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Megemlékező beszédet mond:
Szabó Tünde alpolgármester

“A Magyar Hősök Emlékünnepe, szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti 
tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó 
módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik majd az elődök örökségét.”

A Hősök napja ünnep eredete:

Az ünep eredetét az 1917. évi VIII. törvényre vezethetjük vissza. Itt mondták ki 
először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon 
kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni.

Ezt követte az 1924. évi XIV. törvény, mely a hősök emlékünnepének megrendezését 
hét pontban szabályozta. A honvédség számára ez az 1925. május 1-jén kiadott, 2519. 
sz. körrendeletben jelent meg. Egy másik, az 1942. április 25-én kelt körrendelet 
kimondja, hogy 1938 óta új hősök áldozták életüket a hazáért és emléküket ugyanolyan 
kegyelettel és tisztelettel kell őrizni, mint a korábban elesettekét.

Véget ért a háború. Mintha a két törvény meg sem született volna, semmi sem történt 
fél évszazadon át. A rendszerváltás után a történelmi igazságtevés részeként 1992-ben 
a budapesti Ludovika Akadémia épülete előtt újból felállították a hősök emlékművét 
és ismét fejet hajtanak a világháborúk hősi halottainak, katonai és polgári áldozatainak 
emléke előtt május utolsó vasárnapján, a Hősök Napján. Az ezt követő években aztán 
egyre több felől hallhattuk, hogy megemlékeztek hőseinkről. Majd a hősök emlékének 
ünnepét kiterjesztették az 1938 után elesettekre is.

A 21. század derekán újra hallhattunk az ünnep felől, mert az országgyűlés a 2001. 
évi LXIII. törvény szerint újra nemzeti emlékünneppé nyilvánította a Hősök Napját, 
mégpedig minden év Május hónap utolsó vasárnapján. A törvény kimondja, hogy a 
magyarság ezer esztendeje alatt, fegyverrel vagy fegyvertelenül harcoló összes férfi és 
nő, aki a magyar haza védelmére kelt, tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést 
ezen napon. Ugyancsak ebben az évben a budapesti Hősök terén felállították a 
millenniumi emlékművet és a hősök emlékkövét és ezeket nemzeti emlékhellyé 
nyilvánították.



2. 
Megkérdeztük a polgármestert

Eltelt újabb öt esztendő, néhány 
mondatban kérjük, hogy jellemezze 
a ciklusban történt fejlesztéseket:

Köszönöm a kérdéseket. Lassan 
eltelik az újabb 5 esztendő 2014 óta, 
és számvetést szabad és kell is ilyen-
kor készíteni. Mik azok, amik meg-
valósultak az elmúlt időszakban, mi 
az ami nem. Természetesen az össze-
hasonlításnál nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy milyen ígéretek 
hangzottak el 2014-ben, bár tudjuk, 
hogy az élet sok mindent másképpen 
is tud formálni.

Így az ígéreteket a lehetőségekhez 
kellett igazgatni és a lehetőségeket az 
ígéretekhez kellett hozzá illeszteni. 

Kezdem azzal, hogy természete-
sen voltak kudarcaink. A kudarcok 
közül a legnagyobbat az orvosi el-
látás terén látom, amely a mi kudar-
cunk is és a környező települések ku-
darca is. Az egész Nagykátai térségé, 
Pest megyéé és egy országos kudarc. 
Kevés az orvos és nagy az elvárás a 
lakosság részéről. El kell azt felejte-
nünk, - amit nekünk is nagyon nehe-
zen sikerült megértenünk,- hogy nem 
fog az orvos csak úgy letelepedni egy 
faluba, hogy ha ő nem onnan szár-
mazik. Ennyi évtized távlatában cso-
dálattal nézzük a Jancsók házaspárt, 
Csontos doktor úr, és Csernus dok-
tor úrnak azt az alázatos munkáját, 
amelyeket ők a tápiógyörgyei orvosi 
ellátás iránt tettek. Megértve azt a le-
terheltséget, nem véletlen, hogy el-
költöztek Györgyéről. A fő probléma 
az, hogy nekik 24 órában kellett or-
vosnak lenni, heti hét napban és 365 
napban 1 évben. Ezt nem lehetett épp 
ésszel elbírni, nem lehetett az, hogy a 
magánéletük rovására menjen, hogy 
ha kell, ha nem nyomják a kapucsen-
gőjüket. Természetesen az orvosi 
ügyeletek létrehozásával picit jobb 
lett a helyzet, de mindig kézenfekvő 
volt a helyi orvost megtalálni otthon, 
és a helyi orvos mindig segített. 

Ezért nekem polgármesterként és 
úgy gondolom a Képviselő-testület 
minden tagjának arra kell töreked-
nünk, hogy folyamatos ellátás legyen. 
Az, hogy éjszaka éppen hol hajtja az 
orvosunk álomra a fejét az már nem 
tartozik ránk lakosokra. Az a fontos, 
hogy mindkét praxisunk működjön. 
Kudarc az is, hogy nagy reményekkel 
létre hoztuk a gyermekorvosi praxist 
és a doktornő betegsége miatt, sajnos 
ezt meg kellett szüntetnünk és vissza 

kellett állítanunk a vegyes háziorvo-
si praxist. Nyitott a kérdés továbbra 
is. Bármikor létre tudunk hozni egy 
gyerekorvosi praxist, hiszen adottak 
a feltételek, nem kell újabb rendelőt 
kialakítani hozzá, csak éppen az or-
vos személye az, ami hiányzik. 

Nagy kudarcnak tartom azt, hogy 
a politikai hatalmasságok büntetik 
azon településeket, ahol a polgár-
mesterük nem sétál különböző felvo-
nulásokon Budapest utcáin, valamely 
politikai szervezet körében. Büntetik 
a települések lakóit azzal, hogy alá-
pontoznak beruházási pályázatokat. 
Ennek én is meg ittam a levét. Ma-
gyarország polgármestereinek a fele 
nem csatlakozik semmilyen politikai 
oldalhoz, így akár a fél ország is bün-
tetésben lehet, ez a fél ország kudarca 
is.   

Pozitívan állok mindig egy fel-
adat megoldásához. Nekünk a saját 
lehetőségeinkkel, a településünk sa-
ját erejéből kell megoldani mindent. 
Ha azt nézem, akkor az első és leg-
fontosabb dolog, amit minden alka-
lommal a költségvetés tervezésekor 
elmondok, hogy működőképesnek 
kell maradni a településünknek. Mű-
ködőképességben azt értem, hogy 
igenis sikerül minden intézményünk-
nek működni, betartjuk a jogszabályi 
kereteket, a költségvetést a megadott 
feladatokra fordítjuk. Nem kapcsol-
ták ki a közvilágításunkat, sikerült 
az utakat kátyúzni, folyamatos az 
ebrendész munkája. Igyekszünk mi-
nél több helyen rendezni a kaszáláso-
kat és működnek a csapadékvíz elve-
zető árkaink. Én ilyen pici dolgoknak 
is nagyon tudok már örülni, persze 
azért, ha azt nézem, hogy mi minden 
történt akkor nagyon hosszú listát le-
hetne felsorolni. Ha csak azt nézem, 
hogy a csatorna beruházás befejezé-
se után új aszfalt burkolatot kapott a 
Deák Ferenc út, Petőfi út, Csokonai 
utca, Bem utca, Eötvös utca és a Bu-
dai Nagy Antal út egy része saját erő-
ből, akkor már ez óriási siker!

Ha azt nézem, hogy milyen sike-
reink vannak a Közmunka program-
ban megvalósuló beruházásainknak, 
akkor azt mondom, hogy a Mikhely 
féle ház kitakarítása és felújítása a 
Petőfi utcai szolgálati lakás, a Bar-
tók Béla utcai lakások rendbe tétele, 
vagy éppen az Idősek otthonának egy 
új lakóépületének a teljes átalakítása 
és felújítása már nagy siker. A Tápió-

györgyei Ifjú Fúvosokért Egyesület-
tel közösen az Önkormányzat teljes 
anyagi támogatásával a Zeneiskola 
felújítása, mely Tápiógyörgye legpa-
tinásabb épületévé válik a következő 
hónapokban, hatalmas siker. 

Emlékeznek rá azok, akik már 
itt laktak 10 évvel ezelőtt, 2008 kör-
nyékén azt mondtam, hogy egyik 
legnagyobb problémánk, hogy nem 
nagyon tudunk még mindig mit kez-
deni a fakanálgyárral. Sikerült egy 
3 éves programot kialakítani hozzá. 
Úgy tervezzük, jövőre befejeződhet 
a fakanálgyár épületének felújítása 
és átalakítása. A közmunkaprogram 
építőanyagaival és a saját erőnk-
ből egy hasznos, a település érdekét 
szolgáló épület fog majd megújulni. 
Azért mondtam, hogy 2008-ban mi 
volt, ami nem tetszett, mert akkor a 
Virágos Magyarországért verseny-
ben pont az volt az egyik problé-
mám, hogy nem tudunk mit kezdeni 
a falu központjában lévő régi ipari 
üzemmel és nem találunk hozzá pá-
lyázati lehetőséget. Pedig higgyék el, 
legalább 5 alkalommal próbálkoz-
tunk már különböző pályázatokhoz 
ezt benyújtani, csak soha senkinek ez 
nem volt fontos rajtunk kívül. 

Nagyon sok új eszközt sikerült 
beszereznünk. Ez ígéret is volt a vá-
lasztások során, hogy megújítjuk a 
gépparkunkat. Új traktorokat, úthen-
gert, új pótkocsit, számtalan új me-
zőgazdasági gépet, útkarbantartás-
hoz szükséges eszközöket, építőipari 
gépeket szereztünk be. Áthelyeztük 
az irattárunkat, felújítottuk a védőnői 
helységet és a Lázár doktor úr volt 
rendelőjét. Ezeket, ha összeadnánk 
nagyon sok 100 millió Forintra jön 
ki az, hogy mivel gazdagodott a te-
lepülés. Mindezek mellett erőn felül 
teljesítettünk a csatorna beruházás 
megvalósításához szükséges önerő 
kamatainak a fizetéséhez. A Györ-
gyei Önkormányzatnak 16 millió 
Ft-ot kellene éves szinten befizetni. 
Volt olyan év, amikor 24 millió Ft-
ot is fizettünk, de Képviselő-testüle-
tünknek a határozata az, hogy csak 
abban az esetben fizetjük ezeket a 
kamatokat amennyiben nem csorbul 
az önkormányzat működése. Közel 
100 millió Ft, az ami már befizetésre 
került és bízom benne, hogy egyszer 
a végelszámolásnál ezeknek az ösz-
szegeknek egy részét látni fogjuk a 
számlánkon és akkor vissza lehet 



3.fizetni a lakosságnak is valamennyit 
a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 
összegéből, és az önkormányzat is 
visszakapja az általa befizetett össze-
get. 

Nagy kérdés, hogy milyen lehe-
tőségeink lesznek a falu határain be-
lül zöld hulladék és építési törmelék 
lerakására. Egy hosszú és bonyolult 
folyamatot indítottunk el a tavalyi 
évben, nagyon remélem, hogy a nyár 
folyamán megoldódik ez a probléma 
is. Látták a hatóságok, hogy nagyon 
tisztességesen, rendezett körülmé-
nyek között működik ezeknek az 
anyagoknak a lerakása. Látták azt, 
hogy a mi településünk határában nin-
csenek illegális lerakatok. Azonban, 
számunkra ez egy fontos, és megol-
dandó feladat. Az elmúlt képviselő-
testületi ülésen arról beszéltem, hogy 
büszke vagyok a tápiógyörgyeiekre, 
mert megértették, tisztességesen 
betartják azt, hogy nem kezdik el 
kihordani sehova a telkükről az épí-
tőanyagot. Nem kezdik el égetni a 
zöldhulladékot, hanem megvárják 
azt, hogy az önkormányzat megoldja 
ezt a problémát és újból szabályozott 
keretek között kihozhassák a telepre 
a kertjükben fölöslegessé vált hulla-
dékokat.

Köszönöm mindenkinek a türel-
mét és a pozitív hozzáállását. 

Kudarcként említethetem azt, 
hogy hiába próbáltunk a piactér át-
alakítására és kulturáltabbá tételére 
pályázatot benyújtani. Az első pályá-
zatunk nem sikerült, majd a követ-
kezőben bíztatást kaptam arra, hogy 
nyújtsuk be még egyszer és akkor 
majd támogatást is fogunk rá kapni. 
Ellenben a következő pályázatnál 
kitétel volt, hogy csak 5000 fő felet-
ti települések pályázhattak, mi pedig 
3500 fős település vagyunk. Így saj-
nos nem nyújthattuk be ezt a pályá-
zatunkat. Jelen pillanatban, én csak 
saját erőből való megépítéssel látok 
megoldást, amely nem csak azt jelen-
ti, hogy szilárd burkolatúvá tegyük. 
Annak a területnek a világítását, a 
csapadékvíz elvezetését, a bizton-
ságos kamerázását, az ottani szemét 
kezelését is meg kell tudnunk oldani 
a különböző közlekedési problémák-
kal együtt. 

A kudarcok között említettem az 
előbb, hogy mi van az orvosi ellá-
tással. Nagyon örülök ennek a kér-
désnek, hogy hogyan oldódott meg 
az orvosi ellátás. Az orvosi ellátá-
sunknak az egyik problémája az volt, 

hogy Lázár doktor úrral nem sike-
rült betartatnunk a szerződést, 

miszerint neki, hogyan kell rendelnie, 
hány órában kell rendelnie. Illetve ra-
gaszkodtunk ahhoz, hogy legyen ál-
landó asszisztenciája. Tudjuk, hogy 
Katika távozása után teljesen ellátat-
lan maradt a háziorvosi praxis és így 
doktor úr ezekkel a terhekkel már 
nem bírt megbirkózni. Több hóna-
pos tárgyalások után megegyeztünk 
abban, hogy közös megegyezéssel 
szerződést bontunk. Az első időkben 
arról volt szó, hogy az előző asszisz-
tenst, Szűcs Katikát, sikerül vissza-
hozni. Azonban nem tudta megoldani 
a másik ceglédi praxis működésével 
összhangban, hogy ide is eljárjon. 
Ezért kényszerültünk abba, hogy 
gyorsan másik asszisztenst találjunk. 
Az elmúlt hetekben való működést 
sikeresnek ítélem meg. Eleinte úgy 
gondoltuk, hogy a két orvos a két 
praxist külön el tudja vinni, ellenben 
az első napokban kiderült, hogy a két 
doktor úr, Hódi és Kelemen doktor 
úr, nem tud már többet vállalni. Így 
nem sikerültek az előzetes terveink, 
ellenben külön köszönöm nekik is 
itt, az újság hasábjain is, hogy sokat 
tesznek azért, hogy a másik praxisuk 
mellett Tápiógyörgyét is tisztessége-
sen ellássák.

Értesítést kaptam arról, hogy 
Jancsó Zsanett doktornő éppen egy 
másik településen lejáró szerződé-
se alapján Tápiógyörgyét szívesen 
elvállalná. Így miután doktornővel 
megegyeztünk, április végén elkez-
dett rendelni, most pedig májustól 
napi rendszerességgel napi szinten 
ellátja a feladatát. A lakosság vissza-
jelzése alapján nagyon korrektül vég-
zi a munkáját. Mindkét praxis vegyes 
praxis, mindkettőben, mind a gyer-
meket és felnőttet egyaránt ellehet 
látni, nincs különbség tétel. Eleinte 
voltak olyan problémák, miszerint az 
önkormányzat törvényi rendelkezé-
seinek megfelelően megosztotta két 
részre a települést. Belső utasításaink 
alapján mindegyik praxisban utcák 
elosztása nélkül is fogadni kell a tele-
pülés lakosait és el kell látni. 

Ha már itt tartunk az orvosi ren-
delőnél, akkor az előzőben beszéltem 
arról, hogy belülről igyekeztünk egy 
kis felújítást csinálni. Az orvosi ren-
delő tetőszerkezete tényleg nagyon 
rossz állapotú és ráadásul két kü-
lönböző épületről beszélünk. A régi 
épületrész az egy régi cserepes épü-
let. A hátsó rész az pedig egy lapos 
tetős épületrész. Fehér Gábor tervei 
alapján szeretnénk átalakítani a teljes 
épületet, ellenben eddig már több al-
kalommal próbálkoztunk pályázatok-

kal, de sajnos minden alkalommal 
kizárták a pályázatunkat különböző 
indokok alapján. Következő napok-
ban mire az újság megjelenik azt 
mondhatom, hogy beadtuk megint 
két pályázatot egy belső felújításra 
a Belügyminisztériumhoz és egyet 
külső felújításra a Magyar Falu prog-
ram pályázatához. Nem rajtunk mú-
lik ennek a sikere. Én úgy gondolom, 
hogy a település lakosságát ismerve a 
legfontosabbnak azt tartja most, hogy 
az orvosi rendelő és környezete meg-
újuljon. 

Jó kérdés, hogy hogyan halad az 
egykori fakanálgyár átalakítása. Ha-
ladhatna gyorsabban is. Önerőből 
és nagyon pici külső forrásból oldja 
meg ezt az önkormányzat. Ott tar-
tottunk, hogy lassan már évek óta a 
tűzoltó egyesület nem tudja az eszkö-
zeit hol tárolni. A két tűzoltóautó két 
különböző szertárban található, prob-
léma van a téliesítéssel. Nagyon sok 
jó, modern eszközzel rendelkezik 
a mi csapatunk. Az egyik legfonto-
sabb, hogy a település értékvédelme 
szempontjából megoldjuk az ő elhe-
lyezésüket. Így a épület takarék felé 
eső első része a Tűzoltó Egyesület 
érdekeit fogja szolgálni. Az épület 
második fele, amely majd a jövő év-
ben kerül kialakításra, pedig az idő-
sek otthonának az érdekeit szolgálja, 
amikor majd sikerül összeépíteni 
az idősek otthonát a fakanálgyárral, 
ugyan csak Fehér Gábor tervei alap-
ján. Akkor lehet arról beszélnünk, 
hogy egy kulturált településközpont 
alakuljon ki.  A fakanál felújításához 
igénybe veszünk külsős vállalko-
zókat is, azonban amit tudunk, azt 
mindent saját erőből próbálunk meg-
oldani. 

Az utolsó kérdés, hogy megmé-
retteti-e magát a következő 5 éves 
ciklusra?

Falugyűlésen elmondtam és soha 
nem is cáfoltam, hogy igen. Terveim 
szerint folytatni szeretném a polgár-
mesteri tevékenységeimet. Úgy gon-
dolom, hogy elég erőt és egészséget 
érzek magamban ahhoz, hogy ezt 
megtegyem. A következő évekre is 
tervekkel rendelkezem, de továbbra 
is legfontosabbnak a település műkö-
dőképességét és nyugalmas működé-
sét tartom a szemem előtt.

Köszönöm szépen a kérdéseket. 

Varró István
polgármester



4. 
Megkérdeztük képviselőinket

1. Eltelt 5 év. Képviselőként hogyan értékeli ezt az időszakot?
2. Milyen anyagi lehetőségei voltak a falunak a fejlesztésekre?
3. Milyen fejlesztéseket támogatott?
4. Milyen megvalósításra váró ötletei vannak, és ezek kapcsán lát-e lehetőséget a falu előrelépésére?
5. Miben tudott segíteni a lakók problémáinak megoldásában...
6. Tervezi-e a megmérettetést...

Bálint Attila:
1. Tápiógyörgye, mint minden 

más hasonló község, nagyon szű-
kös anyagi helyzetben éli világát. 
Úgy hiszem, ilyen szűkös anyagi 
helyzetek között is sikerült a civil-
szervezetek támogatását is bizto-
sítani. Sajnos a csatornaberuházás 
kamatai sok pénzt kivesznek az ön-
kormányzat zsebéből. Ez idő alatt 
mindig szem előtt tartottuk a falu 
működőképességét.

2. Természetesen, mint minden 
más önkormányzatnak pályázat 
útján van lehetőség fejlesztésekre. 
Több pályázatot is beadtunk az el-
múlt években, de sajnos ezek között 
kevés került ki győztesen. 

3. Ilyen nehéz anyagi helyzetek 
között is a következő fejlesztéseket 
támogattam, mint minden más kép-
viselőtársam: Petőfi Sándor utca 2., 

Ady Endre út 39. önkormányzati 
ingatlanok felújítása, megújult még 
a zeneiskola a Tápiógyörgyei Ifjú 
Fúvósokért Egyesület közreműkö-
désével, illetve jelenleg is folyik a 
fakanálgyár felújítása a Tápiógyör-
gyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
segítségével. Műfüves focipálya is 
ebben a ciklusban készült el, csak 
úgy, mint a Deák, Csokonai, Eöt-
vös, Bem József, Petőfi Sándor 
utca aszfaltozása is. A Start Munka 
Mintaprogram által is gazdagodott 
az önkormányzat traktorokkal, pót-
kocsival és mezőgazdasági eszkö-
zökkel.

4. Ötleteim lennének, de mint 
minden fejlesztésre rengeteg tő-
kére, illetve sikeres pályázatokra 
lenne szükség. Ezek kapcsán biztos 
előre léphetne a falu. Például: mivel 
reméljük, hamarosan újra megnyit 

a zöldhulladék, illetve építési hul-
ladék lerakóhely, az itt feldolgozott 
zöldhulladékot (gallyak darálása 
után keletkezett forgács) újra lehet-
ne hasznosítani pelletként, amivel 
lehetne csökkenteni a káros anyag 
kibocsátását a falu lakói számára.

5. Az elmúlt 4,5 évre vissza-
emlékezve úgy gondolom, hogy 
legjobb tudásom szerint álltam a 
lakosok rendelkezésére. Bárhol 
kérdeztek és érdeklődtek a falube-
liek készséggel álltam rendelkezé-
sükre, ammennyiben nem tudtam 
kérdésükre azonnal válaszolni, úgy 
utána jártam. Képviselőként úgy 
gondolom, ez így is van rendjén.

6. Az előző 5 kérdés válaszai 
alapján úgy gondolom, újra meg 
szeretném mérettetni magam, mint 
képviselő szeretnék továbbra is je-
len maradni a község életében.

Lesták Péterné Vajon Ildikó:
1. Az Önkormányzat Képvise-

lő-testülete ciklusának időtartama 
alatt egységes, előre meghatározott 
célrendszer szerint működött, fej-
lődött, valamint új lehetőségek ki-
használása településünk fejlődését 
segítette.

2. A községünk fejlesztéséhez az 
anyagi fedezetet, az éves költségve-
tés, önkormányzat saját bevételei, 
pályázati lehetőségek, új lehetősé-
gek felkutatása és a meglévő anya-
gi források jó hatékonysággal való 
kihasználása biztosította.

3. Az eltelt időszakban megva-
lósult fejlesztések, melyeket támo-
gattam:
• Önkormányzati ingatlanok felújí-
tása: Ady Endre. u. 39,  Petőfi Sán-
dor u. 2.
• Önkormányzati ingatlan belső fel-
újítása: Bartók B. u. 2.
• Zeneiskola és Fakanálgyár felújí-
tása. 
• Utak aszfaltozása: Petőfi Sándor 
utca, Csokonai utca, Eötvös utca, 

Bem József. utca, Deák Ferenc 
utca.
• Külterületi földutak rendbetétele.
• Csapadékvíz-elvezetőárkok fel-
újítása.
• Útpadkázások.
• Start Munka Mintaprogram ke-
retében traktorok, pótkocsi, mező-
gazdasági eszközök beszerzése. 
• Civil szervezetek támogatása, mű-
ködésük biztosítása.
• Helytörténeti kiadványok, köny-
vek támogatása.
• Rendezvények, programok támo-
gatása.
• Idősek Otthonának új telephely 
kialakítása, férőhelybővítés. 
• Védőnői rendelő helyiségének fel-
újítása, eszközeinek cseréje. 
• Mini Bölcsődei csoport kialakítá-
sa, bölcsődei eszközök, udvari játé-
kok beszerzése. 
• Óvodai játékeszközök beszerzése.
• Műfüves sportpálya kialakítása. 

4. Fontosnak tartom további pá-
lyázati lehetőségek kihasználását 
a falusi turizmus fejlesztését va-

lamint a meglévő intézményeink, 
értékeink, programjaink, rendezvé-
nyeink, hagyományaink színvona-
lának megtartását.

5. A lakosok problémáinak meg-
oldását fontos feladatomnak tartot-
tam, készséggel álltam rendelke-
zésükre, számtalan konkrét esetet 
tudnék említeni, de ezt nem siker-
ként élem meg, hanem képviselői 
feladatomnak tartottam és örültem 
annak, ha a lakosokon, családokon 
segíteni tudtam. Azonban öröm-
mel tölt el, hogy 2015. szeptember 
1-jétől 2 éves kortól biztosítottuk 
a gyermekek napközbeni ellátását, 
valamint a kormányrendelet módo-
sítása következtében 2018. szept-
ember 1-jétől 20 hetes kortól mini 
bölcsődében fogadjuk, a munkába 
visszatérő édesanyák kisgyerme-
keit mely intézményegység teljes 
kihasználtsággal működik.

6. A jelenlegi és az előttem álló 
feladataim és teendőim következté-
ben megfontolásra vár ez a döntés.

Gergely Tibor képviselő úr köszöni az elmúlt 5 évben belé vetett bizalmat, elmondása szerint ebben az 
évben már nem kíván indulni. Kíván minden lakosnak sikereket a munkájukban és egészséget.



5.

Szabó Tünde
1. A testület döntéseit az egyetér-

tés a közös, konstruktív gondolkodás 
jellemezte. Jó volt együtt gondolkod-
ni, dolgozni a képviselőkkel.

2. Lehetőségeink keretét meg-
határozza a költségvetés, mely igen 
szűkre szabott és a csatornakamatok 
állandó és hosszú távú plusz terhet 
jelentenek. Így a pályázatok adta le-
hetőségeket igyekeztünk kihasználni 
a fejlesztésekre elsősorban.

3. Minden fejlesztést támogattam 
a képviselőkkel egyetemben, melyek 
községünk javát szolgálták. Ilyen 
fejlesztések pl.: Ady E. úti, Petőfi S. 
úti, Bartók Béla úti önkormányzati 
ingatlanok felújítása,  Zeneiskola, 
Fakanálgyár felújítása, külterületi 

földutak rendbetétele,  Petőfi, Cso-
konai, Eötvös, Bem József, Deák F. 
utca aszfaltozása, Start Munka Min-
taprogram keretében traktorok , új 
pótkocsi, új mezőgazdasági eszkö-
zök beszerzése, Idősek Otthona új 
telephelyének kialakítása, műfüves 
sportpálya kialakítása, csapadék-
víz-elvezető árkok felújítása, útpad-
kázások, új óvodai játszóeszközök 
beszerzése, védőnői rendelő helyisé-
gének felújítása, eszközeinek lecse-
rélése, helyi rendezvények, helytör-
téneti kiadványok támogatása.

4. A realitás talaján mozogva, 
és mint több civilszervezet tagja el-
sősorban kulturális, sport és egyéb 
közösségi programok szervezésé-
ben gondolkodom többedmagam-

mal. Községünknek van egy aktív 
magja, akikkel igyekszünk olyan 
programokat szervezni, melyek le-
hetőséget adnak mind egyéni mind 
közösségi szinten arra, hogy élményt 
nyújtsanak, aktivitásra ösztönözze-
nek, illetve községünk jó hírnevét 
továbbvigyék. Legközelebbi ilyen 
programunk a Kihívás napja lesz 
május 29-én, melynek zajlik még a 
szervezése.

5. A szociális bizottság ülésein 
rendszeresen részt veszek, ott reagá-
lunk, döntünk elsősorban ilyen prob-
lémás ügyeket illetően.

6. Nagy valószínűséggel igen, de 
októberig sok víz lefolyik még a Du-
nán.

Németh Csaba:
1. A képviselői munka nem 

minden esetben szolgál látványos 
elemekkel, jelentős százalékban a 
törvény által előírt kötelezettsége-
inknek, a mindennapi problémák 
által generált ügyek megoldásának 
teszünk eleget. Való igaz azonban, 
hogy a megfelelő kreativitás és kez-
deményező készség felkeltésével 
az általunk végzett tevékenység is 
szemléletesebb eredményeket, a köz 
számára könnyebben értékelhető, 
kézzelfoghatóbb teljesítményeket ér-
het el. Véleményem szerint az elmúlt 
öt év tapasztalatai inkább a szerény 
visszafogottságot, az óvatos és kö-
rültekintő, figyelmes gondolkodást 
jellemző érdemeket tükrözték.

2. Tudomásom szerint egy önkor-
mányzat gazdálkodásának fejlesztési 
lehetőségeit az állami normatívák 
felett lévő egyéb bevételek ‒ helyi 
adók, átengedett központi adók, pá-
lyázatok stb. ‒ határozzák meg egyik 
oldalról, amelyek szerény lokális 
adottságai és elnyert forrásai mellett 
a csatornakamatok kényszerű fizeté-
sével együtt az elmúlt öt évben meg-
lehetősen szűk mozgásteret engedé-
lyeztek Tápiógyörgye számára. A 
másik oldalról viszont a fejlesztések 
lehetőségét egy településért való ten-
ni akarás, a részletekre történő odafi-
gyelés és a mindennapi munka nagy-
ságába vetett meggyőződés döntheti 
el, amely kevésbé látványos, de cél-
tudatos eredményeivel úgyszintén 
elnyerheti a lakosság megelégedett-
ségét és bizalmát. Ezért a kérdés in-
kább olyan formában lenne bővebb 
következtetések levonására érdemes, 
ha mindkét összetevő együttes elem-
zésével kellene megadnunk a választ.

3. Minden olyan kezdeményezést 

támogattam, amely véleményem 
szerint az itt élő közösség javát szol-
gálhatja, legyen az infrastrukturális, 
sport, turisztikai, egészségügyi, szo-
ciális és egyéb értelemben vett be-
ruházás. Mind ezt a kiírt pályázatok 
előzetes tanulmányozásával, a más 
településeken megvalósult azonos 
tartalmú projektek összehasonlító 
elemzésével és az ebből adódó ész-
revételek helyi adottságokhoz való 
illesztésével igyekeztem a magam 
lehetőségei alapján segíteni. A felve-
tések között mindössze néhány olyan 
elképzelés volt, amelyet nem tartot-
tam ideális ötletnek a település jövő-
képével kapcsolatban. Ide tartozott a 
pszichiátriai otthon lakóinak szétköl-
töztetését szolgáló tervezet, amely 
a gondozottak társadalmi visszain-
tegrálódásának lehetőségét hangsú-
lyozva a község belterületének több 
pontján létesített volna kisebb lakó-
otthonokat.

4. Jó pár évvel ezelőtt elhangzott 
egy sokak számára nagyon szimpa-
tikus kijelentés, mely szerint Tápió-
györgye előtt egy osztrák kisváros 
példája kell, hogy álljon. Ez az el-
képzelés a jövőben akár újra is éled-
hetne. Ehhez azonban egy évekre 
lebontott, részleteiben kidolgozott, 
a realitástudat és szakmai megala-
pozottság mellett szépérzéket sem 
nélkülöző tervezésre van szükség, 
amely rövid-, közép és hosszútávon 
is meghatározhatja a település jövő-
képét. Mind ehhez persze az anyagi 
forrásokat is elő kell teremteni, de 
mint a korábbi kérdések egyikében 
kifejtettem a fejlesztési elképzelések 
megvalósulásai nem csupán ezen 
múlnak.

5. E tekintetben egy kicsit a svájci 
önkormányzatiság példájára utalnék, 

amelynek működési mechanizmu-
sát testvér-településünk, Wünnewil-
Flamatt képviselő-testületének láto-
gatásaiból adódóan többször is volt 
szerencsénk megtapasztalni. Ott a 
képviselők elsősorban a leosztott fel-
adatkörükben tevékenykednek, ki-ki 
a maga szakterületének megfelelően 
vesz részt elmélyültebben az önkor-
mányzat munkájában, s tartozik ez 
ügyben beszámolóval. Én magamat 
e tekintetben az érték megőrzés, te-
lepüléskép védelem, kulturális és 
oktatási szféra, hagyományápolás, 
testvér-települési kapcsolatok gon-
dozásának területén helyezném el, s 
arról tudnék érdemben bővebb tájé-
koztatást adni. A kérdésre válaszolva 
persze engem sem kerültek el a köz-
ség lakosságának mindennapi gond-
jai. A példa kedvéért, többször is szót 
emeltem a szelektív hulladékgyűjtők 
körül kialakult áldatlan helyzet or-
voslása érdekében, az állomás belső 
helyiségeiben kezdeményezett falfir-
kák megszüntetéséért, a vasúti peron 
közlekedés biztonsági helyzetének 
vizsgálatáért, a műfüves futballpálya 
tetejének hálóval való lefedéséért és 
még sorolhatnám tovább. 

6. Önmagunk életének mene-
dzselése legalább annyira fontosnak 
kellene, hogy legyen, mint az önként 
vállalt és ránk bízott feladatok leg-
jobb tudásunk alapján való teljesíté-
se. Nem egy esetben azonban a lelki-
ismeretünknek köszönhetően éppen 
a saját dolgainkról feledkezünk meg, 
a mások és a köz érdekében végzett 
tevékenységünk közepette. Éppen 
ezért kell némely esetben a megmé-
rettetéseket is felvállalnunk, hogy a 
belső egyensúlyunkkal való törődés 
mellett, környezetünket még inkább 
szolgálni tudjuk.



6. 
Dr. Falusi Tamás:
Tisztelt Tápiógyörgyeiek!
Köszönöm! Most kérdésekre 

kellene válaszolnom, de majd meg-
teszik mások. Én csak szeretnék 
köszönetet mondani az elmúlt közel 
kilenc évért. Igen kilenc, mert bár 
képviselőként kellene értékelnem 
az elmúlt öt évet, de nem tudom és 
nem is akarom elfelejteni azt a po-
zitív hozzáállást, bizalmat, pozitív 
és negatív kritikákat, amit irányom-
ba kifejeztek. Ez idő alatt volt időm 
megismerni a falu kisebb-nagyobb 
problémáit, hogy mennyit változott 
és változik most is. De annak örülök, 
hogy még vannak, akik szívükön 
viselik Tápiógyörgye sorsát. A Falu-

újságban nem írnak róluk cikkeket, 
nem hirdetik kivagyiságukat. Oda-
adással, becsülettel dolgoznak a csa-
ládjukért, a közösségért, a faluért. Az 
országot irányító hatalom méltatlanul 
csak „kisembernek” nevezi őket, pe-
dig ők azok, akikre lehet számítani, 
akikre falut, várost vagy egy egész 
országot lehet építeni, akik példát 
mutatnak a következő generációnak. 
Ilyen példakép volt nekem a nagy-
apám, aki nem csinált mást „csak” 
tetőt épített a házakra. Mindezt olyan 
alázattal, szorgalommal, amiért nem 
várt el hírnevet vagy dicsőséget, mert 
a munkája a hivatása volt. Remélem 
a következő képviselő-testület is fel-
ismeri az ilyen emberekben rejlő po-

tenciált és kihasználva képességeiket 
egy építő jellegű közösség jön létre. 
A következő választáson nem tudok 
indulni, mert már nem dolgozok Tá-
piógyörgyén. Nagy előny volt, hogy 
nap mint nap szembesültem a falut 
érintő problémákkal, kérdésekkel, de 
el kellett jönnöm a patikából, így nem 
tudnám a képviselői munkámat sem 
elvégezni. Igen, el kellett jönnöm, 
én döntöttem így, mert nem tudtam 
már azon az úton továbbmenni, amit 
hamis illúziókkal köveztek ki. Arra 
kérem Önöket, hogy majd menjenek 
el szavazni, hiszen az érdektelenség 
a legrosszabb, amit tehetünk.

Kívánok Önöknek jó egészséget 
és még egyszer köszönöm!

25 éve kezdődött barátságunk a svájci Wünnewil-Flamatt-tal
Néhány nap múlva lesz éppen 

negyed százada annak, hogy elő-
ször fogadhattuk községünkben 
svájci barátainkat, akik a mi előző 
évi első tisztelgő látogatásunkat vi-
szonozták. Franz Baumeler és Beat 
Bucheli urak jó hírünket vitték, és 
ennek nyomán az akkori képviselő 
testületek a partneri kapcsolat hiva-
talos felvételéről döntöttek.

Azóta sok víz lefolyt a Tápión és 
a Senzén (az ő kedves folyócskáju-
kon, amely kristálytisztán fut- cso-
bog, a kerekre csiszolódott fehér kö-
veken tova egészen az Aare-ig), de 
a barátságunk ezt az időt kiállta, sőt 
gesztusaiban és lelki tartalmaiban 
egyre mélyülve jutott idáig, amikor 
az idén gazdag programokkal dúsí-
tott jubileumi évet köszönthetünk. 

A freiburgi rádió egy riortere ke-
resett fel bennünket áprilisban, hogy 
riportot készítsen erről a hosszú 
ideje élő kapcsolatról, amely az ot-
tani környék figyelmét fölkeltette, s 
amely oly sok érdekes eseményt, él-
ményt és kulináris élvezetet adott a 
kanton lakóinak (főleg sok tucat ná-
lunk táborozó diákjának) – s amely 
település oly egzotikusnak tűnik a 
havas csúcsok tövéből, számukra 
alig kimondható nevével tetézve a 
különösség érzetét. A riport 8 folyta-
tásban elhangzott, s mi büszkén gon-
dolhatunk arra, hogy Tápiógyörgye 
neve beívódott az ottani köztudatba. 
Mögötte sok-sok élmény sűrűsödik 
és Györgye lakói közül talán 400 fő 
személyes emlékei között is dédel-
getheti a kint töltött napok örömét. 
És falunk önbecsülése is megerő-

södhetett, nem beszélve azon gazda-
godásról, amelyet anyagi-tárgyi-és 
személyes emberi gesztusok formá-
jában tárolunk, őrzünk és haszná-
lunk hétköznapjainkban.

Néhány napja döntött úgy a 
testvéregyesületünk, hogy 40.000 
(negyvenezer!) Svájci Frankkal já-
rul hozzá zeneiskolánk belső terei-
nek felújításához. A meglepetéstől 
és meghatottságtól elakadt a sza-
vunk polgármesterünkkel... Aho-
gyan Ódor László tiszteletbeli egye-
sületi elnökünk javasolja – bizony 
megszervezendő lenne egy köszönő 
– és hálakoncert, hiszen mindkét 
település kiváló zenekart támogat 
büszkeséggel.

A napokban fogadhattuk testvér-
egyesületünk 21 fős küldöttségét, 
köztük 5 tűzoltó barátunkkal, akik 
kiváló kapcsolatokat ápolnak a szak-
mai elkötelezettség magas szintjén 
– s a kulináris élvezetek terén is –, 
ennek bizonyságaként minden alka-
lommal tűzoltó egyesületünk tagjai 
terítenek gazdag ízvilágú vacsorával 
terített asztalokat vendégeinknek 
a hajdani bikaistálló sok izgalmat 
megélt, felújított tereiben. 

Marianne Kormann egyesületi 
elnök asszony az idénre is előirány-
zott egy gazdagon megrakott ka-
miont, amely használati értékével 
örömöket adni és a hétköznapok 
komfortját szolgálni hívatott nekünk 
– egyszersmind barátaink őszinte 
karitatív szándékait is beleljesítendő.

Meghívtak egy gyerekcsoportun-
kat nyáreleji színes programokban 
tobzódni a svájci csodavilágba... 

- ezt június 24-28 között megszer-
vezi iskolánk –, s ők is örömmel 
és várakozással indulnak hozzánk 
gyerekeikkel szeptember 2-6 között. 
A györgyei táborozásra sok kinti 
osztály kandidál – mert mindig fre-
netikus élmények könnyű és sokáig 
nem feledhető emlék-terheivel tér-
tek haza.

A hagyományos október ele-
ji wünnewili vásár forgatagában 
egyre több Svájcba szakadt ha-
zánkfia is felbukkan – nem csodál-
ni való, hiszen messze híre ment 
már marhapörköltünk zamatának, 
a  sütemények illatának, a borok 
és hungarikumok ízeinek abban a 
világban, ahol inkábba a lágy kifi-
nomultság dominál a nyelvek alatti 
részeken – s mi inkább a hírünkkel 
adekvát harsányabb és csábítóbb 
dominanciáját kínáljuk a kulináris 
élvezeteknek. Szakértő csapatunk 
ezúttal is útra kél majd, s melléjük 
társítani kívánjuk egyesületünk tag-
jainak lelkes kis csoportját is.

A jubileumi év programjainak 
igézetében rebegek köszönetet fa-
lunk lakói, egyesületünk vendégfo-
gadói készséggel is áldozatot adó 
tagjai és a község vezetősége nevé-
ben azoknak, akik szeretik-segítik, 
megbecsülik ennek a kapcsolatnak 
falunkat gazdagító érékeit, és erő-
sítik gesztusaikkal a minket mindig 
az őszinte barátság kitüntető jeleivel 
megtisztelő wünnewil-flamatt-i pol-
gárokat, barátainkat. 

Nagy Zoltán
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Torockó testvér-településeinek találkozója Tápiógyörgyén

2019. április 13-án, szomba-
ton Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzata és a Torockó Bará-
ti Társaság szervezésében került 
sor Torockó magyarországi 
testvér-településeinek harmadik 
találkozójára, amelyre Bócsa, 
Budapest V. Kerület, Csömör, 
Hollókő, Újszentiván, Üllés és 
Zsombó önkormányzatai, vala-
mint a Bócsai Torockó Baráti 
Kör Egyesület kapott meghí-
vást. A találkozó egyedisége, 
hogy az utóbbi települések, akik 
Torockóval külön-külön testvér-
települési kapcsolatot ápolnak 
az önmaguk közötti viszonyról, 
mint unokatestvérek közötti ba-
rátságról beszélnek. 

A rendezvény határon túli 
vendégei Tápiógyörgye erdélyi 
és felvidéki testvér-települései-
ről érkeztek, Torockóról Szőcs 
Ferenc polgármester és Ferenc 
Gábor nyugalmazott unitárius 
lelkész, Nagymegyerből a Cse-
madok helyi alapszervezetének 
elnök asszonya, Bittera Zsu-
zsanna és férje Bittera István.

A kezdeményezés két évvel 
ezelőtt indult, amikor legelső 
alkalommal Bócsán találkoztak 
a küldöttek, majd a követke-
ző évben Hollókőn rendezték 
meg az összejövetelt. A talál-
kozók célja a baráti gesztusok 
kinyilvánítása és az egymás 
közelebbről való megismerésén 
túl, a Torockóval való kapcso-
latápolás eredményességének 
előmozdítása, a célzott támoga-
tások megvalósításának össze-
hangolása.  

A rendezvény a Művelő-
dési Házban délelőtt 10 órára 
kitűzött vendégvárással vette 
kezdetét, majd a házigazdák 
köszöntője következett, amely 
Varró István polgármester te-
lepülést bemutató előadása 
mellett, az egyesület határon 
túli magyarokat támogató te-
vékenységét felvázoló kisfilm 
levetítését foglalta magába. 
A külhoni vendégek részéről 

előbb Szőcs Ferenc polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket, 
majd Bittera Zsuzsanna elnök 
asszony mutatkozott be a Cse-
madok Nagymegyeri Szerveze-
tének munkásságát is felvázol-
va. 

A beltéri programot követő-
en a községközpont bemutatása 
következett, amely egy rövid 
helytörténeti séta keretében va-
lósult meg, majd a vendégek 
lovaskocsikázás közben nyer-
hettek betekintést a belterület 
távolabbi szegleteibe. A túra a 
torockói kopjafánál végződött, 
mely Tápiógyörgye és Torockó 

baráti kapcsolatának 20. évfor-
dulója alkalmából 2010-ben lett 
felállítva, s mára a határokon 
átívelő magyar nemzeti össze-
tartozás tudat szimbolikus em-
lékhelyévé is vált egyben.

A házigazdák végezetül egy 
közös vacsorával köszönték 
meg az unokatestvér-telepü-
lések közötti hosszú évek óta 
tartó együttműködést, amely az 
eddigi eredményeivel külön-
leges értéke a Torockóval való 
kapcsolatápolásnak.

Németh Csaba

Torockó testvér-településeinek küldöttei Tápiógyörgyén a torockói 
kopjafánál

Torockó testvér-településeinek küldöttei a Hősök Ligetében
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Tápiógyörgye helytörténete ismét gazdagodik:

Németh Csaba dédunoka, tanárember megírta dédnagyapja,
Dr. Németh Jenő györgyei orvos történetét

A közeljövőben kerül Györ-
gyén bemutatásra egy rendkívül 
értékes, mondhatnám családre-
gény, amely több évtizedes ké-
szülődés, dédelgetés, pontosítás, 
szerkesztés után kerül elsősor-
ban a család tagjai birtokába és 
néhány élő és tisztelgő ember 
kezébe.

Németh Csaba dédunokát a 
dédnagyapai szeretet, a falu tisz-
telete és emlékezete inspirálta 
ennek a példa nélküli monográ-
fiának a megírására. Ezek ösztö-
nözhették őt a hosszú dunántúli 
utazások során a családok fel-

kutatásában, az interjúkészíté-
sekben, és a még élő emberek 
kikérdezésében. Az a gondolat 
járhatott a fejében, hogy ezt csak 
egyszer lehet pontosan, igazán, 
történelmi hűséggel megírni, és 
az elmaradt igazságot kiszolgál-
tatni. Ezt igénylik a Németh Csa-
lád tagjai és sokan Tápiógyör-
gyén, akik mindig is tisztában 
voltak a történés igazságtalan-
ságaival és az emberi mellőzés 
következményeivel.

Abban a történelmi helyzet-
ben, még a gödöllői internálás is 
az emberi rosszindulat és igaz-
ságtalanság nagyfokú összefo-
nódásának egyenes következ-
ménye lehetett. Köztudott volt, 
hogy Németh Doktor nem volt 
antiszemita: zsidó barátját több-
ször kihozta a nagykátai, vásár-
téri gettóból. A fegyőr legutolsó 
alkalommal figyelmeztette, hogy 
ha még egyszer meglátja ott, őt 
is benntartják. A háború borzal-
mai még inkább nehezítették a 
doktor úr helyzetét. Reumatikus 
panaszai is egyre jobban gyötör-
ték

Mind fizikailag, mind lélek-
tanilag az volt számára a legfá-
jóbb, hogy igazságtalan, hamis 
politikai vádak alapján, nem tu-

dott szépen gondozott házába és 
kedves családja körébe vissza-
térni. A falu népe aláírásba kez-
dett, amelyben leírták a doktor 
úr készséges jóságát, emberségét 
és szakmai kiválóságát. Mindez 
hiába volt: a falu segíteni aka-
rását a györgyei származású 
Hirsch József járási rendőrkapi-
tány kontrakarírozta.

A nagy világégésre készülés 
jelei közepette, a kaotikus tör-
ténelmi helyzetben a doktor úr 
leírhatatlan lelkiismeretesség-
gel és alázattal szolgálta a falu 
népét. Az első világháborúban 
végzett frontorvosi szolgálata 
nagyban segítette tápiógyörgyei 
tevékenységének eredményes-
ségét. Különös érzékenysége és 
széleskörű helyi ismeretei révén 
szerezte meg az emberek bizal-
mát és szeretetét. Komoly és jó-
ságos arcát, humánus cselekede-
teit még mindig nagy tisztelettel 
őrizzük Tápiógyörgyén. Orvosi 
szolgálata, embersége és emberi 
tartása feledhetetlen. Emlékét és 
tiszteletét ez a bemutatásra váró, 
kivételesen értékes és heroikus 
munkával megírt monográfia 
sziklaszilárdan biztosítja.

Németh Csaba több évtizedes 
nehéz, következetes családkuta-
tásának végül a szeretetben, tisz-
teletben, a ragaszkodásban kell 
feloldódnia, abban a leírhatatlan 
emberi örömben, vigasztalódás-
ban, hogy sok komor évtized 
után Dr. Németh Jenő szerteága-
zó családtagjai egymásra talál-
nak, megölelhetik egymást.

„Évente lombot vált az ág,
a gally-fészek gólyát cserél,
s míg engem elfelednek, a 
nevemmel fut száz nemzedék.
Emlékem elhull, mint a könny
de az esemény szőttese
megőrzi voltom bélyegét,
mint őskagylót a sziklaszál.” 

Bihari JózsefDr. Németh Jenő jobbról feleségével és kislányával a Béke úti ház 
oldalsó bejáratánál



9.

2019. március 10-14. között ke-
rült megrendezésre a VII. Győri 
Nemzetközi Hidas Frigyes Fúvós-
zenekari Karmesterkurzus. A kurzus 
professzora Dr. Marosi László volt 
(aki, a University of Central Flori-
da, USA tanára)  A magas szakmai 
továbbképzésen 12 aktív és 10-15 
passzív fúvószenekari karmester 
vett részt. A kurzuson vezénylés-
technika, zenekari anyagismeret 

volt a fő téma. Az elméleti előadá-
sokon túl lehetőség nyílt a karmes-
terek számára gyakorlati továbbkép-
zésre is, valamint további országos 
és nemzetközi kapcsolatépítésre, 
tapasztalatszerzésre. A gyakorló 
zenekar: Győr Symphonic Band, 
70-75 fős fúvószenekar volt, műso-
ron : Hidas Frigyes, Farkas Ferenc, 
Percy Aldrige Grainger , Vincent 
Persichetti és Morten Lauridsen ere-

deti fúvószenekari művei és átiratai 
voltak.

Örömömre szolgált, hogy bizal-
mat szavazva Nekem, aktív női rész-
vevőként vezényelhettem a zenekart 
és technikailag fejlődhettem. Szá-
momra igen értékes tanácsokkal és 
technikai megoldásokkal térhettem 
haza; amit a györgyei Csipet- Csapat 
Zenekarban is alkalmazhatok majd. 

Tisztelettel: Fekete Fanni

Fúvószenekari Karmesterség

2018. 03. 06-án, szerdán került 
megrendezésre a XIX. Mezőtúri 
Fafúvósverseny, mely kétévente ad 
lehetőséget a megmérettetésre. 15 
Zeneiskola, illetve Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény 72 növendé-
ke mérette össze tudását a szakmai-
lag elismert zsűri előtt. Egy nagyon 
hosszú és fárasztó nap után boldo-
gan térhettünk haza. Tápiógyörgye 
ismét bebizonyította, hogy a zene-
iskolai oktatás kiemelkedően magas 
szintű; megfelelő szakmai felkészí-
tés mellett a tehetséges gyerekek 
korcsoportjuk legjobbjai.

Elért eredményeink:
1. Megyes Bianka : 1. hely - klarinét 
(5. osztály – 2. korcsoport)
2. Németh Gréta Vivien: 2. hely – 
klarinét (4. osztály – 1. korcsoport): 
itt nem adtak ki első helyezést.
3. Juhász Dávid : 2. hely – klarinét 
(7. osztály – 3.korcsoport)
4. Megyes Boglárka: 3. hely – fuvo-
la (4. osztály – 1. korcsoport)
5. Nagy Liliána Zita : Különdíj – fu-
vola (5. osztály – 2. korcsoport)
6. Kiss-Szabó Nóra: Emléklap – 
klarinét (4. osztály – 1. korcsoport)

Zongorán közreműködött: Szabó 

Viktor Gábor, aki elnyerte a legjobb 
zongorakísérő díját. Köszönjük!

Gratulálok a növendékeimnek! 
Köszönöm szépen a szülőknek a bi-
zalmát, az iskola vezetőségének és a 
falunak a támogatását!

Tisztelettel: Fekete Fanni

Györgyei Fafúvósok sikere

Ismét megtelt vendégekkel az iskola konferencia terme!
Idén 11. alkalommal rendeztük 

meg az iskolában a Kistérségi Szö-
vegértési Versenyt, melyen kisis-
kolások,(3.-4. osztályosok), 4 fős 
csapatokkal mérték össze tudásukat 
elméleti, gyakorlati és kreatív hely-
zetekben. Az idei versenyt Weöres 
Sándor emlékének ajánlottuk, az ő 
munkássága, versei ihlették a ver-
senyfeladatokat.

Az alsós munkaközösség, a ve-
zetőség, a tankerület támogatásával 
újra sikerült egy olyan rendezvényt 
szervezni, ami után a résztvevő is-

kolák tanulói, pedagógusai, a kísérő 
szülők, már itt, a helyszínen nagyon 
jó véleménnyel voltak, s tudjuk tő-

lük, hogy várják a következőt.
Számunkra a szervezés sikere 

mellett tanulóink sikerét is hozta az 
idei verseny, ugyanis egyik induló 
csapatunk megnyerte azt. A csapat 
tagjai: Kiss- Szabó Nóra, Németh 
Gréta, Finta Viktória, Tóth Teodóra

Köszönjük még egyszer a segít-
séget, és reméljük, jövőre folytathat-
juk!

 
A szervezők:  Pintér I., Szabó 

E., Miskolcziné M. É.

Kamarazenei Versenyeken a „Klarinétos Kisasszonyok” 
2019. 04. 16-án került megren-

dezésre a Ceglédi Kamarazenei Ver-
seny, ahol a györgyeiek az első kor-
csoportba NÍVÓDÍJAT nyertek el. 
A Klarinétos Kisasszonyok tagjai: 
Megyes Bianka, Szűcs Jázmin Re-
beka, Kiss-Szabó Nóra és Németh 
Gréta Vivien.  Mindenkinek nehéz 
feladata volt, mivel egy szólamot 

csak egy ember játszott tanár segít-
sége nélkül. A korosztályukban sok-
féle és sokszínű összeállítású csoport 
szerepelt. 12 intézmény zeneiskolás 
tanulói mérettette meg tudását. 

2019. 04. 17-én pedig a X. Ka-
marazenei Versenyen, Szolnokon 
voltunk. Itt betegség miatt az együt-
tesünk kiegészült Juhász Dáviddal. 

Itt helyezést nem sikerült elérnünk, 
de jól éreztük magunkat és sokat ta-
nultunk a kamarazenéről. 

GRATULÁLOK a gyerekeknek 
és köszönöm szépen a hosszú és ki-
tartó munkájukat! 

 
F. Fanni néni
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Büszkeségeink

Mesélj nekem Lili! Mi történt 
Veled az elmúlt hónapokban?

Szeptemberben 5. osztályos let-
tem, ami új kihívásokat, próbatéte-
leket jelentett számomra! Az elmúlt 
időszakban több pályázaton és ver-
senyen szerepeltem sikeresen, több 
diáktársammal együtt.

Decemberben a Szolnoki Szol-
gáltatási SZC Ruhaipari Középisko-
la és Általános Iskola Divatrajz-pá-

lyázat felhívását tolmácsolta Nekem 
rajztanár nénim. A pályázat címe a 
következő volt: ”Te megtervezed, 
mi megvalósítjuk!” Három ruhater-
vemet küldtük el a felhívásra. A ter-
veim nagyon megtetszettek a szak-
mai zsűrinek. Kettő rajzom ezüst-, 
egy pedig arany minősítést nyert. 
189 rajz közül 13 kapott arany ki-
tüntetést.

Ezután ért a meglepetés, hisz az 
arany minősítéssel díjazott ruhater-
veket el is készítették, amelyeket 
március 6.-án Szolnokon a Városhá-
za Dísztermében egy Jótékonysági 
est keretében be is mutatták. Na-
gyon nagy élmény volt számomra, 
amikor megláttam a tervem alapján 
elkészített ruhát. Majd nyilatkozhat-
tam a Szolnok Tv-nek. A pályázaton 
Tápiógyörgyéről ezüst minősítést 
ért el Ohnsorge Liza, arany minősí-
tést Marlen Denissza.

Március 6-a emlékezetes nap 
marad számomra! Aznap délelőtt 
részt vettem a XIX. Mezőtúri Fafú-
vósversenyen. A 2. fuvolás korcso-
portban nem kis megpróbáltatás várt 
rám! Nagyon sokat gyakoroltam, 
de mégis tartottam a szerepléstől. 
Ugyanis korcsoportomban indul-
tak a legtöbben a versenyen, és én 

voltam a legfiatalabb versenyző. A 
félelmeim ellenére sikerrel zártam 
ezt a megmérettetést, Különdíjat 
nyertem. Nagyon örülök a Györ-
gyei zenésztársaim sikerének is! 
Megyes  Boglárka: 3. hely fuvola, 
Németh Gréta Vivien: 2. hely klari-
nét, Megyes Bianka 1. hely klarinét, 
Juhász Dávid 2. hely klarinét.

Néhány nap múlva újra meghí-
vást kaptam egy díjkiosztóra. Janu-
ár végén a Telekom az Erdei házikó 
címmel meseíró pályázatot hirdetett, 
amelyre elküldtük a történetet, amit 
megírtam. A mesém címe: Az erdei 
házikó megmentése volt. 300 pályá-
zat közül a neves zsűri, 4 Györgyei 
diák munkáját díjazta. Meglepődé-
semre az én mesém is köztük volt! 
Rajtam kívül Ohnsorge Liza 6. osz-
tályos-, Jónás Milán 5. osztályos-, 
és Kóté Jázmin 2. osztályos tanulót 
jutalmazta értékes ajándékokkal.

Ebben a tanévben egy történe-
lem, matematika és egy német ver-
seny vár még rám.

Köszönöm tanáraimnak a lehető-
ségeket, segítségüket és bizalmukat! 
Szüleimnek pedig a sok-sok támo-
gatást!

Nagy Liliána 5. osztályos tanuló
P. J.

Mindhárom csapatunk a tava-
szi fordulók utolsó mérkőzéseire 
készül, és nyugodtan teheti, mert a 
célok teljesítve lettek. Biztos a benn-
maradás minden osztályban. Szín-
vonalas és izgalmas mérkőzések 
vannak mögöttünk. 

Május 1-én, a Községi Majálison 
is részt vett csapatunk. Indultunk a 
főzőversenyen, a vaddisznó pörkölt 
nokedlivel a zsűrizés után fél órával 
el is fogyott. Lebonyolítottunk két 
asztalitenisz versenyt a nap folya-
mán. délelőtt a tornateremben az 
igazolt játékosok mérkőztek meg, 
majd délután a strandon a beton-
asztalokon az amatőrök játszottak a 
nehezítő körülmények ellenére lát-
ványos csatákat a győzelemért.

Eredmények: 
Férfi igazolt: 
1: Némedi Zalán
2: Vágó Péter
3: Mohácsi Bence
Amatőr összevont:
1: Pribély András
2: Galvács Andrásné
3: Megyes Boglárka, Vargáné 

Kocsis Erzsébet
Gratulálunk a győzteseknek és 

helyezetteknek! Reméljük jövőre is 
találkozunk minden indulóval.

2018-ös évben a 2017. évi fel-
ajánlott személyi jövedelemadó 1%-
ából 101.322Ft-ot kaptunk, Melyet 
sportszerekre, felszerelésekre és 
versenyek rendezésére költöttünk.

Köszönjük minden kedves fel-
ajánlónak, hogy támogatta egye-
sületünket. Várjuk továbbiakban is 
felajánlásaikat. 

Név:TASK
Adószám: 18677375-1-13

Mohácsi Bence

TASK hírek!
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Moderátor: Jónás József újságíró

Program:      
16-19  Mesélő tárgyak c. időszaki kiállítás
16-18,30 Kézműves foglalkozás gyerekeknek
16,30-18 Kúriakerti ötpróba – családi játék  
17-18  Gyerekek kosztümös tárlatvezetése a kúriában 
16-18,30 Népi ügyeségi játékok 
16-18,30 Régi úri társajátékok, csipkeverés
16-18  Bábkészítés Bajzát Anikóval, a fővárosi bábszínház bábkészítő mesterével
17  Jászberényi Kelepelő Bábcsoport bábjátéka
17,45  Kincskeresés a múzeumkertben
18 ,15  Kiss Balázs bűvész Illusion & Magic Show
19  Tárlatvezetés a Mesélő tárgyak című tárlatban
19,30  Gyerekek kosztümös tárlatvezetése a kúriában 
19, 45  A kúriakert természeti titkai, tematikus séta 
20, 30  DUENDE TÁNCISKOLA, Lévai Enikő tanítványainak műsora
21-22  SZANDI műsora
22-23  Vadászat a középkori és újkori Magyarországon dr. Hidán Csaba előadása és fegyverbe-
mutatója
23-24  Nosztalgia - baráti beszélgetés az időszaki kiállításról

Szervező: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár - Blaskovich Múzeuma
 és a Blaskovich Múzeum Baráti Köre

Info 06-53-380-157  www.blaskovichmuzeum.hu, www.muzej.hu  facebook: Blaskovich Múzeum 
Helyszín: TÁPIÓSZELE, MÚZEUM ÚT 13.

BELÉPŐJEGY: 1000 Ft, nyugdíjas és diák: 500 Ft, óvodásoknak ingyenes
Esőhelyszín: Simonffy Kálmán Művelődési Ház, Tápiószele, Posta utca 2.

Támogatóink: Tápiószele Önkormányzata, tápiószelei Polgárőrség, tápiószelei Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, Jónás József, Gócsa Fotó, Vágány Virág, Varga József,

Simonffy Kálmán Művelődési Központ
média támogató: www.tapiokultura.hu

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2019. JÚNIUS 22. szombat 16-24 óra
MMgMK- BLASKOVICH MÚZEUM TÁPIÓSZELE

Tisztelt Lakosok. 
2019. 04. 13-án az Egyesület 

Elnöke (Molnár József) lemon-
dott. 2019. 05. 10-én a Polgárőr 
egyesület Közgyűlése új elnököt 
választott Dömők Zoltán személyé-
ben.  Több mint 10 éve aktív tagja 
vagyok egyesületnek és 1 évig Al-
elnöki tisztséget is betöltöttem az 
egyesületben. Születésem óta Tá-
piógyörgyén élek szerintem sokan 
ismernek, akik esetleg nem azoknak 
is szívesen állok rendelkezésére. 
Elérhetőségeim: 06-30 230-2466 / 
06-20 371-2981                             

Az egyesület email cime: 
tpolgarorseg@citromail.hu

Szívesen várom új tagok 

jelentkezését akár IFI akár Felnőtt 
polgárőrnek. 

Az IFI polgárőr jelentkezésének 
feltételei:

- 18 életévet még nem töltötte be/ 
Büntetlen előélet.

Felnött Polgárőr jelentkezésének 
feltételei:

- 18 életévét betöltötte/ Büntetlen 
előélet.

Az érettségi előtt álló diákokat 
akiknek 50 órát civil szervezeteknél 
kell letölteniük szívesen várjuk csa-
patunkba.

Köszönöm a támogatóinknak és a 
többi civil szervezetnek hogy mellet-
tünk állnak és segítik a munkánkat.

Kérem a lakosságot hogy to-

vábbra is forduljanak hozzánk bi-
zalommal amibe tudunk mindig a 
segítségükre leszünk.

Tisztelettel
Dömők Zoltán

Tápiógyörgyei Polgárőr Egyesület Hírei.

A Szomszédok Egymásért 
Mozgalom (SZEM) telefon-
száma megváltozott, a régi 

számot kérjük töröljék. 
Kérjük az alábbi telefon-

számokat hívják:
06-30 230-2466 
06-20 371-2981



12. 



13. 

 



14. 

 
  

 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
  
 

 

 
 
  

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.   Tel: (56) 422-522   Fax: (56) 373-029 
Web: www.trvzrt.hu   E-mail: info@trvzrt.hu 

  
 
 

Tisztelt Lakosok!  

 

Az Önök ivóvíz szolgáltatója, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. egy új díjbefizetési lehetőséget 
biztosít ügyfeleinek! Mostantól már az Önhöz legközelebb eső, országos lefedettségű 

 

               FIZETÉSI PONTON 

 

is rendezheti vízdíját! A díjfizetés egyszerűen, kényelmesen és gyorsan, akár egy perc alatt elvégezhető. 
A bankkártyás tranzakció nem átutalásnak, hanem kártyás fizetésnek számít, így plusz költség nem 
jelentkezik a befizetésnél! 

 
 
 

Keresse az alábbi matricákkal ellátott üzleteket, ahol 
tehát már lehetőség van a vízdíj kiegyenlítésére is: 

 

 

Természetesen a korábbi fizetési lehetőségek mindegyike él (postai sárga csekkes befizetés, egyedi 
átutalás vagy csoportos beszedési megbízás, online bankkártyás befizetés, díjnetes befizetés), ügyfeleink 
bármelyiket választhatják!  

Amennyiben kérdésük van szolgáltatásunkkal vagy a befizetéssel kapcsolatosan, forduljanak bizalommal 
ingyenesen hívható Call-Center központunkhoz, melynek a száma: 06 80 205 157  

 

A hálózatról bővebben a www.fizetesipont.hu oldalon tájékozódhat!  
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központi  i roda:  2700 Cegléd,  Rákóczi  út  30-32.  
Tel :  06-53/317-225,  06-20/9-311-711  

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL  

Helyi  képviselőnk: 

TÓTH ÁRPÁD 
2767 Tápiógyörgye,  Gesztenyesor u.  23.

06-20/375-90-23  

Anyakönyvi  ügyintézés 
Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés 

Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk családunk nevében 

mindazoknak, akik
VÁGÁNY MIKLÓSNÉ

(MOLNÁR ILONA)
1928-2019

utolsó útjára elkísérték, bennüket 
vígasztaltak, gyászunkban osztoztak és 
sírjánál koszorút, virágot helyeztek el.

A gyászoló család

A Tápió Tüzép 
május 3. óta bevezette a telefonos 

rendelési rendszert.
24 órán belüli kiszállítást 

vállalunk.
Árakról és építőanyagokról a

20/613-2093-as
telefonszámon tudnak érdeklődni.

Fuvarozási díjaink helyben
- 3,5 tonnás autóval 2.000 Ft,
- 10 tonnás autóval 3.500 Ft.
Daruzási díj: 1.200 Ft/raklap
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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.

Tavaszi karnevál
2019. április 12-én iskolánk alsó 

tagozatosai számára tavaszi karne-
vált rendeztünk.

A negyedikesek nagy-nagy 
szorgalommal és kitartással készül-
tek a mulatságra.

Először az 1., 2., 3. osztályosok 
vonultak fel ötletes, szemet gyö-
nyörködtető jelmezeikben, majd a 
negyedikesek – Szarvas Rebeka ál-
tal betanított, Hungária-egyvelegre 
koreografált – fergeteges tánca kö-
vetkezett, amit a nagy sikerre való 
tekintettel konfetti esőben megis-
mételtek.

A tombolasorsoláson sok – sok 
értékes nyeremény talált gazdára. 
A büfében volt minden, ami szem-
szájnak ingere, és amit vendégeink 
nagy örömünkre jóízűen el is fo-
gyasztottak.

A játékos kedvűek próbára te-
hették magukat a különböző já-
tékokban. Népszerű volt a csil-
lámfestés és a virágtombola is. A 

táncoslábúaknak sem kellett „pet-
rezselymet árulniuk”.

Támogatóink segítségével és 
ajándékaival eredményes rendez-
vényt zárhattunk.

Az alsó tagozattól búcsúzó ne-
gyedikesek ennek a szép délután-
nak a bevételéből többnapos osz-

tálykiránduláson vehetnek részt.
Hálásak vagyunk az osztályfő-

nököknek – Erika néninek és Irén-
ke néninek – odaadó és fáradhatat-
lan munkájukért.

Köszönjük, hogy együtt lehet-
tünk!

A negyedik osztályosok szülei

Békamentés
2019. március 14-én egy kisebb 

csapattal az iskolából elindultunk 
Farmosra békákat menteni.

A békáknak el kell jutniuk egy 
úttesten keresztül a nádasba. Mivel 
az úton autók is járnak és a béka 
nem figyel, palacsinta lesz belőlük. 
Ezt kellett megakadályoznunk! Ah-
hoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni,  
az út elé raktunk egy kis „bariká-
dot”, amit a békák nem tudnak át-
ugrani. Ilyenkor általában a béka 
elindul jobbra vagy balra, és bele-
esik a szalmával, földdel kibélelt 
vödörbe amit beleástunk a földbe.

Ezeket a vödröket kellet át-
néznünk. Összesen 55 vödör volt. 
Kaptunk gumikesztyűt is. Mi most 
legjobban az ásóbékákat kerestük, 
amik akár másfél méter mélyre is 

beássák magukat a földbe. Miután 
megvizsgáltuk mind az 55 vödröt 
csak 2 békát találtunk, de az is jobb, 
mint a semmi.

Egy ásóbékát és egy leveli bé-
kát. Beleraktuk őket egy vödörbe, 
majd átkeltünk egy hídon, ami egy 
folyó felett volt. Azután csináltunk 
egy csoport képet és elindultunk a 
nádashoz, ahol nagy pusztítást vég-

zett a tűz, amit egy gyújtogató oko-
zott. Szabadon engedtük a békákat 
majd visszaindultunk az állomás-
hoz.

Mindannyian nagyon jól éreztük 
magunkat! Már várom a következő 
békamentést!

 
Jónás Milán 5/a osztály


