenek egykori nevelőid, s a 
Dr. Varga József matematikus nemes 
lelkű alapítványát gondozó kuratórium 
tagjai:

Bordás Varga Nóra,
Nagy Zoltán, Lévai Györgyné,
Kiss Gabriella, Juhász Attila 

Közlekedési nap
2018. június 8-án délelőtt a 

Nagykátai Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztály 
munkatársai játékos közlekedési 
napot szerveztek a Kastély Strand-
fürdő területén, ahol a gyermekek 
kis járműveikkel ügyességi aka-
dálypályán gyakorolhatták a kerék-
pározást, motorozást, rollerezést. 

A délelőtt során ismerkedhettek 
a rendőrség a rendőrök munkájával, 
használati eszközeivel, valamint 
közelről is betekinthettek és kipró-
bálhatták a rendőrség járműveit a 
rendőrautót, mely nagy-nagy iz-
galommal töltötte el óvodásainkat. 
Nagyon élvezték, hogy rendőrautó 
söfőrök lehettek, mint a nagyok és 

az élmények mellett, sok tudást, 
ismeretet szerezhettek. A program 
végén a rendőrség a résztvevő gyer-
mekeknek ajándékokkal is kedves-
kedett.

Ezzel a délelőttel a célunk az 
volt, hogy elültessük óvodásaink-
ban a biztonságos közlekedés csí-
ráit, továbbá, hogy olyan ismere-
tek, képességek birtokába juttassuk 
őket, amelyekkel megalapozhatjuk 
a biztonságos és balesetmentes köz-
lekedést, a gyermekek biztonság-
érzetének növelését, testi épségük 
megóvását, szabálytudatuk kialakí-
tását, megerősítését. 

A Kastélykert Egységes Óvoda 
Bölcsőde dolgozói nevében ezúton 

szeretném megköszönni Takács 
Zoltán szülőnek és a Nagykátai 
Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztály munkatársainak, 
hogy emlékezetessé tették óvodása-
ink számára ezt a napot.

Lesták Péterné Vajon Ildikó
óvodavezető

Helyszíni foglalkozás
A környezeti nevelés fontos 

momentuma a tanulmányi séta, 
tanulmányi kirándulás. A környe-
zet megfigyelése, a már meglévő 
tudásnak elmélyítése és tudásuk 
gyarapítása céljából fontosnak tar-
tottuk, hogy a gyermekek lássanak 
egy termelői udvart és az azon fo-
lyó gazdálkodást, valamint biztosít-
sunk a gyermekek számára minél 
szélesebb körű tapasztalatszerzést. 

Narancssárga csoport gyermekei 
újra meghívást kaptak Szabó Lász-
lóné Kati nénihez és Bunda Lajos 
bácsihoz. Tavalyi évhez hasonlóan, 

egy szép júniusi délelőtt elmehet-
tünk és megnézhettük Kati néniék 
gyönyörű kertjét. A gyerekeknek 
felejthetetlen élmény, hisz fólia-
sátrakban való gazdálkodást csak 
itt láthattak, benne a sok uborká-
val, paprikával és paradicsommal. 
Nagyon élvezték, hogy bemehet-
tek a sorok közé és figyelemmel 
kísérhették, hogy mit mondanak 
Kati néniék a termelői munkáról. A 
gyerekek a zöldségeket meg is kós-
tolhatták, finom vajas kenyérrel. A 
végén pedig a málnabokrokhoz is 
lehetett menni és annyi málnát enni, 

amennyit csak akartak. 
Nagyon köszönjük Kati néninek 

és Lajos bácsinak! Reméljük, jövő-
re újra találkozhatunk!

Szarvasné Balogh Zsuzsanna
pedagógiai asszisztens

Testvértelepülési rendezvények
Torockói falunap 2018.08.03-05-ig, péntektől 

vasárnapig várják az érdeklődőket ebben a csöpp-
nyi magyar ajkú faluban. Bár 400 km a távolság, 
de a Székelykő látványa feledteti ezt a hosszú autó-
utat. Itt megtapasztalhatjuk azt a természeti csodát, 
amit a kétszeri napfelkelte nyújt. Kicsit visszacsöp-
penünk a múltba és élvezhetjük a székely-magyar 
vendégszeretetet.

Testvértelepülésünk, Nagymegyer, ahol idén is 
megszervezik a Szent István Napokat. Augusztus 
17-19-ig várják a látogatókat. Mindössze két órát 
kell autózni és személyesen is átélheti mindenki azt 
a sok élményt, amit ez a három nap nyújt. Pénteken, 
17-én ingyenes Apostol, majd 18-án TNT koncert. 
Szombaton számos fellépő a templomkert udvarán, 
ami egyben a főzőversenynek is a helyszíne. Itt szur-
kolhatunk a györgyei főzőcsapatnak, ihatunk finom 
szlovák söröket vagy akár lógathatjuk a lábunkat a 
helyi termálfürdőben. Vasárnap koszorúzási ünnep-
ség Szent István szobránál.
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A Tápió Völgye Közhasznú 
Alapítvány Spuritusz Futóklubja, a 
2017-es év után 2018-at rövid téli 
szünettel kezdte és január első hetét 
követően ismét felhúztuk a sportci-
pőket. A pár napos szünetet, követő-
en január közepén már a Zúzmara-
futáson rajthoz is álltunk, stabilan 
tartva az egy évvel ezelőtti indu-
lóink számát! A rendezvény igazi 
erőpróba volt, mert előtte szokás 
szerint esett a hó. Ennek ellenére 
jó körülmények várnak bennünket 
a HUNGEXPO és a Kincsem-park 
galopp-pályáján, hogy lerójuk a 21-
10-5 km-es távokat. Aztán február-
ban már a IV. Farkasordító futáson 
Úriban tett próbára bennünket a ne-
véhez először hű verseny. Csak úgy 
repkedtek a mínuszok, de kis csapa-
tunk végigfutotta a távot!

Márciusban az VII. Országfutás 
már rutinból indult el Tápiógyör-
gyén. Mivel az eső miatt a Só út 
járhatatlan volt, így a Játszótér-
Pokoltanya-Vasútállomás távon tel-
jesítettük a szükséges és elégséges 
távot. A tempó különösen laza volt, 
a hangulat remek, így a futás utáni 
tea, zsíros kenyér, lilahagyma is ru-
tinból csúszott! 

De márciusban tovább tettük a 
dolgunk. Lelkes tagjaink megláto-
gatták a szolnoki Auriga sportegye-
sület Erdei Futóverseny 6 forduló-
ból álló versenysorozatának első 
állomását! Bálint Attila, Lovas Ben-
ce és Józsi előtt le a kalappal, mert 
a sorozat majdnem minden forduló-
jában indultak. Ezzel is öregbítve a 
Spuritusz és az Auriga közötti évek 
óta fennálló sportbaráti tiszteletet és 
kölcsönös kíváncsiságot!

Majd „Ha április, akkor 
Vivicitta!” kihagyhatatlan verseny! 
A futóklub 5,5 éves megalakulása 
óta az egyetlen nagy nemzetközileg 
is elismert verseny, ahol mindig volt 
spurituszos induló! 

Ahogyan a nagykátai Tápió vi-
déki Sportnapon is ott voltak Berki 
Maja és Illés, valamint Máté Afri 
csapattagjaink, hogy a szokásos jó 
eredményeket és érmeket elhozzák 
haza Györgyére!

Szerencsére idén hamar megjött 
a jó idő! Vagyis az igazi futóidő és a 
nagy tavaszi versenyszezon. Ezért a 
tornatermet gyorsan elhagyva ismét 

a községi focipályát vettük birtok-
ba!

Itt kell megemlítenünk, hogy az 
Alapítvány támogatta/működtet-
te Spuritusz Futóklub 2018 évben 
soha nem látott számú gyermekkel 
rendezi edzéseit. A 2013. januári 
indulást követő első év után a lét-
számunk beállt a 8-10 gyermekes 
átlagedzésekre. És aztán idéntől ez 
a szám - rendszeresen 15-20 közötti, 
de nem egy edzés zajlott 25 fővel. 
Ez szívmelengető a számunkra. Ha 
figyelembe vesszük az Általános 
Iskola gyermeklétszámát, elmond-
hatjuk, hogy volt - nem egy - olyan 
edzésünk, ahol a tanulók 15%-a fu-
tóedzésen (!!!) volt. Hálás köszönet 
azoknak a szülőknek, akik engedik, 
biztatják és ránk bízzák gyermeke-
iket heti 2 x 1-1 bő órára. Igaz az 
edzéseink nem profi színvonalúak, 
hiszen az „edzők” is lelkes amatő-
rök. Nagy a valószínűsége, hogy 
nem a napokban fog Klubunkból 
kikerülni a maraton-futás világ-
csúcstartója. De talán nem is ez a fő 
célunk. Nem törünk patinás sport-
egyesületek babérjaira. Mi csupán 
lehetőséget és esélyt kívánunk adni 
arra, hogy távol a városi lehetősé-
gektől, ingyen, de gondoskodó lel-
kesedéssel biztosítsuk gyermeke-
inknek a közösségi mozgást. Hogy 
kiszakítsuk őket a telekommuni-
káció kiberteréből, hogy a virtuális 
e-társadalmi értékek mellett (olykor 
helyett), szabadlevegővel töltsük 
meg tüdejüket. Hogy szerveződjön 
10-11 évet (életkort) átölelő, átívelő 

homogén közösség. Hogy érezzék 
és élvezzék az együvé tartozás, a 
valós beszélgetés, a versenyeken az 
egymásnak szurkolás megismétel-
hetetlen, utolérhetetlen érzését. És 
ez sikerült. Mert a csapat egymást 
tisztelő, szerető, elfogadó tagokból 
áll. Legyen az 5 éves óvodás, vagy 
épp ballagott nyolcadikos. Persze 
az életük még hosszú lesz. Ki tud-
hatja, hogy a sorsuk hová, merre vi-
szi őket. De egy biztos… legyenek 
akár Györgyén, vagy Londonban a 
„spuritusz” bennük marad…. 

E célból is került immár har-
madik alkalommal megrendezésre 
a Majálisfutásunk, ahol az iskolai 
nevelést, osztályközösségeket tá-
mogatjuk a futóikon keresztül kész-
pénztámogatással. Idén is 3 iskolai 
osztályt és 1 óvodai csoportot része-
sítettünk díjazásban. 

A rajtnál számos induló volt, 
amely a tavalyi versenyünk sikeres-
ségét jelentette!

Felemelő érzés volt nem csak 
nekünk szervezőknek, de minden 
futónak a majális-futáson való rész-
vétel! 

Ismét köszönet jár az őket támo-
gató és velük együtt futó szülőknek, 
mert a hitelesség csak példamuta-
tással lehetséges. 

No de májusban aztán egy pil-
lanatot sem pihent Futóklubunk, 
hiszen ebben a hónapban volt a 
nagy-nagy verseny, amelyre oly 
sok tagunk készült. Nem akármi-
lyen vállalkozásra adta a fejét 

TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
és a Spuritusz Futóklub 2018 tavasz-nyári beszámolója

a Lovas Józsi ötletéből megalakult 
futócsapat! Elhatározták, hogy má-
jus 12-13-án 8-an körbefutják a Ba-
latont! Segítőkkel, kísérőkkel meg 
is tették! Az Ultrabalaton 221 kilo-
méteres távját folyamatos futással 
24:08:20 alatt teljesítették is! Ezzel 
kilépve a magyar futóporond egyik 
legrangosabb színpadára, zöld pó-
lóban, emberfeletti erőfeszítéssel 
öregbítették Tápiógyörgye hírne-
vét! Tisztelet és gratuláció érte.

Aztán az izmaik ki sem nyújtóz-
tak és máris a szokásos Tápiómenti 
Maratonon csattogtak a cipők, fo-
rogtak a kerekek! Tarolt Tápiógyör-
gye! 4 fős fiú bicogó csapatban 2. 
hely, 4 fős lány bicogóban 3. hely és 
a 4 fővel indított településváltóban 
(igaz csak 3 fővel indulva, gépko-
csi kíséret nélkül biciklivel kísérve 
egymást) Tápiógyörgye 3. helyet 
szerzett, mindössze 24 másodperc-
cel lemaradva Sülysáptól! Ez remek 
eredmény! Minden indulónk érmet 
szerzett!

Pedig nekünk lapályfutóknak a 
Káva-Gomba-Úri közötti „hava-
sokban” ismeretlen emelkedőkkel 
kellett megküzdenünk. Kemény 
verseny volt, de a csapataink „helyt 
álltak”!

Ugyanezen a napon Molnár 
Márki Tihanyban verte tönkre a me-
zőnyt és szerzett 7 km-en abszolút 
3. helyet a 0-20 éves kategóriában!

De ha lehet fokozni az 
extremitást, akkor a Bálint Atti-
la, Kamuti Kende, Lovas bence és 
József, Molnár Márkból álló 5 fős 
váltónk fokozta! A maraton utáni 
másnap Kecskeméten a Mercedes 
futáson 5x5km-es váltóban fokoz-
ták futóizmaik „lázát”!

Ahogy egy hét múlva immár 3 fő 
merészre hízott csapatunk meghódí-
totta a Kékest is! A Tápió Maratonon 
a település váltó tagja volt Molnár 
Zsolt-Tóth Árpád-Tóth Zoltán trió. 
Ők kúsztak fel a Kékesre is hármas-
ban! Majd Árpi a magyar Spartan 
versenysorozat 2 napos erőpróbáján 
feszítette a húrt és izmait. 

Alapítványunk idén harmad-
szor szervezte meg a Szentivánéji 
Örömfutást! Most az év legrövi-
debb éjszakáját megelőző éjt sze-
meltük ki, mert az esett szombatra. 
Nem volt „mese” most is a Falumú-
zeumban „virradt ránk a Hold”! 20 
órától kezdtünk gyülekezni. Este 
fél kilenckor indultunk el egy kis 

körre a faluközpontban. Volt aki 

futva, aki kocogva, de volt aki gya-
logosan indult el velünk! A csapat 
fejlámpákkal, mécsesekkel és csen-
gőszóval köszöntötte a legrövidebb 
éjszaka kezdetét. Lekocogtunk a 
Tápió hídjához, ahol a megszokott 
kívánságmécsesek meggyújtásával 
és azok vízre-eresztésével a Tápió 
úszó fényárba borítottuk! Varázslat 
volt! Varázslat, nézni, ahogy a folyó 
a pislákoló mécseseket tovavitte. 
Sokan odajöttek hozzánk és meg-
álltak a hídon, hogy megnézzék ezt 
az érdekes pillanatot! Szokás szerint 
a gyerekek izgultak, kacagtak, jól 
érezték magukat! Frissen sütöttünk 
krumpli-fánkot és ezzel, valamint 
az otthonról hozott finomságokkal 
megvendégeltük egymást és a mú-
zeumba látogatókat is! Bár az éjjel 
csillagászatilag rövid volt, mi mégis 
sokáig maradtunk. Ahogy a fáklyák-
ból lassan sercegve kifogyott az olaj, 
úgy ereszkedett lelkünkre a setét az 
éjjeli mágikus nyugodtsága! Csak 
bíztatni tudok mindenkit…”Jövőre 
nézzen be hozzánk!” Hiszen mind 
az edzéseink, mind pedig a prog-
ramjaink nyitottak, nyilvánosak és 
ingyenesek! Jó alkalmak eltüntetni 
közösségi oldalainkról az „Itt nem 
történik semmi!” típusú, nihilikus 
mondatokat!

Számtalan és lassan követhe-
tetlen azon versenyek száma, ahol 
rendszeresen feltűnik a Spuritusz 
Futóklub egyen pólója!

Lehet, van, amit ki is felejtet-
tünk. Ezt korrigáljuk és a következő 
számunkban bepótoljuk!

Muszáj is lesz, hiszen mikor-
ra az újság megjelenik, már túl le-
szünk, az immár második alkalom-
mal megrendezendő Ultra-Tisza-Tó 
(UTT) verseny 111 kilométeres 
távján. Itt a tavalyi csapat (kis vál-
toztatással) ismét ringbe száll az 
elemekkel. Ez is jó lehetőség lesz 
a csapatépítésre. Bár lassan 6 éves 
Futóklubunk már csapat. Kevés, de 
nem fontos súrlódással, de az is in-
kább abból a remek érzésből fakad, 

hogy annyi, de annyi verseny, táv és 
érdekes kihívás adódik egy évben, 
hogy a kiválasztás okozza a „legna-
gyobb” problémát! 

Ahogy rohamléptekkel telik a 
nyár, úgy közeleg Alapítványunk 
és Futóklubunk legnagyobb válla-
lása, rendezvénye és megméretteté-
se: a VII. Gulyaterelő futóverseny, 
amikor is hazai környezetben kell 
megmutatni magunkat futóként és 
rendezőként. A rendezvény július 
28-án immár hetedik alkalommal 
kerül lebonyolításra!

Ahogy a beszámolót írom… 
most is megállok, mint tavaly ilyen-
kor… ismét eltelt egy félév… to-
vábbra is csak egy vagyunk a szá-
mos tápiógyörgyei civil szervezet 
közül! És mégis mennyi történést 
kell megemlíteni. Nemcsak amit 
szerveztünk, hanem amin részt is 
vettünk. De ebben nincs semmi kü-
lönös, hiszen alapítványunk min-
den tagja önkéntesen, társadalmi 
munkában, másokért teszi a dolgát. 
Talán szlogennek is mondhatnánk, 
hogy „Mik volnánk, ha nem pró-
bálnánk jobbá tenni a világot!” No 
persze nem nagyképűen az egészet, 
hanem ezt… itt a Tápió végvidékét! 
A helyet ahol élünk! Mert egy biz-
tosan üzenhető a kétkedőknek, kri-
tizálóknak - először adni kell, hogy 
kérhessünk! 

Ezért most azt kérjük, vagyis azt 
mondjuk mindenkinek, hogy jöjjön 
el július 28-án reggel 7.30-tól a Fa-
lumúzeumba, a VII. Gulyaterelő fu-
tóversenyre! Nem csak futni, hanem 
szurkolni, bíztatni, együtt lenni!

Reméljük, tudjuk, bízunk benne, 
hogy az időjárásra és a hangulatra 
nem lesz panasz! A többi meg csak 
a futókon, a kísérőiken és a szurko-
lókon múlik! Alapítványunk, Futó-
klubunk ott lesz és várunk minden-
kit idén is „semmittenni”!

TVKA Kuratórium nevében
M. Zsolt
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Már 18 éve a lakosság szolgálatában.
Folyamatos akciók: 10W-40 motorolaj, akkumulátorok.
Mannol termékek, kisgép alkatrészek, Stihl alkatrészek, olajok.

Szolgáltatásaink: Stihl és KF rotakapa szakszerviz, kerti 
kisgépek szervizelése, javítása,

Cipő, ruha, óra javíttatás, kulcsmásolás,
Fék, kuplung felújítása

Elérhetőségeink: 
Telefonszám: +36 53 583 504, Ügyelet : +36 20 935 4812

E-mail: fekkari@freemail.hu, Web: www.fekkarikft.hu
Köszönettel: Kecskés Károly, a “Mindenes”

FÉK-
KARI
Kft. 

2018. augusztus 8.
9:00 - 11:00

Helyszín: Faluház

Aki vért ad, életet ad!

Tüdőszűrés
   Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

2018. 08. 09.-től 08. 13-ig
tüdőszűrést tartunk.

Tüdőszűrés helye:
Művelődési Ház nagyterme.

Időpontok:
Hétfő:   8 - 18,
Kedd:      -
Szerda:   8 - 18,
Csütörtök: 8 - 18,
Péntek:   8 - 18.

Ebben a tanévben 4 Erzsébet-
táborra pályáztunk. Ebből 3 nyert. 
Még a tanév végén a hatodikosok-
nak volt lehetőségük szinte ingyen 
3 napot Zánkán tölteni. A nyári ba-
latoni tábor pályázatunkat sajnos 
túljelentkezés miatt elutasították. 
Szerencsére a nyári szünetben 2 tur-
nus napközis tábort tudtunk tartani, 
melyre közel 2 millió forintos támo-
gatást kaptunk. 

A táborokat hosszas szervezés, 
tervezés előzte meg, hiszen meg kel-
lett valósítani a pályázati kiírásban 
megadott 5 szakmai témakört, mint 
környezettudatosság - iskolaszé-
pítés, sport – egészséges életmód, 
önismeret – kompetenciafejlesztés, 
külső buszos kirándulás, művészeti 
nevelés – hagyományőrzés. 

Mindkét héten közel 50 diák ve-
hetett részt a számukra szervezett 
programokon. A gyerekek számára 
napi négyszeri étkezést kellett biz-
tosítani. Ehhez nagy segítséget kap-
tunk a Tápiókisker Kft-től. Nagy 
élmény volt tanulóinknak, hogy 
minden nap étteremben fogyaszt-
hatták el az ebédet. Az egészséges 
életmódhoz az almafelajánlást kö-
szönjük Megyes Laci bácsinak. 

Mindkét csoport sokat tett azért, 
hogy szebbé varázsolja az iskola-
udvart; festettek, virágokat ültettek. 
A sportok között a közkedvelt sor-

versenyek, foci és strandolás, tánc 
mellett megismerkedtünk a lábtoll-
labdával és karatéztunk is. Köszön-
jük Szarvas Rebeka, Megyes Péter, 
az újszászi Lábtoll-labda Szövet-
ség és Lévainé Dobi Dorottya és a 
SzilVirág közreműködését. A já-
tékszereket, kreatív eszközöket a 
tápiószelei Buzás Műszaki Áruház 
és a Tápiókisker Kft. segítségével 
szereztük be. 

A táborozók egyik része meg-
ismerhette és ki is próbálhatta az 
önkormányzati kertészetben folyó 
munkákat Kollár Pál irányításával, 
még mások a könyvtárba és a fa-
lumúzeumba látogattak el Gonda 
Adrienn és Gál Szilvia vezetésével. 
Kirándulási helyszíneket úgy vá-
lasztottunk, hogy azok a természe-
tet mutassák be, így az első turnus 
Poroszlóra az Ökocentrumba láto-
gatott el, míg a másik csapat Gyön-
gyösre utazott a Mátra Múzeumba, 
majd Kékestetőre megcsodálni a 
kilátást a TV-toronyból. 

A kézműveskedéseket az újra-
hasznosítás jegyében terveztük. A 
gyerekek CD-ből, wc-papír guri-
gából, maradék anyagokból, fából 
készítettek játékokat, ajándéktár-
gyakat, díszeket. Mindkét héten a 
táborozók által készített kreatív, szí-
nes molinó jelezte a járókelők szá-
mára, hogy táborozunk. 

A táborzárókon a gyerekeket 
megkérdezve szinte mindenki azt 
mondta, hogy még szívesen folytat-
ná egész nyáron a tábort. Reméljük, 
jövőre is sikeresek lesznek a pályá-
zataink.

Az első turnus szervezői: Pintér 
Irén, Varró Gáborné, Kissné Varró 
Erika, Miskolcziné Muzsalyi Éva, 
Vidra Zsuzsanna. A második tur-
nus vezetői: Juhász Attila, Juhász-
né Ulviczki Zsófia, Jónásné Fehér 
Veronika, Nagyné Barna Henriett, 
Turóczi Annamária. A pályázatokért 
felelős Juhászné Ulviczki Zsófia

Minden kollégámnak köszönöm 
a munkáját.

Juhász Attila, 
tagintézményvezető

Erzsébet-táborok az iskolában

Épületek bontása, sittszállítás!
Vagy ha már elbontotta és csak útban van, hívjon, és mi elszállítjuk. 
Készítünk murvával feltöltött és úthengerezett kocsibeállót. Szállítunk 
földet, homokot, sódert, murvát. A gép 1 óra alatt 4 ember egész napos 

munkáját végzi el!
Területet egyengetünk, termőfölddel szintre töltünk. A munkákat csak 
száraz időben végezzük. Érdeklődhet munkanapokon 8-16 óra között 
személyesen Tápiógyörgyén, a Táncsics M. u. 62.szám alatt (Tápió 

Tüzép)
Telefonszám:

06 20/613-2093
vagy 06 20/504-1807
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központi  i roda:  2700 Cegléd,  Rákóczi  út  30-32.  
Tel :  06-53/317-225,  06-20/9-311-711  

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL  

Helyi  képviselőnk: 

TÓTH ÁRPÁD 
2767 Tápiógyörgye,  Gesztenyesor u.  23.

06-20/375-90-23  

Anyakönyvi  ügyintézés 
Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés 

Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

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.

Pataki Márton élt 67 évet… 
Marci, nagyon rövid volt ez az 
út. Te, az életvidám, minden bu-
liban, kiránduláson az elsők közt 
jelentkező! Legyen szó társadal-
mi munkáról vagy csak úgy have-
ri alapon, mindig velünk és mel-
lettünk voltál. Fényképezőgép 
vagy kamera a kezedben, és örö-
kítetted a szebbnél szebb hely-
színeket. Remélem, az unokáid 
fogják látni a képeidet és átélik 
azok hatására egy kicsit ők is azt 
a sok élményt, amit Te is annyi-
szor! Tudom, hogy sok arcodat 
felidézhetném most, de én csak 
ezt az egyet akarom, aki vissza-
néz erről a fényképről. Sok-sok 
közös élmény, kirándulás része-
se voltam, ahol nemegyszer Te 
voltál a mókamester. Egyszer 
még egy ágyban is aludtunk hely 
hiányában. Mondhatom, a med-
ve nem dörmög úgy, ahogy Te 

horkoltál! De most elmentél… 
elmentél valahová, ahol már mi 
földi halandók nem érhetünk 
utol. Nem kapod elő a jól ismert 
„egészségügyi” táskádat, nem 
horkolsz fáradtan a melletted ülő 
vállán. Nem hallom tőled többé 
a kérdést: „Szórakozol?”

Lehetett volna még sokkal 
több, de feladtad, ideje korán, 
hozzád nem méltón. Itt emléke-
zem rólad, bár most még fel sem 
fogtam, egyszerűen nem hiszem 
el a tényt… Pataki Márton élt 67 
évet!

Polyák József

Pataki Márton élt 67 évet

A mezőőri szolgálat ellátására 
tavaly ősszel sikeresen pályáz-
tam és idén januárban kerültem 
állományba. 

Fő feladatom a külterületekre 
vonatkozó mezőgazdasági,  ter-
mészetvédelmi és önkormányza-
ti szabályok betartásának ellen-
őrzése.

A munkám elsősorban Tápió-
györgye külterületén végzem, 
felügyelem az illegális szemét-
elhelyezést is, minek kapcsán 
már több esetben sikeresen in-
tézkedtem. Pár szóban bemu-
tatkozom: 1974 decemberében 
születtem Budapesten. Az isko-
lai tanulmányok elvégzése után 
néhány évig a kereskedelemben 
dolgoztam. 1997 óta különböző 
állami ill. multicégek rendésze-
ti, ill. biztonsági szolgálatainál 
fordultam meg. Tápiógyörgyére 
2010-ben költöztem. Ugyaneb-
ben az évben nősültem és 2013 
óta vagyok apuka. 

Szeretném megköszönni Se-
res Sándor mezőőr kolléga segít-
ségét a terület, és a helyi viszo-
nyok megismerésében.

A 06703385342 telefonszám-
ra továbbra is várjuk a felada-

tainkkal kapcsolatos jelzéseket. 
Ha bármi szabálytalanságot lát-
nak, kérem jelezzék!

Polyák József

Bemutatkozik Szőke László mezőőr


