Faluújság
Tápiógyörgye
XXIX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja

2020. március

Bemutatkozik az új szerkesztőbizottság

A Tápiógyörgye Község Önkormányzata által
fenntartott Faluújság korábbi szerkesztőbizottságának mandátuma az önkormányzati ciklus végével lejárt, így a képviselő-testület 2020. február
3-i ülése alkalmával kinevezte annak új tagjait.
A 2020‒2024 közötti időszakra főszerkesztőnek
Németh Csabát, további tagoknak Füle Zsuzsannát, Gál Szilviát, Gálné Dömők Gyöngyit, Móricz
Józsefet bízta meg. A szerkesztőbizottság a képviselő-testület által elfogadott új szervezeti és működési szabályzat alapján végzi munkáját, amely
online formában megtekinthető az önkormányzat
honlapján, illetve papír alapon a Községi Könyvtárban. A Faluújság az elkövetkező ciklusban is évi
öt alkalommal, ingyenes formában jelenik meg. A

publikációk leadási határideje február 24., május
11., július 6., október 5., december 7. A szerkesztőbizottság részéről továbbra is várjuk az intézmények, egyesületek, magánszemélyek írásait,
hirdetéseit, köszönetnyilvánításokat, amelyeket
lehetőség szerint elektronikus formában kérünk
a faluujsag@freemail.hu e-mail címre küldeni, a
kézzel írt tudósításokat a Községi Könyvtárban
áll módunkban átvenni. Kérjük Önöket, hogy legyenek szívesek a cikkek írását megelőzően a
terjedelemről, a lehetséges karakterszámokról,
illusztrációk mennyiségéről és nagyságáról a
szerkesztőbizottsággal egyeztetni.

Tartalomból:

Németh Csaba

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
MÁRCIUS 15-e, nemzeti ünnepünk
alkalmából rendezendő megemlékezésünkre

március 13-án, pénteken 18 órára
az Általános Iskolába
Beszédet mond: Tóth Pál, a Jászboldogházi Mátyás
Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
kinevezett igazgatója

Száz éve, 1920.
március 6-án született
id. Földes József
(5. oldal)
Az Ifjúsági
Fúvószenekar hírei
(7. oldal)

Ismét színházi est
Tápiógyörgyén
(9. oldal)
Adó 1%
(10. oldal)

Egymillió aláírás a
nemzeti régiókért
(12. oldal)
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Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt lakosok!
Az idei év első képviselő-testületi ülésén elfogadtuk az önkormányzat 2020. évi
költségvetését. Nehéz jót mondani róla.
Az önkormányzatok központi költségvetéséből kapott támogatását folyamatosan
csökkentik, a fejlesztéseink tekintetében
pedig rá vagyunk szorítkozva a „könyöradományra”. Ami költségvetési támogatást
kapunk, az éhenhaláshoz sok, de a megélhetéshez kevés. Sajnos az adóbevételeink sem alakulnak jól, az adófizetési morál
alacsony. Mégis megszavaztam a költségvetést, mert az önkormányzat működését
nem akarom veszélyeztetni, de tulajdonképpen csak az intézményeink fenntartását fogjuk tudni biztosítani, túl sok minden
egyéb nem fog beleférni az idei évben.
2020-ban ha a Start közmunkaprogramot
is megszüntetik, még kevesebb forrás és
ember áll majd rendelkezésünkre ahhoz,
hogy a települést üzemeltessük. A csatornakamatok még mindig nyomasztanak
bennünket. Tápiógyörgye képviselő-testülete erre az évre 12 millió forint befizetését tervezte be a költségvetésbe, de sajnos marad még befizetnivaló a következő
évekre is.
Ha már „csatornázunk”, akkor itt kell
megemlítenem, hogy a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási
Társulata megküldte az elszámolás rendjét tartalmazó megállapodás újabb módosítását. Továbbra is nagy vita van erről a
dokumentumról, vannak akik vitatják, de
sajnos mi vagyunk kevesebben. Az elszámolás azon része, mely azt tartalmazza,
hogy a megalakulás óta Tápiógyörgye
vagyoneleme csökkent, nem a lakosság
százalékarányos befizetését tükrözi. Érthetően fogalmazva a nehezebben gazdálkodó önkormányzatoknak magasabb
befizetési kötelezettsége és alacsonyabb
tulajdonrésze van a társulatban. Mi ezt az
elszámolási elképzelést a küldöttgyűlésen
anno nem szavaztuk meg, szinte egyedül
voltunk a véleményünkkel a többi település
küldöttei között. Közben 2020. január 31.
napjával lezárták a társulat működését, innentől kezdve az irodájuk sem foglalkozik
tovább a lakosokkal, ránk maradt a „probléma”. Próbálunk humánusan eljárni a
még mindig tartozó ingatlan tulajdonosokkal szemben, ami egy darabig működik,
de egy ponton túl kénytelenek vagyunk
végrehajtásokat és letiltásokat indítani.
Amikor egy korábbi társulási ülésen nem
javasoltam ennek a megállapodásnak az
elfogadását, megkaptam egy pénzügyi
szakértőtől, hogy rosszul kommunikáljuk
a lakosság felé, hogy fizetniük kell. Azt
válaszoltam erre, hogy azt nagyon nehéz
jól lekommunikálni, hogy neki 285.000 Ftot kell befizetnie, míg a tőle tíz kilométerre
fekvő településen 31.000 Ft-ot fizetnek az
emberek ingatlanonként. Akkor elhangzott
az is, hogy van 1 milliárd forint lekötött

pénze a társulatnak, ebből majd az összes
adósságot megtérítik és a településeknek
csak elszámolási kötelezettségei lesznek.
Azóta ahány ülésen voltam, annyi féle variációt hallottam erről. A képviselő-testület
7 szavazattal nem szavazta meg ennek a
módosításnak az elfogadását, így nem is
írtam alá ezt a dokumentumot.
Elkészült az önkormányzat 2020. évi
rendezvényterve, minden hónapra jut legalább két program, de inkább három így
azt gondolom, nem kell szégyenkeznünk.
Több eleme kapcsolódik a „800 éves Tápiógyörgye” ünnepségsorozathoz, melyből
kettő már le is zajlott. Anyagi helyzetünkhöz mérten igyekszünk méltóan megemlékezni erről a jeles évfordulóról, és már a
korábbi testület is előrelátóan gondolt arra,
hogy biztosítsunk megfelelő anyagi forrásokat a szervezésre. Ki kell emelnem három egyesületet, akik kiemelkedően sokat
vállaltak a szervezésből: a Tápió-völgye
Közhasznú Alapítvány, a Tápiógyörgyei
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete és a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület. Utóbbi
kettő szintén jubilál az idén: az ÖTE 120
éves fennállását, míg a TIFE abból az alkalomból, hogy 50 éves a zeneoktatás a
településen. Volt már egy remek túra, melyen 2020. február elsején több, mint 400an vettek részt, különböző hosszúságú
távokon. A tápiószelei Művelődési Háztól
indulva, Pokoltanyán keresztül át a Szelei
dűlőn akár 34 km-t is megtettek a bátor jelentkezők. Az ország nagyon sok pontjáról
érkeztek ide hozzánk, jól érezték magukat
és viszik tovább falunk jó hírét. Nagyon köszönöm Lipák Istvánnak és a Tápió-völgye
Közhasznú Alapítványnak, hogy megszervezték, előre láthatóan május végén aki
lemaradt róla és érez magában elegendő
energiát hozzá, pótolhatja!
Végezetül szeretnék megosztani Önökkel egy jó hírt: a zöldhulladéklerakó telepünk megkapta a szükséges engedélyeket, így megnyitja kapuit. Talán nem túlzás
azt mondanom, hogy nincs annyi hajam
szála, ahányan érdeklődtek arról, hogy mikor üzemelhet újra? A régi rendnek megfelelően, szerdán és szombaton 8-16 óráig
lesz nyitva, csak györgyei lakosok részére,
akik alkalmanként 1 m3 válogatott zöldhulladékot (külön falevél és külön 1 méteresre
vágott gally) zsák nélkül, drót és kötözés
nélkül. A sittet csak nylon, cementes zsák,
és egyéb műanyagok (villanyvezeték,
PVC, stb.) nélkül veszünk át.
A Petőfi Sándor úton közlekedők már
biztos észrevették, hogy a Zeneiskola
épületének felújítása a végéhez közeledik. Nem akarom elkiabálni, de májusban
a fúvósok már birtokba is vehetik. Még a
napelemek és a belső ajtók vannak hátra.
Nem túlzok ha azt mondom, hogy ez jelenleg a település legimpozánsabb, legszebb
épülete. Büszkék lehetünk rá!
Varró István polgármester

MÁRCIUS

ÚJRA NYIT A
ZÖLDHULLADÉK
TELEP
A régi rendnek megfelelően,
szerdán és szombaton 8–16
óráig lesz nyitva.
- első nyitási nap 2020. március 7.
- csak györgyei lakosok
részére, (igazolhatóan)
- csak györgyei szállító
eszközzel, (igazolhatóan)
- alkalmanként 1 m3 válogatott
zöldhulladékot veszünk át
(külön falevél, és külön 1
méteresre vagdosott gally) zsák
nélkül, drót és kötözés nélkül.
- sittet csak nejlon, cementes
zsák és egyéb műanyagok
(villanyvezeték, pvc, stb) nélkül
vesszük át
Varró István polgármester

TÁPIÓGYÖRGYE
800 éves
(1220 - 2020)

Ebből az alkalomból egész évben a jeles évfordulóhoz köthető
programokat szervezünk.
A legnagyobb rendezvényünket 2020. május 30–31-én tartjuk.
Színes, érdekes, vidám hétvégét
szervezünk, ahol minden testvértelepülés delegációját meghívtuk.
Táncos, énekes, zenés fellépők
jönnek Wünnewilből, Torockóról,
Nagymegyerről. Szeretnénk, ha
minél több györgyei lakos, elszármazott lenne részese ünnepünknek, és közösen érezzük át ennek
a fontos évszámnak a jelentőségét.
Ezen a hétvégén ünnepel az 50
éves tápiógyörgyei zeneoktatás
és a 120 éves Önkéntes Tűzoltók
Egyesülete is. Mindennap gyermek
programokkal, este zenés vidám
ünnepléssel várjuk Önöket. A részletes leírást a májusi újságba tes�szük közzé.
Varró István polgármester
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Bölcsődei és Óvodai beíratás

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján
értesítjük a Szülőket, hogy
2020/2021. nevelési évre a
Kastélykert Óvoda és Mini
Bölcsődébe a beíratás:
2020. május 04 – május 08.
8.00-15.30 óráig
A Nemzeti Köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
8.§.(2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek
abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig 3.
életévét betölti a nevelési év
kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A gyermeket 4. életévének
betöltéséig a szülő kérésére
felmentheti a Járási Hivatal
- ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja - a kötelező óvodába járás alól. A szülő a kérelmét a Járási hivatalhoz 2020.
májs 25-éig nyújthatja be.
2020. szeptember 1-jétől
bölcsődei csoportba, 20 hetestől – 36 hónapos korú
gyermekek részére biztosítunk napközbeni ellátást.

A bölcsődei és óvodai
beiratáshoz szükséges dokumentumok:
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról szóló kitöltött
nyilatkozat, mely az óvodában a beíratkozás előtt elkérhető,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- szülő személyi igazolványa,
- lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány,
- a gyermek TAJ száma,
- a gyermek oltási kiskönyve,
- egyedülálló szülő esetén a
válásról hozott bírói végzés
másolat és/vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat,
- más intézényből történő átjelentkezés esetén a korábbi intézményből a gyermek
egészségügyi
törzslapját,
pedagógiai véleményét és az
intézmény igazolását szükséges csatolni.
- ha gyermeke tartósan beteg, erről szakorvosi vélemény kérünk,
- az étkezéshez szükséges
gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat másolata.

- bölcsődei beíratáshoz szükséges még háziorvosi igazolás, hogy a gyermek Mini Bölcsődében gondozható.
A bölcsődei és az óvodai
felvételről a beíratást követő egyeztetés után 30 napon
belül értesíti az intézmény a
szülőket.
Az elutasító határozat ellen
a kézhezvételtől számított 8
napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda
fenntartójához.
A beíratással kapcsolatos
részletes és egyéb sajátos
tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási
idejét az óvoda a helyszínen
közzéteszi.
Kérjük a Szülőket, hogy
gyermeküket a meghirdetett
napokon írassák be a bölcsődébe, vagy óvodába, illetve
kérjék az előjegyzésbe vételt.
Beíratkozás helye: Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda
és Mini Bölcsőde, 2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály
út 5.
Turóczi István Zoltánné
jegyző
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Tájékoztatás
Tisztelet Szülők! A gyermek,
a jelenleg hatályos nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint, abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Abban az esetben, ha családi körülményei,
sajátos helyzete indokolja, a
Kormány rendeletében kijelölt
szerv – 2020. január 1-től a
járási hivatal – felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, a szülő tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. Tápiógyörgyén az
ügysegéd minden héten kedd
14.00-16.00 óra között látja el,
a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket.
Turóczi István Zoltánné
jegyző

800 év 800 km, futás a 800 éves Tápiógyörgyéért
A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány 2020
évben,
TÁPIÓGYÖRGYE
fennállásának 800. jubileumi
évében közösségi megmozdulást szervez! Felhívunk
minden mozogni, sportolni,
olvasni szerető györgyeit,
hogy fusson, gyalogoljon, túrázzon, kerékpározzon 800
kilométert, vagy olvasson
800 oldalt 2020-ban! Természetesen a teljesítést igazolni szükséges! Sportolásnál
ez internetes sport applikáció (pl adidasrunning, strava,
mylaps, stb), olvasásnál a
helyi könyvtárban visszaigazolt könyvcímmel, oldalakkal lehetséges! Küldje el
üzenetben a tapiovolgye.
alapitvany@gmail.com címre az adott havi kilométer
és oldalösszesítést, amelyet
Alapítványunk jogosult bármikor visszakeresni, igazoltatni, vagy a könyvből egyes
oldalakról
visszakérdezni!
Kérünk mindenkit a a korrekt és sportszerű részvétel-

Emlékezetes kép a III. falunapi futóversenyről
re! 18 éven aluli gyermekek
esetében futásnál a 800 km
0,5 szorzóval 400 km!!!!!
Minden teljesítő egy egyedi PLAKETT-ben részesül,
amely igazolja a 800. évi jubileumi évben tett kimagasló teljesítményt! A díjazás
2020. év végi ünnepség keretében kerül átadásra!

És hogy mindez nem lehetetlen? Erre ékes példa, első
teljesítőnk! Menkó Istvánné
Etus, február 18-ig történelmi tettként, teljesítette a 800
kilométeres távot - biciklivel!
Mindezt Tápiógyörgyén! Ez
azt jelenti, hogy naponta
közel 17 kilométert tekert!
Hidegben, melegben, eső-

ben, fagyban! Január 1-től,
február 18-ig, 49 nap alatt
kerékpározott 802,8 kilométert. Ez 94 órát, 25 percet, 51
másodpercet vett igénybe.
És elégetett 11931 kalóriát!
SZÍVBŐL GRATULÁLUNK
NEKI!
Kamuti Harmat, Lesták
Fanni

KULTÚRA
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Vendégségben Wass Albert fiánál

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” (Wass Albert)

A cikk aktualitását a gyalázatos trianoni békediktátum aláírásának 100.
évfordulója adja, hiszen a képen látható tábornok az egységes magyarságért küzdő, a neves erdélyi író és költő,
Wass Albert fia. Nekem nem tisztem az
író második világháborús tevékenységét vizsgálni vagy irodalmi munkásságát értékelni, a cikkben csupán egyszerűen felidézem, hogyan találkoztam
egy tisztalelkű, nyílt tekintetű, szerény
amerikai magyarral, aki rendíthetetlenül ápolja édesapja emlékét és magyarságát a tengeren túl, és azon innen
egyaránt.
Amikor egy évig az Egyesült Államok
Szárazföldi Haderejének Parancsnok és
Törzstiszti Akadémiáján tanultam a Kansas
államban lévő Fort Leavenworthben,
1994. április közepén, egy hétfő esti órában megcsörrent a telefon a szállásomon.
Magyarul szóltak bele, ami egyáltalán
nem volt meglepő a számomra, hiszen
már több magyarral, illetve magyar származásúval is találkoztam az addigi kint
létem alatt. „Huba Wass de Czege dandártábornok vagyok. József Vágány őrnagy? „Igen, én vagyok az. Jelentkezem
tábornok úr, feleltem.” „Azért kereslek,
mert amikor megtudtam, hogy egy tiszti
hallgató tanul itt Magyarországról, akkor
nagyon megörültem, mivel nekem is magyar gyökereim vannak. Meg szeretnélek hívni énhozzám a farmomra egy kis
baráti beszélgetésre. A péntek délután jó
lesz neked? ‒ kérdezte. Gyorsan átgondoltam, hogy milyen teendőim is lesznek
a hétvégén. Még a felénél sem tartottam
az igen vaskos, ’A Gyilkos Angyalok’ című
hadtörténelmi kötelező olvasmánynak (ennek a könyvnek az alapján készült a híres
Gettysburg című film az amerikai polgárháborúról), amiből a következő hétfői szemináriumra beszámolót kellett készíteni.
Ráadásul, nem akartam égni sem nagyon,
mivel magyar származású volt a hadtörténelem tanárunk is, Tom Dreilinger őrnagy személyében (de ez már egy másik
külön történet). Természetesen azonban

egy ilyen megtisztelő, kedves tábornoki
meghívást nem utasíthattam vissza, úgyhogy elfogadtam. „Rendben tábornok úr,
megfelel” – válaszoltam. Mire ő: „Sajnos a
feleségem nem lesz otthon, mert kórházban van. Akkor a pénteki viszontlátásra”
és letette a kagylót. Mindez olyan gyorsan történt, hogy nem említett sem pontos
időpontot, sem azt, hogy hol fogunk találkozni. Mivel azonban a telefonszámomat
is kiderítette, így sejtettem, hogy azt is
tudja, hogy milyen a pénteki órarendünk,
ami egyébként 14.30-ig tartott. Így aztán
pénteken 15.00-ra már a szállásomon is
voltam. Gondoltam kihasználom az időt és
folytatom a cseppet sem könnyű kötelező
olvasmány feldolgozását. Kényelembe
helyeztem magam és könnyítettem az öltözékemen. Aztán úgy 16.00 körül kopogtattak a szállásom ajtaján, és egy magyar
hangot hallottam kintről: „Huba Wass de
Czege dandártábornok vagyok, és József
Vágány őrnagyot keresem. Te vagy az?”
„Igen, én vagyok” – válaszoltam, és ajtót
nyitottam. Egy körülbelül 180 cm magas,
szikár, feszes kiállású, első ránézésre
az ötvenes éveinek elején járó, fiatalos,
sportos külsejű ember állt előttem. Nem
viselt egyenruhát, egy farmer, egy kockás
ing mellénnyel és egy sportcipő volt rajta.
Szélesen és kedvesen mosolygott, kezet
nyújtott, én pedig követtem a katonai alakiság előírásait: „Jelenkezem Tábornok
Úr!” „Szerbusz, őrnagy úr!” ‒ mondta majd
megkérdezte: „Akkor indulhatunk?” Kértem, hogy adjon legalább néhány percet,
amíg gyorsan összekapom magam, mivel nem tudtam pontosan, hogy mikor is
fog érkezni: „Nincsen semmi probléma,
készüljél nyugodtan, lenn várlak a parkolóban”‒ mondta. Még Isteni szerencse,
hogy hét közben kaptam Tokaji bort a helyőrségi katonai boltban, így az üveget magamhoz vettem, hiszen mégsem mehetek
egy tábornoki rezidenciára üres kézzel!
Két percen belül már lent is voltam a parkolóban, de a nagy izgalmamban a fényképezőgépemet a szobámban felejtettem,
amit a mai napig sem bocsájtottam meg
magamnak! „OK. Gyere csak utánam”‒
mondta. GPS még akkor ott sem volt, így
aztán követtem a Grand Cherokee terepjáróját egy használt öreg Chevrolettel. Úgy,
egy jó 20‒25 perces autókázás után meg
is érkeztünk Forth Leavenworth-tól NY-ra,
kb 20 mérföldre, egy Easton nevű városka
széléhez. A kisváros előtt egy erdősávval
övezett lankás domb mögé vezető bekötőút végén bújt meg a házuk. Egy takaros
farm képe tárult elém, mögötte néhány ló
legelészett a karámban. Két melléképületre is emlékszem, meg a tipikus szélforgóra
az udvaron, de kerítésnek nyoma sem volt
sehol, csak a karám körül. Bementünk a
főépületbe, amelynek a homlokzatára ki
volt tűzve az elmaradhatatlan csillagos sávos lobogó. Leültünk a tágas nappaliban,
ahonnan éppen ráláttam a tábornok nyitott
ajtajú dolgozószobájára. A fala tele volt a

személyes katonai relikviáival, fényképekkel, fölöttük egy amerikai és egy magyar
zászlóval. Ízlésesen előkészített hidegtálas szendviccsel, salátával, és sörrel kínált. Egy három decis Miller, ez még akkor
Amerikában belefért a megengedett alkoholszintbe. Engem először a családról kérdezett, majd az akkori magyarországi helyzetről érdeklődött. Mondtam, amit akkor a
még nem túl messzi rendszerváltásról tudtam, hiszen éppen annak, és egy amerikai
nemzetközi katonai oktatási programnak
köszönhetően tanulhattam ott. Ő figyelmesen hallgatott, néha belekérdezett.
Aztán elérkezettnek láttam az időt, hogy
én is kérdezzek a magyar gyökereiről.
Annyit mondott, hogy Erdélyből származik, az édesapjának igaztalan vádak miatt
menekülnie kellett onnan és emigrációba
kényszerültek. 1945-ben Németországban, majd néhány év múlva, 1951-ben
Amerikában telepedtek le. Ő még Erdélyben született, és gyerekfejjel, 10 évesen
került Amerikába. Ugyan érezni lehetett
az erős, ízes, vidéki akcentust a magyar
beszédén, de ez egyáltalán nem zavarta.
Láthatóan jól esett neki minden egyes magyar szó, szinte élvezettel formálta azokat,
bár sokszor keresgélte a helyes kifejezést.
Sajnos, nem tartott sokáig a beszélgetés,
mivel alig egy óra múlva kapott egy telefonhívást és sajnálattal közölte, hogy neki
be kell mennie a feleségéhez a közeli katonai kórházba (évek múlva tudtam meg,
hogy felesége rákos volt, és még az év
júliusban meghalt). „Elnézésedet kérem.
Nagyon örülök, hogy találkoztunk, és hogy
én tudtam magyarul beszélni”‒ mondta.
Nagyon szerény ember benyomását keltette bennem. Nem kérkedett az édesapjával, meg sem említette, hogy kicsoda.
Nyilván megtehette volna, de nem tette,
vagy csak egyszerűen gyakorolni akarta a
magyar nyelvet, nem tudom. Mindenesetre szép gesztus volt részéről, hogy magyarként megvendégelt, még ha kárász
életűre is sikeredett a vendéglátás. Nekem
akkor, pusztán a név alapján, halvány fogalmam sem volt arról, hogy ki látott vendégül. Tíz évvel később derült ki, amikor
kezembe került a tábornok úr egyik írása
és önéletrajza, hogy mekkora megtiszteltetésben is volt részem, hiszen a vendéglátóm nem volt más, mint Wass Albert, a
neves író-és költő fia! Nem is tudhattam
Wass Albertről, mivel korábban nem ismerték a nevét Magyarországon, a művei
is csak jóval a rendszerváltást követően, a
90-es évek második felében váltak ismertté nálunk. Az 1998-ban bekövetkezett tragikus halálát követően fia Huba, a testvéreivel együtt napjainkban is rendületlenül
fáradozik a Wass Albert alapítvány ügyeinek ápolásán, és az író műveinek további
népszerűsítésén. „Percre se feledd, hogy
testvéred minden magyar, bárhol is éljen”
(Wass Albert).
Vágány József
nyugállományú alezredes

Közélet
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Száz éve, 1920. március 6-án született id. Földes József

Tápiógyörgye határában a nagypáskom
területén volt a Földes nagyszülők, majd
szülők tanyája, földje, ahol szorgalmas
munkával gazdálkodtak, állatokat neveltek
halálukig. A területhez vezető bekötő út
neve ma is „Földes dűlő”. A tanya helyén
árválkodó fák, majd a visszavásárolt föld,
amely id. Földes Józsefnek nagy elégtételt
jelentett életében, őrzi a családi emlékeket. Nagyszülei id. Földes Antal, felesége
Menkó Anna /dédmama /bábaképző tanfolyamot végzett 1909-ben Debrecenben,
azután a szőlőbeli külterületeken folytatott
szülésznői gyakorlatot. Szülei Földes Antal,
felesége Kovács Anna /kismama/. Édesapja részt vett az első világháborúban, három
évig volt orosz fogságban. A szülőknek két
fiúgyermekük született.1920-ban József,
majd 1922-ben János. A fiúknak a sok fizikai munka ellenére is szép, vidám, gyer-

mek és fiatal legényéletük volt, a tanítóik
által szervezett színjátszó körben, a levente egyesületben, a katonaságnál is. József
mint határvadász teljesített szolgálatot. A
fiúk családalapítása után is még egy ideig
együtt gazdálkodott a nagycsalád. Abban
az időben született Jánosnak lánya 1946.
március 30-án Földes Margit, majd Józsefnek fia ifj. Földes József 1946. július 28-án.
A tulajdonviszonyok megváltozása után
hullott szét a nagycsaládi élet a tanyán.
József és János munkahelyet kerestek.
János először Újszilvásra, majd később
Gyömrőre költözött. Újszilváson született második leánygyermeke 1955.február
9-én Földes Anna. József Tápiógyörgyén
maradt, beköltözött a faluba, mai nevén
Kovács József utcába ahol haláláig lakott.
Id. Földes József gépkocsivezetői munkát
vállalt az 1948-ban alapított VOLÁN állami
fuvarozási vállalatnál.
Az 1956-os forradalom eseményeit a
történtek ismeretéből tudjuk ,hogy a Corvin köz volt a forradalom felkelőinek egyik
legfontosabb, legtovább kitartó ellenállási
pontja. A Corvin közben 800, de a környező
utcákban harcolókkal együtt 2000 fő is lehetett, akikhez egyre többen menekültek az
ott élő lakosság közül. A Práter utcai iskola
pincéjében ugyan főztek, de a későbbiekben nagy szükség volt élelmiszer adományokra, hogy ne éhezzenek az emberek,
a lakosság a környező házakban.Tápiógyörgye is bekapcsolódott az adomány
gyűjtésbe, melynek több alkalommal történő felszállítását id. Földes József vállalta a
Csepel autóval a veszély ellenére is, a Corvin közbe és a Szent István kórháza. Ezért
a későbbiekben kemény fenyítésben volt
része. A Csepelre kitűzött magyar zászlót,
mint történelmi relikviát őrzi a család.
Munkája során Németországban, pontosabban Hamburgban tartózkodott az 1962.

HÁLÁS SZÍVVEL KÖSZÖNJÜK
még egyszer MINDENKINEK az
együttérzést
2020. január 13-án
ifj. Földes József temetésén való
részvételt. A kegyelet sok-sok
virágát!
Gyászoló család
február tizenhetedikei szökőár idején. A
viharos hajnali időjárás következtében a
nyílt tengeren létrejött szökőár, pontosan
villámdagály, amely 315 ember életet követelt .Az árvíz súlytotta város lakóit példátlan
mentési műveletekkel evakuálták . A mentésben önkéntesként részt vett id. Földes
József, melynek során súlyosan megsérült,
kórházba került. Gépkocsivezetői munkáját az 1966. január 1-én megalakult első
HUNGARO-KAMIONNÁL, Magyarország
egyetlen állami tulajdonban lévő nemzetközi fuvarozást végző cégénél folytatta.
Itt töltött évei alatt számtalan emlékezetes
eseményben volt része, melyekről sokat
mesélt még a későbbi években is. Aktív
munkás életének utolsó éveiben már közelebb az otthonához a Nagykátai fuvarozó
vállalattól volt kihelyezve a Szolnoki Malomhoz. Nyugdíjazása után, visszatérve a
„gyökerekhez” szőlő és gyümölcsfa ültetésbe fogott, azok gondozásával töltötte napjait. A méhészetet, a méhek ápolását még
gyermekként megtanulta, folyamatosan
szaporította az állományt. Ez volt legkedvesebb időtöltése. Hétvégeken rendszeresen látogatta a könyvtárban szervezett
eseményeket, nyugdíjas klubot. Tartalmas,
szorgalmas életének nagy szomorúsága
volt felesége korai elvesztése. 26 évig volt
özvegy. Minden szeretetét családjára, unokáira árasztotta Petronellára, Csabára és
azok gyermekeire. Életének súlyos betegség vetett véget 2007. január hetedikén.
Visszatekintve a Földes család múltjára,
őseire, benne id. Földes József életének
legfontosabb állomásaira, úgy érzem hálás
lehetek a sorsnak, hogy ilyen családhoz
tartozom, még így is hogy 2020. január
harmadikán elveszítettem a számomra és
gyermekeink számára legfontosabb embert. Nagyon jó érzés, lelki támasz mindegyikünknek, hogy az ősi családból hozott
szeretet megmaradt a Földes rokonságban. Hálánkat, tiszteletünket halottak napján elődeink sírjánál együtt rójuk le.
„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl
Hanem lezárva, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye
Amint időben térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”
/Arany János /

Id. Földes József (jobbról) a legendás Csepellel

Földes Józsefné
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Farsang az iskolában

A hagyományokhoz híven az idén is
megrendeztük a felsősök farsangját, ami
idén február 14-re, azaz Valentin napra
esett. Az osztályok hetek óta nagy izgalommal készültek a műsorukra, különösen a nyolcadikosok, akiknek ez volt az
utolsó közös farsangjuk. Péntek délután
már a bál kezdése előtt nagy volt a sürgés-forgás az iskolában, hiszen a szervező nyolcadikos szülők szinte megállás
nélkül hordták a büfé asztalaira a finom
süteményeket, szendvicseket, üdítőket.
Külön szeretnénk megköszönni a Községi Konyha dolgozóinak a fánk és az ördögpirula elkészítését.
A műsort meghívott vendégszereplőként a Dalma dance tánccsoport kezdte,
majd rendhagyó módon a 8. a osztályosok nyitották meg a bált a keringőjükkel,
amivel nagyban sikerült elvarázsolniuk a
közönséget és könnyeket csalniuk szüleik szemébe.
Minden felsős osztály színvonalas, vidám táncprodukcióval lépett a színpadra.
Nagyon köszönjük nekik a felkészülést,
hogy így emelték farsangunk színvonalát. Zárásként pedig a 8.b osztályosok
latin táncát láthattuk, amely közben még

Zeneiskolások
sikere

2020. február. 25 - én Fekete Fanni
tanárnőnek két diákja: Czilyó Mia Liliána és Petró Zsófia (2.osztályos tanulók) a tápiószentmártoni Regionális
Furulyaversenyen mutatta meg furulya tudását. A megmérettetésen 13
iskola 22 diákja vett részt. A szakmailag elismert zsűri által EZÜST DIPLOMÁT kaptak a lányok, ami jól tükrözi
a gyerekek kimagasló szorgalmát és
tehetségét. Zongorán közreműködött és segítette a lányok munkáját:
Topreczerné Erdélyi Szilvike néni.
Gratulálunk a lányoknak!
Fekete Fanni

kerekesszékes osztálytársuk is táncra
perdült, megalapozva a hangulatot a bulihoz.
A vendégeket bőséges büfé várta a
rendezvény alatt, de a piactéren is lehetett vásárolni, ahol alkudni kötelező volt.
Idén két gyönyörű festményre is lehetett licitálni. Az egyik, egy velencei karnevált ábrázoló kép Rékasi Tiborné Jutka
néni ajándéka, a másik, egy hangulatos
tájkép egyik diákunk nagymamájának,
Ulviczkiné Herczeg Magdolnának a képe.
Mindkét kép a rendezvény alatt új gazdára lelt. A farsang bevételét nyolcadikosok
a tanév végi osztálykirándulásra fordítják,
lezárva ezzel az általános iskolás éveiket.
Itt is szeretnénk megköszönni minden
kedves támogatónknak, valamint a nyolcadikos tanulók szüleinek a sok-sok felajánlást, befektetett munkát és energiát,
hiszen nélkülük ez az este nem jöhetett
volna létre!
Mindenkinek köszönjük szépen a részvételt, további sikereket kívánunk:
a két nyolcadikos osztályfőnök
Jónásné Fehér Veronika és
Juhászné Ulviczki Zsófia

Divatrajz pályázat

Idén második alkalommal vettünk részt
a Szolnoki Szakképzési Centrum Ruhaipari Középiskolája és Általános Iskolája
divatrajz pályázatán. Általános iskolások
és gimnazisták küldtek be alkotásokat
– iskolánk is szép számmal járult hozzá
ehhez. A pályázat hirdetésének nem titkolt célja az, hogy minél több tehetséges,
a divat világában önmagukat megmutató, kifejező fiatal jusson szóhoz – alkotásaikon keresztül. A pályázatra 286 mű
érkezett, a legjobbak a délutáni bemutatón is megjelentek. A legkreatívabbnak
ítélt alkotásokat március 3-án megvarrva
is láthatja a nagyközönség. Iskolánkból Volgina Anna 7. és Nagy Melinda
6. osztályos tanulók lettek egy ezüst és
egy bronz minősítés birtokosai. Dicséret
illeti azokat a felső tagozatos tanulókat
is, akik hasonlóan színvonalas műveket
alkottak.

MÁRCIUS

Itt a farsang, áll a bál
A farsang a vízkereszttől húshagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak enevezése. Hagyományosan
a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünepélyek jellemzik. A farsang
csúcspontja a karnevál. Ez a farsangvasárnaptól húhagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulattságok
közepette, valójában télbúcsúztató is.
A magar farsangi szokások jellemzően
néphagyományokra épülnek. Legrégebbi képviselői a farsangi köszöntők, valamint maszkos-jelmezes felvonulások,
az úgynevezett maszkos alakokodások.
Iskolánkban hagományainkhoz híven idén is megrendezésre keült az
alsós farsang. Február 7-én a jó hangulat megalapozásaként a gyerekek
együtt mondták el a közösen megtanult
sűrdöngölő c. verset. A műsort a Dalma
Dance Club S.E. táncosi nyitották meg,
majd a jelmezes felvonulás következett.
A jelmezes alakoskodást a negyedikes
diákok fergeteges tánca zárta.

Ezúton szeretnénk még egyszer
megköszönni Szarvas Rebekának az
élményekben gazdag táncórákat. Tóth
Zoltánnak, hogy megörökítette a farsang
pillanatait. És nem utolsó sorban minden
edves támogatónak a felajánlásait, mel�lyel hozzájárultak a farsang színvonalas
lebonyolításához. Köszönöm a negyedikes osztályfőnökök, Kissné Varró Erika,
Nagyné Barna Henriett, a diákok és szülők nevében.
V.Zs.

Helyreigazítás
A decemberi számunkból technikai
okok miatt kimaradt a születési adatok közül Kelemen Martin, született
2019. 05. 22., anyja neve Dobos Éva.
Szíves elnézésüket kérjük!

Köszönet

Hálás szívvel köszönjük a 2019.
december 21-én Ifjúsági Fúvószenekar koncertjét, amellyel Ivanics Boglárkát támogatták.
Köszönet az ötletgazdnának, szervezőknek, fellépüknek és minden támogatónak.
Ivanics Boglárka és családja
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Az Ifjúsági Fúvószenekar hírei

Egy kicsit visszanyúlva az időben a
Karácsonyi koncertünkkel szeretném
kezdeni az írást.Ez a koncertünk a
hosszú évek során hagyománnyá és
az adventi várakozás szerves részévé
vált. Tavaly úgy gondoltuk, lehetőséget adunk a Csipet-csapatnak is, hogy
részt vegyenek az ünnepi hangulat fokozásában, így ők is felléptek önálló
műsorszámokkal, és a koncert végén
közösen játszották velünk az egyházi
karácsonyi énekeket.A szeretet ünnepe
inspirált bennünket arra is, hogy koncertünket adománygyűjtéssel kötöttük
össze, Ivanics Boglárka megsegítésére.Bogi halmozottan sérült kislány, akit
édesanyja Szolnokra hord iskolába.
Gondoltuk az összegyűlt összeggel
segíthetünk mindennapi gondjaik enyhítésében.Az adományokat egy ládába
lehetett bedobni,melyet a koncert végén
odaadtunk Bogi anyukájának. A hálás
szavakon és a meghatottság könnyein
túl, egy kis hozzájárulást is kaptunk az
esti évzáró bulinkra a családtól, tehát ők
is megajándékoztak bennünket.. A koncert alatt 86.000 ft gyűlt össze, de utána még páran megkeresték a családot,
hogy segítsenek nekik.
2020 első koncertje a Farsangi koncertünk volt, melyen ismét adományt
gyűjtöttünk. Dobosunknak Latinovics
Gábornak és anyukájának háza sajnos
tűzesetben lakhatatlanná vált, nekik
szerettünk volna segíteni. Az adomá-

nyokat ugyanúgy mint karácsonykor a
koncert végén adtuk oda Gábornak. A
koncertre nem túl sokan jöttek el, de
többen megbíztak valakit, hogy dobja
be a pénzt a ládába...régi zenekarosok,
ismerősök...dj Retrofater is felajánlotta
a tiszteletdíját...ez a szomorú történet
sokakat megérintett és segítésre ösztönzött. Reméljük az összegyűlt összeget hatékonyan fel tudják használni a
ház rendbehozatalában! A koncert után
kezdődött a jelmezbál. Sokan jöttek jelmezben, ráadásul aprólékosan kidolgozott maskarában. A jelmezversenyt
Petró Katalin nyerte, aki Erzsébet királynő bőrébe bújt, jutalma egy torta és a
Gergelyné Zsuzsi által horgolt Yoda volt.
Röviden felvázolnám a közeljövő
zenekaros programjait: március 13án a 48-as Forradalomra és Szabadságharcra emlékezünk az Általános
Iskola aulájában 18 órai kezdettel; az
ünnepségen mint mindig fellép a zenekar. Április 25-én a VIII. Tápiósági
Rétesfesztiválon zenélünk. Május elsején szokás szerint hajnalban felébresztjük a falut, majd délután a Majálison is
fellépünk. A közeljövő „nagy dobása”
május 30-án (szombaton) délután lesz,
községünk 800 éves jubileumi ünnepségének részeként. Ezen a délutánon
a 2017-es hasonló zenekari fesztivált
szervezünk a Strandkertben. Vendégeink lesznek az Abonyi Fúvószenekar,
az Abonyi Kiszenekar, a mi Csipet-

Partiumi-Érmelléki
kirándulás meghirdetése
A Torockó Baráti Társasági civil szervezet 2020. április
25‒26 (szombat-vasárnap) közötti időszakra tervezi a történelmi Magyarország partiumi részére szervezett autóbuszos
kirándulást. A terület napjainkban Romániához tartozik, a
magyarországi határ mellett elhelyezkedő néhány ‒ Máramaros, Szilágy, Szatmár, Bihar, Arad ‒ megyét fedi le. Az
Érmellék a fentieken belüli, Ér-patak menti kisebb tájegységet jelenti. A kirándulás egyik fő tematikája a 19‒20. századi magyar irodalom jeles alkotóinak nyomába eredni. A tervezett látnivalói között szerepel többek között: Székelyhíd:
Stubenberg család egykori kastélya, amelyben a Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes által alapított Dévai Szent Ferenc
Alapítvány gyermekotthona működik, Mezőpetri: a szatmári
svábok történelmét, építészeti és lakberendezési kultúráját
bemutató tájház, Nagykároly: városnéző séta keretében a
Károlyi család egykori kastélya, Nagymajtény: az 1711. évi,
Rákóczi szabadságharcot lezáró kuruc fegyverletétel emlékhelye, Erdőd: az egykori vár és kápolna romos maradványa, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötésének
helyszíne, Érmindszent: Ady Endre szülőháza, Sződemeter:
Kölcsey Ferenc szülőháza, református templom és a költő,
politikus életét bemutató mai új építésű emlékház. A kirándulásra előzetesen jelentkezni lehet a 0630/483-45-97-es
telefonszámon és a nemeth--csaba@freemail.hu e-mail címen, illetve személyesen a tápiógyörgyei Művelődési Házban 2020. március 12-én, csütörtökön 18 órakor tartandó
megbeszélésen.
Németh Csaba

csapatunk, a Szolnoki Olajbányász, az
Albertirsai Gerje-Party , testvérvárosunk
Wünnewill-Flamatt zenekara és az este
sztárvendége a Streetwiew Dixieclub. A
zenekar oszlopos tagja Ladányi Ádám,
aki kiváló harsonása volt a györgyei
zenekarnak, rövid ideig zenét tanított
zeneiskolánkban és vezényelte is egyegy dal erejéig zenekarunkat. Reméljük
nagy érdeklődés övezi majd ezt az eseményt!
Zenekarunk létszáma fluktuáló, érkeznek és búcsúznak is tagok. Örömünkre
szolgál, hogy a tenorsorunk immár hatfősre bővült, hiszen Nagy Viktor, Kalacsi
Balázs, Bálint Attila, Lovas Bence, Árvai
Ágoston mellé visszatért Pintér Dávid,
a klarinétosok közé pedig Farkas Rebeka. A basszusszekciót Jantik Zsolt
erősíti basszusgitáron immár folyamatos jelleggel. A hétvégén Kamuti Harmat búcsúzott a zenekartól, aki jelenleg
egyetemi tanulmányait helyezi előtérbe,
a zenekar nem fér bele az életébe.Sok
sikert kívánunk Harmatnak és reméljük
a búcsú nem végleges, csak átmeneti!
A cikk végén pedig egy felhívást szeretnék közzétenni! Amennyiben valaki a
Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósókért Egyesületet szeretné támogatni az adója 1%val, az megteheti az 18690572-1-13
adószámon. Köszönjük!
Szabó Tünde
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120 éves az Önkéntes Tűzoltók Egyesülete
Ebben az évben 120 éves településünkön
az önkéntes tűzoltóság. Annak idején a megalakulást szükségessé tette a technika fejlődése, valamint a tűzoltási tevékenységek során egyre több panasz merült fel. Ezért kellő
gyakorlattal, ismeretekkel és jártassággal
rendelkező állandó csapatra kívánták bízni a
tűzoltási kötelezettségeket a településeken.
Tápiógyörgyén a falu akkori vezetői 1900.
május 24-én megalakították a Tápiógyörgyei
Önkéntes Tűzoltó Testületet, alapszabályban rögzítették a testület céljait, „a község
területén, esetleg a szomszéd községekben
kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vész
esetekben segélynyújtás…”. A Tápió mentén községünk az elsők között volt, ahol az
önkéntes tűzoltóság alapítására gondoltak.
Az első- és második világháborúk megpróbáltatásai után újjászervezték a tűzoltóság
munkáját, de a megalakuláskor kidolgozott
alapszabály szellemében folyt a tevékenység továbbra is. Napjainkban is mérvadók
az annak idején megfogalmazott célok.
Az elmúlt százhúsz év alatt több százra
tehető azok száma, akik a faluban az önkéntes tűzoltóság fennállása óta az emberbaráti
segítés szolgálatába álltak. Nem pénzért,
nem ellenszolgáltatást várva, nem fizetésért,
hanem a közösségért, a falu értékeinek, a
lakosság vagyonának megmentéséért. A
település mindenkori vezetői megértéssel,
támogatással és erkölcsi megbecsüléssel,
elismeréssel segítették a tűzoltóság, illetve

napjainkban már Tápiógyörgyei Önkéntes
Tűzoltók Egyesülete munkáját.
Az önkéntes tűzoltóság hosszú évtizedes munkájáról Bihari József Úr írt könyvet
„Fejezetek Tápiógyörgye község Önkéntes
Tűzoltóságának 100 éves történetéből” címmel. Rendkívül alapos kutatómunkája előzte
meg a könyv létrejöttét, melyért mind a mai
napig nagyon hálásak vagyunk. A könyvben
leírtak segítettek hozzá, hogy a Pest Megyei Levéltárból a korabeli dokumentumokat
megszerezhessük, megismerhessük teljes
terjedelmében.
Mindezeket azért írtam le, mert a kerek
évforduló kapcsán szeretném elmondani,
hogy milyen hosszú évtizedekre is tekinthetünk vissza a helyi önkéntes tűzoltói tevékenységgel.
Az évfordulóról való megemlékezésre
2020. május 31-én (vasárnap) kerül sor a
községi strand területén, ahol a „hivatalos”
megemlékezést követően, tűzoltói tevékenységek, a tűzoltásnál használatos eszközök
bemutatására is sor kerül. Egy egész napos
rendezvényt tervezünk, melynek részletes
programját a májusban megjelenő Faluújságban tesszük közzé.
A múlt megidézését követően az egyesület munkájáról pár szóban. A 2019 évben az
egyesületnek 29 esetben volt riasztása 18
tűzeset, 7 műszaki mentés és 4 téves jelzés.
Ez évben az egyesületnek egy esetben volt
riasztása, sajnálatos, hogy ez egy lakástűz

volt. Ennek során szerencsére személyi
sérülés nem történt. Itt szeretném felhívni a
figyelmet, hogy amíg tart a fűtési szezon figyeljenek oda, hogy ez ne történhessen meg
Önökkel!
Nagyon jó érzéssel tölti el az egyesület
tagjait, hogy a személyi jövedelemadó 1
%-ával segítik munkánkat. A múlt év folyamán a NAV 330.887 Ft összeget utalt át részünkre. Ezt az összeget működési célokra,
a működési feltételek javítására használjuk
fel minden évben. Az egyesületnek személyi
jellegű kifizetései nincsenek, mindenki térítésmentesen, önkéntesen vállalja a feladatok ellátását. Köszönjük mindazoknak, akik
támogatták az egyesületet, és kérjük, hogy a
jövőben is támogassák feladatellátásunkat.
Adószámunk:
18675737-1-13
Sinka Gábor

Interjú Zsilvölgyi Fannival, kortárs ifjúsági szerzővel

Kedves Olvasók! Szeretném Önöknek
bemutatni Zsilvölgyi Fanni 14 éves diáklányt. Egyrészt arról faggatom, mi késztette tiniként regényírásra, másrészt milyen
szálak fűzik Tápiógyörgyéhez.

Mikor merült föl benned, hogy írni
szeretnél?
Kiskorom óta foglalkoztat az írás, így
pontos választ nem tudok adni erre a kérdésre. Legelőször dalszövegek írásával
kezdtem el próbálkozni, de amint megtaláltam a magyar nyelv szépségét a versek
fele húzott a szívem. Ma már regényeket
írok, és szeretem kipróbálni magam különböző ágazatokban, így minden könyvem
más tematikára épül, de mégis az ifjúsági
kategóriába sorolható.
Mi inspirált/késztetett erre?
Sokat olvasok mindenféle kategóriában, de mégis Leiner Laura könyveit találom annyira mainak, hogy megérintett az
egyszerűsége, és ahogy próbálja megszólítani a korombeli fiatalságot. Szerettem
volna valami mélyet alkotni, így a további/
későbbi köteteimben ez érezhetőbbé válik
majd. Inspirált a már előbb is említett nyelvünknek a szépsége, hogy olyan sokoldalúan lehet kifejezni az érzéseinket, és amit
mondani szeretnénk. Legelőször ezért is
ragadtam tollat.
Szükséged volt-e segítségre az írás
közben? Ha igen, kitől kaptál?
Valójában úgy írok, hogy ha elkezdek
egy történetet, akkor már tudom a történet
végét is, így ilyen téren nincs szükségem
segítségre. Általában a szereplők vezeték-

nevével van gondom, hiszen ami passzol a
karakterekhez, legtöbbször megtalálható a
közvetlen környezetemben. A szüleim már
nem lepődnek meg azon, ha egy random
név mellé, egy vezetéknevet várok tőlük.
Szereplőidet mintáztad, vagy teljesen
a képzelet szülöttei?
Jogos kérdés, hiszen a történet maga
kitalált, de a szereplők fellelhetők a valóságban, azonban a személyazonosságukat nem fedtem fel, így a könyvben leírt
tulajdonságokkal csak néhol azonosulnak.
Hogyan fogadták a diáktársaid ezt a
törekvésed?
Sokan támogatnak és elfogadják, azonban egy fiatal korosztályról beszélünk, akik
minden nap változnak (keresik magukat a
világban), így érhető, hogy nem mindenki
elfogadó/megértő.
Milyen kapcsolat fűz Tápiógyörgyéhez?
Szüleimmel itt élek, a dédszüleim által
épített házban. Nagyszüleim sincsenek
messze, így a család szempontjából nagyon örülök, hogy ilyen nyugodt környéken nőhetek fel. Aki viszont olvasta a könyvem tudhatja, hogy nem ez az egyetlen ok,
amiért kötődök ehhez a helyhez, és várom
minden nap, hogy hazaérjek.
Az interjút készítette: G. D. Gy.
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Ismét színházi est Tápiógyörgyén
A TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2020 január 18-án – az előző
évhez hasonlóan – ismét színészekkel
töltötte meg a Faluházat. A galgahévízi
társulatot követően idén a Turai Komédiások Kölcsönlakás színdarabja került a
porondra.
Sok tárgyalást és egyeztetést követően
sikerült mindent tökéletesre csiszolni. Erre
most is szükség volt, hiszen a méltányos
belépődíj és a Faluház termének befogadóképessége nem teszi lehetővé, hogy
esetleg profi színházi apparátust hozhassunk Györgyére.
Eddig is tudtuk, hogy van igény a kultúra
ezen ágára. Azt is tudtuk, hogy Györgye
szereti a szórakozást. Nem volt kétség,
hogy a 800 éves jubileumi év kötelez bennünket arra, hogy amit teszünk, annak
méltónak kell lenni ehhez a különleges,
megismételhetetlen, 4 emberöltőnként eljövő ünnepi időszakhoz. Bíztunk abban,
hogy jól sikerült választanunk. Reméltük,
hogy a közönség kíváncsi is lesz rá és
hogy nem csak a terem, de a lelkünk is
megtelik az érzések ama jóleső formájával, amit ki felhőtlen szórakozásnak, ki katarzisnak hív. Az este ezzel a várakozással volt teli. Ahogy láttuk a színészek profi
„bemelegítését” és az emberekkel egyre
jobban megtelő termet, kicsit megnyugodtunk. Arra gondoltunk, hogy az igény
itt van. Testet öltött! Az elmúlt rendezvények (legyenek azok egyesületi, politikai,
közéleti tárgyúak) nem hoztak „teltházat”.
Ezen az estén, viszont minden szék, min-

den ülőalkalmatosság foglalt volt. A magunk részéről még sohasem láttunk ennyi
embert a Faluházban.
És hogy minden tökéletes legyen – az
előadás remek volt. A darab két felvonásból állt. A két rész között mindenkinek alkalma volt felfrissítenie magát, vagy a büfében, vagy egy baráti beszélgetés során.
Az est hosszúra sikerült, hiszen 18 órakor kezdtünk és a két felvonás után csak
20.30-kor dörrent fel a vastaps.
Míg mindenki felkészült a hazatérésre, addig számos elismerést kaptunk az
est megszervezéséért. Jó volt ezt hallani
és megélni. Ahogy az előadást követően
a „művészekkel” elköltött közös vacsora
során is jó volt hallani, hogy ritkán kapnak ennyi elismerést, hogy Tápiógyörgye

17. Sóút túra a 800 éves Tápiógyörgyén
Alapítványunk február elsején Tápiógyörgye 800 éves jubileumi évének 2. TVKA-s
rendezvényét bonyolította le.
Idén 17. alkalommal indultak a tápiószelei
túraközpontból a téli teljesítménytúrázók. Az
immár klasszikus Sóút túra alapvetően Tápiószele-Szolnok útvonalon, 34 kilométeren
zajlik. A Tápiószelei Természetbarát Klub
vezetője Lipák István ugyanakkor gáláns és
lokálpatrióta ajánlattal élt községünk/közösségünk irányába. Szerette volna a túrát egy
fontos eseménnyel fémjelezni és erre tökéletes volt „Jófalunk” kerek születésnapja.
Ennek valóraváltása végett, személyesen
megkereste Alapítványunkat – egy együttműködési ajánlattal. A megbeszélésen
megállapodtunk, hogy TÁPIÓGYÖRGYE
800 éves jubileumára tekintettel új távokkal
bővül a túra. A 34 km mellett 16 és 20, valamint egy Györgyéről induló 10 kilométeres
távval színesedett a paletta. Különleges
ajánlatként a túrák (a 34 kilométeres kivételével) mindegyike Tápiógyörgyén végződött.
A remek időnek és annak a ténynek köszönhetően, hogy a Cartographia Kupa 24 alkalmas versenysorozatának egyik állomása
lett TÁPIÓGYÖRGYE, 404 fő nevezett. Mint
írtuk a cél és a 10 km-es táv rajtja is a Faluházban volt. De a Pokoltanyán felállított
pecsétponton minden túrázó megfor-

dult! Remek hangulatot teremtve fogadtuk a
hozzánk ellátogató túrázókat!
Mindannyian megelégedetten távoztak és
az elismerés szavai záporoztak ránk. Számos községünket népszerűsítő kiadványt
osztottunk ki. Sok kérdést, de még több elismerő mosolyt és dicséretet kaptunk - falunk
és az itt élők vonatkozásában. Sikerült az
Önkormányzat támogatásával egy remek
bizonyítványt kiállítani Györgyéről. Elmondhatjuk, hogy tán amióta Só-út a Sóút, azóta
röpke három óra alatt még soha nem jár 400
ember rajta. Györgye határa és a Faluház
megtelt ismeretlen ismerősökkel.
Pár adat és tény e napról:
- 404 túrázó az ország minden egyes
pontjáról (Somogysámsontól-Hajdúsámsonig, Bátonyterenyétől-Győrig)
- 7.30-tól 15.00-ig teli volt a falu, a Sóút, a
vasútállomás - idelátogató, jó hírünket tovavivő, ránk és a 800 éves Györgyére kíváncsi
kedves emberekkel
- elfogyott 130 liter tea (köszönet és hála
és nem kevés elismerés a Kastély Panzió
szakácsnőinek, nagyon finom teát főztek,
3x kellett újrakezdeniük), 13 kiló kenyér, 1
kg zsír, sok fej hagyma, 400 db téli-fagyi
- zökkenő és balesetmentesen láttunk el
350 célba érőt és kísérőt (köszönet a Tápiógyörgyei Polgárőr Egyesületnek a profi par-

milyen szép, milyen jól szervezettek itt a
dolgok és milyen hálás volt a közönség.
Mindezek az jelzések szükségesek ahhoz, hogy Alapítványunk a továbbiakban
is érezze a támogatást, amely szükséges
ahhoz, hogy tagjaink a hétköznapi privát
feladataikon túl, szívből végezzék – végezhessék – azt a társadalmi felelősségérzettel teli munkát, ami érdekében Alapítványunk létrejött és teszi nap, mint nap a
„dolgát”!
Bár ígérni könnyebb, mint az ígéretet
betartani – mi mégis már most megtes�szük azt a kijelentést, hogy jövő januárban
ismét betoljuk Thália szekerét Tápiógyörgyére! Ehhez kérjük támogatásukat!
TVKA kuratóriuma
koltatásért és helyállásért)
- nagyon sokan látták meg bennünk azt
amire büszkék vagyunk: akarat, tett, nyitottság és vendégszeretet.
Györgyéről is voltak túrázók, bár a létszámuk elmaradt a vendégekéhez képest. Persze volt Spuritusz túracsapat, amely főleg a
gyerekeinkből állt. Hálásan köszönjük azon
szülők támogatását, akik „engedik hozzánk
a gyermekeiket”. A sikeres túra persze nem
maradhat „magára”. Már a helyszínen és azóta is üzenetekben kaptuk a kérdéseket és
az érdeklődést a folytatásról. Így Lipák Pistával újra ötletelésbe fogtunk, amelynek „remek” eredménye született. Mint már tudható
a 800 éves jubileumi évnek igazi nagy eseménye a pünkösdi hosszú hétvégén kerül
megrendezésre. Május 30–31-én (szombaton-vasárnap) kétnapos rendezvénysorozat
tökéletes alkalom ismét vendégeket invitálni
a falunkba, illetve elcsábítani györgyeieket
is egy kis fesztivál előtti „bemelegítő” túrára. A távok adottak 10 és 25 kilométer.
A túra már szerepel a magyar országos
túranaptárában, továbbá egyik színhelye a
SZTTK öt alkalmas teljesítmény-túrakupa
sorozatának! Ez egy ismételt különleges
cím, amely garantálja, hogy Györgye ezen a
napon is népszerű lesz! Szóval várunk mindenkit. Ilyen alkalmak és a 800 év is csak
egyszer adódik egy falu életében.
TVKA kuratóriuma
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Hirdetések

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
EBOLTÁS
Ára ebenként rendelőben: 4000 Ft.
Háznál: 4500 Ft/eb

Féreghajtó tabletta: 200 Ft/db

Mikro chip beültetés rendelőben: 4000 Ft/eb
Háznál: 4500 Ft/eb

Helye: Dr. Sztankovics Gyula
rendelője
Tápiógyörgye, Táncsics M. ú. 9.
Elveszett, illetve új oltási könyv kiállítása: 500 Ft/db

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK!
Telefon: 06-70-212-7370, vagy 383-664

Rendelkezzen Ön is adója 1%-ról
Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub:
18677375-1-13
Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesület:
18664397-1-13
Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület:
18690572-1-13
Tápiógyörgyei Községi Sport Kör:
18682702-1-13
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete:
18675737-1-13
Torockó Baráti Társaság:
18678053-1-13
Tápiógyörgye-Wünnewil-Flamatt Baráti
Társaság Egyesület:
18669110-1-13
A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány:
18222810-1-13
Tápiógyörgyei Horgász Egyesület:
18667235-1-13
Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület:
18224843-1-13
Alapítvány a Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona
Lakóiért:
18674798-1-13
Don Bosco Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület:
18281899-1-13
Köszönjük támogatását!

REMÉNYSUGÁR BT.
TEMETKEZÉS
Varga Viktor
Tápiógyörgye,
Jókai utca 13.
Tel.: 06 20 /413-0599
Ügyelet:
06 29/440-630
06 20/944-0630
06 20/414-1988

MÁRCIUS

Felhívás

11. OLDAL

Közélet, kultúra

12. OLDAL

MÁRCIUS

Trianont ne csak sirassuk, de tegyünk is ellene!
Kérjük, támogassa Ön is aláírásával a nemzeti régiókra
vonatkozó európai polgári kezdeményezést!

Az Európai Bizottság 2019. május
7-én bejegyezte a „Kohéziós politika
a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című
polgári kezdeményezést. A Székely
Nemzeti Tanács által útjára indított polgári kezdeményezés azt kívánja elérni,
hogy az Európai Unió fejlesztéspolitikáján belül kiemelt figyelmet kapjanak
az olyan nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságokat őrző régiók, mint amilyen
például a Székelyföld vagy a Csallóköz.
Ezeknek a több esetben közigazgatási
hatáskörökkel sem rendelkező régióknak teremtene lehetőséget a kezdeményezés, hogy meg tudják őrizni
sajátosságaikat, amelyek fennmaradása veszélynek van kitéve. Ehhez
biztosítani kell számukra a hozzáférés
esélyegyenlőségét az EU pénzügyi forrásaihoz, a kiírt programokhoz. Ezzel
megszűnne az a sok esetben sajnálatosan létező gazdaságilag hátrányos
megkülönböztetés, amely az őshonos
kisebbségeket lakóhelyük elhagyására
kényszerítheti. A kezdeményezés sikerességéhez legalább hét különböző EU
tagállamból legkevesebb 1 millió aláírás

összegyűjtésére van szükség 2020.
május 6-i határidővel.
Az elmúlt évben már sikerült összegyűjteni egymillió aláírást az Európában élő őshonos nemzeti kisebbségek
kulturális és nyelvi jogainak érdekében.
Most ennek folytatásaként a nemzeti
régiókon van a hangsúly. Amennyiben
egyetért a fent nevezett célokkal és
úgy gondolja, hogy szűkebb hazája és
egész Európa érdeke is, hogy a nemzeti sajátosságokat őrző régiók megerősödjenek, jogköreik bővüljenek, több
önállósággal rendelkezzenek, hogy
megtudják őrizni történelmi hagyományaikat és mindeközben ne szenvedjenek gazdasági hátrányokat kérjük, támogassa aláírásával az újabb európai
polgári kezdeményezést!
Az aláírás digitális formában megte-

Ismerje meg közelebbről lakóhelyét
Helytörténeti séták Tápiógyörgyén

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Kulturális Bizottsága helytörténeti
séták szervezésével kíván a település
régmúltja, épített és kulturális öröksége
iránt érdeklődő itt élőknek kedveskedni, szűkebb hazájuk, lakóhelyük történelmének, helyi értékeinek jobb és
részletesebb megismerése érdekében.
A legelső séták a település központi
részét érintik az alábbi megállókkal,
látnivalókkal: Hajnal-szobor, Artézi kút,
Falumúzeum, Szent Orbán-szobor,
Hősök-szobra, a 2. világháború során
Tápiógyörgyén elszállásolt menekült
lengyel katonák emléktáblája, Lourdes-i
barlang, Szent Anna-templom, 1797ben felállított barokk kőkereszt, Szent
Kristóf-szobor, Szentháromság-szobor,
Kazinczy Ferenc-szobor, Millenniumi
emlékmű, Hidegkút, Györgyey-kastély
parkja, 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeinek emléktáb-

lája, málenkij robot helyi áldozatainak
emléktáblája, egyéb középületek stb.
A program időpontja: 2020. március 21.
szombat délelőtti órák, 09.00‒12.00 között. Gyülekező a Művelődési Ház bejáratánál. A séta vezetője: Németh Csaba
történelem szakos tanár, helytörténeti
kutató. A programra szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt, a régebben
itt élők mellett külön hangsúllyal és odafigyeléssel megszólítva a településre
utóbbi időkben beköltözött lakosokat,
a közösségbe való könnyedebb és
mélyebb kötődés kialakítását elősegítő
beilleszkedésük érdekében. A részvétel
ingyenes, a jelentkezőket a kulturális
bizottság tagjai látják vendégül meleg
teával, pogácsával. A programmal kapcsolatos egyéb részletek iránt (a délutáni és esti órákban) érdeklődni lehet
a 0630/483-45-97-es telefonszámon.
Németh Csaba

Faluújság

hető a nemzetiregiok.eu című internetes oldalon, illetve papír alapon történő
aláírásra is van lehetőség. Az utóbbiak
összegyűjtésében más szervezetek
mellett a Torockó Baráti Társaság is
szerepet kíván vállalni. Erre többek között alkalmat biztosítunk a tápiógyörgyei
általános iskolában 2020. március
13-án, pénteken 17 órakor megrendezésre kerülő községi ünnepség során.
Amennyiben az adott időpontban nem
tud megjelenni, de aláírásával vagy
azok összegyűjtésével szeretné segíteni az ügyet, kérjük, jelezze ez irányú
szándékát a nemeth--csaba@freemail.
hu e-mail címen, illetve a 0630/483-4597-es telefonszámon.
Németh Csaba

Közmeghallhatás
Ezúton hívjuk meg a
falu lakosságát
március 23., hétfő
18 órára a Faluház
nagytermébe rendszeres éves közmeghallgatásunkra
A Képviselő-testület
nevében Varró István
polgármester
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