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2. 
Önkormányzati hírek

Tisztelt Újságolvasók!
Még a helyhatósági választások előtt 

szólnék Önökhöz pár mondatban. Szeret-
nék számot adni az elmúlt hónapok és az 
elmúlt évek történéseiről, mi mindent tett 
a képviselő-testület?

Az önkormányzat az általa megvásá-
rolt vagy ajándékba kapott, a tulajdonosok 
által kisebb összegért felkínált elhagya-
tott ingatlanokat rendbe tette. Biztosítot-
tuk a településért tenni akaró egyesületek 
működését, a velük való kapcsolatunkat 
korrektség jellemzi. Csupán a Polgárőr 
Egyesület működési hozzájárulását kel-
let felfüggeszteni. Időközben azonban az 
egyesület vezetősége újjáalakult, a műkö-
désük helyreállt, rendezték soraikat, így 
már nincs akadálya a további támogatás-
nak. Úgy gondolom, hogy ismét lelkes, 
bizonyítani akaró vezetése van! A Községi 
Sportkört 2019-ben kiemelten támogatta 
az önkormányzat, hiszen a TAO program-
ban megkapott 5,7 millió Ft mellé 5 millió 
Ft támogatást nyújtott az öltöző épületé-
nek korszerűsítéséhez. Folyamatosan kar-
ban tartottuk és rendeztük a csatornázás 
utáni csapadékvíz elvezetési problémákat. 
Tudjuk, hogy ezt nem lehet befejezni, és 
tovább kell építeni, állagát megóvni. Új út 
épült a Petőfi, a Deák, a Csokonai, a Budai 
Nagy Antal és a Bem József úton. Nagyon 
sok helyen a kivitelező nem csak az építés 
során keletkezett hibákat javította ki, ha-
nem az egyeztetéseket követően, korrekt 
módon további problémákat is rendezett. 
Sípos Józseffel működtettük az eb rendé-
szeti szolgáltatást. A gazdaságtalanul fenn-
tartható erdőt eladtuk. Az önkormányzat 
sem szakmai, sem emberi erőforrásokkal 
nem rendelkezik ennek fenntartásához. A 
kapott vételárat tartalékalapban hagytuk. 

Az elmúlt hetekben a TRV Zrt-vel 
megállapodás született arról, hogy a tele-
pülés vízhálózatát új tolózárakkal látják el. 
Így ha csőtörés van, akkor a vízszolgálta-
tást csak a falu területének negyedén vagy 
annál kisebb részén kell majd korlátozni. 
Újra kétfős mezőőrséget tartunk fenn. 
Szeptembertől már nem csak mezőőri, 
hanem közterület-felügyeleti feladatokat 
is ellátnak a mezőőrök. A polgárőrséggel 
közösen nagyobb figyelmet fordítunk a 
játszótér, a kút, a temető és a vasútállomás 
rendjére.  Itt szeretném megköszönni Seres 
Sándornak a közel 20 éves mezőőri szol-
gálatát. Sajnos egészségi állapota miatt 
nem végezheti tovább ezt a munkát, azon-
ban más feladatokban számíthatunk rá és 
tovább alkalmazzuk.

Biztosítjuk Tápiógyörgye biztos pénz-
ügyi működését! Ez az elsődleges és leg-
fontosabb feladatunk! Addig nyújtózkod-
hatunk ameddig a takarónk ér. Ígérgetni 
lehet nagyokat, de azt pénzügyileg rendez-
ni és egyben megőrizni a falu működőké-
pességét komoly feladat.

Folyamatban van a Fakanálgyár fő-
épületének átépítése, mely várhatóan jövő 
őszre fog elkészülni. A Vasútállomás te-
rületének rendezése a harmadik ütemhez 
érkezett, jó irányba halad. Reméljük, hogy 
a MÁV Fejlesztési és Beruházási Főigaz-

gatósága által közölteknek megfelelően 
megépül a parkoló és a kerékpártároló. Ez 
az elsődleges kapunk, a hozzánk vonattal 
érkezők ezt látják először. Fontosnak tar-
tom, hogy gondozott képet mutasson. Je-
lenleg még nem méltó ez a hely az itteni 
lakosokhoz, ide érkezőkhöz. De az lesz!

Az orvosi ellátást szolgáló épület fel-
újítására, energetikai korszerűsítésére két 
támogatási kérelmet adtunk be. Egyik a 
külső felújításra, másik a belső felújításra 
vonatkozik. Remélem, hogy a választáso-
kat követően pozitív döntés születik, és el-
mondhatjuk, hogy nem dolgoztunk hiába.

A képviselő-testület hat igen és egy 
tartózkodó szavazattal 2020. szeptember 
30-ig ismét bizalmat szavazott Győrné Ba-
logh Mária védőnőnk. Bár 2019. július vé-
gén lakossági felhívásra egy előre be nem 
jelentett ÁNTSZ-ellenőrzést kapott, mégis 
a vizsgálatot lezáró határozatban a hivatal 
Marika munkájában mulasztást, hiányos-
ságot nem tudott megállapítani. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
Gyógyszertár épületének energetikai kor-
szerűsítésére és akadálymentesítésére saj-
nos nem sikerült pályázatot találni. Csak 
egy kisebb akadálymentesítést tudtunk 
elvégezni a gyógyszerész asszonnyal kö-
zösen, mely már így is jelentősen javított 
az épületbe jutáson.

A régi Izsold-féle ház átalakításával a 
képviselő-testület bölcsőde kialakításá-
ról határozott, melyet pályázati forrásból 
kívánunk finanszírozni. Már a harmadik 
pályázati anyagot készítjük, reményünk 
szerint ezúttal pozitív elbírálásban részesü-
lünk. Sajnálom, hogy Molnár Zoltán kép-
viselőjelölt nem támogatta szavazatával 
ezt a fontos beruházást. Előtérbe helyezte 
az üzleti érdekeit a közérdekkel szemben, 
pedig csak akkor jelentett volna problémát 
a bölcsőde létesülése, ha például kocsma 
üzemelne a szomszédságban. Pedig szük-
ség van a bölcsődére, hiszen az óvodában 
nincs elég hely, és a munka világába visz-
szatérő fiatal anyukákat döntésükben köte-
lességünk támogatni. Most mini bölcsődei 
csoport alakításával próbáljuk áthidalni a 
nehézséget. De amennyiben szétválasztás-
ra kerülne a két intézmény, az óvodába is 
több gyermeket tudnánk felvenni.

Jó a közbiztonságunk. Az újjáalakult 
Polgárőr Egyesület a helyi körzeti megbí-
zottal nyugalomban végezhették és végez-
hetik munkájukat. A lakosok figyelnek és 
értesítéseket küldenek, ha valahol valami 
nem odaillőt látnak.

A tornaterem felújítására, energetikai 
korszerűsítésére együttműködünk a KLIK-
el, remélve, hogy hamarosan komolyabb 
felújításon esik át az egyre jobban leromló 
épület.

A Községi Gondozási Központ bővíté-
sét az ellátás folyamatosságának fenntartá-
sa mellett úgy tudtuk megoldani, hogy egy 
önkormányzati lakást is bevontunk, így 
tíz fővel tudtuk növelni a létszámot. Ez a 
beruházásunk is saját erőből valósult meg, 
kormányzati vagy egyéb pályázati forrás 
igénybevétele nélkül.

Pályázatot készítettünk az óvoda udva-

rának további fejlesztésére, belső parkoló 
kialakítására az általános iskola, Községi 
Gondozási Központ és a Polgármesteri 
Hivatal területén.  Járda építését tervezünk 
önerőből a Posta, új tűzoltó laktanya és a 
Polgármesteri Hivatal közé. Az Ifjú Fúvós 
Egyesülettel közösen újítjuk fel a Zeneis-
kolát, melyhez az önkormányzat jelentős 
anyagi hozzájárulást nyújt. Folyamatban 
van az épület belső felújítása, most csem-
pézik a vizesblokkokat, valamint döntött 
a képviselő-testület napelemek elhelye-
zéséről, melyet saját pénzügyi forrásból 
finanszíroznánk. Komoly anyagi segítsé-
get kaptunk svájci testvértelepülésünktől a 
belső felújításhoz.

Megépítettük a műfüves sportpályát. 
Komoly eszköz- és gépbeszerzéseket vé-
geztünk az elmúlt években. Vásároltunk 
úthengert, traktorokat, pótkocsit, Újszil-
vással közösen szúnyoggyérítéshez köd-
képző gépet, padka kaszát, egyéb mező-
gazdasági eszközöket. Megvásároltuk a 
régi pokoltanyai tornyos épületet. Ebben 
az évben még állagmegóvó munkákat 
végzünk, de remélhetőleg a jövő évben 
el tudjuk kezdeni az épület mélyre hatóbb 
felújítását

Napi, heti küzdelmet vívunk a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek környezetének 
gondozásával. Szinte már csak nálunk 
vannak meg a térségben. Ezek megszün-
tetése közel 20 éves visszalépést jelentene 
a környezetükért tenni akaró emberek sze-
mében. Közösen kell tennünk azért, hogy 
oda csak a válogatott hulladék kerüljön.  
Nem kell már sokat várni az építési törme-
lék és zöldhulladék lerakó telep újranyitá-
sára, megtörtént a művelési ág módosítása, 
így a Nagykátai Földhivataltól hamarosan 
kézhez kapjuk a terület megosztásával 
kapcsolatos határozatot.

A cikk írásakor nem tudni még, hogy 
ki fogja vezetni a települést a következő 
öt évben. Addig is azonban engedjék meg, 
hogy megköszönjem az Önök támogatását 
a 2002-2008 és 2010-2019 közötti, pol-
gármesterként eltöltött 15 évemhez. Nem 
megélhetésből voltam a falu vezetője, 
nem is azért, mert bármilyen kitüntetésre 
vágyom, hanem azért, mert szeretem ezt 
a hivatást. Sokszor nehéz, küzdelmes és 
embert próbáló. Rengeteg türelmet és ön-
fegyelmet kíván meg. De úgy érzem, hogy 
a testület tagjaival, a hivatal dolgozóival 
és az intézményvezetőkkel együtt a lehe-
tőségeinkhez mérten igyekeztünk végig 
a legjobb tudásunk szerint, jóhiszeműen 
tenni a dolgunkat. Higgyék el, kívülről 
nézve minden sokkal egyszerűbbnek tű-
nik. De azért vállaltam, vállaltuk ezt a fel-
adatot mindannyian, mert a közt kívánjuk 
szolgálni. Amennyiben ismét elnyerem az 
Önök bizalmát, abban az esetben továbbra 
is bízhatnak a biztos folytatásban és abban, 
hogy legjobb tudásom szerint igyekszem 
majd a települést vezetni!

Tápiógyörgye, 2019. szeptember 26.

Varró István
polgármester



3.Polgármester jelölti és Képviselő jelölti vállalások
A szerkesztő bizottság döntése alapján megjelentetjük a választási szóróanyagok tartalmát, mivel sok la-

koshoz nem jutott el - köztük vagyunk mi, bizottsági tagok is. A Faluújság vállalta, hogy ingyenesen közzé-
teszi ezeket az anyagokat és bemutatja a Képviselő jelölteket. Mindenek előtt leközölnénk Czerván György 
országgyűlési képviselő úr és Varró István polgármester közötti levelezést, hiszen sokan csak kiragadnak 
egy-egy mondatot és így más értelmet nyer a mondanivaló.

Tisztelt Varró István Polgármester 
Úr! Kedves Pista!

Eljutott hozzám a polgármesteri 
választási tájékoztatód, amelyet érdek-
lődéssel olvastam, és több állításodon 
is meglepődtem.

Ezekre nem kívánok reagálni, a 
györgyeiek nélkülem is el tudják dön-
teni, hogy rendben mennek-e a dol-
gok a településen vagy sem. Miután 
azonban, mint országgyűlési képviselő 
megszólíttattam, ill. a „FIDESZ” is, 
kénytelen vagyok ezekre röviden rea-
gálni.

- A nagykátai Szakorvosi Rendelő-
intézet megújítását célzó munka jól ha-
lad. A szükséges kormányzati döntések 
megszülettek és az építkezéshez szük-
séges 1 MD Ft, valamint az új orvosi 
eszközök, berendezések beszerzéséhez 
szükséges 400 millió Ft rendelkezésre 
áll. Túl vagyunk a tervezői közbeszer-
zésen, a kivitelezői tervek hamarosan 
elkészülnek, majd következik a kivi-
telezői közbeszerzés kiírása. Ennek 
eredményeképpen év végére meglesz 
a nyertes kivitelező, aki jövő év elején 
kezdheti a munkát. Várható befejezés 
2021. Az orvosi eszközbeszerzés első 

része (44 millió Ft) pedig már folya-
matban van.

Nem értem milyen ígérgetésekről 
beszélsz?

- A 311-es út problémája mindenki 
előtt ismert. A teljes felújítás mintegy 
7 MD Ft-ba kerülne. Reálisan én most, 
Pest megye Közép-magyarországi Ré-
gióból való kiválása után látok lehető-
séget a felújítás EU forrásból történő 
finanszírozására 2021-után.

Addig is a 31-es főút szakaszos fel-
újítását végezzük hazai költségvetési 
forrásból.

- Az Abony-Újszilvás út M-4-es 
gyorsforgalmi úthoz csatlakozása 
ügyében újszilvási kollégád megkere-
sett, de akkorra már a részletes tervek 
elfogadásra kerültek. A közvetlenül 
érintett önkormányzatokat a tervezés 
korai szakaszában a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztési Zrt. megkereste, 
akkor kellett volna a szóban forgó cso-
mópont kialakítására észrevételt tenni.

- A Tápiógyörgye – Jászboldog-
háza út felújítására látok lehetőséget 
a „Magyar falu” program keretében a 
ciklus végéig.

Kedves Pista!

Amit pedig a FIDESZ-szel kapcso-
latban hozzád eljuttatott információk 
kapcsán írsz, tételesen, településen-
ként cáfolható, de ebbe ne menjünk 
bele, mert én „pártkatonaként” bizo-
nyára elfogult vagyok.

(Te biztosan nem „pártkatonaként” 
voltál 2010-ben az azóta többszörösen 
megbukott MSZP országgyűlési kép-
viselő-jelöltje.)

De semmi gond!
Mint ahogyan annak idején az első 

képviselői sikerem közé sorolom a 
Tápiógyörgye – Tápiószele közötti út 
felújítását, fogok én még tudni segíteni 
a györgyeieknek akkor is, ha a siker a 
tiéd lesz, a kudarc pedig a „központi” 
hatalomé, vagy az enyém.

Hajrá Tápiógyörgye!

Tápiószentmárton, 2019.09.23.
Üdvözlettel:
Czerván György
országgyűlési képviselő
FIDESZ-KDNP

Tisztelt Czerván György Ország-
gyűlési képviselő Úr!

Kedves Gyuri!

Örülök, hogy érdeklődéssel olvas-
tad az elmúlt önkormányzati időszak-
ról szóló írásomat. Számítottam reak-
cióra a képviselő jelöltek részéről, azt 
azonban nem gondoltam, hogy „bele 
kívánsz szólni” a helyi közügyekbe. 
De jónak tartom, ha megbeszéljük 
ügyeinket vitatkozunk arról, hogyan 
lehet jobb Tápiógyörgyének.

Számomra Tápió vidéki lakosként, 
vállalkozás tulajdonosaként, polgár-
mesterként fontosabbak a térséget 
érintő ügyek, ha azokat az országgyű-
lési képviselő intézi. Pont azok, ame-
lyeket említek, és amelyeket eddig is 
támogattam. Nem a települések színe 
szerinti útfelújításokra, bölcsőde építé-
sekre gondolok. Pitiáner osztogatásnak 
tartom. Én azt várom el tőled magyar 
választó állampolgárként, hogy a pár-
toktól, egyházi hovatartozástól, magán 
kérésektől függetlenül tedd a dolgodat 
a térségért. 

Nem így látok mindent. 2018 áp-
rilisában négyszemközt beszéltünk 
a térséget és Tápiógyörgyét érintő 
ügyekről. Csatornázás, Leader támo-
gatások, útépítések. Ekkor már el-
mondtad miért nem halad a 311-es út 
Nagykáta-Tápiószele-Cegléd közötti 
út felújítása. Értem én, sokba kerül. De 
szerintem sokba kerül az emberek éle-

te, akik azon a balesetveszélyes úton 
autóznak. 

És ide tartozik a 4-es út problémá-
ja. Terveket nem láttunk. Tápiógyör-
gyét biztosan nem kereste meg a NIF. 
Véletlenül a mentősöktől halottunk a 
problémáról, hogy elvágják a térséget 
a 4-es úttól. Kis túlzással zsákfalu le-
szünk. Újszilvási polgármester kollé-
gámat én értesítettem. Ő közlekedési 
mérnökként biztosan észrevette volna, 
mekkora problémával nézünk szembe. 
És nem szerettünk volna mást, csak 
egy olyan parkolón keresztüli kijára-
tot, mint a mi a Tápiószentmártoniak-
nak épült. 

Örülök, hogy ilyen jó híreket írsz 
a nagykátai szakorvosi rendelőinté-
zetről. De Gyuri 5 év alatt eddig jutott 
az ügy? Örömmel voltam ott, akkor a 
választások előtt az alapkőletételnél és 
büszkén mondtam a györgyeiek, hogy 
intézed az ügyet. De miért nem fontos 
az egészségügy, hogy ilyen lassan épül 
meg egy rendelő? Te is tudod, úgy do-
bálózik a „központi” hatalom a milli-
árdokkal, ha külföldön kell valamire, 
és nem fontosak az itt élők. Tisztában 
vagyok azzal, te már a legszívesebben 
átadtad volna, és már rég mással fog-
lalkoznál, mint ez az elhúzódó ügy. 

Ha Magyarország jobban teljesít, 
akkor ne csak stadion építésekben tel-
jesítsen jobban, hanem a Tápió vidéki 
emberek életminőségében is legyen 
pozitív változás.

Térjünk vissza Tápiógyörgyére. 
Személyesen beszéltem meg veled mi 
nem tetszett a Pszichiátria Otthonunk-
kal kapcsolatban. Te biztattál arra, 
hogy terveztessük a Dózsa György 
utat. Elmondtam, hogy csak ne legyen 
kidobott pénz, mert inkább ne ígérd 
meg. Tudom, alacsony pontot kapott. 
Szubjektív megítélés. De már túl va-
gyunk rajta, csak baleset veszélyes 
maradt. Nagyon. 

Tisztában vagyok azzal, hogy az el-
múlt hónapokban tartalék listára került 
pályázataink lehet, hogy napokon be-
lül nyernek. Erre gondoltam. Ha én ka-
pom a többségi szavazatot, akkor meg 
sajnos forrás hiány miatt elutasításra 
kerülnek. Pedig nagyon jó pályázatot 
írtunk a bölcsödével kapcsolatban is. 
Teltházas az óvodánk. Nem tudunk 
több gyereket felvenni a mini bölcsö-
dében. Növekszik az iskola létszáma. 
Egyre többen választják Tápiógyör-
gyét lakhelyül, sokan költöznek ide, 
és még a Falusi Csok be sem indult. 
Pénzügyi szempontból, szűkös gazdál-
kodással, de rendben vagyunk.

Sokat teszünk azért, hogy Györgye 
egy szerethető falu legyen. Azonban 
ehhez kellesz Te is. 

Tisztelettel: Varró István  Tápió-
györgye polgármester



4. BIZTOS FOLYTATÁS - a bizonytalansággal szemben
Varró István polgármester választási tájékoztatója.

Miért szeretnék továbbra is polgármester lenni?
Mert mindent meg fogok tenni:
- hogy a Takarékszövetkezet ne szűnjön meg
- hogy folyamatos legyen az orvosi ellátás
- hogy a Postát ne zárják be
- hogy az ingatlanközvetítők azt mondják, Györgyén érdemes házat venni
- hogy a régi Fakanál üzemének területe megújuljon
- hogy az időskori ellátás biztos kezekben legyen
- hogy a kastélyt ne lehessen „államosítani”
- hogy a civilszervezetek érezzék az önkormányzat segítségét
- hogy megfelelő erő és határozottság legyen a központosított intéményekkel szemben
- hogy a település és az itt lakók érdekét képviseljük, a „kérésekkel” szemben
- hogy nem a magán érdek számít, hanem CSAK Tápiógyörgye

„van egy szép, építkező, gyarapodó gondolat, míg a formálódó ellenzék csak a háborúskodásban érdekelt.”
- László, tápiógyörgyei lakos mondta -

Tisztelt tápiógyörgyei lakosok!

Tudom, hogy sok nam van még az októberi Helyhatósági Választásokig. Azonban nem hagyhetom figyelmen 
kívül azt a tényt, hogy számvetést kell tenni sikereinkről ls sikertelenségeinkről.

Mit ígértem polgármester jelöltként 2014-ben?

Teremtsünk lehetőséget a falu fiatalságának arra, hogy Tápiógyörgyén maradjanak! Az Önkormányzat részéről 
biztosítjuk az elhelyezkedést, előnyben részesítjük a fiatal, főleg leendő anyukák munkahelyét, hogy gyermekük 
idejárjon óvodába, iskolába. Azonban az országos tendenciákkal nehéz szembe szállni.

Oldjuk meg az elhagyott házak problémáit! Az Önkormányzatunk rendbe tette az általa megvásárolt, vagy aján-
dékba kapott, elhagyott házak egy részét. Tovább kell ezt folytatni és biztosítani kell a fiataloknak, hogy részletre 
meg tudják vásárolni ezeket az ingatlanokat.

Hozzuk vissza az iskolát a Tápió-vidékre! Nem sikerült. a KLIK Jászberényi Tankerülete nem támogatta, és így 
a miniszteri felterjesztésben sem kaptunk pozitív támogató nyilatkozatot.

Biztosítsuk a civil szervezetek működését! BIztosítottuk és továbbra is biztosítjuk a településért tenni akaró egye-
sületek működését. Sajnálatos módon a Polgárőr Egyesület működési hozzájárulását fel kellett függeszteni a kép-
viselő-testületnek. Időközben azonban az egyesület működése helyeállt, rendezték soraikat, így már nincs akadálya 
a további támogatásnak. A KSK egyesületet 2019-ben kiemelten támogatta az Önkormányzat, hoszen a TAO prog-
ramban megkapott 5,7 millió Ft mellé 5 millió Ft támogatást nyújtott az öltöző épületének korszerűsítéséhez.

Építsük tovább a csapadékvíz-elvezető árkokat! Folyamatosan karbantartottuk és rendeztük a csatornázás utáni 
csapadékvíz elvezetési problémákat. Tudjuk, hogy ezt nem lehet befejezni, és tovább kell építeni, karbantartani.

Állítsuk helyre az utakat a csatornézés után! Új út épült a Petőfi, a Deák, a Csokonai, a Budai és a Bem úton. 
Nagyon sok helyen a kivitelező nem csak az építés során keletkezett hibákat javította, hanem az egyeztetéseket kö-
vetően, korrekt módon további úthibákat is rendezett.

Segítsünk rendezni a katolikus temető helyzetét, problémáját. Nem sikerült. A katolikus temető a Római Kato-
likus Egyház tulajdonában van. Önkormányatunk felajánlást tett egy szerződéses viszonyban való, rendezett keze-
lésre. Erről saját magam, még Dr. Beer Miklós püspökatyával is egyeztettem. Kértem a segítségét több - az egyházi 
ügyekhez nagyobb rálátással bíró - embernek, azonban nem sikerült megoldást találni erre a rendezetlen helyzetre. 
Sajnálatos, hogy időnként politikai céloknak alárendelve, akciós takarítások, rendbe tételek zajlanak cask a temető-
ben és a mindennapokban elhanyagolt marad.

Tartsuk fenn az ebrendészeti szolgáltatást! Fenntartjuk, rendszeresen, változó időben jelenik meg az ebrendész, és 
elsősorban az általunk jelzett területeket nézik át.

Rendezzük a Piactér területét! Sajnos nem sikerült. Támogatási kérelmünket elutasították, szóveli ígéretünk van, 
hogy majd legközelebb.



5.Rendezzük az önkormányzati erdőket! A gazdaságtalanul fenntartható erdőt eladtuk. Az Önkormányzatunk 
sem szakmai, sem emberi erőforrásokkal nem rendelkezik ennek fenntartásához. A kapott vételárat tartalékalapban 
hagytuk.

Biztosítsuk a vízszolgáltatás zökkenőmentes átállását az állami víziközmű szolgáltató felé! Az átállás kisebb 
problémákkal lezajlott. Azonban az állami vízmű nem tud és forrása sincs komoly fejlesztésekre. Az elmúúlt hetek-
ben megállapodás született arról, hogy a település vízhálózatát új tolózárakkal látják el, így ha csőtörés van, akkor a 
falu egy negyedét kell csak korlátozni.

Erősítsük a mezőőrséget! Bővítettük, újra 2 fős mezőőrséget tartunk fenn. Szeptembertől már nem csak mezőőri, 
hanem közterület-felügyeleti feladatokat is ellátnak a mezőőrök. A polgárőrséggel közösen nagyobb figyelmet for-
dítunk a játszótér, a kút, a temető és a vasútállomás rendjére.

Biztosítsuk Tápiógyörgye biztos pénzügyi működését! Ez az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Addig nyúj-
tózkodhatunk, ameddig a takarónk ér. Ígérgetni lehet nagyokat, de azt pénzügyileg megoldani és egyben a falu 
működőképességét fenntartani a komoly feladat.

Azt ígértem, hogy az Önök igényeinek és elvárásainak nyújtunk be pályázati elképzeléseket. Hol tartunk 
most?

A Fakanálgyár területének és a Vasútállomás területének rendezésére: elkezdődött a Fakanálgyár főépületének 
átépítése, mely várhatóan jövő őszre fog elkészülni. A Vasútállomás rendezésének egy része, korrekt egyeztetések 
alapján megvalósult, a továbbiakban a parkoló építését tervezik. Ennek a tervnek a helyi egyeztetése már lezajlott.

Az orvosi ellátást szolgáló épület felújítására, energetikai korszerűsítésére: jelen pillanatban, mikor ezt a prog-
ramot írom, két támogatási kérelmünk van bent elbírálásra várva. Egyik a rendelő külső felújítására, másik a bel-
ső felújítására vonatkozik. Remélem, hogy olvassák a politikai hatalmasságok, és támogatni szeretnék az itt élők 
egészségügyi ellátásának javítását, politikai és vallási elkötelezettségre való tekintet nélkül.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Gyógyszertár épületének energetikai korszerűsítésére és akadálymentesíté-
sére: sajnos nem sikerült az épület felújítására pályázatot találni. Csak kisebb akadálymentesítést tudtunk elvégezni 
a gyógyszerész asszonnyal közösen, mely már így is jelentősen javította az épületbe jutást.

Kerékpárút építésére az Ady Endre úton a Vasút felé, és a Táncsics úton Tápiószele felé: előzetes tervekkel ren-
delkezünk. A képviselő-testület támogatta a pályázati kérelmet, azonban az egyeztetések során kiderült, hogy olyan 
alacsony az osztható keret, hogy régebbi tartaléklistás pályázatok támogatását preferálják.

A régi Izsold-féle ház átalakításával szociális gyermekjóléti központ kialakítására: a gyermekjléti rendszer átala-
kítása és a szakemberek hiánya miatt nem tudunk színvonalas gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást fenntar-
tani. A képviselő-testület bölcsőde kialakítását támogatta pályázati forrásból. Már a harmadik támogatási kérelmet 
készítjük, mely reményünk szerint pozitív elbírálásban részesül. Szükség van a bölcsődére, hiszen az óvodában 
nincs elég hely. Amennyiben szétválasztásra kerül a két intézmény, az óvodába is több gyermeket tudnánk felvenni.

A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer építésére: a vasút területén a vasúttársaság  el-
helyezte a kamerákat, a jövőben kialakítandó parkolók kameráinak kiépítését és üzemeltetését az Önkormányzat 
vállalta. A műfüves pálya, Konyha, Óvoda környezetét már bekameráztuk. Pályázatunk nem nyert támogatást, az 
egész települést behálózó kamerarendszer kiépítését pedig nem tudjuk finanszírozni. Az önkormányzati tulajdonban 
lévő épületeket kamerázzuk és a közterületi utakat is figyeljük. Mindezt a rendőrséggel egyeztetve.

A tornaterem felújítására, energetikai korszerűsítésére: több terv is készült már, azonban Pest megye hátrányos 
volt az ilyen jellegű pályázati kiírásokban. További hátrányunk még az, hogy a vagyonkezelési feladatok átkerültek 
a KLIK-hez.

Az Idősek Otthonának energetikai korszerűsítésére, bővítésére: a bővítést úgy tudtuk megvalósítani, hogy egy 
önkormányzati lakást is bevontunk az ellátásba, így 10 fővel tudtuk növelni a férőhelyek számát. Új kazánt szerez-
tünk be, így biztonságosabb lett az üzemeltetés. A kialakításhoz semmilyen állami támogatást nem kaptunk, saját 
erőből oldottuk meg.

Bölcsőde kialakítására és az óvoda megújuló energetikai átalakítására: óvodánk még mindig túl jó és modern, 
emiatt nagyon sok pályázatból kiestünk. Jelen pillanatban pályázatot készítünk elő az óvoda udvarának további 
fejlesztésére és az épület energetikai korszerűsítésére.

A Zeneiskola energetikai korszerűsítése, tetőszerkezet felújítása, szigetelése, nyílászáró cseréje: a Fúvós Egyesü-
lettel közösen újítottuk fel, az Önkormányzat jelentős anyagi hozzájátulásával a Zeneiskola épületét. Folyamatban 



6. 
van a belső felújítás, melyet saját erőből végzünk, valamint komoly anyagi segítséget kaptunk erre a célra svájci 

testvértelepülésünktől.

Azt ígértem, külön pályázatot nyújtunk be:
- a Strandon gyermekmedence kialakítására: nem volt olyan lehetőség, amelyre pályázhattunk volna
- műfüves sportpályák építésére: megvalósítottuk, és a Tápió vidék legolcsóbban igénybe vehető pályáját alakí-

tottuk ki
- a régi Napközi területének rendezésére: a terveink készen vannak egy nyolclakásos társasház építésére, azonban 

a Magyar Falu Programban meghirdetett pályázatra nem tudjuk benyújtani, mert az időközben megváltozott kiírás 
miatt csak orvosoknak építhetnénk lakást.

További eredményeink:
Komoly eszköz- és gépbeszerzést végeztünk az elmúlt ciklusban: vásároltunk úthengert, traktorokat, pótkocsit, 

szúnyoggyérítésre alkalmas gépet, padka kaszát, egyéb mezőgazdasági eszközöket.

- megvásároltuk a régi pokoltanyai tornyos épületet. Ebben az évben még állagmegóvó munkálatokat végzünk, 
és remélhetőleg a jövő évben el tudjuk kezdeni az épület felújítását

- napi, heti küzdelmet vívunk a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendezésével. Alig néhány te-
lepülésen van még belőlük a térségben. Ezek megszűntetése közel 20 éves visszalépést jelentene a környezetünkért 
tenni akaró embereknek. Közösen kell tennünk azért, hogy oda csak a válogatott hulladék kerüljön.

Milyen problémákkal kell, kellett szembe néznünk? 
- a Takarékszövetkezetek „lenyúlása” ellehetetleníti a kistelepüléseken élőket. Mi szívesen biztosítanánk helyet 

más pénzintézeteknek, amennyiben szeretnének itt fiókot nyitni, azonban ezt az Önkormányzat nem befolyásolhatja, 
mint ahogyan azt sem, mikor mennyi időt tart nyitva a Takarék. Sajnálatos, hogy egy fiatal jobban tisztában van a 
napi helyzettel, mint egy-egy régebbi lakos. Mint minden, ez is piaci alapon működik! Nem a polgármesteren múlik, 
hogy hol nyit fiókot egy bank. Én mint polgármester ragaszkodom ahhoz, hogy az önkormányzat majd 20 számlái-
nak vezetése itt maradjon, így évek óta nem volt kérdéses a fiók bezárása. Sajnos pl. Újszilváson már évekkel ezelőtt 
megszüntették a Takarékot.

- a 4-es út helyzete hátrányosan érinti a térséget. Az M4-es út építésével sikerült a Tápió-vidéket elvágni az ország 
keleti csatlakozásától. A györgyei ember csak úgy tud Szolnok felé haladni, ha bemegy Abonyba és a régi rossz úton 
halad, vagy a használhatatlan újszászi úton megy, majd Újszász-Aboncs között tud felhajtani az új pályára.

- továbbra is kérdéses marad az orvosok helyzete
- az iparűzési adóbevételünk alacsony. A tápiógyörgyei emberek más településen végzett munkája után (Jászbe-

rény, Jászfényszaru, Szolnok vagy Cegléd) az a település kapja meg az adót, nem a lakhely szerinti önkormányzat. 
Sajnos a beszedett gépjárműadó egy részét elvonja a településektől az állam, így annak teljes összege nem marad 
helyben.

- a csatorna-beruházás elszámolása még nem fejeződött be és még mindig a megvalósítás kamatait fizetjük.
- az állami központosítások miatt az ivóvíz-szolgáltatás problémái szinte napo gondot jelentenek. Csak a kapcso-

latainknak köszönhető a „gyorsabb” helyreállítás, a lassan működő állami vállalat nem tud komoly energiát belefek-
tetni a közszolgáltatás javításába.

- sajnos az az érzésem, hogy a Takarékok után a Posta lesz a következő áldozat. Az alacsony fizetéseken tartott 
postások elüldözése után, már csak „fanatikusok” dolgoznak majd, valószínűleg csökkentett munkaidőben, amíg az 
épületet be nem zárják.

A képviselő-testület munkájának értékelése:

- melyik képviselő mennyit kérdez vagy hányszor szólal fel? Rendkívül buta gondolatok voltak a közösségi 
médában, különböző statisztikák készítésével, ki hány alkalommal szólal fel, ki kit néz, vagy mit fog. Ezek csak a 
megtévesztésre alkalmas információk.

- nem értek egyet azzal, hogy a képviselőknek akkor is kérdezni kell az ülésen, ha már a döntéséhez, szava-
zatához szükséges információk birtokában van azért, hogy csak úgy „szerepeljenek”. Ki szeretném emelni, hogy 
napi rendszerességgel tájékozódott képviselők nagy része közvetlenül a Polgármesteri Hivatalban az itt dolgozóktól, 
egyeztetett a jegyzővel vagy jött be hozzám elmondani, hogy miről mit gondol, mit kell tudnia, vagy ha valamilyen 
dokumentumot szeretne megtekinteni.

- a polgármesterségem alatt nem voltak olyan „titkos” megbeszélések, mint az emlékezetes veszélyes hulladék 
égetővel kapcsolatban. Saját magát járatja le az az ember, aki most okoskodik, de hivatalában a leszavazást, a bukást 
érte meg.

- aki ilyet ír az már elfelejtette, hogy az én hivatalba lépésem előtt (2002), a bizottsági üléseken nem volt írásos 
előterjesztés. Volt azonban helyette az irodában boros pohár, boros üveg és cigarettafüst. És most ezek az emberek 
akarnak „királycsinálók” lenni.

- a tények: 2010 óta minden képviselő meghívást kap a Pénzügyi Bizottság üléseire. A kiküldött írásos anyagot 
e-mailben kapják meg a képviselők. A bizottsági ülések sok esetben külső helyszínen, bejárásokkal kezdődnek, 
majd az ülésteremben folytatódnak. Ezek az igazi kibeszélős ülések, ahol már minden képviselő birtokában van a 



7.döntéshez szükséges információnak. Tehát a képviselő - testületi ülésen nem akar már középpontba kerülni 
- mint ahogyan a statisztika készítője elvárná azt-, ott már csak a vitát lezáró szavazások, döntések születnek 
meg.

- a képviselők szinte hiányzás mentesen végezték munkájuk, ott voltak a települési rendezvényeken és jól 
képviselték a falu érdekeit

Polgármesterként, építkező, szövetséget kötő, gyarapodó politikát képviselek!

Amit sikernek tartok:
- hogy rendezett, tiszta településen élhetünk;
- hogy működőképes a képviselő-testület, nincsenek komoly belső feszültségek;
- hogy stabil a falu pénzügyi helyzete;
- hogy több száz m2 kátyút rendbe tettünk;
- hogy a nehézségek után, de tudjuk biztosítani az orvosi ellátás személyi és tárgyi feltételeit;
- hogy kevés kóbor kutya van az utcákon;
- hogy a falu szélső utcáit is igyekszünk rendben tartani, nem csak a faluközpontját;
- hogy több, mint 4 km-en rendbe tettük a csapadékvíz elvezető árkokat;
- hogy színvonalas tűzoltóságot tudunk fenntartani és további fejlesztéseket végzünk, közösen az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülettel
- hogy nyugalomban élnek az idősek az Önkormányzati fenntartású Gondozási Központban és a férőhely-

bővítés után már két épületben folyik az ellátás;
- hogy rendezett körülmények között befejeződött a csatorna építése (az elszámolása még nem);
- hogy az Önkormányzat jó kapcsolatot tart fenn minden testvértelepüléssel;
- hogy a Tápió-vidék legrendezettebb temetőjét az Önkormányzat üzemelteti;
- hogy színvonalas rendezvényeket tartunk, sokan jönnek a Falunapi rendezvényeinkre, és továbbra is si-

keres a fúvószenekarunk.

Az eredményeket is és a gondokat is lehetne még sorolni. Minden bizonnyal a következő hónapokban, 
hetekben biztosan írni fognak erről még néhányan.

Lehet, hogy egy pártkatona vagy egy függetlennek nevezett, de párt támogatással induló jelölt ötletbörzét 
tart. Egyet azonban nem szabad elfelejteni: hol voltak eddig az ötletelők? Most előállni világmegváltó gondo-
latokkal, vagy most sorolni a problémákat nagyon könnyű. Büntetlenül igérgetni lehet ezekben a hetekben, de 
szavatartónak maradni egy cikluson át, nehéz dolog. Tudom, hogy van még bőven feladat, és azon dolgozok 
a képviselőkkel együtt, hogy a lehetőségeinkhez képest megoldjuk a közös gondokat és az itt élők minden-
napjait könnyebbé tegyük.

Pénzügyeinkről:
- a számláinkat igyekszünk határidőre fizetni
- tartozunk a csatornakamatok egy részével, melyet havi részletekben fizetünk. Azonban a képviselő-testü-

let azt támogatta, hogy a település fenntartásának kockáztatása nélkül, erőnkhöz mérten teljesítsünk
- az eladott eszközök és ingatlanok vételárát külön számlán tartjuk, ez jelenleg több, mint 13 millió Ft
- a forgalomképes ÉMÁSZ-részvényeink értéke több, mint 20 millió Ft, melyet a térség Önkormányzatai 

közül még csak mi nem értékesítettünk
- évente van belső ellenőrzésünk, melyet független könyvvizsgálók végeznek, akik gazdálkodásunkban 

hibát nem találtak
 az önkormányzati tulajdonú földeket, ingatlanokat a piaci árakat figyelembe véve, nem nyomott áron ad-

juk bérbe

A falun kívüli ügyeinket is képviselem Tápiógyörgye lakóinak érdekében. Kérem az Önkormányzat nevé-
ben a térség Országgyűlési képviselőitől, hogy segítsék elő:

- a 2014 óta ígérgetett nagykátai Szakorvosi Rendelő Intézet építését-felújítását!
- a 311-es (Nagykáta-Cegléd közötti) út felújítását, szélesítését!
- az Abony-Újszilvás út M4-es úthoz való csatlakozását!
- a Tápiógyörgye-Jászboldogháza és Újszász felé eső út felújítását!

A FIDESZ megígéri: eljutottak hozzám azok az információk, melyek szárnyra kaptak már az elmúlt vá-
lasztásokon is, hogy csak az a település kap támogatást, ahol kormánypárti a polgármester. Remélem, hogy ez 
nem fenyegetés és nem kilátásba helyezett büntetés a falu lakói felé!

Köszönöm, hogy időt szántak a választási anyagom elolvasására!

Varró István polgármester
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Az elmúlt évtizedek eredményeit megbecsülve, közös értékeink mentén, de kellő megújulással felvértezetten, 
felelős, együttműködő és következetes gondolkodással kívánjuk szolgálni településünk jövőjét.

Köszönjük mindazok támogatását, akik ötleteikkel, javaslataikkal, háttérmunkálatokkal, bíztató szavakkal, alá-
írásukkal és egyéb módon segítettek bennünket.

Hozzuk együtt lendületbe Tápiógyörgyét!
szorgalom - megújulás - felelősség

Fehér Henrietta
pályázatíró, képviselőjelölt
Fehér Henrietta vagyok, 32 éves. Születésem óta Tápiógyörgyén élek. Az Eöt-

vös Lóránd Tudományegyetemen pedagógus végzettséget szereztem, majd tanulmá-
nyaimat a Szent István Egyetem Vidékfejlesztési és Gazdasági Agrármérnök Szakán 
folytattam. Egyéni vállalkozóként pályázatírással foglalkozom. ANgolul középfokon 
írok és beszélek. Közel tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkezem, melynek alapjait 
Tápiógyörgyén szereztem. Egy évig a GAMESZ ügyvezetőjeként tevékenykedtem. 
Több megvalósult helyi fejlesztésben is közreműködtem. Ilyen volt például a strand-
rekonstrukció, a polgármesteri hivatal felújítása, illetve a zeneiskola támogatási kérel-
mének elkészítése. Ebben az évben a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesülettel és a 
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesületével együttműködve két pályázatunk is 

támogatásban részesült. Ennek köszönhetően zenekarunk 8 db új hangszerrel, míg a tűzoltó egyesületünk 1 
db aggregátorral és 1 db rendezvénysátorral gazdagszik, továbbá tűzoltóink ebből a keretből hozzájárulnak 
községünk 800. évfordulójára tervezett rendezvényhez is. Mivel a környezetünk védelme különösen fontos 
számomra, így az idei évben települési hulladékgyűjtést szerveztem, majd részt vettem a katolikus temető 
takarításában, annak szervezési munkálataiban. Mindezek mellett kiemelt érzékenységet tanúsítok a szociális 
problémák iránt, így karácsonykor adományokat gyűjtöttem társaimmal a rászoruló családok számára. Célom 
önkormányzati képvieselőként a településfejlesztési és gazdasági tapasztalataimmal, egyéb kapcsolataimmal 
segíteni az önkormányzati munkát, az itt élők életszínvonalának növelését és községünk fejlődését.

Józsa Péter
mezőgazdasági vállalkozó, képviselőjelölt
Józsa Péter vagyok, 1975-ben születtem, gyermekkoromat Tápiógyörgyén töltöt-

tem. Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem né-
met nyelvtanári képesítést. Felsőfokú tanulmányaim alatt, majd azt követő néhány évig 
Budapesten éltem. Előbb a Vodafone Magyarország ZRT-nél, majd az Office Depotnál 
és a Salzgitter Mannesman cégcsoportnál gyűjtöttem munkatapasztalatokat. Pályakez-
dőként néhány hónapon keresztül volt szerencsém a Wünnewil-Flamatt testvérvárosi 
kapcsolat részeként Svájcban betekintést nyerni az ottani mezőgazdasági életbe, majd 
Luxemburgban - ezúttal már önerőből - folytattam ez irányú tapasztalat-szerzéseimet. 
Kilenc éve költöztem haza Tápiógyörgyére, ahol mezőgazdasági vállalkozóként te-
vékenykedem. Időközben öko és bionövény termelő képesítést szereztem. Életemben 

mindig jelentős szerepet töltött be a környezetvédelem és az egészséges, sportos életmód. Mondhatni tősgyö-

Hivatalosan bejelentem, hogy nem kívánok in-
dulni a 2019. október 13-án zajló önkormányzati 
választáson. Polgármesteri jelöltségemtől a vá-
lasztási szabályzat által ilyenkor kötelezett doku-
mentum benyújtásával visszaléptem. Döntésem 
mögött a családom nyugalma, a magam egészsége 
és kiegyensúlyozott jövőképe áll. Azzal szeretnék 
foglalkozni, ami leginkább hozzám közel áll. Ez 
pedig a tanítás, a gyerekekkel való felelős törő-
dés, a történelem iránti érdeklődés, az elmélyült 
kutatás, a kulturális programok szervezése. Pol-
gármesterként olyan feladatok vártak volna rám, 
amelyek tőlem távol állnak, többségük idegen, 
nem tartoznak az érdeklődési körömbe, teherként 
nehezedtek volna rám. Megtisztelő volt a felkérés, 
hogy sokan rám gondoltak e pozíció betöltésével 
kapcsolatban. Jól esett a biztatás, a drukkolás 

irántam. A felkérésnek és a rengeteg megkeresés-
nek engedve akartam segíteni, reményt nyújtani 
az embereknek, felkínálni egy másik alternatívát 
falunk vezetésére. Talán el is tudtam volna látni 
ezt a feladatot, de mindig kétségek között ma-
radtam volna. Hálával tartozok azoknak, akik ez 
ügyben mellém álltak és segítettek, köszönöm a 
bizalmukat. Hosszas gondolkodás ‒ és jó néhány 
álmatlan éjszaka ‒ után úgy döntöttem, hogy nem 
vállalom a megmérettetést. Nem tudom ott hagy-
ni azt, amit én szeretek, amiért annyit tanultam, 
amire az életemet feltettem. Sokat szeretnék még 
adni ennek a falunak, de ha lehet a saját szakterü-
letemen. Kérem, fogadják el a döntésemet.

Tisztelettel: Németh Csaba

Tisztelt Tápiógyörgyei Választópolgárok!



9.keres tápiógyrögyeiként ismerem a falu lakosságának napo problémáit. Véleményem szerint környezetünket 
a lokálpatriotizmus, a hagyománytisztelet, a keresztény szellemiség jegyében kell tovább építenünk. Céljaim 
között szerepel: pályázati lehetőségek felhasználásával a falu turisztikai értékeinek növelése, új lehetőségek 
keresése (pl. agrárterületen) a munkaerő megtartása érdekében, a sportolási alternatívák bővítése.

Kissné Varró Erika
tanító, kéviselőjelölt
Kissné Varró Erika vagyok. 1973-ban születtem. Jóleső érzéssel vallom családom 

györgyei származását, ahogyan arra is szívesen gondolok vissza, hogy gyermekkorom-
tól kezdve mindig Tápiógyörgyén éltem. Nagyon szeretem ezt a környezetet, rengeteget 
jelent nekem ez a falu, fantasztikusnak tartom a benne élő embereket. Tanulmányaimat 
az általános iskola befejezése után Nagykőrösön az Arany János Gimnáziumban folytat-
tam, majd a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán tanító és vizuális nevelés szakon végez-
tem. Másoddiplomás képzésként a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán mentálhigiénés szakember oklevelet szereztem. Jelenleg a tápiógyörgyei 
általános iskolában tanítok, ahol gyermekvédelmi feladatokat is ellátok. Férjemmel, 
Kiss Andrással 1995-ben kötöttünk házasságot. Két gyermeket nevelünk: Ákos 21 éves 

egyetemista, Flóra 18 éves gimnazista. Úgy érzem, az életem most tart abban a szakaszában, hogy az ed-
digieknél is többet tudjak tenni falunk fejlődéséért, az itt élők jólétéért. Tápiógyörgye egy 800 éves múltra 
visszatekintő, hangulatos település, amely értékeivel és hagyományaival nagyon sok ember szívébe lopta be 
magát. Hiszem, hogy az eddigieknél is jobban fel lehetne virágoztatni és tovább vinni a hírnevét. Hivatásom-
ból kifolyólag szoros kapcsolatot ápolok az itt élő gyermekekkel és szüleikkel, ezáltal belátást nyerve életük-
be, mindennapi örömeikbe, gondjaikba. Szomorúan tapasztalom a településünkről való elvándorlást, amely 
a fiatalokat különös nagyságban jellemzi. Ezért is szeretnék a munkámmal hozzájárulni életkörülményeik 
fejlesztéséhez, amelyet a családok és gyermekek képviseletében, lakóhelyünk népességmegtartó erejének 
növelése érdekében kívánok megtenni. Nagyon fontosnak tartom a segítő odafigyelést, az összetartást és a 
tenni akarást! Ezeket a gondolatokat szem előtt tartva, az eddigi értékek mentén örömmel és felelősségteljes 
odaadással tudnám képviselni az itt élők érdekeit.

Miskolczi Viktor
mezőgazdasági vállalkozó, képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok! Miskolczi Viktor, 26 éves tősgyökeres tápiógyörgyei 

lakos vagyok. 2012-től a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán kezdtem meg 
tanulmányaimat, majd 2019-től ugyanezen intézmény keretein belül mezőgazdasá-
gi mérnök szakos hallgatóként képzem magamat tovább. Emellett gyerekkorom óta 
Nagypapám, Kőszegi László (sokak által Kacskó néven ismert) családi gazdaságának 
aktív tagja vagyok, amit mostanság már közösen vezetünk. 2017-től a Készenléti Rend-
őrség állományában dolgozom. Képviselőjelölti ambícióim mögött a szülőfalum előre 
lépésének segítése, az itthoni családalapítás terve áll, mivel egy élhető falut szeretnék 
biztosítani a jövő generációinak. Családommal együtt minden alkalommal részt ve-
szünk a katolikus temető tisztántartásában. E sorok közepette szeretném még leírni, 

hogy ha megválasztanak képviselőnek, akkor a vele játó tiszteletdíjról lemondok és felajánlom a helyi rászo-
rulók megsegítésére.

Molnár Zoltán
vállalkozó, cégvezető, képviselőjelölt
Engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Molnár Zoltán 48 éves független képviselője-

lölt vagyok. Nős, két foúgyermek édesapja. Születésem óta Tápiógyörgyén élek. Buda-
pesten a II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, 
vállalati tervező, statisztikus és képesített könyvelőként. 1990-től három évet Budapes-
ten dolgoztam, pénzügyi és számviteli feladatokat láttam el. 1993-tól három évig a 
helyi önkormányzat alkalmazásában álltam az akkori tábor, strand, mozi és művelő-
dési ház vezetőjeként. Önálló költségvetési intézményi vezetőként pontos elszámolást 
vezettem az önkormányzat felé. Saját vállalkozásomat 1995-ben indítottam, amelyet 
azóta vezetek. Az elmúlt huszonöt évben három fontos dolgot tartottam szem előtt: 
szorgalom, becsület és kitartás, amire a szüleim is neveltek. E szerint élek és dolgozom, 

erre nevelem a fiaimat is. 2011-ben alapító tagja voltam a Tápió Völgye Közhasznú Alapítványnak, amelyben 
a mai napig tevékenykedem. 2014 óta vagyok az önkormányzat pénzügyi bizottságának aktív külsős tagja. Az 
évek során a bizottságban és a vállalkozásomban szerzett sokrétű tapasztalataimat szeretném képviselőként 
a szölőfalum javára fordítani, elsősorban gazdasági területen. Nagyobb szerepet kívánok vállalni a település 
életében, ott szeretnék lenni a fontosabb döntések előkészítésénél, meghozatalánál.

Kedves Választók! Önöknek kiemelten fontos szerepe és felelőssége a választás, hiszen Önök döntik el, 
hogy kiket tartanak alkalmasnak arra, hogy falunkat gyarapítsák és irányítsák megfelelő rátermettséggel, 

szem előtt tartva az itt lakók érdekeit. Fontos, hogy ne érzelmi, hanem megfontolt döntést hozzanak. Tápió-
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györgye egy kis település, ahol szinte mindeni ismeri a másikat. Éppen ezért tartsuk tiszteletben egymást 
függetlenül attól, hogy ki kit támogat és milyen eszme alapján hozza meg a döntését. Amennyiben alkal-
masnak tartanak a képviselői feladatok ellátására, tiszteljenek meg bizalmukkal és 2019. október 13-án 
szavazzanak rám.

Togyela-Gönczöl Anikó
védőnő, képviselőjelölt
Togyela-Gönczöl Anikó vagyok, 37. évemben járok. Tápiószentmártonban nőt-

tem fel. 2000-ben ápolónőként végeztem Cegléden a Török János Mezőgazdasági és 
Egészségügyi Szakközépiskolában, majd 2005-ben Budapesten, a Semmelweis Egye-
tem Egészségügyi Főiskolai Karán védőnői képesítést szereztem. 2004-ben előbb 
szakmai gyakorlat, majd véglegesített munkaköröm kapcsán kerültem Tápiógyörgyé-
re. Ebben az időszakban legfőbb törekvésem az volt, hogy minél több sikert érjek el a 
választott szakmámban. Majd 5 év területi munka után a jászberényi népegészségügyi 
osztály csapatához kerültem, mely időszakra büszkén tekintek vissza. Itt sikerült gya-
korlatot szereznem a családvédelmi munkában és az egészségnevelő-fejlesztő szak-
területen is, amely ugyancsak hozzám tartozott. Időközben a közigazgatási alap és 

szakvizsgát is letettem, amely az önkormányzati munka elengedhetetlen tartozéka. Szakmai tevékenységem 
elismeréseként a város önkormányzatának kulturális bizottságába és a kábítószerügyi fórumba is beválasz-
tottak. A nevem összefügg a jászsági kézmosási világrekord kísérlettel. 2011-től férjemmel és kisfiammal 
Tápiógyörgyén élek. Jelenleg területi védőnő vagyok Pánd községben. Mindezek mellett aktív résztvevője 
vagyok jótékonysági akcióknak. Úgy gondolom, képviselővé választásom esetén leginkább az itt élők szo-
ciális jellegű problémáinak megoldásában tudnék hatékonyan segíteni. E keretek között szeretném vissza-
állítani az egészségnapot, valamint hasznos módon segíteni a község egészségügyi ellátásának fejlesztését, 
akár helyi szakemberek bevonásával, akár itt letelepedni szándékozók bevonzásával. Vallásilag elkötelezett 
személyként azon leszek, hogy erősítsem az emberek hitbe vetett bizalmát, legyen ez bármelyik vallás. 
Mottóm: új lendület, új célok, új kezdet.

Településfejlesztési elképzeléseinket tartalmazó programterv

Elrugaszkodott ígéretek és közhelyeknek számító kijelentések helyett olyan célokat, elhatározásokat és irány-
elveket szeretnénk megfogalmazni, amelyek teljesítése esetén az itt élők mindennapjainak boldogulásához ér-
demben tudunk hozzájárulni. Eltökélt szándékunk a falu minden polgárának és társadalmi rétegének támogatása, 
meglévő értékeink megbecsülése és lakókörnyezetünk fejlesztése által.
Önkormányzat működési feltételeinek javítása:
- Az önkormányzati dolgozók munkájának megbecsülése, továbbképzések támogatása, az értékes munkaerő hely-
ben tartása érdekében tett intézkedések.

Helyi szolgáltatások fejlesztése:
- Megoldást keresni az ivóvíz minőségének javítására.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli állapotok rendezése.
- Orvosi rendelő felújítása, korszerűsítése.
- Egészségügyi dolgozók (orvosok, védőnők, asszisztensek, patikusok) kiemelt megbecsülése a jól működő egész-
ségügyi ellátás biztosítása érdekében.
- Öregek Napközi Otthoának fokozatos bővítése az egykori Fakanálgyár udvarának rendezésével egybekötve.
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működési lehetőségének megtalálása.
- Pályakezdő fiatalok számára bérelhető szolgálati lakások építése.
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos alternatívák felkutatása.
- Legális hulladéklerakás (zöldhulladék, építési törmelék) helyszínének törvény szerinti biztosítása.

Közterület fejlesztés:
- A főutak karbantartása mellett nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a mellékutcák szilárd útburkolatának javí-
tására is.
- Szilárd burkolatú parkoló építés a forgalmasabb helyeken: focipálya előtt, óvodával szemben, strand előtt, stb.
- járdaépítés és korszerűsítés a kiemelten forgalmas helyeken: Ady Endre úton, postától a takarékszövetkezetig, 
stb.
- Piactérfejlesztés: csapadékvíz elvezetése, fedett elárusító helyek kialakítása, térkő burkolat építése, kiszolgáló 
épület létesítése.
- Kerékpártározó kialakítása a vasútállomás mellett.
- Közparkok növényzetének közlekedésbiztonsági és esztétikai célból történő megújítása, kertészeti munkálatai-
nak egyszerűsítése.
- Az önkormányzat gépparkjának további fejlesztése az emberi munkaerő nagyobb arányban való segítése érde-
kében.
- Kerékpárút építése az Ady Endre út mentén a vasútállomásig.
- A meglévők mellett további hirdetőtáblák kihelyezése a kishídnál, a strand bejáratánál, üzletek mellett.
- Közutak évszaknak megfelelő kezelése, téli síkosság-mentesítése.
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Közintézmények fejlesztése:
- A közintézmények megújuló energiaforrásokkal való felszerelése.
- Az óvoda udvar játszótérelemeinek felújítása, korszerűsítése.
- A bölcsöde férőhelyeinek növelése.
- Tornaterem korszerűsítése, bővítési lehetőségének keresése.
- A Művelődési Ház és Könyvtár eszköz állományának fejlesztése: projektor, sötétítő függönyök, színpadi függöny-
technika beszerzésével.

Turizmusfejlesztés:
- Strandfejlesztés: meleg vizes pancsoló medence építése a legkisebb korosztály számára, fedett pihenők, padok és 
asztalok kihelyezése, nemes fák és örökzöldek ültetése, a meglévő térkő burkolat fejlesztése, kiadható szálláshelyek 
bővítése.
- Falumúzeum felújítása: az épület külső és belső burkolatának javítása, nyílászárócsere, kerítés és kapubejárat 
korszerűsítése, udvarrendezés.
- Pokoltanyai tanyasi kiállítóhely létrehozása a tornyos épületben.
- Idegenforgalmi (örökség bemutató) információs táblák kihelyezése a belterület több pontján: Szent Háromság té-
ren, Szent István téren, templomkert előtt, kastélypark bejáratánál, Hősök Ligete mellett, mozi mellett, zsidótemető 
bejáratánál.
- A tanösvények idegenforgalmi céloknak megfelelő karbantartása.
- Helyi reklámtermékek (képeslapok, kiadványok, ajándéktárgyak) árusítása a településünkre látogatók számára.

Örökségvédelem:
- A községi és római katolikus egyházi temetőben a helyi védelem alatt álló sírok (hősi halottak, díszpolgárok, köz-
életi személyiségek) listájának elkészítése, állagmegóvásuk biztosítása.
- Emlékhely kialakítás Tápiógyörgye első írásos említésének 800. évfordulója alkalmából, az eseményhez méltó 
évfordulós ünnepség megszervezésével egybekötve.
- Könyvtár: díszpolgárok arcképcsarnokának létrehozása.
Kulturális élet szervezése: 
- Kulturális és sport bizottság kialakítása, amely tartalomban gazdag programokkal, hatékony módon szervezheti és 
foghatja össze a település kulturális és sport életének mindennapjait.
- Egy főállású könyvtáros és művelődési ház vezető alkalmazásával a kulturális élet felpezsdítése: nemzeti ünne-
peinkre, emléknapjainkra, történelmi és irodalmi évfordulókra, a Tápió-vidék és a helyi értékek megőrzésére való 
különös tekintettel.
- A helyi cigány kisebbség integrációs lépéseit (továbbtanulás, pályaválasztás stb.) támogató értelmiségi előadók 
meghívása.

Sport és szabadidős lehetőségek helyszíneinek fejlesztése:
- Játszótérfejlesztés: kerítéskorszerűsítés, térkő burkolat és gumiborítás kiépítése.
- Erőpark építés tornaszer elemekkel a műfüves focipálya előtt.
- Hősök Ligete mögötti terület fokozatos közparkká alakítása, pihenőhelyek, kosárlabdapálya és szabadtéri színpad 
építésével.

Egyházakkal való tiszteletteljes együttműködés:
- Konstruktív együttműködés a helyi plébánossal, egyházközösséggel.
- A templomkert és a római katolikus egyházi temető gondozásának segítése: szemétszállítás megoldása, a szilárd 
burkolatú járófelületek bővítése, temető előtti liget kialakítása, padok elhelyezése stb.
- A Karitász Tápiógyörgyei Szervezete munkájának elismerése, megbecsült támogatása.
- Református istentiszteletek számára az eddigi szokásrendnek megfelelő helyiségbiztosítás, a gyülekezeti élet tá-
mogatása.

Civil szervezetek működésének biztosítása:
- A civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés, a hagyományoknak megfelelő anyagi támogatásuk bizto-
sítása, közéleti tevékenységük elismerése.
- Polgárőr Egyesület megerősítése, hogy létszámával és technikai eszköztárával egyaránt hatékony módon szolgál-
hassa a település közbiztonságának javítását.
- Tűzoltószertár befejezése, amely az Önkéntes Tűzoltó Egyesület bővült szerállományának elhelyezését szakszerű 
módon biztosíthajta.
- Zeneiskola épület felújításának befejezése, az udvar parkosítása, a tradícionális tápiógyörgyei zeneoktatás színvo-
nalas működési feltételeinek biztosítása érdekében.
- A friss nyugdíjasokat sem hagyjuk „parlagon heverni” - bevonjuk őket a szociális, kulturális, közösségi és oktatási 
programokba: szükség van a tudásukra, számítunk rájuk.

Helyi vállalkozásokkal való korrekt, partneri viszony ápolása:
- Cégek, üzemek, egyéni vállalkozók, mezőgazdászok munkájának elismerése, működési feltételeik fejlesztésének 
segítése.
- Munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének támogatása.
- Az önkormányzat által kezdeményezett beruházások alkalmával a törvény adta lehetőségeken belül a helyi vál-

lalkozások számára kívánunk elsőbbséget adni.



12. 
Bálint Attila
képviselőjelölt

Bálint Attilának hívnak, születésem óta Tápiógyörgyén élek feleségemmel és két 
felnőttkorú lányommal. Elnöke vagyok az Ifjú Fúvósokért Egyesületnek, tagja va-
gyok a Spuritusz Futóklubnak, a Wünewil-Flamatt Baráti Társaságnak. Képviselő-
ként az elmúlt 5 évben sikernek tartom a Zeneiskola felújítását, mely jelen pillanat-
ban is zajlik belső felújítási munkálatokkal. A közösségi oldalon téves információ 
kering, miszerint az Önkormányzat kapta a támogatást svájci testvértelepülésünktől. 
A kapott összeget a Fúvós Egyesületnek szánták és a belső terek felújítására fordít-
juk. A Fúvós Egyesület nyertes pályázatát Fehér Henriettával közösen adtuk be, ez-
úton is köszönöm a segítségét. Ezzel bővíteni tudtuk a zenekar hangszerállományát.

Fontosnak tartom a település életében a kulturális programokat és szabadidős tevékenységeket. Elsősor-
ban a zeneoktatást tartom kiemeltnek valamint a sportot, mivel tagja vagyok a Spuritusz Futóklubnak.

Látom én is a települési problémákat, azonban megfelelő anyagi támogatás nélkül legtöbb sajnos kivite-
lezhetetlen. Amiket önerőből is meg tudunk oldani, azt eddig is támogattam és ezután is támogatni fogom. 
Kiemelkedő a szelektív hulladékgyűjtők állapota, amin változtatni szükséges. Ehhez összefogás kellene és 
szemléletmód váltás a lakosság részéről. 

Továbbra is támogatni kívánom a civilszervezeteket, az 50 éves a zeneoktatás Tápiógyörgyén rendezvény 
szervezése, illetve a Retro-Úttörő Zenekar összehozása egy fellépés erejéig. Támogatobb továbbá a közbiz-
tonság javítását, amit térfigyelő kamerarendszerrel tudnánk segíteni, sajnos pályázati források egyelőre nem 
állnak rendelkezésre.

Köszönöm figyelmüket.

Lesták Péter Jánosné Vajon Ildikó
képviselőjelölt

Lesták Péter Jánosné Vajon Ildikó vagyok, 1973-ban születtem mérlegképes 
könyvelő édesanyám és asztalos édesapám egyetlen gyermekeként. 

Egy leánygyermekem van, aki a Szegedi Tudományegyetem orvostanhallgatója. 
A középiskolát Nagykőrösön, a diplomát az ELTE óvodapedagüs szakán szerez-

tem, majd katolikus hitoktatói képzésen vettem részt. Mindig fontosnak tartottam a 
folyamatos képzést, ezért óvodai szakértői, később pedig intézményvezetői szak-
vizsgát tettem, 2019-ben mesterpedagógus lettem 

1991-től a Kastélykert Óvoda óvodapedagógusaként, 2013-tól vezetőjeként dol-
gozom.

Intézményünkbe 2015-től 2 éves gyermekek napközbeni ellátását, 2018.09.01. kormányrendelet módosí-
tását következtében 20 hetes kortól mini bölcsődébe fogadjuk a munkába visszatérő édesanyák kisgyerme-
két, mely intézményegység teljes kihasználtsággal működik. 

2014-től - a tápiógyörgyei választók bizalmát elnyerve – tagja vagyok a Képviselő-testületnek, illetve a 
Szociális Bizottságnak. 

Szakmai éveim során megismerhettem sok-sok gyermeket, s rajtuk keresztül a családokat. Pedagógus-
ként, képviselőként fontos feladatomnak tartom a gyermekek és családok támogatását a gyermekek esé-
lyeinek körülményeinek javítását és az oktatási intézmények fejlesztését. A lakosok szociális problémáinak 
megoldását rendszeresen segítem, készséggel állok rendelkezésükre. 

Aktívan és szívesen hozzájárulok a györgyei közösségek, szervezetek működéséhez. 
Szeretném, ha továbbra is büszkén vállalható lakosai lehetnének községünknek, ahol közösen, összefog-

va, együtt tehetünk a szebb boldogabb Tápiógyörgyéért! 

Marlen Henrietta
képviselőjelölt

Marlen Henriettának hívnak, 1985-ben születtem Budapesten. Egy éve vagyok 
Tápiógyörgye lakosa. Három gyerekes anyuka révén és az itt megismert emberek 
tapasztalatai alapján szeretném aktív lakosként segíteni a közösséget. Az anyák és 
gyerekeik problémáit megismerni és segíteni, hogy könnyebb legyenek a minden-
napjaik.



13. Molnárné Szabó Szilvia
képviselőjelölt
Molnárné Szabó Szilvia vagyok. Családommal 1977. óta élek Tápiógyörgyén.
Pedagógus vagyok. Biológia tanárként dolgozom Újszilváson és Tápiószőlősön, las-

san 20 éve.
Férjemmel közösen neveljük egyetlen gyermekünket, Esztert, aki végzős orvostan-

hallgató.
Független jelöltként indulok de Tápiógyörgyéért vagyok elkötelezett! Szeretek itt élni 

és szeretnék is „szeretni itt élni”! Ez az, amiért képviselőjelöltként indulok a választáson!
A képviselőség felelősség. Munkám során fontosnak tartom, hogy megismerjem a 

falu anyagi helyzetét. Hogy tudásomhoz mérten részt vegyek a döntések meghozatalá-
ban. Támogatni kívánom mindazt, amely a köz javát szolgálja. Ami a falunk mindennapi 

működését lehetővé teszi. Fontos hogy gyarapodjunk és hogy értékeit, különlegességeit és lakosságát megőrző 
falu maradjunk, lehessünk. 

Terveimben szerepel a községi rendezvények népszerűsítése. Szeretném, ha minél többen örömüket lelnék 
a községi, valamint civil programokban és nemcsak a virtuális térben épülnének a kapcsolatok. Tápiógyörgye 
egyik különleges értéke a községi strand. Növelni kívánom mind a tábor, mind a fürdő kihasználtságát.

Célom a zöld és az építési hulladék lerakásának, törvényes és a legkisebb környezetterheléssel járó, kivitele-
zésének lehetőségeinek felkutatása és a hulladékgyűjtő szigeteknél kialakult elviselhetetlen helyzet megszünte-
tése. Tervem egy-egy egészségvédelmi nap szervezése a község lakosainak, ahol szakemberek adnak tanácsot, 
felvilágosítást, illetve szűrőprogramok községünkbe hozásával, lehetőséget szeretnék teremteni az egészség 
karbantartására.

Szabó Tünde
képviselőjelölt
Szabó Tünde vagyok. 1975- azaz születésem óta- Tápiógyörgyén élek.
Nagykátára jártam gimnáziumba, majd főiskolára a Pető András Nevelőképző és 

Nevelő Intézetébe, ahol 1998-ban szereztem konduktor-általános iskolai tanítói vég-
zettséget. Konduktori diplomám nemzetközileg elfogadott, így rövidebb kurzusok ere-
jéig dolgoztam már Spanyolországban, Norvégiában és Németországban is.

2001-ben itthon a Pszichiátriai Otthonban helyezkedtem el a mentálhigiénés cso-
portban. Mentálhigiénés végzettséget Szolnokon a Humán Szolgáltató Központban 
szereztem. 2003-tól a Szegedi Tudomány Egyetem szociológus hallgatója voltam, le-
velezőként, 2008-ban záróvizsgáztam.

Főállásom mellett - 2012 februárjától -az iskolában óraadói feladatokat látok el, 
konduktori végzettségemnek megfelelően mozgásfejlesztéssel foglalkozom.

2008 decemberében született kislányom, aki idén kezdte az 5.osztályt. Tagja a Csipet-csapat zenekarnak, a 
Spuritusz futóklubnak és focizik. Párom a Nagykátai Rendőrkapitányságon dolgozik baleseti helyszínelőként.

Lokálpatriótának vallom magam, györgyei kötődésem még tovább erősítette egyrészt a zenekari tagsá-
gom. 1986 óta vagyok zenekaros, azaz 34 éve szinte minden községi rendezvényen részt veszek, szerepeltünk 
az ország több pontján, testvértelepüléseinken és egyéb külföldi helyszíneken. Az Ifjú Fúvósokért Egyesület 
tagjaként számos községi rendezvényt szerveztünk illetve két évvel ezelőtt egy nagysikerű fesztivált, és ha-
gyománnyá tettük a Szüreti felvonulást és mulatságot. A 90-es évek eleje óta először Mikulásként majd kram-
puszként minden december 5-én elmegyünk azon györgyei gyerekekhez, akik igénybe veszik ezt az ingyenes 
szolgáltatást, illetve több, mint 10 éve a farmosi óvodába is mi látogatunk el a gyerekekhez.

2013 január óta vagyok a Spuritusz futóklub tagja, országszerte több versenyen képviseltük már Tápiógyör-
gyét, tartunk ingyenes edzéseket gyerekeknek, felnőtteknek.

2017 márciusa óta a Tápióvölgye Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjaként részt veszek szerteágazó 
tevékenységeinkben: színházi estet, futóversenyeket, bált, civil szervezetek napját, karácsonyi vásárt szerve-
zünk. Mint györgyei gyermek édesanyja -és, mint eddig SzMK-s tag- óvodai, jelenleg iskolai rendezvények 
szervezésében vagy segítőként szívesen részt veszek.

2009-ben Tápiógyörgyéért Emléklap kitüntetésben részesített a képviselő testület; községünk kulturális éle-
tében való aktív részvételem, példaértékű közösségformáló tevékenységem valamint az Ifjúsági Fúvószenekar 
eredményes működése érdekében végzett önzetlen áldozatos munkám elismerésére.

2010 óta vagyok a képviselőtestület tagja, alpogármesteri tisztséget töltök be. Feladatkörömet a polgár-
mester jelölte meg, mely elsősorban a községi rendezvényterv összeállítása a civil szervezetekkel közösen. 
Tanácskozási joggal tagja vagyok a pénzügyi és a szociális bizottságnak, ezeken kívül a Helyi Értéktár bizott-
ságnak és a községünk 800 éves évfordulójára rendezendő ünnepségek/események koordinálására létrejött 
Emlékbizottságnak.

Idén is független jelöltként indulok a választásokon, és továbbra is elsődleges feladatként a községi ren-
dezvények szervezésében,  rendezvényekkel kapcsolatos igényfelmérésben, a civil szervezetekben aktívan 

kívánok közreműködni. Szeretném ha községünk még környezettudatosabbá válna és lokális szinten csele-
kednénk a klímaválság ellen.



14. 
Togyela János
képviselőjelölt
Togyela János vagyok. 
Tápiógyörgyén élek 70 éve. Ismerem településünk múltját, jelenét. A jövőjét még 

nem, de szeretnék részt venni az alakításában. 
Független képviselőként indulok, hiszen pártpolitikától függetlenül mindenki ér-

dekét szeretném figyelembe venni, képviselni. Úgy gondolom, hogy közös érdekünk, 
hogy együtt gondolkozva, együtt cselekedve tegyük élhetőbbé Tápiógyörgyét. 

Mivel pontos információm nincs a falu költségvetéséről, így a levegőbe nem sze-
retnék ígérgetni. De van néhány dolog, amit érdemes lenne átgondolni. 

- Hogyan lehetne helyesen fejlesztésre felhasználni a piactéri helypénzt? 
- Hogyan lehetne rendben tartani a szelektív lerakók környékét? 

- Mit lehetne kezdeni az elhagyott portákkal, házakkal? 
- Hogyan lehetne újra használni a régi moziépületet? 
- Hogyan lehetne újra kitelepíteni a mobil wc-ket a piactérre és a játszótérhez, hogy ne a kerítés és a 

játékok mellé kelljen menni?
Azt vallom, hogy három nyelven beszélek: őszintén, egyenesen és igazat mondva. 

Varró László
képviselőjelölt
Varró Lászlónak hívnak és önkormányzati képviselő-jelöltként indulok a 2019. évi 

választáson. 1998-ban születtem Tápiógyörgyén, azóta is itt élek. Idén végeztem kö-
zépiskolai tanulmányaimat Szolnokon.

Fiatalkorom ellenére figyelemmel kísérem a község és az itt élő emberek életét, 
melyben szeretnék aktívan részt vállalni. A sport területén szeretném, ha a labdarúgás 
mellett szervezett keretek között más sportág is érvényesülhetne.

Célom továbbá, hogy megteremtődjön annak a lehetősége, hogy a fiatalok kulturál-
tan tudjanak szórakozni. Ennek érdekében közösségi terek létrehozását támogatnám. 
Kérem szavazatukkal segítsenek abban, hogy munkámmal hozzájáruljak a község fej-
lődéséhez.

Úttalan utakon a Tápió-vidéken – III. Györgyei Vándortábor
Július 22-én reggel népes gyerekcsapat gyü-

lekezett az iskola előtti parkban. Diákok, egyete-
misták és felnőttek együtt várták, hogy elinduljon 
az idén már harmadik alkalommal megrendezésre 
kerülő Györgyei Vándortábor. Ebben az évben Tá-
piógyörgyétől Tápióbicskéig jártuk végig a Tápió-
vidék délnyugati részét, miközben a résztvevők 
megismerhették az itteni települések természeti 
és történeti értékeit. Az öt nap alatt 50 kilométert 
tettünk meg gyalog, melynek során a legnagyobb 
kihívást a nyári forróság jelentette. Persze így visz-
szatekintve, nem a megpróbáltatások jutnak az 
eszünkbe, hanem a sok vidám emlék. Ilyen volt 
a tápiószőlősi futballedző által levezényelt foci-
edzés, a tápiószentmártoni éjszakai fürdőzés, a 

tápióbicskei pecázás és madárgyűrűzés, vagy a 
tápiógyörgyei lovaskocsizás. Gyorsan eltelt ez az 
élményekben gazdag hét…..

Itt szeretnénk megköszöni szállásadóink-
nak a lehetőséget, akik minimális díj ellenében, 
vagy éppen ingyenesen biztosították számunk-
ra a sátorozóhelyeket: Újszilvási Tápió-mente 
Egyetértés Vadásztársaság, Tápiószőlősi Községi 
Sportegyesület, Tápiószentmárton Nagyközség 
Önkormányzata, Herczegh Róbert – Tápióbicske, 
Tápiógyörgye Község Önkormányzata. Nélkülük 
nem, vagy csak sokkal nehezebben valósulhatott 
volna meg a III. Györgyei Vándortábor. Köszön-
jük!!!

Vidra Zsuzsanna tanárnő



Alig kezdődött el az új tanév a gyerekek számos 
felkérést kaptak. Gyors és kemény munkával igye-
keztünk Tőlünk telhetően a legjobban felkészülni. 
Sajnos, a 8.osztályos, elballagott zeneiskolás miatt 
számos szólam hiányosabb lett, de sikerült 2-3 új 
taggal gazdagodnunk. A változó összetétel és az 
átalakult hangszeres létszámok miatt nehéz a dol-
gunk. Ennek ellenére a jelenlegi csipet- csapat kitar-
tó és szorgalmas munkával, gyors fejlődéssel sike-
resen tesz eleget a felkéréseknek. Zenekari létszám 
jelenleg 18 fő, de olykor-olykor vannak kisegítők. 
Műsorunk között szerepel az ismert Karib- tenger 
kalózai zenéje; Oh, Pretty woman (Micsoda nő című 
filmből), Y.M.C.A….stb.  

Ebben a hónapban a fellépések:
2019. szeptember 2. (hétfő) Általános Iskola – 

tanévnyitó
2019. szeptember 14.(szombat): Szüreti bál
2019. szeptember 27. (péntek): Idősek napja – 

Művelődési Ház
2019. szeptember 30. (hétfő): Zene Világnapja – 

Jászboldogházi Iskolában előadás
2019. október 2. (szerda): Zene Világnapja alkal-

mából – Kastélykert Óvodának bemutató 

Köszönjük szépen a vezetőségnek, illetve a szü-
lőknek a támogatást és a fellépési lehetőségeket! 

Tisztelettel: Fekete Fanni - karmester

15.Nyári tábor a Tiszaligetben
Idén június végén kitárta kapuit a tápiógyörgyei 

gyermekek előtt a szolnoki Tiszaliget Elménysziget. 
Feke Ildikó és jómagam kíséretében 30 diákunk, 
száz más gyermekkel együtt élvezhette június 23-
tól 28-ig, szűk egy héten át a természetes környe-
zet nyújtotta különleges élményeket, valamint a 
számtalan izgalmas és mozgalmas programot. Ezek 
tizenhárom különböző területet érintettek, többek 
között kézművesség, zene és tánc, környezetvédel-
mi- és öko-ismeretek, játékok, lego robotika, men-
tálhigiénia, esténként bátorságpróba és természtesen 
sok sport. A teljesen ingyenes tábor nem titkolt célja 
volt, hogy a gyermekek minél több szervezett ese-
ményen vehessenek részt.

A diákok szemmel látható élvezettel vetették 
bele magukat a délelőtt és délután is két alkalommal 
megrendezett programokba. A bemutatkozó est ke-
retén belül a tábori élet mókás oldalát megvillantó 
rímes vicceket adtunk elő és bemutattuk iskolánk 
országos szinten is egyedinek számító, a környezet-
védelemről szóló indulóját, mely nagy sikert aratott. 
Külön örömmel és büszkeséggel fogadtuk, hogy az 
esti disco során rendezett tábori szépségkirálynő-
választás udvarhölgyének Kovács Gréti 2. osztályos 
tanulónkat választották meg.

Ennyi aktivitás mellett természetesen szükséges 
a bőséges energia utánpótlás. A napi ötszöri étkezés 

során feltölthettük energiáinkat, mivel főként táplá-
ló és finom ételek, például rántott hús, sőt még gyros 
is szerepeltek az étlapon. Szállást a nyári melegben 
igen kellemes, hűvös kőházak adtak, melyek mind 
rendelkeztek fürdőszobával. A természet hívogató 
közelségéből eredően a szokásos fürdőszobai kel-
lékek mellett a szúnyogriasztó is elengedhetetlen 
higiénai felszerelésünkké vált. 

Utolsó nap még tettünk egy fagylaltozással ösz-
szekötött, búcsúzó sétát a városban, és elégedetten, 
élményekkel teli élveztük ki otthonunk viszontlátá-
sának örömét. 

Szabó Eszter

Csipet – csapat zenekar munkássága a településen



16. Erzsébet-táborok az iskola szervezésében
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy a nyár 

kezdetén Erzsébet-napközis és balatoni táborokra pá-
lyázunk. Idén szerencsénk volt, hiszen mindhárom 
beadott pályázatunk nyertes lett. Így háromszor közel 
50-50 diák kapcsolódhatott ki itthon és Zánkán. 

A helyi napközis táborok változatos programjait 
iskolánk pedagógusai szervezik, tervezik meg, szer-
zik be, rendelik meg a programokhoz szükséges esz-
közöket. A pályázatba kötelező programelemeket kell 
beépíteni: Önismeret, közösségépítés, kompetencia-
fejlesztés; Környezettudatosság, természeti értékeink 
és környezetszépítés; Művészeti nevelés, kézműves-
ség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés; Sport, 
egészségtudatos életmód; Kirándulás. 

Mindkét turnus szervezői arra törekedtek a prog-
ramok összeállításánál, hogy a diákok mindamellett, 
hogy jól érzik magukat, hasznosan töltsék az időt és 
szinte észrevétlenül tanuljanak is. 

Szintén a pedagógusoknak kellett megoldani azt 
is, hogy naponta négyszer minél változatosabban, 
egészségesebben étkezhessenek a kis táborozók. Eh-
hez köszönjük a Tápió Kisker. Kft. segítségét, hiszen 
a panzió éttermében fogyaszthattuk el az ízletes ebé-
det és a Reál üzletben meg tudtuk venni a többi étke-
zéshez szükséges hozzávalókat.  

A játékok, sport- és kreatív eszközök beszerzésé-
hez nagy segítségünkre volt a tápiószelei Búzás Mű-
szaki Áruház is. Köszönjük az együttműködésüket. 

Az első turnus résztvevői többek között bete-
kinthettek a méhészkedés rejtélyeibe a Juhász-Be-
ne méhészetben, gyógynövényekkel ismerkedtek, 
pirográffal tábori emlékeket készíthettek. A ha-
gyományőrző napon tarsolylemezt készítettünk és 
íjászkodtunk Szentgyörgy Íjászaival a strandkertben. 
Kirándultunk Kecskemétre a Planetáriumba és a Va-
dasparkba. A községi könyvtárban Gonda Adrienn és 
Gál Szilvia szervezésében a szabadulószobából sike-
rült kijutniuk a gyerekeknek a könyvek segítségével. 
A Szolnoki Iparkamara és Bede Gábor jóvoltából egy 
kis pályaorientációt is sikerült becsempészni a prog-
ramok közé, ahol a gyerekek kipróbálhatták, mit is 
csinál egy ápoló, egy asztalos vagy egy pincér. Kör-
nyezetszépítésként iskolánk udvarára szép virágokat 
ültettünk. Igyekeztünk szelektíven gyűjteni a hulladé-
kot és újrahasznosítani, amit lehetett. 

Az első turnus szervezői: Juhász Attila, Juhászné 
Ulviczki Zsófia, Jónásné Fehér Veronika, Nagyné 
Barna Henriett, Turóczi Annamária

A második turnus is esemény- és élménygazdag 
volt. Támogatva a ”July free” - júliusi műanyagmen-
tes hónapot, a diákok a tábor ideje alatt elkészített 
kézműves alkotásaikat saját monogramjukkal ellátott 

vászon szatyorban vihették haza a tábor végén, ezzel 
is megerősítve ennek fontosságát. A gyerekek meg-
tanultak papírból kosarat fonni, amiben Dömőkné 
Zsuzsi, Fehérné Szilvi, Dömők Gréta és Fehér Kitti 

segédkezett. Ez a csoport Szarvasra az Arborétumba 
látogatott el és a Mini Magyarország makettjei kö-
zött sétált, sőt a Körösön is hajókáztak egyet. Tápió-
györgye természeti értékeit kutatva, kisétálva a tóhoz 
tanulmányozták annak növény- és állatvilágát, és 
lovaskocsin jó hangulatban végigjárták a falut. Ter-
mészetesen ezen a héten sem maradhatott el a köz-
kedvelt strandolás és a kreatívkodás, amiben Mikus 
Anikó fonalbábokat, Theisz Katalin égethető gyur-
mafigurákat készített a táborozókkal. Az iskolaszépí-
tés keretein belül az alsós iskolaudvarra tükörjáték, 
kidobó pálya és ugróiskola került felfestésre a tábo-
rozó gyerekek segítségével.

A második turnus szervezői: Pintér Irén, Varró 
Gáborné, Kissné Varró Erika, Miskolcziné Muzsalyi 
Éva, Vidra Zsuzsanna

A nyáron három év után ismét sikeresen pályáz-
tunk az egyhetes zánkai Erzsébet-táborra is. A gye-
rekek nagyon megörültek a jó hírnek, hiszen többen 
már voltak velünk évekkel ezelőtt, és remélték, hogy 
újra táborozhatnak. Nagy izgalommal vágtunk neki a 
hosszú útnak. A tábor szinte ingyenes volt a diákok-
nak, csak minimális hozzájárulást és az útiköltséget 
kellett fizetni. Ezért egész héten változatos progra-
mokat, napi ötszöri bőséges étkezést, tábori pólót, 
ajándékcsomagot biztosítottak. A táborban rengeteg 
program közül választhattunk és szerencsére sikerült 
a legtöbbre regisztrálni. Egy órát hajókáztunk, mi-
közben csodálhattuk magyar tengerünk szépségeit. 
Nagyon élvezték a gyerekek a vízi kalandparkot és a 
pancsolást a kellemes vízben. Mindenki kipróbálhatta 
az íjászatot, és kiderült, hogy sok diák igazán tehetsé-
ges benne. Akinek kedve támadt, az kézműveskedett, 
így rengeteg új fonott karkötő, hűtőmágnes és festett 
vászontáska készült. Az erdei kalandparkban minden-
ki leküzdötte a magasságtól való félelmét, és máris a 
mászófal vagy a drótkötélpálya tetejéről integetett. 
Voltak, akik futóversenyen vettek részt, mások Legó-
robotot programoztak nagy sikerrel. Akinek maradt 
még fölösleges energiája, az óriás trambulinon ve-
zethette le. A kísérőtanárok: Juhász Attila, Juhászné 
Ulviczki Zsófia, Szarvas Józsefné, Jónásné Fehér Ve-
ronika

Reméljük, jövő nyáron is legalább ennyi tábort si-
kerül szervezni.

Juhászné Ulviczki Zsófia
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Benedek Elek születésének (1859. szeptember 
30.) 160. évfordulóján tisztelettel és hálával emlé-
kezve szeptember utolsó napján az óvoda pedagó-
gusai különös gonddal keresték és alkották meg, 
minden gyermek számára, a mesehallgatás varázs-
latának mással nem pótolható alkalmait. A délelőtt 
során Hacsi Panni mesemondó látogatta meg és jut-
tatta felejthetetlen meseélményekhez a mini bölcső-
dés és óvodás gyermekeinket. A mesemondó szőtte-
fonta a meséket ügyesen kalauzolta a gyermekeket 
a mesék gazdag motívumkinccsel díszített, szóval 
festett világába. 

Fontosnak tartjuk, hogy ez a nap is kiemelt sze-
repet kapjon intézményünkben, mert óvodapedagó-
gusi tapasztalataink szerint azoknak a kisgyerme-
keknek, akiknek naponta mesélnek (intézményben, 
otthonukban) élénkebb a fantáziájuk, jobb a rajz-
készségük. A gyermekek számára korai meseélmé-
nyek formája a legfontosabb tapasztalati forrás a 
bontakozó írásbeliséghez. Köztudott, hogy a mese 
az első „ÁBC-és könyv” amelyből a gyermek aka-
ratlanul is megtanul saját lelkében olvasni. 

A mesék oldják, vígasztalják megnyugtatják a 
gyermekeket. A belső kép ugyanis feldolgozás, in-
dulatok, vágyak, szorongások ismeretek feldolgozá-
sa, ezért kell naponta mesélni a gyermeknek. 

Tehát a mese hatása a gyermeki lélekre szükség-
képpen jóval sokrétűbb rejtettebb, hosszabbtávú, 
mintsem ezt annak első elolvasása, hallása után mi 
felnőttek gondolhatnánk. 

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk 
örökségbe, 

de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk 
ennek hátterébe szorulását,elfelejtését. 
Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra 

és adjuk tovább
az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, 

unokáink számára is
feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” 

- Részlet a Magyar Olvasástársaság
2005-ös felhívásából - 

Népmese napja a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsődében

A nyár a vidámság, a jókedv és a szabadság évsza-
ka. A gyermekeknek a nyár nyújtja a legtöbb örömöt 
és vidámságot. A nyár az óvodánk életében is kicsit 
másabb időszak. Ilyenkor kevesebb gyermek jár óvo-
dába, a felnőttek is a szabadságukat töltik. Felváltva 
dolgoznak óvónénik, dajka nénik egyaránt. Június 
közepétől összevont, azaz vegyes csoportokkal mű-
ködik óvodánk. Minden héten más a felelős az adott 
heti tevékenységek szervezéséért. 

Megpróbáljuk összeszedni azokat a lehetőségeket, 
amelyekre szinte csak a nyári évszak ad teret. 

A játék kiapadhatatlan örömforrás a gyermek szá-
mára. Minden, amit meg akarunk valósítani az óvo-
dában a játék során elérhető. 

A jó időt kihasználva a szabadban történő játéko-
kat tervezünk elsősorban. Olyanokat, ami az összes 
óvodai foglalkozást átöleli, követi a nyári jeles napo-
kat, a természetben bekövetkező változásokat. Ezen 
időszakban még nagyobb hangsúlyt fektetünk a gye-
rekeket körülvevő világ megismerésében a közvetlen 
megfigyelésre és tapasztalatszerzésre. Nem volt ez 
másképp, ezen a nyáron sem. 

Ennek jegyében, igen változatos témák kerültek 
feldolgozásra: 

- vizes játékok, célbalövés vizipisztollyal, pecá-
zás, 

- strandolás,
- látogatás a piacon, vásárlás, dinnyeevés, 
- Péter-Pál ünnepe, beszélgetés az aratásról,
- kalácssütés (igazi).
Szinte minden gyermek érdeklődik a dínók iránt. 

Volt játékos régészkedés, a homokban, „dínócsont” 
keresés, képzeletbeli látogatás Dínóországban. 

Másik hálás téma a kalózkodás. Lehetett hajót 
hajtogatni, kalózálarcot készíteni, célbadobni a cápa 
szájába. Ugyanilyen sikeres volt a rovar megfigyelés 
is. 

Kihagyhatatlan a homokvárépítés, homoksüti ké-
szítés, ismerkedés a száraz-nedves homok tulajdon-
ságaival. Természetesn nem maradt el a mese sem. 
Mindig az adott hét témájához kapcsolódó mesét-
verset hallhattak a gyermekek. 

Ugyanígy igyekeztünk a témához illő dalosjátékot, 
mozgásos játékot, tanítani neki. A kézműveskedés is 
szorosan illeszkedett a többi tevékenység tartalmá-
hoz. 

Úgy gondolom, élvezték a gyerekek a nyarat, rá-
csodálkoztak a természet szépségeire. Sokat ügye-
sedtek, sok új élménnyel gazdagodtak.

Kisné Cselei Mária óvodapedagógus

Óvodai élet nyáron
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Cselei Gáborné:
A kenyér becsülete

Bejárhatod a nagyvilágot,
lehetsz gazdag, vagy szegény, 

mit ér a terített asztal, ha
hiányzik róla a kenyér. 

Elhagytam az otthonomat,
a magam gazdájává lettem, 

de ha érik a búzakalász
hazahúz a szívem-lelkem.

Kitárulnak az ódon kapuk
a gémeskút hívón integet, 

az emlékek utcáján rohanok,
mint egy pajkos kisgyerek. 

Elém jönnek a boldog napok
érzem a kenyér illatát,

táncot jár a kemence lángja,
sárgára festi a ház falát. 

Aztán csak állok, elmerengve-,
kezem a kilincsen megremeg,

tekintetem a sütőteknőre téved,
és lassan, a könnyem elered. 

Hirtelen mintha álmot látnák,
óriássá duzzad a kovász, és

anyácskám ajkán felhangzik 
az égig érő hajnali fohász. 

Könnyes verejték hullt a lisztbe
a kenyér ettől lett még ízesebb, 
és én, áhítattal néztem, ahogy
a kereszt jelével szegte meg. 

Sok év telt el már azóta,
jutott Ő is, a búzasorsra.

Megsimogatnám az áldott kezet,
megölelném, de már nem lehet. 

 
Bár csak hallanám intő szavát:
Csókold meg a lehullt morzsát!

Jézus teste rejlik benne,
drága vére megszentelte. 

Amit Ő hitt, azt vallom én is,
dacból bár, de tagadtam néha még is.

Őszülő fejem, ma józanságra int,
kedves hangját, mintha hallanám megint.
Becsüld meg a kenyeret, drága szentem,
mert ahol kenyér van ott szükség nin-

csen.

Tápió Tüzép, Tápiógyörgye Táncsics 62.
Téli tüzelő árak: CSEH dió szén: 5700,-Ft/q, kalodás tüzifa (1,7 m3): 41000,-Ft 

Szén választékunk folyamatosan változik, érdeklődjön telefonon!
Műgyantás nemesvakolat helyben keverve: 7500,-Ft/vödör (10 m2)

Szinezze velünk házát!
Sóder 6500 Ft/m3 Térháló, Dróháló, szeg, csavar, tiplik. Purhab, micropol, 1800 Ft/l, zsákos 
beton:1150,-Ft,  0-10-es fehér beltéri glett: 2800,-Ft, 6-30-as glett 2000,-Ft, kültéri glett: 2200,-Ft

Kerti murva, Beton kerti szegély 1m-es: 700,-Ft,
Zsákos temetőkő 800 Ft/zsák, sóder, homok minden mennyiségben!

www.tapiotravel.hu
 Tel:   06-20/613-2093,        

Tápió Tüzép, Tápiógyörgye Táncsics 62.
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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

112 az egységes európai 
segélyhívószám

A MENTŐK, A RENDŐRSÉG, A KATASZT-
RÓFAVÉDELEM EGYETLEN SZÁMON 

ELÉRHETŐK

Az Európai Unió területén 1991 óta működik 
a 112-es segélyhívószám, amely szinte egész 
Európában, így Magyarországon is ingyene-
sen hívható vezetékes vagy mobil telefonról. 
A 112-re beérkező hívások csak ötöde valós 

segélykérés!

CSAK AKKOR HÍVJA A
 112-ES SZÁMOT, HA VALÓBAN SEGÍT-
SÉGRE VAN SZÜKSÉGE, BAJBAN VAN, 
BALESET ÉRTE, MEGSÉRÜLT, LÁNGO-

LÓ ÉPÜLETET LÁT VAGY SZEMTANÚJA 
EGY BETÖRÉSNEK…! 

NE HÍVJA A 112-T INDOKOLATLA-
NUL, MERT A FELESLEGES HÍVÁSOK 

TÚLTERHELHETIK A RENDSZERT, 
VESZÉLYBE SODORVA AZOK ÉLETÉT, 
AKIK VALÓBAN A KÉSZENLÉTI SZER-

VEK SEGÍTSÉGÉRE SZORULNAK!
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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.

Búcsúzik a Faluújság szerkesztő bizottsága
A Faluújság szerkesztői 2015-ben úgy gondoltuk, rázzuk fel a mindennapokat és kérjük meg az embereket, jöjjenek velünk, 

újítsuk, szépítsük kis falunkat! Voltak, akik első hallásra azt mondták, hogy „jó falunk” nem mozdul meg és ez kivitelezhetetlen. 
„Szerintem nem”, hangzott tőlem a válasz és máris szervezni is kezdtem.

Íme az eredmény: 
- felújítottuk az iskolai tornatermet, az emeleti konditermet, az öltözőt, 
- rendbe tettük a játszóteret, a padokat az állomáshoz vezető úton, 
- hirdető táblát helyeztünk el a vasútállomásnál, 
- padokat, asztalokat, hintát és szemetest kapott a régi játszótér, 
- ültettünk 30 db fát a közterületeken.
Mindezt a civil szervezetek társadalmi összefogásával. Köszönet az asztalitenisz szakosztálynak, az ÖTE szervezetének, a Toroc-

kó Baráti Társaságnak, a Polgárőrségnek és a sok önkéntesnek, aki ott volt és velünk együtt dolgozott.  Ezek az emberek önzetlenül, 
vidáman tették a dolgukat. Sajnálom, hogy a jelenlegi képviselő jelöltek közül senkit nem tudok most megemlíteni, aki részt vett 
volna ezeken a munkákon. Bízom benne, hogy az új vezetőség folytatja majd az általunk elkezdett falumegújítási napokat. Külön 
köszönet a Tápió Tüzép és a Barkácsbolt tulajdonosainak, akik a munkákhoz kapcsolódó építő anyagot, glettet, festéket minden 
esetben térítésmentesen biztosították.

A szerkesztőknek lezárult ezzel az újsággal a megbízatásuk, így elköszönnek Önöktől!
Kívánjuk az új szerkesztőbizottságnak, hogy legyen olyan vidám és kötetlen 5 évük, ami nekünk volt. Jó volt együtt, sok emlé-

kezetes bizottsági ülés van mögöttünk.
Nagy ölelés mindenkinek, döntsenek a választásokon szívükre hallgatva.
Mi tovább indulunk utunkon, mert ahogy a mondás tartja: 
Járt utat járatlanért soha fel ne add!
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