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Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt tápiógyörgyeiek!
Kedves újságolvasók!
Betartva a közösségi előírásokat így a
járvány idején, egy kisebb csinnadrattával átadtuk a megújult Zeneiskolát a zenetanuló gyermekek számára. Erről egy
külön cikkben is szólok, ahol is idézek a
honlapunkon lévő zeneiskolai bemutatóból és a pályázati elszámoláshoz benyújtott dokumentumhoz írt „Fejlesztés
bemutatása” című írásomból.
Értesített bennünket a Belügyminisztérium, hogy a négy éve beadott kérelmünket pozitívan bírálták el, és várhatóan
jövőre elkészül a műfüves pálya mellé
tervezett erőpark. Ha már a műfüves pályánál tartunk, el kell mondanom, hogy
komoly problémát jelentett az elmúlt időszakban a pálya karbantartása. A helytelen, nem rendeltetésszerű használatból fakadóan komoly felújítást írt elő az
Önkormányzatnak az MLSZ ellenőre. A
jövőben az illetéktelen használatot a kihelyezett infrakamerák segítségével, a
mezőőrök járőrözésével, valamint a polgárőrök közreműködésével szigorúbban
ellenőrizzük és minden esetben bűntető
feljelentést teszünk az illegális behatolókkal szemben.
Pozitív elbírálásban részesült a belterületi járda építése iránti támogatási
kérelmünk. A postától a Polgármesteri
Hivatalig építhetünk járdát úgy, hogy az
önkormányzatnak kell biztosítania hozzá a munkaerőt. Jobban örültem volna,
ha az orvosi rendelő felújítására beadott
kérelmünk részesült volna pozitív elbírálásban, azonban azt már ha jól számolom, ötödik alkalommal nem tartotta
fontosnak a „javaslat tevő-elbíráló”. Meg
is jegyezte felháborodva az egyik képviselő asszony, hogy milyen elégedetlen
vagyok. Nos igen, nem tudok hátradőlni,
hogy minden rendben van. Azért dolgozom, hogy minél elégedettebb legyek
mind én, mind a lakosság majd sok-sok
év elteltével is.
Kezdek azonban derűlátó lenni az új
Tűzoltószertár épületével kapcsolatban.
A napokban már kész lesz a fűtés, folyamatban van a belső falak festése. Mire
ez az újság megjelenik, kész a burkolás
és már csak a műgyanta bevonat hiányzik ahhoz, hogy az Önkéntes Tűzoltók Egyesülete birtokba vegye. Közben
elkezdődött az épület másik felének a
felújítása is, mely majd a Községi Gondozási Központ számára szolgál közös
helyiségként.
Nagyon szűkös költségvetés mellett is
napra készen fizetjük számláinkat. Tartozásunk a gépjárműadó elvételéből fakadóan a tavaszi kátyúzási számla kifizetéséből maradt. Tartozunk még a csatorna
kamatokkal, melyet pereskedéssel kíván
a társulat követelni tőlünk és más önkormányzatoktól.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság után a képviselő-testület is többségi
szavazattal támogatta a szociális tűzifa
támogatási kérelmünket. Hamarosan
megjelenik a felhívás arról, hogy kik és
milyen módon jelentkezhetnek erre a
szociális támogatásra. Én magam a kérelem beadása ellen szavaztam, mert
az elmúlt években nagyon sok rossz tapasztalatom volt. Főleg a magas önerő
és a lakossági elégedetlenség miatt.
Többen már az átvétel után eladták a fát,
vagy sokan azon problémáztak, miért
csak a kapu elé pakoltuk le azt?
Napi küzdelmet vívunk a szelektív
hulladékgyűjtők körüli terület rendben
tartásával. Hamarosan visszaáll a havi
kétszeri házhoz menő szelektív hulladékszállítás. Sokan nem tudják megérteni, hogy a szigetek nem lomtalanító
helyek! Kérem, hogy akik azt látják, hogy
műanyag lambériát, redőnyt, PVC-burkolatot, szőnyeget, matracot, mosdót,
wc-t, tv-t helyeznek ki, rendszám és személyleírás alapján hívják a mezőőröket
vagy a polgármestert. Az illegális hulladék lerakás miatt azonnal megteszem a
rendőrségi bejelentést.
Rendezvényeink nagy része idén továbbra is elmarad. Amit mai tervünk
alapján megtartunk, az az október 23-ai
megemlékezés a Tűzoltószertár falán
lévő emléktáblánál, és az adventi gyertyagyújtások az általános iskola előtt.
Nem tudjuk még, hogy mi lesz a karácsonyi koncert sorsa. Tervünk szerint kisebb
létszámmal, előre jelentkezéssel november végén megtartjuk a Faluház nagytermében a „800 éves Tápiógyörgye” című
könyv bemutatóját.
Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem Szőcs Ferenc torockói polgármesternek a két település közötti
testvértelepülési kapcsolat folyamatos
támogatását. Polgármester úr a 2020.
szeptember 27-én megtartott önkormányzati választások után nyugdíjba
vonul. Egyúttal gratulálok Deák-Székely
Szilárd Levente megválasztott polgármesternek és az új képviselő-testületnek. Kívánok a két település közötti kapcsolatban baráti együttműködést és sok
sikert!
Végezetül engedjék meg, hogy az
Idősek Világnapja alkalmából köszöntsem településünk idős lakosait. Sajnos
a járványhelyzet miatt elmaradt az idei
ünnepség, amit a Művelődési Házban
tartottunk volna, de egészségük megóvása és a megelőzés érthető okokból
fontosabb volt számunkra. Bízom benne,
hogy jövő év ilyenkor már nem lesz akadálya annak, hogy élőszóban is köszönthessem őket!
Tisztelettel:

Varró István
polgármester

Zenekari hírek
2020. 08. 20-án viszonylag nagy
számú közönség előtt átadtuk a felújított Zeneiskolát. A felújítás pályázati,
önkormányzati forrás és testvértelepülésünk – Wünnewill-Flamatt- támogatásának köszönhetően jött létre. Az átadási ünnepségen beszédet mondott
Varró István polgármester úr, Bálint Attila az Ifjú Fúvósokért Egyesület elnöke. Felléptek a zeneiskola növendékei,
a Csipet-Csapat és a Tápiógyörgyei
Ifjúsági Fúvószenekar. Az ünnepség
egyik felemelő pillanata volt, mikor
Szótér Béla tanár úr lányai – Timi és
Andi- leleplezték az édesapjukról elnevezett terem névtábláját.
Szótér tanár úr hosszú évtizedekig tanított a györgyei zeneiskolában,
nemcsak zenére, de szókimondó és
őszinte beszédével emberségre és
felelősségteljes viselkedésre is bennünket. Mindannyian szeretettel emlékezünk rá és sokszor emlegetjük
zenekari berkekben. A terem nem
emlékterem, oktatás jelenleg is zajlik
benne, de ha ránézünk a névtáblára,
illetve a zongora feletti képmontázsra,
mindig eszünkbe jut. A lányai elhozták
azt a különdíjat, amit az egyik Gyulai
Fesztiválon nyert, mint szólista. A kupát a zenekari ereklyéket őrző vitrinbe
tettük.
Mivel a Zeneiskolát sokan a második otthonunknak érezzük, így többen
részt vettünk a díszítésében. Festettünk, dekoráltunk, takarítottunk. Szabó
Gabriella hangszereket fotózott, ezek
kerültek ki a folyosóra díszítésként. De
nemcsak zenekarosok segítettek. Köszönjük Sinka Gábornak és az apukájának, hogy rögtön a bejárat mellé egy
zenei témájú posztert tettek fel, illetve
a szolfézstermet is kitapétázták kottákkal. Azt hiszem nincs a környéken
ilyen szép zeneiskola, öröm itt tanulni.
Reméljük egyre több gyerek választja a zenélést, bár sajnos a tendencia
nem ezt mutatja. Mindegy, maradjunk
optimisták, mert a „zene az kell”!
Szeptember 12-én az újszászi városnapon lépett fel a Zenekar. A szabadtéri rendezvényen több helyszínen
is zenéltünk, illetve most hétvégén az
Idősek Napja alkalmából szintén Újszászon az Idősek Otthona előtt adott
kisebb koncertet a Zenekar.
Idén sajnos a Szüreti bált, lovas kocsis felvonulást el kell halasztanunk,
de szombaton az Artézi kútnál tartunk
egy kis térzenét az érdeklődőknek.
Szabó Tünde
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Visszaadtuk a zeneiskolát a zeneiskolásoknak
- tovább épül, szépül Tápiógyörgye

Amikor a helyi zeneoktatás lehetősége
a hatvanas évek végén néhány, korának
szemléletét meghaladó ember előtt felvillant, Tápiógyörgye kultúrájában, neveléstörténetében egy új korszak vette kezdetét. Ezt a megállapítást az elmúlt bő öt
évtized helyi zeneoktatási eredményei
igazolják. Abban az időben kevés esély
adatott ebben az országban arra, hogy
kis falvak nyílt tekintetű és tiszta lelkű
gyerekei szakavatott tanárok által vezetve
hangszert szólaltassanak meg, s a zeneélményt a faluközösség lelki gazdagítója
lehessen. S ha mégis megvalósult, az a
település vezetésének, pedagógusainak
dicséretét üzente. Az országban elsőként
alakult meg egy községi zeneiskola. A
község a zeneoktatás céljára engedte át
és rendezte be falunk 1914-ben épült volt
állami iskoláját, a Lechner Lóránd tervezte szép arányú épületet. Az önkormányzat
az iskolát minden szükséges eszközzel,
berendezési tárggyal ellátta. Megalakult a
Tápiógyörgyei Körzeti Állami Zeneiskola,
amely térségünk zeneoktatásának irányító
központja lett. A zeneoktatás jövője biztos
Tápiógyörgyén. Ez az intézmény immár
olyan értékeket épített az elmúlt emberöltő
során a helyi lakosokba, amely megtartó
erőt jelent sok fiatal család számára is.
A Zeneiskola felújítása, a több mint 100
éves épület évtizedeken át tartó bővítése,
korszerűsítése soha nem biztosította az

egységes, jól működő intézmény lehetőségét. A pályázat által a mai kor követelményei szerint a falszigetelés, a hő- és hangszigetelt nyílászárók, az akadálymentes
környezet, a különleges tetőforma megújulása biztosította a lehetőséget, hogy külső
megjelenésében a györgyei zeneiskolai
oktatás évtizedes hagyományait követve,
a térség legpatinásabb épülete újulhatott
meg.
Azonban Tápiógyörgye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a túlzott
önerő mellé, folytatva a település két évtizede tartó tematikus, a lakosság és főleg a
fiatalok, tanulók érdekeit szem előtt tartva,
a Zeneiskola megújulásánál a belső felújítást is célul tűzte ki. Saját erőből, sőt erőn
felül teljesítve és svájci testvértelepülésünk
jelentős segítségével modern, a zeneoktatásnak leginkább megfelelő belső tereket
is kialakítottunk. Teljes vizesblokk felújítása, belsőajtók és belső burkolatok valamint a teljes elektromos hálózat és fűtési
rendszer cseréje történt annak érdekében,
hogy még évtizedekig ne legyen gondja a falu vezetésének erre az épületre. A
környezeti megújulás során, megtartva a
közel 100 éves tölgyfákat, új füvesítést és
új növények telepítését végeztük el, felújítottuk a kerítést és akadálymentes parkolót
alakítottunk ki.
Csodás nyári nap volt 2020. augusztus
20.-a. A Szent Anna templomban tartott kis

létszámú Szent István napi megemlékezést és kenyérszentelést követően nagyon
sokan jöttek el a megújult Zeneiskola átadó ünnepségére. A helyi általános iskola
régi és jelenlegi tanárai velünk ünnepeltek
régi zeneiskolásokkal, érdeklődő györgyei
polgárokkal. Sokan voltunk, akik együtt
örültünk ennek a sikernek.
Köszönöm a terveket Fehér Gábor
tápiógyörgyei születésű mérnöknek A kivitelezést a nagykátai BUL-BAU Kft. végezte, a belső villanyszerelést a ceglédi
Hartyányi József EV., a fűtést és a vizet
Vancsik László, a festést Sinka Gábor,
a kertészeti munkákat Mészáros István,
napelemet az abonyi M.T. Hardy Kft. készítette el.
A belső dekorációt a zenekar volt és jelenlegi tagjai készítették. Köszönet nekik
is.
Köszönöm az Önkormányzat építőcsapatának a sok-sok apró, de annál időigényesebb munkát.
És mi lesz a jövője ennek az intézménynek? A Jászberényi Tankerület visszaveszi
üzemeltetésre és az Ifjú Fúvósok Egyesületével közösen fogják használni. A beépített napelemmel megtermelt energiát az
egyesület saját működésére, újabb hangszerek beszerzésére fordíthatja.
Köszönöm figyelmüket.
Varró István
polgármester

Felhívás

c) az intézetekre vonatkozóan: természetbeni cím, rendeltetés, férőhelyek száma.
Az adatszolgáltatás kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a 2021. évi népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az
anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.
A 2021. évi népszámlálást internetes
önkitöltéses vagy interjús módszerrel kell
végrehajtani.
A 2021. évi népszámlálás helyi előkészítéséről és a település közigazgatási
területén az adatfelvétel végrehajtásáról
a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik.
A népszámlálás adatfelvétel végrehajtásában részt vesznek a települési önkormányzatok részéről
- a jegyzők, mint helyi népszámlálási felelős és segítőik a népszámlálási koordinátor, népszámlálási referens,
- felülvizsgálók,
- számlálóbiztosok
A jegyző feladata:
- a helyi előkészítési és szervezési feladatok segítésére 1 fő népszámlálási koordinátor kijelölése, feladatai meghatározása, munkája irányítása;
- a KSH iránymutatása alapján 5 fő
számlálóbiztosi hálózat létrehozása és
folyamatos biztosítása az adatfelvétel végrehajtására, a számlálóbiztosi megbízási
szerződések megkötése, a számlálóbiztosok igazoló okmányokkal, összeíráshoz
szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszközökkel és segédanyagokkal,
nyomtatványokkal való ellátása;

A számláló biztos feladata:
a) otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyag elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése;
b) az adatfelvétel kezdete előtt az ös�szeíráshoz szükséges elektronikai eszköz,
számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;
c) a körzet bejárása, körzethez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban
le nem zárt címek felkeresése, szükség
esetén címpontosítás, új címek felvétele,
kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval,
tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt
módon való kitöltése;
d) folyamatos, ütemes előrehaladás,
a címjegyzék vezetése, meghiúsulások
dokumentálása a menedzser alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek
jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos
kapcsolattartás a felülvizsgálóval (beszámoló legalább heti rendszerességgel);
e) az adatfelvétel befejezését követően
az összeíráshoz szükséges elektronikai
eszköz, igazolvány, segédletek, papíralapú jegyzetek leadása.
Díjazás:
Összeírt személyenként bruttó 525,-Ft

Tisztelt Lakosok!
Az Országgyűlés a 2018. december 12-i
ülésnapján fogadta el a 2018. évi CI. törvényt a 2021. évi népszámlálásról. A törvény alapján:
A Magyarország területén 2021. május
1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a
lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: 2021. évi népszámlálás) kell
tartani.
Az adatfelvételt 2021. május 1. és 2021.
június 20. között kell végrehajtani. Az ös�szeírásból kimaradt személyek és lakásuk
pótösszeírását 2021. június 28-ig kell befejezni.
A 2021. évi népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a
lakások, valamint az intézetek következő
adatköreinek az összeírására terjed ki:
a) a természetes személyekre vonatkozóan: családi- és utónév, nem, születési
idő, állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek száma,
születési ideje, iskolába járás, iskolai és
szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és
munkahely, tanulással, munkavégzéssel
összefüggő napi közlekedés és utazás,
nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben beszélt nyelv, vallás, egészségi állapot, fogyatékosság;
b) a lakásokra vonatkozóan: természetbeni cím, rendeltetés (típus), tulajdoni
jelleg, helyiségeinek száma, alapterület,
kommunális ellátottság, felszereltség, építési év, falazat;

Kérem, aki szeretne részt venni az
összeírásban, vállalja a jogszabályban
meghatározott oktatást és eredményes
vizsgát tesz az jelentkezzen a: jegyzo@
tapiogyorgye.hu címen 2020. december
31. napjáig.
Tápiógyörgye, 2020. október 5.
Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

Közélet, kultúra
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Nagyszüleink emlékére

Halottak napjához közeledve ezúton
szeretnénk megemlékezni a nagyszüleinkről, és a györgyeiek előtt egy, eddig talán ismeretlen történettel is felidézni az ő
kedves emléküket. A nagyszüleink a Szőlő
út 8 sz. alatt laktak. Nagyapánk, Menkó
László (1891-1969), nagycsaládba született, kilenc testvére volt, közöttük ő volt a
legfiatalabb. Elmondása alapján kisgyerek
korában egy hét alatt az összes testvérét
elvitte az akkor nagyon gyakori, és gyó-

gyíthatatlan gyilkos kór, a torokgyík. Abban
az időben tömegesen, és rohamosan jelentkezett ez a járvány, és a felnőttek körében is halálos volt, gyorsan kellett tehát az
elhunytak végső nyughelyéről intézkedni.
A nagyapánk testvéreit a többi nagyszámú
elhunyt gyerekkel és felnőttel együtt a szelei úti temetőben temették el. Ezeket a sírokat akkor csak fejfák jelezték, amelyeket
ma már nem láthatunk, nyomuk sincsen,
az idő elenyészte azokat, és írásos emlék
sem maradt fent róluk. Azonban a nagyszülők elmondása szerint a torokgyíkban
elhunytak akkori temetkezési helye a mai
kápolna előtti, és az urnatemető felőli üres
terület volt. A sors különös tragédiája, hogy
elsőszülött fiúgyermekük, Pistike, szintén a torokgyík áldozata lett 1913-ban. Ő
utána született még két fiuk egészségben,
László és István, a mi édesapáink. Közben
jött az I. világháború, és a nagyapánknak
is be kellett vonulnia, ahonnan szerencsére épségben hazatért. Hálát adva ezért a
Jó Istennek négy darab gesztenyefát ültetett a földjük közelében, a Jászboldogházára vezető út mentén, közvetlen a mai
megyehatáron található kőkereszt mellett,
ahol akkor még csak egy fakereszt állt. A
kőkeresztet később, 1930-ban állították. A
több mint százéves gesztenyefákból egy
még ma is megvan, amelyre egy emléktáblát tervezünk elhelyezni. A fa melletti
kőkeresztet és közvetlen környékét rendbe tettük, Pistike szelei úti temetőben levő
sírját pedig most is gondozzuk.
Tápiógyörgye, 2020. szeptember
Az unokák:
Menkó Julianna, Menkó Ágnes, Menkó
Mária, Menkó István
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Néma kőkeresztünk
Halottak napjára
Minden ember életének
van egy kőkeresztje,
ami alatt az emlékek
vannak eltemetve,
sorsok, utak, nemzedékek,
a titkok megőrzői,
derékba tört szép remények,
egy élet küzdelmei.
Magányos a kőkeresztünk,
némán áll a temetőben,
fejet hajtunk, megkönnyezzük
odamenet, elmenőben.
Néma kőkeresztünk,
az nem képes beszélni,
csendben emlékezünk,
és mi kezdünk mesélni.
Elmondjuk a jó anyánknak
mennyire szerettük,
bevalljuk már az apánknak
minden szavát lestük,
valljuk férjnek, feleségnek
magányos lett már a szívünk,
gyermekünknek és testvérnek
elapadt a közös vérünk.
Odaadnánk egy életünk,
csak látnánk őket újra,
lelkünk mélyén erőt gyűjtünk,
ne nyomja bánat súlya.
Néma kőkeresztünk
az nem tud megszólalni,
akit elvesztettünk
azt könnyű megsiratni!
Van keresztje mindenkinek,
mit egy életen át hordoz,
az elfojtott könnyeinek
már csak lyukas zsákot foltoz.
Vágány József

Őszi terményáldás a templomban

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján a 2014. évtől kezdve minden év első októberi vasárnapján
adunk hálát a termésért. Az esemény be-

került az egyház hivatalos ünnepei közé,
arra ösztönözve a plébániákat, hogy
szervezzék meg a hálaadás alkalmait.
Szent Anna Karitászcsoportunk csatla-

kozott ehhez a felhíváshoz, és az elmúlt
évekhez hasonlóan, idén is terménygyűjtést szervezett az október 4-én esedékes terményáldásra. Örvendetes, hogy
keresztény hagyományaink mentén,
egyre több tápiógyörgyei család tartotta
fontosnak, hogy terményt helyezzen az
Oltár elé, ahol plébánosunk a szentmise
elején megáldotta azokat. Külön köszönettel tartozunk azoknak a családoknak,
akik karitászcsoportunk részére felajánlották a megáldott terményeik egy részét,
ezzel segítve helyi karitatív szolgálatunkat. Köszönetet és hálát, sok mindenért
lehet adni, mi most ezt az őszi összefogást emeltük ki.
„Ott fog élni az egyház, ahol lesznek
áldozatot hozni képes emberek” – fogalmazott Marton Zsolt váci megyéspüspök. A katolikus egyház egyre jobban támaszkodik az elkötelezett világi hívőkre.
Legyen, lehessen ez így, Tápiógyörgye
Egyházközségben is …embertől, emberig!
Szeretettel: Kozma Lászlóné
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Bodócs Ildikó emlékére
Kedves Ildikó!- gyászoló családod,
rokonaid a Tápiógyörgye Polgárőr Egyesület minden tagja és mind azok, akik
eljöttek búcsúzni Tőled. Fájó szívvel,
megrendülten vettük tudomásul, hogy elvesztettünk! Idézem a gondolatot, amel�lyel közétettük halálodat 10 napja!
„Elrabolt az ár életed hajnalán Fájdalmas szívünkből egy dallam kiált: Miért vitt
Téged el ez a rút világ?”
Életünk folyamán kihívásokat kapunk,
sajnos nagyon szomorúakat is, amelyek
próbára tesznek bennünket, nehezen birkózunk velük. Ilyenkor kétségbe esve feltesszük a kérdést, ugyan mit akar még az
élet tőlem? A választ nem tudhatjuk, mert
a sors akarata felett nincs hatalmunk!
Az elmúlt napokban megkerestek az
Egyesületből, hogy segítsek e nagyon
szomorú feladat szervezésében, ha elég
erősnek érzem magam, mivel ők tudják
legjobban, hogy életem legnagyobb kihívásával harcolok minden nap! Akkor
eszembe jutottak mindazok, akik közül
tudom, hogy most is sokan itt vannak és
ugyan ezt a harcot vívják és nem utolsó
sorban a gyászoló család, aki gyors egymásutánba kapja az élet legszomorúbb kihívásait, a gyermek, a
testvér, a szerető társ elvesztését .Csak
az őszinte együttérzés, a szeretet adhat
erőt mindezek elviseléséhez. Jelentsen
némi vigaszt mindannyiunknak a következő mondás! „Lehet, hogy nem könnyű

az életem, de Isten a legnehezebb csatákat mindig a legjobb harcosainak adja.”
Én is azért tudok itt állni, búcsúzni a többiek nevében, mert Isten többek között a
bátorság csodálatos ajándékát adta nekem vigaszul
Drága Ildikó !- nem így szerettem volna
újra megköszönni a megható búcsú beszédet , amit január 13-án Földes Józsi,
vagy ahogy ti hívtátok az Egyesületben a
nagypapátok temetésén mondtál. Azóta
eltelt időben a szeretetteljes figyelmességet, érdeklődést kaptatok örökségként
Fél év elteltével próbáltam mindenkinek
megköszönni a kedvességét. Emlékszem július 2-án azt írtad, mindig számíthat ránk Piroska néni. A Tápiógyörgye
Polgárőr Egyesületnek 2015-től voltál
a tagja. Férjed, Zoli 2017-től lett az elnöke az Egyesületnek, de mindnyájan
tudjuk, hogy te lettél a lelke a csapatnak
. Dicséretetekre mondva, hogy az Egyesületnek nem a legjobb erkölcsi, anyagi
helyzetében vállaltátok ezt a nem kön�nyű feladatot. ILDIKÓ te Tápiógyörgyére
édesanyáddal jöttél egy új családi életbe.
Itt nőttél fel. A mindig kedves, mosolygós
gyerekből vidám, segítőkész felnőtt lettél.
Iskoláid után dolgoztál is Tápiógyörgyén
a Gondozási Központban. A munkádról
nem tisztem nyilatkozni, de mégis, tudom,
hogy szeretettel, becsülettel végezted a
rád bízott feladatot .Kedves lényed szerették a gondozottak! Volt munkatársaid

kommentjeiből csak egyet emelnék ki
ISTEN VELED drága BODÓ!
A mondás szerint az élet egyik nagy
ajándéka Talán semmi sem szebb a világon ,mint megtalálni azt az embert, akinek a lelkében letehetjük a lelkünket akár
egy életre is. Ti megtaláltátok egymást
Zolival. Szeretetteljes párkapcsolat, házasság volt a tiétek, ezért tudtatok szép
és jó dolgokat csinálni együtt, nem csak a
magatok boldogulására, hanem a közösségért, a környezetetekben rászorulókért
is. Jó példát mutattatok a társaitoknak,
akik a jövőre vonatkozóan őszinte lelki,
fizikai támasza lesznek a családnak, Zolinak, aki valóban elvesztette a jobbik felét.
Mondják, hogy az idő minden sebet begyógyít, de igazán nem is az eltelt napok,
hetek hónapok jelentik a gyógyírt , hanem
azok közelsége ,akik ebben az időben
mellettünk vannak.” Családjaitokra a jövőben is igyekszik odafigyelni, támogatni Tápiógyörgye többi civilszervezete is.
Elvégre mindannyian ennek a falunak a
gyerekei vagyunk!
Búcsúzunk Tőled Ildikó!
‒ ahogy Pataki Attila énekelné
„Örökre velünk maradsz, őrizzük
mosolyodat!”
Legyen békés örök álmod
ISTEN VELED
Földes Józsefné

Községi Gondozási Központ szolgáltatásai

Tisztelt Leendő Ügyfeleink!

Ezúton szeretném bemutatni a Községi
Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokat, hogy szükség esetén legyen egy
biztos pont ahová fordulhatnak segítségért, tanácsért, információért. A cikksorozat első részében a házi segítségnyújtást
kívánom bemutatni Önöknek.
I. Házi segítségnyújtás (HSNY)
A szolgáltatás célja: gondoskodás azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, gondoskodásra nem számíthatnak.
Az igénylők részére a gondozási szolgáltatást otthonukban biztosítjuk. A gondozás
során a cél az önálló életvitel fenntartása,
az általános állapot javítása.
Tevékenységi formák: szociális segítés,
valamint személyi gondozás.
A.) Szociális segítés során végezhető
tevékenységeink:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt
helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben),
- mosás, vasalás,
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása,
- mosogatás,
- ágyazás, ágyneműcsere,

- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés
a lakás bejárata előtt,
- segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
- szükség esetén a bentlakásos szociális
intézménybe történő beköltözés segítése.
B.) Személyi gondozás esetén végezhető
tevékenységeink:
Szociális segítés tevékenységein túlmenően, a személyi gondozás keretében:
- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,
- az egészség megőrzésére irányuló aktív
szabadidős tevékenységben való közreműködés,
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.
- Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás, fürdetés, öltöztetés,
- ágyazás, ágyneműcsere,
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése,
- haj, arcszőrzet ápolása,
- száj, fog és protézis ápolása,
- körömápolás, bőrápolás,

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz
nélkül),
- mozgatás ágyban,
- decubitus megelőzése,
- felületi sebkezelés,
- sztómazsák cseréje,
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés
monitorozása,
- vérnyomás és vércukor mérése,
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök
használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás,
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).
A házi segítségnyújtás térítésidíja:
- Szociális segítés óradíja: 800.- Ft
- Személyi gondozás óradíja: 900.- Ft
További információ:
- személyesen,
- telefonon: 53/383-025
- emailen: gondozas.gyorgye@gmail.com
Keressen bennünket bizalommal, együtt
megtaláljuk az Önnek legmegfelelőbb
megoldást!
Borsányiné Szappanos Rita
intézményvezető
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Tegyünk gyermekeink beszédfejlődéséért!

Hirtelen változott meg a világ körülöttünk. A megszokott ritmus kizökkent, életünk más értékrendet követ családban,
munkában, közéletben.
Rég látott barátok nem ölelik meg egymást, jó ismerősök nem fognak kezet,
elmaradnak ezek a kapcsolatot erősítő,
jóleső érintések… A bezártság, a tér leszűkítésének érzése elindíthatja az úgynevezett COVID –depressziót.
Kevesebb közösségi program, kevesebb élményt adó rendezvény valósul
meg környezetünkben.
Még fontosabb tehát, hogy az otthon
eltöltött időt hasznosan, közös tevékenységekkel gazdagítva töltsék a családok.
A kisgyermekeket nevelő szülők kiemelt
feladata, hogy figyelemmel kísérje, segítse gyermeke mozgás-és beszédfejlődését. Arról már előző írásainkban írtunk,
hogy milyen szakaszai vannak az említett
területeknek, s hogy eltérő fejlődésnél milyen szakembereket keressenek föl. Most
néhány ötlettel segítjük a szülők, nagyszülők, testvérek által is megvalósítható
beszédfejlesztést.
Fontos, hogy tudatosan, mégis játékosan, a gyermek életkorának megfelelő
formában támogassuk gyermekünk beszéd-és nyelvi készségeinek fejlődését,
társas kapcsolataiban a kommunikáció
egyre magasabb szintű kialakítását. Az
alábbi játékhelyzetekben szinte észrevétlenül tanítunk. A elsődleges szempont a
személyes kapcsolat, az odafigyelés. A
tevékenységekhez elegendőek a lakás,
az otthon nyújtotta lehetőségek.
A közösen végzett programok már kisgyermekkortól tudatosan fejleszthetők,
formálhatók.

„A Másik” interaktív
mese az óvodában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kultúráért Felelős Államtitkárság a koronavírus okozta járványhelyzetre tekintettel „Köszönjük Magyarország” pályázatot
hirdetett.
Dányi Viktória és Furulyás Dóra kortárs alkotó- és előadóművészek sikeres
programterv prezentálásával támogatást nyertek, melyet az óvodában 2020.
szeptember 15-én a Nagy-középső csoportos gyermekeknek is bemutattak.
„A Másik” cimű interaktív mesedarab
az empátiára, egymás elfogadására és a
konfliktuskezelésre fókuszált, amelyben a
játék központi szerepet kapott.
A tánc, mint önkifejezési forma remek
lehetőséget teremtett arra, hogy az előadásban teret adjanak a kreativitásnak és
a szabad mozgásnak.
A kendők felkötésével a banditák életébe kalandoztak a gyermekek, akik örömmel részt vettek a kalandozásokban és
élményekkel gazdagodtak a délelőtt folyamán.
Szarvasné Balogh Zsuzsanna
pedagógiai asszisztens

A játékeszközök helye, azok rendben
tartása egészen kicsi kortól elkezdhető.
A játék közben ne legyenek háttérzajok –tv, rádió, telefon -, kifejezetten csak
a gyermekre figyeljünk.
Nem kellenek az új helyzetekhez újabb
játékok, találjunk ki egy játékhoz másféle
szabályokat.
A beszédtanulás időszakában mindig
megfelelő hangerővel beszéljünk, cselekvésünket kisérjük magyarázattal, a használati tárgyakat nevezzük meg többször
is. A képeskönyvek gyakori nézegetése,
a képek megnevezése, a hozzá kapcsolódó hangutánzások megfelelő élményt
biztosítanak a kisgyermek számára.
A már mondatokban beszélő gyermekek szókincsét fontos bővítenünk. A
reklámújságok kiválóan alkalmasak arra,
hogy fogalmi rendszerüket kiegészítsék,
mivel itt csoportosítva találjuk meg a
hirdetett dolgokat. Kivághatjuk, füzetbe
ragaszthatjuk a zöldségeket, gyümölcsöket, a tejtermékeket, ruhaféléket, bútorokat, szerszámokat és még sorolhatnám.
Ha mód nyílik arra, hogy két példányt is
beszerezzünk egy-egy kiadványból, készíthetünk memória játékot: A képeket
azonos nagyságú négyzetekre vágva
kartonra vagy rajzlapra ragasztva párban
gyűjtjük, ha már van 8-10 pár, kezdődhet
a játék.
Szerkeszthetünk hasonló szempont
szerint társasjátékot is, nagy kartonra ragasztva, hullámvonalba rendezve a képeket. Izgalmasabbá tehetjük, ha néhányat
különböző színnel körbe rajzolunk és szabályokat rendelünk hozzá: ha pirossal kereteztük be, dobj kétszer, ha kékkel, lépj
vissza egyet, stb.

Szórakoztató időtöltés a bábjáték is.
Síkbábokat készítve gyorsan megjeleníthetjük egy-egy mese szereplőit. Egy
dobozból színpadot is varázsolhatunk
hozzá.
A színek felismerését és megnevezését is tehetjük élményszerűvé. Gyűjtsünk
össze néhány színes műanyag kupakot.
Rakjunk ki egy színsort. A feladat, hogy
a kisgyermek is rakja ki ugyanazt a sort,
közben nevezzük meg a színeket. Rajzlapra a körökből formát rajzolunk, pl.
autót, erre a kisgyermek helyezze rá a
kupakokat az adott szín szerint. Később
ezeket lehet emlékezetből is kirakatni.
Végül elmaradhatatlan a mindennapi
mese élménye! Mesekönyvből is válogathatunk, de mégis a legkedveltebb, ha
a róluk szóló történetet ágyazzuk meseformára. A nap történéseit összerakva,
este elmondjuk a róla - róluk szóló mesét.
A hatás nem marad el!
Természetesen lehetne folytatni az
ötletelést. Nem említettem még a zaj-és
hangkeltő eszközöket, a mondókákat,
dalokat sem. Nem a teljesség volt a cél,
hanem a rendszeres, közös tevékenységek iránti igény ébresztése a sok-sok
élményhez.
Minden gyermek egy önálló személyiség… a játék közben kiderül, hogy mi
áll hozzá legközelebb, számára melyik
a legsikeresebb. Ezekből az ötletekből
kiindulva bővítsék a szülők tovább a saját kreativitásukban bízva az utat a saját
gyermekük fejlesztéséhez! Sok szép, közös élményt kívánok!
Katona Gizella
gyógypedagógus-logopédus

Élet a bölcsődében

Szeptemberben 3. allkalommal tárta ki
kapuját a mini bölcőde.
Óvodaérett gyermekeink elballagtak,
immár óvodai csoportban folytatják tovább játékos tapasztalatszerzésüket.
Ebben a nevelési évben 8 családból
érkező kisgyermeket tudunk fogadni. Bölcsődekóstoló alkalmával találkozhattunk
először. Vidám kis mesével, apró ajándékkal köszöntöttük a leendő bölcsiseket,
majd a lehetőségekhez képest, az udvaron közös játékkal folytattuk ezt a vidám
hangulatú délelőttöt.
A vírushelyzetre való tekintettel körültekintően, a szabályok betartásával indult a
beszoktatás. Fontos, hogy a fokozatosság
elve érvényesüljön, a szülővel történő beszoktatás megkönnyítése az új környezethez való alkalmazkodást.
Olyan környezetet biztosítunk a kisgyermekek számára, amely életkoruknak
és a fejlődésüknek a legmegfelelőbb,
elősegítsük a testi-lelki és intellektuális
fejődésüket. Biztosítjuk számukra, hogy
játékidőn belül bármikor szabadon válas�szanak kedvükrevalót.

A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság és érdeklődés. A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek a gondozás és a játék,
a tásakkal való együttes tevékenység, a
tanulás formái az utánzás és a spontán
játékos tapasztalatszerzés. A felnőtt feladata, hogy a játék feltételeit biztosítsa,
nevelői magatartásával támogassa az elmélyült játékot.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy támogassuk a gyermekek játéktevékenységét, segítsük a játékötletek megvalósulását, elősegítsük a társas kapcsolatok
kialakulását, mintaadásunkkal hozzájáruljunk a gyermekek személyiségének
fejlődéséhez, hiszen erre a korra nagyon
jellemző az utánzás.
Számunkra minden gyermek egyedi,
különleges, önálló személyiség. Alapfeltétel, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, boldogan és aktívan tevékenykedjenek.
Baliczki Károlyné
kisgyemeknevelő
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A megérdemelt pihenés kezdete

Egy iskola életében többféle nagy esemény létezik. Ilyen például egy ballagás,
egy karácsonyi ünnepség, vagy akár egy
farsang. Ugyanakkor egy nagyon megható, mégis örömteli pillanat az, amikor egy
kollégánk, hosszú évtizedeken át tartó
munkája után, megérdemelt pihenését
kezdi el. Így történt ez a Kazinczy Ferenc
Tagiskolában is ebben az évben, amikor
40 évnyi katedrán töltött tanítási idő után
Gálné Dömők Gyöngyitől búcsúztunk el.
Kedves Gyöngyi, mindenki Gyöngyi
nénije!
Összegyűltünk, hogy a magunk szerény módján elköszönjünk Tőled, és az
jutott eszembe, hogy olyan ez a búcsú,
mint a minden évben megélt ballagás – a
különbség csak az, hogy itt a külsőségek
visszafogottabbak, a belső tartalom pedig
– arányosan az itt töltött évek számával –
gazdagabb.
Ballagási ünnepségből hosszú pályafutásod alatt Te is rengeteget láttál.
Pontosan tudod, milyen nehéz a búcsú
az iskolától, a barátoktól, a diákoktól, a
tanároktól. A ballagók arcán egyszerre látunk szomorúságot, amiért el kell válniuk
azoktól, akikkel az elmúlt évek számtalan
élménye, sikere és kudarca összeköt, és

várakozást, izgalmat, hiszen új, nagyszerű dolgok előtt állnak.
Viccesen azt szokták mondani, hogy
a tanár az a diák, aki sosem hagyta ott
az iskolapadot. Ám ahogy most is látjuk,
még a tanár életében is eljön egyszer az
a pillanat, amikor búcsút kell intenie az iskolának. Mégis érdekes ez a dolog, mert
még több élmény, még több barát, még
több küzdelmes, fáradságos, de sikerekben is gazdag év kötődik számodra ehhez
a helyhez, az egyetlen helyhez, ahol mindig is tevékenykedtél. Ha csak röviden is,
de össze akarnánk foglalni pályafutásod
eredményeit és fontos eseményeit, valószínűleg holnap reggelig itt ülnénk.
Hiszen ha a számok nyelvén beszélünk, az ebben az iskolában töltött 40 év
alatt – ha számításaim nem csalnak – kb
300 osztály több 1000 tanulója köszönheti Neked, hogy magyarból, történelemből,
honismeretből, etikából, okosabban távozott, mint ahogy idejött. Nagyságrendileg 10 osztályban voltál osztályfőnök. A
számok önmagukért beszélnek, és még
lehetne sorolni őket, anélkül hogy a mögöttük meghúzódó tartalmat egyáltalán
szóba hoznánk.
Ami minket, kollégákat illet: egy értékes
embert ismertünk meg benned, aki csöndes ugyan, de mindig mosolyog, akire
lehet számítani, aki mindig a békés megoldást keresi a konfliktushelyzetekben.
Sokat segítettél megfontolt tanácsaiddal,
óriási tapasztalatoddal és a lényedből sugárzó nyugalommal. Hiányozni fog a tanáriból az örökké rendezett asztalod, halk
szavad és a szülinapok alkalmából elénekelt „nemcsak a 20 éveseké a világ” dal,
ami védjegyeddé vált a sok év alatt. Hiányozni fogsz nekünk és reméljük, hogy
egy kicsit mi is hiányzunk majd neked. De
legalábbis, hogy Te is olyan sok szeretettel gondolsz majd ránk, mint mi Rád.
A ballagó diákoktól gyakran hallom,
hogy úgy érzik, az ismeretlenbe ugranak
bele, és ezért egyszerre vannak tele félelmekkel és reményekkel. Természetes
dolog ez az élet nagy változásai előtt, és

A szív alakú gyűjtő története

Augusztus 28-án egy szív alakú rácsos
„műalkotás” került felállításra a Polgármesteri Hivatal előtti téren. Az arra járók
és az „ilyet” még sosem látók, kíváncsian
érdeklődtek -Vajon mi is lesz ez?
Nos ez egy műanyag-kupakgyűjtő. A
Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány már
régóta tervezi egy ilyen figyelemfelkeltő,
de egyben látványos gyűjtő felállítását. A
tervek már megvoltak, de sem alapanyag,
sem szakértő kéz nem volt az elkészítéséhez. Ám Batu Andrea kuratóriumi tagunk keresett, kutatott, kérdezősködött és
ekkor kiderült, a Polgármester hivatalnak
van erre alkalmas nyersanyaga és Sinka
János önként, társadalmi munkában elvállalta az elkészítését.
E példás és odaadó összmunka

eredményeként került felállításra a kupakgyűjtő. Természetesen elsődleges cél
a környezettudatos nevelés. A szelektív
gyűjtéssel és az újrahasznosítható kupakok gondos kiválogatásával segítünk
csökkenteni környezetünk káros-anyag
terhelését. A közterületen elhelyezett
gyűjtő, pusztán látványával ösztönzően
hat. Sokak figyelmét felkelti és ezzel bátorítja őket, hogy az eddig kidobott értékes
hulladéknak új, hasznos értelmet adjanak.
Természetesen nem véletlen a gyűjtő
szív-alakja. Ezzel is tudatosítani szerettük volna, hogy a kupakok elhozatala az
életünkre és másokéra is befolyással van.
Az összegyűjtött kupakok anyagi értéket
is jelentenek. Az Alapítvány gondoskodik azok értékesítéséről és az így befolyt

gyanítom, hogy nincs ez másképp a Te
esetedben sem. Ijesztő dolog kilépni az
iskola falai közül, és valami újba kezdeni
– szoktuk mondani a ballagóknak. Ám az
mindig az egyénen múlik, hogy a változásból mit hoz ki, mennyire tudja kihasználni az új helyzetet.
Láttam már olyan embereket, akik
évekig alig várták, hogy végre nyugdíjba
kerüljenek, ám amikor oda jutottak, nem
tudtak mit kezdeni a hirtelen rájuk szakadt
szabadidővel, és hamarosan elkezdték
siratni a munkával töltött éveket. Eddig
az idejük nagy részét a munka foglalta
le, és bármennyire is pihenésre vágytak,
a változás túl nagynak bizonyult. Elkezdték feleslegesnek, haszontalannak érezni
magukat. Rájöttek, hogy eddig tulajdonképpen a szabadidejüket töltötték munkával.
Azt hiszem, a legfontosabb az, hogy
legyen valamilyen terve az embernek a
nyugdíjazás utánra. Akinek nem volt terve, csak várta a pihenést, az többnyire
hamar betelt vele. Viszont akinek terve
volt, az – családi állapottól és anyagi helyzettől függetlenül – lehetőségként tudta
felhasználni a több szabadidőt. Én úgy
látom, hogy érdemes tervezni, érdemes
beosztani a napjainkat.
Akinek, mint Neked, szerető családja
van, annak természetesen jelentős részben már előre meg is van a programja.
Biztosan több időt fogsz mostantól tölteni
Lukácsékkal, a kerteddel és a pihenéssel
és ez az egyik legjobb dolog a világon.
Mindig nagyon gondosan és szeretettel
rendezted, ápoltad otthonodat és a szabadidőd nagy részét is a kerted és lakásotok szépítésével töltötted.
Ehhez szeretnénk Neked jó egészséget és sok boldogságot kívánni, hiányozni
fogsz nekünk, és reméljük, hogy gyakran
látogatsz vissza hozzánk.
Tápiógyörgye, 2020. augusztus 31.
Juhász Attila

összeget olyan családok részére adja át,
akik számára a környezettudatos gyűjtésünk ajándékot jelent és hozzájárul életük
könnyebbé tételéhez. Mostantól a Szívgyűjtőbe elhelyezett kupakjaik Ivanics
Anna Spurituszos gyermekfutónk tanulmányi támogatására fordíttatik.
Kérünk ezért mindenkit, tegyen úgy,
mint hetek óta a Kastélykert Óvoda és
Bölcsöde emberpalántái, akik szorgalmasan gyűjtik és hetente óvodai foglalkozás
keretében elhozzák a „betakarításuk”
gyümölcsét.
Kérem cselekedjenek Önök is így, hiszen ez nem nagy kérés….Gyűjtsék és
hozzák el kupakjaikat, hogy azok hulladékból mosollyá váljanak!
Támogatásuk és önzetlenségüket köszönjük!
TVKA-Kuratóriuma
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Interjú Vágány Judittal

Kedves Olvasók!
Olyan régi tanítványomat szeretném
bemutatni Önöknek, akinek pályáját módomban állt végigkísérni. A szorgalmas,
céltudatos, szerény és mosolygós kislányból
ugyanilyen felnőtt lett, aki munkájában nagy
elhivatottságot mutat. Ő nem más, mint Dr.
Vágány Judit, egyetemi tanár, akit diákjai
tisztelnek és szeretnek. Szüleit az „egész
falu” ismeri – ismerte, hiszen „Druga Margó
és Vágány Anti” idősebbik lánya.
Juditkám! Kérlek mesélj egy kicsit a
családodról azok kedvéért, akik nemrég
költöztek Tápiógyörgyére.
Egy tősgyökeres györgyei családból származom. Anyukám tanítónő volt az általános
iskolában. Ő egy igazi pedagógus: a gondolatai szinte mindig az iskola és a gyerekek
körül forogtak. E mellett több civil szervezet
létrehozásánál is jelen volt és aktívan részt
vett a munkájukban. Apukám a györgyei TSZ
műszaki ágazatának a vezetője volt, majd a
GAMESZ műszaki vezetőjeként dolgozott.
Sok györgyei épület kivitelezésében vett
részt. Önkéntes tűzoltóként is aktív részese
volt a falu életének. Két testvérem van. Évi a
Pszichiátriai Otthon mentálhigiénés szakembere, Peti pedig egy állami nagyvállalatnál
dolgozik üzletfejlesztési szakértőként.
Az általános iskola elvégzése után
„merre vetted az irányt”, milyen középiskolát választottál?
Az általános iskola után a nagykőrösi
Arany János Gimnázium és Óvónőképző
Szakközépiskolában tanultam tovább. Egy
rendkívül erős gimnázium volt, sok vérbeli tanárral, akik nagy hatással voltak rám.
Szerencsém volt, mert a humán tárgyakat
éppúgy szerettem, mint a reál tárgyakat. Itt
tapasztaltam meg például, hogy mekkora
ereje van a megelőlegezett bizalomnak. Barnáné tanárnő fizikából, Vraukó tanár úr történelemből, Kemmer tanár úr biológiából és
kémiából vagy Bárdos és Szolga tanár urak
magyarból voltak azok, akik hihetetlen sokat
adtak nekem, melyet igyekszem továbbadni a munkám során. Az érettségit követően
középfokú szoftverüzemeltetői végzettséget
szereztem az Újszászi Gimnázium és Műszaki Szakközépiskolában. Nagyon jó választás volt ez a képzés, mert az itt szerzett
tudás jelentősen megkönnyítette az életemet az egyetemen. Itt is remek tanáraim és
osztálytársaim voltak.
Az itthon eltöltött éveidről, az iskoláról
milyen emlékeket őrzöl?
Mindig is nagyon szerettem iskolába járni.
Sok szép emléket őrzök az általános iskolában eltöltött évekről. A kedvenc tárgyam a
történelem és a matek volt. Nagyon szerettem, ahogy Gyöngyi néni tartotta az órákat

és Eszti néni matek óráira is jószívvel emlékszem vissza. Alsós tanítóm Suba Erika
néni is nagy hatással volt rám. Tanárgyerekként nem volt egyszerű dolgom. Mindig
úgy éreztem, hogy nekem 150%-on kell teljesítenem. Rengeteget tanultam, zenére és
szakkörökre jártam, báboztam, szavaltam
és versenyeken vettem részt. A zenekarral is
sok fellépésünk volt, így már Györgyén sem
unatkoztam. A testvérvárosi kapcsolatoknak
hála pedig már gyerekként eljutottam Olaszországba és Svájcba.
Melyik egyetemen tanultál, hogy eljuss
kitűzött célodig?
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem
(mostani nevén Szent István Egyetem)
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán
kezdtem meg tanulmányaimat, ahol több
képzésben is részt vettem és több diplomát
is szereztem (sok más mellett pl. mérnöktanári végzettséggel is rendelkezem), majd
felvételt nyertem a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola nappali tagozatára. Hihetetlen izgalmas éveket töltöttem
Gödöllőn. Egy szenzációs szellemi műhely
működött itt: konferenciákra jártunk, publikáltunk és közben megkezdtem az oktatói
munkámat is, még a doktori képzés keretei
között. Az első csoportom nagy hatással volt
rám, hiszen sokuknál 1-2 évvel voltam csak
idősebb. Nagy kihívás volt nekik órát tartani.
Azóta megszereztem a PhD fokozatot
és több képzésen is részt vettem. Nagyon
fontosnak tartom bizonyos időközönként
visszaülni az iskolapadba. Mindamellett,
hogy a tanulás továbbra is nagyon fontos
az életemben, mindig emlékeztet rá, hogy
milyen hallgatónak lenni. Maximálisan együtt
tudok érezni a hallgatóimmal, hiszen más
egyetemek hallgatójaként én is benne vagyok azokban a helyzetekben, melyeket ők
is megélnek. Idén nyáron a SOTE mentálhigiénés képzését fejeztem be. A tárgyi tudás
átadás mellett fontosnak tartom a hallgatók
mentális állapotára való nagyobb figyelmet
is, hiszen az egyetemi lét nem csak a tudásukat acélozza meg, hanem jelentős hatást
gyakorol az önértékelésükre és énképükre
egyaránt. Ez pedig – más szemszögből vizsgálva – befolyásolja az élettel való elégedettségüket és boldogságukat.
Édesanyádtól, - aki egész életét a tanítói pályán töltötte – rengeteget hallottál
az oktatás „útvesztőiről”. Mégis itt kötöttél ki te is. Inspirált – ösztönzött téged az
ő munkája?
Mindenképpen. Anyu óriási hatással volt
rám. Gyerekként azt láttam, hogy rengeteget
dolgozik és imádja azt, amit csinál. A munkája nem ért véget az iskolában. Hozta haza
a rengeteg füzetet: javította őket és előírt.
Sokakat vitt versenyre, ahol nagy sikereket
értek el, és sokakat fejlesztett. Folyamatosan képezte magát. E mellett több cikluson
keresztül volt önkormányzati képviselő és
több civilszervezet aktív tagja pont abban az
időszakban, amikor a falu épült és szépült.
A munkája mindenképpen ösztönzően
hatott rám. Nem is nagyon tudtam magam
másként elképzelni, mint tanárnak. De tudtam azt is, hogy – vele ellentétben – én nem
tudnék kicsikkel foglalkozni.
Kérlek mondj el pár dolgot arról, milyen felnőtt embereket tanítani!
Lassan két évtizede tanítok a felsőoktatásban. Ez alatt az idő alatt több tízezer hallgatóval találkoztam. Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, legyenek a középiskolából
most kikerült fiatalok vagy a kicsit korosabb
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levelezős hallgatók. Ami nagy szabadságot
ad és a felsőoktatást leginkább megkülönbözteti a közoktatástól, hogy a felsőoktatás
nem kötelező senki számára, éppen ezért
többségében motivált fiatalokkal találkozom.
A tárgyaim révén az alapszakos hallgatók
többségét tanítom már elsőben. Érdekes
látni, hogy válnak középiskolásból egyetemistává és felnőtté. Aktív szerepet vállalok
a tehetséggondozásban éppúgy, mint a felzárkóztatásban. Nagyon szeretem a saját
tárgyaimat és óriási energiát fektetek a felkészülésbe és az órákba, ami azt gondolom,
hogy megtérül. Nem szeretem a frontális
előadásokat. Úgy gondolom, hogy sokkal
hatékonyabb, ha egy aktív párbeszéd alakul ki a hallgatókkal. Több tudást vihetnek
magukkal, mintha csak passzív befogadói
lennének az általam átadott információnak.
Nem szoktam fukarkodni a pluszpontokkal
sem, mert úgy vélem, hogy ha valaki munkát fektet a félévbe, akkor kapjon esélyt arra,
hogy a pluszpontok segítségével a félévközi
munka a megszerzett érdemjegyén is meglátszódjon. Az együttműködésben és a partnerségben hiszek, nem a parancsokban és
a hierachiában. Fontos a hibák visszajelzése
is, de a pozitív megerősítésről sem szabad
megfeledkezni: meg kell dicsérni, ami jó, és
ki kell javítani, ami nem.
Vállalati gazdaságtant és Menedzsment
tárgyakat tanítok. A vállalkozásoknál végzett kutatás alapján úgy látom, hogy ez az ő
gyakorlatukban is hasonlóan működik: ha a
főnök folyamatosan negatív visszajelzéseket
ad az alkalmazottainak (pl. „Van helyetted
száz másik!” vagy „Ha nem tetszik, el lehet
menni!”), akkor ne lepődjön meg, ha az alkalmazottak a „Fizetgetnek dolgozgatunk” elvet
követik. Ez igazi vesztes helyzet lesz minden
szereplő számára.
Milyen munkahelyeid voltak, jelenleg
hol dolgozol?
A Szent István Egyetem után az Általános Vállalkozási Főiskolára (ÁVF) kerültem.
Fiatal oktatóként óriási lehetőséget kaptam
a tanszékvezetőmtől Salamonné Huszty
Annától: számos tárgy felelőse lehettem, új
tárgyak kidolgozásában vehettem részt és
az egyik legnépszerűbb mellékszakirány vezetője lettem. Nincs is ennél nagyobb lehetőség egy fiatal oktató számára. Egy rendkívül
haladó szellemű tanszék volt a miénk, csupa
remek kollégával. A harmincas éveim elején
itt terjesztettek fel főiskolai tanárnak, amivel
elértem a szakmai karrierem csúcsára.
Az ÁVF után Magyarország egyik legjelentősebb gazdasági egyetemén, a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán
kaptam lehetőséget. Itt is elsősorban alapozó tárgyak oktatásában veszek részt. Minden félévben nagylétszámú évfolyamokat
oktatok. Az őszi félévben ismét több mint
ezer hallgató jár a kurzusaimra. Izgalmas
kihívás ez, hiszen ekkora hallgatói létszám
– az oktatás mellett – jelentős adminisztratív
és szervezői készséget is igényel.
Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak,
akik a felsőoktatásba szeretnének bekerülni?
Tanuljanak szorgalmasan és azt a helyet
válasszák, ahol olyan dolgokat tanulnak
majd, amiért érdemes erőfeszítéseket tenni.
Ha szeretik, amit csinálnak, akkor könnyebben veszik majd az akadályokat és gyönyörű éveket tölthetnek el egy egyetemen vagy
főiskolán. Fontos, hogy higgyenek benne,
hogy megéri a befektetett munka!
Köszönöm az interjút!
Készítette: Gálné Dömők Gyöngyi

Sport, kultúra
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Természeti értékeink leírása: a Kiserdő

Annak idején, amikor honfoglaló őseink
megérkeztek a Kárpát-medencébe, egész
más tájkép fogadta őket, mint amit mi, a
mai kor embere láthat. Az Alföldet zabolátlan vízfolyások járták be, melyek hatalmas
kiterjedésű mocsarakat tápláltak. Ezek partját fűz- és nyárfákból álló ligetek kísérték,
míg az árvízmentes hátakat füves puszták,
illetve tisztásokkal váltakozó tölgyesek borították. Ezt a változatos növényzetet hívjuk
erdősztyeppnek, mely egykoron az eurázsiai
sztyeppzóna legnyugatibb képviselője volt.
Amíg az emberi beavatkozások szinte teljesen el nem pusztították….
Hazánk természetes növényzetére a 19.
században meginduló vízrendezések jelentették a legnagyobb csapást. Az árvízmentesítéseknek köszönhetően néhány évtized
alatt az Alföld képe gyökeresen megváltozott. A mocsarak helyén szántók jöttek létre,

az erdőket kivágták, a népesség növekedésével, illetve a települések terjeszkedésével
együtt utak, vasutak sűrű hálózata alakult ki.
Az elmúlt száz év fásításainak eredményeként pedig erdőnek aligha nevezhető, jórészt
tájidegen fafajokból álló gazdasági faültetvények jöttek létre. Bölcs eleink valószínűleg
csak kapkodnák a fejüket, hogy hova is tűnt
az a gyönyörű vidék, ami miatt egykoron a
letelepedés mellett döntöttek, itt, Európa közepén!
Bár elsőre nem tűnik egyértelműnek, mégis e hosszú bevezető világít rá arra, hogy a
Tápiógyörgye délkeleti sarkában, a Tápió
partján elterülő, sínekkel kettévágott tölgyerdő miért is jelenti településünk egyik legfontosabb természeti értékét. Bár valamikor a két
világháború között mesterségesen telepítették, mégis idős, őshonos fáinak köszönhetően talán ez az aprócska liget emlékeztethet

TASK hírek

oldás volt, de a feljutók meghatározása
már vagy idiotizmusról vagy szándékos
hátrány okozásáról tesz tanúbizonyságot.
NBIII-as és Megyei I/B osztályú csapataink egyaránt a második helyen álltak
az összes lejátszott teljes forduló alapján.
NBIII-as csapatunk nem kapta meg a lehetőséget az NBII-ben való szereplésre, helyette a Szeged környéki NBIII-as csoport
talán 6. vagy 7. helyezettje kapta a lehetőséget, holott a mi Közép-Magyarországi
csoportunk volt az ország legerősebb csoportja az osztályban. Megyei I. B-s csapatunk pedig nem juthatott fel a Megyei I. A
osztályba, mert ott valami furcsa ötlettől
vezérelve beszámították az utolsó, már
Covidos fordulót, amin önhibánkon kívül
(idegenben kellett volna játszanunk, de
nem tudott fogadni minket az ellenfél) nem
léphettünk asztalhoz. A potenciálisan megszerezhető 3 ponttal az első helyre ugrottunk volna, a forduló beszámítása nélkül
pedig a második helyen álltunk.
Nyár végén, augusztus 29-én Egyesületünk több csapattal vett részt az Újszász
kupán. Reggel 9-től este 10-ig tartó küzdelmekben az állóképességünk határát
súrolva az egyik csapatunknak sikerült
megnyernie az ÚVVSE Kupát. Nagy küz-

Elkezdődött az új, 2020-21-es bajnoki
idény amelyben ismét három csapattal
állunk az asztalok mögé. Vagyis álltunk,
mert három forduló után a covid-19 járványra hivatkozva félbe szakították a bajnokságot és semmit nem tudunk a jövőről.
Tekintsünk azonban vissza egy kicsit az
előző bajnoki idényre ami márciusban lett
megszakítva, és az enyhítések után sem
lett befejezve, hanem egyszerűen nem
hirdettek eredményt és lezárták a bajnokságot. Már ez is egy elég inkorrekt meg-

bennünket leginkább a régmúlt korok tájképére. Ma már sok-sok kilométeres körben
ez az egyetlen kocsányos tölgyből álló fás
állomány, amelyben ezen kívül még számos
terebélyes szürke nyarat is láthatunk. Élővilága a környékünkre jellemző, nemesnyarak
és akácok uralta faültetvényekhez képest
kiemelkedően gazdag. Különösen igaz ez a
madárvilágra, melyre bárki rácsodálkozhat,
ha csendben végigsétál tavasszal a középen húzódó kis ösvényen. A lombok között
vörösbegyek, barátposzáták énekelnek,
melyekhez májustól a sárgarigók csatlakoznak. A fák korhad részeit nagy fakopáncsok
vizsgálgatják, az általuk készített odukban
pedig kék- és széncinkék nevelik fiókáikat. A
Tápióra lejáró erdőszélen mindig láthatóak a
ragadozó életmódot folytató tövisszúró gébicsek. A sínek túloldalán elhelyezkedő, kissé
nyugodtabb részen időnként megtelepszik
egy-egy pár egerészölyv, illetve vörösvércse
is, míg az elhagyott szarkafészkekben rendszeresen költenek az erdei fülesbaglyok.
Sajnos erre a kis „oázisra” számos veszély
leselkedik. A tölgyek jelentős része szárad,
amely ellen csak egy tervszerű alátelepítéssel lehetne védekezni. Egyre többször
láthatjuk sajnos, hogy a faluból szemetet
hoznak ki, amelyet aztán csak egyszerűen
beborítanak a fák alá. Végül mindenképpen
meg kell említeni az invazív, idegenhonos
fafajokat is, melyek közül különösen a fehér
akác, illetve a nyugati ostorfa terjedése jelent
problémát.
Vidra Tamás
osztályvezető
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
delemben vívtuk ki az első helyet. A csapat
tagjai: Baliczky András, Németh Miklós és
Mohácsi Bence
Térjünk is vissza a 2020-21-es idényhez. 3 fordulót azért sikerült megrendezni,
ahol az első és a második számú csapatunk 100%-os mutatóval áll. 3. számú csapatunk célja továbbra is a tisztes helytállás
és a játéklehetőség biztosítása az utánpótlás számára.
A Covid-19 miatt kialakult helyzetet
megértjük, elfogadjuk. Az Önkormányzati
támogatás 50%-os csökkenését szintén
megértjük. A játékot szeretjük, saját pénzből is pótoljuk a bevételeket, hogy a körülményekhez képest zavartalanul működhessünk tovább. Sajnos minden tervünket
képtelenek vagyunk megvalósítani ebben
a helyzetben, így a hagyományos év végi
éjszakai versenyt idén valószínűleg nem
fogjuk tudni megrendezni.
Nagyon várjuk, hogy vége legyen ennek
a bizonytalan időszaknak és újra a megszokott kerékvágásban tudjuk bizonyítani
rátermettségünket és gyűjteni tovább a
győzelmeket.
Hajrá TASK!
Mohácsi Bence
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Interjú Sebesi Ferenc ifjúsági futball edzővel

A mozgás, sport és futball iránti mélységes szeretet, a fiatal játékosokkal való
elhivatott törődés, fáradhatatlan munkabírás jellemzi Sebesi Ferenc ifjúsági edzőt,
aki a tápiógyörgyei KSK focicsapatánál áll
alkalmazásban, több korosztály munkáját
is vezényelve. Edzés- és mérkőzésnapokon egyaránt jellemző kép, hogy körülötte mindig seregnyi gyerek, fiatal várja az
utasítását, hogyan és miként végezze el
az éppen aktuális feladatát. Kiváló szervezőkészségének is köszönhetően nagyszerű közösségeket sikerült varázsolnia a
csapattagokból, akik számtalan sikerben
és élményben gazdagodhattak a pályán
és azon kívül eltöltött programok során.
Honnan ered a futball iránt benned
rejlő nem mindennapi rajongás? Mikor
rúgtál először focilabdába versenyszerű keretek között? Hogyan alakult a felnőtt futballista pályafutásod?
Sportszerető családba születtem, ahol
mindenki Fradi szurkoló, így nem volt választás, másfél évesen már meccsre vittek. Versenyszerűen kilenc évesen kezdtem focizni. Mivel az általános iskolám a
Bp. Honvéddal volt kapcsolatban, így a
Bozsik stadionba mentem edzésre. Miután az egyik foglalkozás után édesapám
beszélt az edzővel, másnap már a Fradi
toborzón voltam a Népligetben, ahol leigazoltak és 18 éves koromig játszottam
ott. Majd jött a kötelező sorkatonai szolgálat, illetve 1998‒2002 között a Bp. Erőmű
Nb3-as csapatában játszottam. Ezt követő állomásaim: 2002‒2003 Tápiószele,
2003‒2006 Farmos, 2007‒2008 Szentmártonkáta, 2009‒2010 Tápiószölös,
2010‒2016 Farmos, 2017-től Tápiógyörgyén játszom.
Milyen belső késztetések vezettek az
edzősködés felé? Hol kezdted az edzői
tevékenységet? Miért éppen a fiatalokkal való foglalkozás érdekelt?
Mindig készültem rá, hogy felnőtt csapatot irányítsak. Amikor 2010-ben, 25 év
után feljutottunk Farmossal a megye 2.
osztályba, a vezetőség felkért, hogy toborozzak ifi csapatot, mert a magasabb osz-

tályban szükség lesz rá. A tiszteletdíjamat a beszedett tagdíjakból biztosították
volna, ám sem ebből, sem más forrásból
semmiféle anyagi juttatást nem kaptam a
hat év alatt, sőt, nem egyszer önerőből
biztosítottuk a sportolást a gyerekeknek.
Hála Istennek, mégis nagyon jó csapatot sikerült összehozni, amelynek tagjai
rendes fiatalemberek voltak, akiktől én is
nagyon sokat tanultam. Az edzéseken és
a meccseken is mindig partnerek voltak.
Ekkor fogott el az érzés, hogy milyen fontos képezni, segíteni, foglalkozni a gyerekekkel. Egy évre rá, társammal, Sós Gabriellával serdülő csapatot szerveztünk,
majd beindítottuk a bozsikos korosztályos
csapatokat.
Mióta edzősködsz Tápiógyörgyén?
Milyen csapatokat edzettél itt? Mit tartasz eddigi legnagyobb sikerednek,
eredményednek?
2016-ban a legnagyobb sajnálatomra
be kellett fejezni a munkát Farmoson,
annak ellenére, hogy nagyon sok gyerek
velünk akarta a folytatni a focit. Németh
Csaba tanár úr segítségével sikerült a
tápiógyörgyei műfüves pályát kibérelnünk, ahol folytatni tudtuk az edzéseket.
A harmadik foglalkozás végén keresett
meg a Tápiógyörgyei KSK-tól Hajnal József és Molnár László, hogy felkérjenek a
helyi utánpótlásképzés szervezésére. Így
jött össze a az U7, U9, U11, U13 és egy
nagypályás csapat. Véleményem szerint,
egy utánpótlás edzőnek mindig az a legnagyobb siker, ha látja a játékosát a felnőtt csapatban. Most Németh Roland került fel, aki kisgyerek kora óta velünk van,
illetve a szezon végén realitássá válhat,
hogy többen is tagjai lehessenek a felnőtt
keretnek.
Hogyan jött az óvodafoci? Milyen
speciális képességeket, odafigyelést
kíván a legkisebbekkel való foglalkozás?
Az ovifoci nagy kihívás. 30‒35 perced
van, hogy mutass, taníts valamit, mert
a kicsik gyorsan elfáradnak, elveszítik a
türelmüket. Két éve jött a felkérés, hogy
indítsak az óvodásoknak foglalkozást,
amire igent mondat. Itt a mozgáskultúra
fejlesztése, a játék szeretete és a labda
megismertetése a legfontosabb feladat.
Nagyon élvezem a foglalkozásokat, de
túl ezen, az is fontos, hogy a KSK-nak az
óvoda és az iskola minél nagyobb merítési lehetőséget biztosíthasson a korosztályos csapataiba. Lesták Péterné Vajon
Ildikó óvodavezető és az óvónénik mindig
segítőkészen álltak ehhez, amit külön is
szeretnék megköszönni.
Rövid ideig az általános iskola világába is betekintést nyerhettél, ahol
testnevelés órákat tartottál. Milyen apropóból történt mindez?
A legelején kezdeném, amikor az igazgató úr engedélyével sikerült meghívnom a Fradi suli programot, amit klub
játékosai, utánpótlásedzői mutattak be
az iskolában a gyerekeknek, a focipályán

megtartott testnevelés óra, ajándékok és
ingyenes mérkőzésbelépők osztogatásával örömet szerve mindenkinek. Ígéretet
kaptam arra is, hogy jövőre a női kézilabdacsapat tagjai látogatják meg az iskolát.
Mindezek után jött a felkérés, hogy a 6‒7.
osztályosoknak vállaljam el a testnevelés
órák megtartását, amire én igent mondtam. Ez újabb lehetőséget nyújtott arra,
hogy közelebbről megismerhessem a
helyi gyerekanyagot, azokat is, akikkel
az addigiakban kevésbé sikerült megtalálnom a közös hangot. Boda Katalintól,
Szarvasné Erzsikétől, Kissné Varró Erikától és Juhász Attilától, Tóth Palitól sok segítséget kaptam, miközben a tanári kar is
befogadott. Köszönöm szépen mindezt.
Hogyan lehet megszólítani és rábírni a sport szeretetére a mai fiatalokat?
Minek köszönhető, hogy nálad mindig
van elegendő játékos az edzéseken?
Úgy gondolom, az egyik legfontosabb
dolog a komolyság, hogy a játékosok
érezzék, itt mindig van edzés, meccs és
újabb tervek. Ehhez jönnek az egyéb
közösségépítő programok, táboroztatás,
családi nap és kirándulások szervezése.
fontos, hogy a gyerek is megértse, ha van
teljesítmény a részükről, akkor mi cserébe mindent megteszünk az ő érdekeikben, amiben a klub vezetősége is partner.
Közismert a magyar labdarúgó válogatott és a Ferencváros iránti elkötelezettséget, amelynek mérkőzéseire a
fiatalok egy részét is magaddal szoktad vinni. Ez is a motivációs eszközök
egyike?
Igen, mindenképp! Sok gyermeknek
és a szüleiknek is próbálunk lehetőséget nyújtani ahhoz, hogy együtt szurkolhassunk és testközelből láthassuk a játékosokat. Legutóbb a Fradi 31. bajnoki
aranyérmét ünneplő fiesztán voltunk közösen, ahol nagyon sok érdekes programban lehetett részünk.
Végezetül, milyen tervekkel kezdtél
neki a 2020/2021. évi labdarúgó idénynek? Milyen elképzeléseket szeretnél
megvalósítani a közeljövőben?
Idén a legfőbb terv, hogy tudjunk edzeni. A Bozsik tornán való részvétel és a
bajnoki mérkőzéseken való szereplés a
koronavírus miatt sok bizonytalanságot
hordoz magában, de bízzunk benne,
hogy nem kell teljesen leállni. Az eddigiekben minden évben sikerül Tápiógyörgyére Bozsik tornát hozni az U11 és
U13-as korosztályoknak, ami a vírushelyzet miatt idén ősszel sajnos kimarad, de
remélhetőleg tavasszal már meg tudjuk
rendezni.A legfontosabb azonban, hogy
jó közösség legyünk. Köszönöm Gabi néninek, Ági néninek, Komlós Mikinek, Faragó Lacinak, Németh Zsoltinak, Laczkó
Janinak, Hajnal Dodónak, Molnár Lacinak
és mindenkinek, az ehhez nyújtott értékes segítséget. Jó egészséget kívánok!
Hajrá Tápiógyörgye! Hajrá magyar foci!
Köszönöm a válaszokat.
Az interjút készítette: Németh Csaba
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Alapítványi életképek 2020 nyarán és őszén
mindezzel Tápiógyörgyének is dicsőséget
hozott a csapat...ez lélekemelő ugyanakkor
felelősségteljes érzés is egyben.
Még októberben immár 12. alkalommal
rajtol el az Országfutásunk. Idén október
23-24-25-re tervezzük, de ez mindig a tagok szabadidejétől, az időjárástól és az
egyeztetéstől függ. A pontos időpont majd a
Facebookon, messengeren lesz elérhető. A
táv 10-11 kilométer, amely teljesíthető futva,
biciklivel, akár rollerrel és görkorival is(így
csak egyes részek...a földút futásos...).
Várunk mindenkit.
Míg kiderül, milyen közegészségügyi körülmények várnak ránk 2020 decemberére,
addig is köszönjük támogatásukat, segítő
szándékú véleményeiket.
Jó egészséget kívánunk Mindenkinek!
Molnár Zsolt
TVKA elnök

800 év 800 kilométer/
oldal
A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány
és a Spuritusz Futóklub 2020 nyarát még
mindig a világjárvány árnyékában töltötte.
Bár a szervezett gyermekedzések májusban újraindultak, ettől függetlenül a verseny és rendezvényi tiltások június végéig
megmaradtak. Így elmaradtak a községi 800
éves rendezvények ezáltal az Alapítvány
sem rendezhette meg sem a Szentiváni-éji
összejövetelt és a Gulyaterelő futást sem!
Aztán, ahogy szeptember elején ismét
újra indult a vírus terjedése, így sajnos az
Egyesületek-napja is az „áldozatává” vált.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy ez az
év sajnos már döntően a védekezésről és a
tömeges rendezvények elhalasztásáról, lemondásáról szól.
Már csak félve merjük leírni, hogy a Karácsonyi-vásárra még mindig készülünk. Több
forgatókönyvvel és alternatív ötletekkel. Reméljük a december már nem tükrözi az év
többi hónapját és találkozhatunk újra a megszokott ünnepi hangulatban.
A sok rossz hírbe azért vegyült valami kis
vigasz is. A gyermekedzések folytatódhattak, így nem tartottunk nyári-szünetet. Szinte
végig kint voltunk a focipályán. Ez mellett
az országos versenyek nagyobbrészt megrendezésre kerültek. Így az alapítvány futói
július első hétvégéjén két csapattal tiszteletüket tették a Ultra Tisza-tó 126 kilométeres
versenyén. Az UTT-126 idén először tényleg
körbefutotta a tavat. Sőt ezúttal a rajt helyszíne előtt visszafordult és a kört visszafelé is
megtéve érkezett vissza az ekkor már célvonallá varázsolt rajtzónába. Tápiógyörgyét a
Spuritusz futóklub a Spuritusz Duó 2 fős csapata és a döntően volt aktív spurituszos fiatalokból álló 6 fős Tápiógyörgye Junior Team
képviselte (tagjai: Petro Katalin, Kamuti Kende, Vágány Dániel, Petró Krisztián, Lovas
Bence és József). A Spuritusz Duóban Tóth
Zoltán és jómagam ultrafutókká váltunk,

mert fejenként 63-63 kilométert tettünk meg
13 óra 30 perc alatt. Így 34 indulóból 13. helyen futottunk be.
Az ificsapat 6 fővel 206 csapatból a 155.
helyen csapott célba. Az ő idejük 13 óra 37
perc volt és fejenként 20 km volt mögöttük.
Egy biztos…..nagy öröm volt, hogy volt, lehetett verseny. A szerencsés időjárás és az
eltökélt baráti támogatás mindannyiunknak
nagy élményt adott. Kitartás, küzdelem,
odafigyelés és a csapatszellem mindig meghozza a gyümölcsét. Gratuláció a futóknak
és a segítőknek, nem beszélve Szabó Tünde, Vágó Helga és dr. Molnár Eszter egyéni
biciklis teljesítőknek, akik szintén „legények
voltak a gáton”!
Közben ismét tiszteletreméltó györgyei
sportteljesítményre is büszkék vagyunk.
Spurituszos alaptámogatónk, Nyeste Zsolt
Balaton-átúszó lett. Ahogy az ilyen hosszú
távúszók mondják „megúszta”! Aki próbált
már egy óránál többet úszni, az tudja, hogy
ez felkészülés, kitartás és eltökéltség nélkül
nem lehetséges. Az 5 kilométer vízben igen
hosszú táv. Zsolt teljesítményének külön „ékköve”, hogy a felkészülése a tápiógyörgyei
Kastélykert Strandfürdőben volt. Ez szép
példa arra, hogy mekkora kincse közösségünknek a községi strand. Biztasson mindenkit úszásra az a tudat, hogy a medencénk már két ultraúszónak adott felkészülési
terepet!
Mikorra az újság megjelenik, már a Tápiógyörgyei Spuritusz 8 fős futó és 4 fős biciklis
csapata túl lesz a 2020-as Ultra Balaton 221
km-es távján. Ismét egy számos buktatóval
kombinált verseny. Ahol a csapat csak együtt
tudja legyűrni a Balatont megkerülő kört. Az
ilyen élmények nekünk teljesítőknek és a
pólókon büszkén viselt szervezetnek, és
Tápiógyörgyének is elfelejthetetlen emlékek.
Jó érzés büszke lenni a teljesítményünkre
és hogy teljesítettük a vállalásainkat. Hogy

A járvány idején, tovább tart a 800 év
800 kilométer/oldal program. Elkezdtük
az nevezések és a teljesítések összesítését. Nemsokára megkezdjük a támogatói érmek adomány ellenében történő átadását. Már csak halkan mondjuk,
hogy akad pár teljesítő és támogató
érem, de a számuk, különösen a sok
nem falunkbeli érdeklődőnek köszönhetően fogynak. A „teljesítő” érem megszerezhető TÁPIÓGYÖRGYE fennállásának 800. jubileumi évében sportolni,
olvasni szeretőknek azzal, hogy futnak,
gyalogolnak, túráznak, kerékpároznak
800 kilométert, vagy olvasnak 800 oldalt! 18 év alatt a teljesítendő kilométer 400, persze oldalban nekik is 800 a
minimum! Természetesen a teljesítést
igazolni szükséges! Eme nyakbavaló
év végi ünnepség keretében kerül átadásra! Mostani az egyik, utolsó alkalom amikor még buzdítunk mindenkit,
hogy időben biztosítsa a saját példányát, nehogy késő legyen a „bánat”!
Jelige: „Mi többször szóltunk!!!”
Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány

Felhívás
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Tanácsadás egyéni és társas vállalkozásoknak
a Pest Megyei Iparkamarában a koronavírus-járvány
gazdasági következményeinek kezeléséhez

A Pest Megyei és Érd Megyei
Jogú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara – röviden: PMKIK
– (székhelye: 1056 Budapest,
Váci utca 40., www.pmkik.hu)
tanácsadó szolgáltatást nyújt a
koronavírus-járvány gazdasági
következményeinek kezeléséhez az egyéni vállalkozóknak
és a kkv-szektorba sorolt cégeknek. A tanácsadás a (+3670) 967-9669 telefonszámon és
a tanacsadas@pmkik.hu e-mail
címen történik. A személyes tanácskérés szünetel.
A térítésmentes tanácsadási
szolgáltatást a Kamara tagjai és
a kamarai nyilvántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű,
regisztrált gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A tanácsadásnak
nem része az ügyintézés és az
okiratszerkesztés.
A kamarai tanácsadás jogigazdasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási valamint tagdíj
és hozzájárulás megfizetésére,
továbbá a szakmunkástanulók
foglalkoztatására
vonatkozó
kérdésekre terjed ki.
Az egyéni vállalkozóról és az
egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatásáról, a ké-

pesítéshez, valamint a hatósági
engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. A megkereséseket
az egyenivallalkozo@pmkik.hu
e-mail címre kérjük megküldeni
a kérdező nevének és telefonszámának megadásával.
A tanácsadás fogalma, értelmezése;
Konzultációnak,
megbeszélésnek is nevezhető
melynek során a kérdező vállalkozó röviden, célirányosan
ismerteti a tanácsadóval a cége
helyzetét és előadja, hogy mely
kérdésre, probléma kezelésére,
megoldására keresi a választ.
A tanácsadó nem előre kidolgozott javaslatot szolgáltat,
hanem a felek megbeszélik, kitárgyalják, hogy az érintett vállalkozásnak milyen törvényes
lehetőségek állnak rendelkezésére, melyek az előnyök és
hátrányok, valamint ezekhez
miként igazodnak a tények és
a vállalkozó elképzelése. A tanácsadás folyamatában a tanácskérő és a tanácsadó közösen keresik a megoldást a
tanácskérő által előadott problémára, de a kezelés módjának kiválasztásáról a vállalkozó
hozza meg a számára legjobbnak látszó döntést.
A tanácskérések során felmerült kérdések, problémák
hasonlíthatnak egymáshoz, de
nem ugyanolyanok, a megoldás
módja vállalkozásonként eltérő
lehet. Más cég által választott
módszert a sajátosságok és
részletkérdések elemzése nélkül nem érdemes átvenni. A vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha
annak visszafizetése elegendő
bevétel hiányában nem látszik
teljesíthetőnek. Ne halmozzon
fel a köztartozásokat sem! Ha
a vállalkozás rendelkezik pénzügyi fedezettel, ne vegye igénybe a halasztás lehetőségét, eladósodáshoz vezethet!

További információs lehetőségek;
Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara
honlapján az „Aktuális” menüpontban megtekinthetők. ( www.
pmkik.hu )
A https://vali.ifka.hu VALI Vállalkozói Információs portálon a
vállalkozók is kérdezhetnek és
olvashatják a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat.
Ajánlott: „Gyakori kérdések és
válaszok” – Adózás, Munkajog
Munkahelyteremtő bértámogatás
https://nfsz.munka.hu
Hitelek;
www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank
www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.
Média támogatás;
A FIX Televízió „Fogyasztói
Jogviták” című, fogyasztóknak
és vállalkozóknak szóló tájékoztató, informatív műsorai
megtekinthetők és visszanézhetők www.fixhd.tv hivatalos
honlapon és a YouTube oldalon
a műsor címének beírásával.
Ajánlott téma: Jövőtervezés.
A vállalkozóból fogyasztó lesz,
ha más vállalkozástól magáncélból terméket vásárol vagy
szolgáltatást vesz igénybe;
www.civilhirugynokseg.hu
portálon a Rádióműsorok menüpontban a SOROZATOK között
található
fogyasztóvédelmi
tárgyú, szakértőkkel folytatott
beszélgetések
hallgathatók
meg jelenleg cipővásárlás hibás teljesítése, gázkészülékek
karbantartása és autós panaszkezelés témákban. A műsorok
2019-ben a Civil Rádióban készültek.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv. tréner
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Három vasúti hidat épít át egy elővárosi vonalon az A-Híd
A magyar tulajdonú vállalat a BudapestÚjszász-Szolnok vonalon, Tápiógyörgyén
és Farmoson fog dolgozni, összesen
mintegy 1,56 milliárd forintból.
Hídkorszerűsítési beruházással lépett
előre Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(NIF): a MÁV Budapest-Újszász-Szolnok
(120a) vonalának három átkelőjét építik
át. Az uniós közbeszerzési adatokból kiderül, hogy a két részprojektben induló
fejlesztést az A-Híd Zrt. vállalta el, összesen nettó 1,56 milliárd forintnyi költséggel.
A Magyarország egyik legforgalmasabb elővárosi vonalaként számontartott
120a nagy szerepet játszik az agglomerációból Budapestre utazók szállításában.
Most a két részprojekt két Pest megyei településen zajlik le.
Farmoson a Hajta-patak hídját építik át,
aminek során a 12 méter szabadnyílású
ágyazat-átvezetéses vasbeton teknőhidat
tartóbetétes vasbeton lemezhíddá alakítják át. Ehhez többek között szükség lesz
arra is, hogy a régi vasúti hídszerkezetet
elbontsák és helyette újat építsenek.Két
átkelő új szerkezetet kap, egy pedig új
járdát
Tápiógyörgyén két híd is megújul:
- a Tápió-patak átkelőjét szintén vasbeton teknőhídból építik át vasbeton
lemezhíddá (itt egy három 8 méteres
hosszú elemből álló, tehát összesen 16
méteres hídról van szó), szintén szerkezet elbontással és újjáépítéssel;
- illetve az Ilke-ér 5 méteres, hasonló
kialakítású hídjának bal oldalán üzemi
járdát alakítanak ki.
Forrás: www.magyarepitok.hu

Felhívás
Alapítványunk ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet olyan emberek
számára, akiket a pszichiátrián ért sérelem vagy jogtalan bánásmód. 1994es megalakulásunk óta sok ezren kerestek fel minket ilyen sérelmekkel, és
rengeteg embernek tudtunk hathatós
segítséget nyújtani, hogy az őket ért
sérelemre kompenzációt nyerjenek,
vagy az adott intézetben jobban tiszteletben tartsák a kezeltek emberi jogait.
Szeretnénk a segítségét kérni, hogy
jogsegélyszolgálatunk elérhetőségei
eljussanak azokhoz, akiknek szüksége van rá. Megkérnénk, segítsen,
hogy rövid közszolgálati felhívásunk
megjelenhessen a Faluújságban.
A felhívás közzétételével Önök is
segítenek a rászoruló embereknek.
Az elmúlt években a hozzánk for-

dulók közül jó néhányan jelezték már,
hogy ha hamarabb tudomást szereztek volna az alapítvány létezéséről,
gyorsabban pontot tehettek volna
ügyük végére.
Jelenleg két különféle felhívásunk
van, elküldöm mindkettőt.
Amennyiben szükséges, adományigazolást is ki tudunk állítani a közcélú
felhívás összegéről, és azt költségként el lehet számolni. Kérem, jelezze, hogy szükségük van-e ilyenre.
A felhívások szövegei:
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett
pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal
ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-

5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára”
vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-3305384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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Hirdetések

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
Köszönetnyilvánítás
Siskáné Tóth Zsuzsanna
1964 - 2020
Hálás köszönetünk mindazoknak, akik Siskáné Tóth
Zsuzsanna temetésén részt vettek, és nyugvóhelyén
elhelyezték a kegyelet virágait
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2020-ban érvényben
lévő ár- és díjtételek
Magánszemélyek kommunális adója 9.000 Ft/
év
Községi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díja:
Nagyterem bérleti díja
fűtési idényen kívül: 11.000 Ft + Áfa / óra
fűtési idényben: 17.000 Ft + Áfa / óra
Lakodalom vagy hasonló jellegű alkalmi rendezvény
fűtési idényen kívül: 66.000 Ft + Áfa / alkalom + áramfogyasztás
fűtési idényben: 100.000 Ft +Áfa / alkalom +
áramfogyasztás
Nagyterem előtti tér
fűtési idényen kívül: 3.300 Ft + Áfa / óra
fűtési idényben: 4.400 Ft + Áfa / óra
Községi Konyha és Étterem helyiségének
bérleti díja
Egy étkezésre (eszköz és teremhasználat)
fűtési idényen kívül: 25.000 Ft + Áfa/ alkalom
fűtési idényben: 30.000 Ft + Áfa / alkalom
Lakodalom vagy hasonló jellegű alkalmi rendezvény
fűtési idényen kívül: 66.000 Ft + Áfa / alkalom
fűtési idényben: 100.000 Ft + Áfa / alkalom
Ifjúsági tábor alkalmazott díjai:
Kőház és faház bérleti díja
január 1. - május 31.: ruttó 1.400 Ft / fő / éj
június 1. - június 30.: bruttó 2.200 Ft / fő / éj
július 1. - július 31.: bruttó 2.400 Ft / fő / éj
augusztus 1. - augusztus 31.: bruttó 2.200 Ft
/ fő / éj
szeptembertől 1. - december 31.: bruttó
1.400 Ft / fő / éj
Sátorhely bérleti díja bruttó 960 Ft / fő / éj
Tornaterem bérleti díja táborosok részére
bruttó 1.500 Ft / alkalom
Táborozók étkezése
Napi háromszori étkezés: bruttó 3.370 Ft / fő
ebből reggeli: bruttó 810 Ft / fő
ebből ebéd: bruttó 1.320 Ft / fő
ebből vacsora: bruttó 1.240 Ft / fő
Közterület használati díj
Közterületen árusító mozgóárusok, árufélére
tekintet nélkül:
Alkalmi árusok: bruttó 5.000 Ft / nap
Rendszeres jelleggel történő árusításnál:
bruttó 15.000 Ft / hó
Közterületes árusító mozgó bolt, árufélére
tekintet nélkül
Alkalmi mozgó bolti árusítás: bruttó 10.000
Ft / nap
Rendszeres jelleggel történő mozgó bolti
árusítás: 40.000 Ft + Áfa / hó
Piaci árusítás, helyfoglalás
kirakodó árusok (vállalkozói igazolvány, társasági szerződés) 2.000 Ft + Áfa / 1 egység
gépjárműről történő árusítás
3,5 tonna összsúly felett 15.000 Ft + Áfa /
nap
3,5 tonna összsúly alatt 10.000 Ft + Áfa / nap
Helyi őstermelők, kistermelők: ingyenes
További részletek a www.tapiogyorgye.hu
oldalon
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Széchenyi Fotó Stúdió
Esküvő, családi fotózást vállalok
helyben vagy a stúdióban.
Telefon: 11 és 16 óra között
06 30-966-6056
www.szechenyifoto.hu

TA N K Ó -WA LT E R É S T Á RSA KEGYELETI KFT.
K ö z p onti iroda: 2700 C egléd, Rá kóc z i út 30- 32.
Te l : 0 6 -53/317-225, 06-20/9- 311- 711

T E M E T K E Z É S I S Z OLGÁ LTATÁ S
T E L J E S K Ö R Ű Ü GY I N TÉ ZÉ S S EL
Helyi k é p v i s e l ő n k :

TÓ T H Á R P Á D

2767 Tápiógyörg y e , G e s z t e ny e s o r u. 2 3 .
06- 2 0 / 3 7 5 - 9 0 - 2 3
Anya könyvi ügyintézé s , Öz v e g y i n y u g d í j ü g y i n t é z é s ,
Teme t ő g o n d n o k s á g

E L H UNYT SZÁ LL Í TÁ S I Ü GY E LE T
É J J E L-N A P PA L

Közélet, kultúra

16. OLDAL

Könyvtári élet

Sajnos a vírus által kialakult helyzet
a könyvtári élet mindennapjaira is hatással volt. Az eltervezett éves programból nagyon keveset tudtunk megvalósítani. A bezárás időszaka alatt az
otthon maradt gyerekek számára próbáltuk meseolvasással színesebbé
varázsolni a szürke hétköznapokat.
Szeptemberben
lehetőségünk
adódott két rendezvény megvalósítására. Az egyiken Schäffer Erzsébet pulitzer-díjas újságíró és író volt
a vendégünk. A különleges találkozások és életmesék mestere. Több
műve, hangoskönyve jelent meg. Az
1990-es évektől elejétől a Nők Lapja
munkatársa.
Könyvtárunkban Játsszunk szerelmet, gyermeket, családot című előadását hallgathattuk meg. A másfél
órás műsor alatt az érzelmek hullámvasútján utazhattunk, a sírástól a nevetésig. A találkozón a korlátozások
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ellenére is szép számban összegyűltünk. Lehetőségünk adódott az írónő
könyveit megvásárolni és dedikáltatni. A végén módunk nyílt a személyes
és kötetlen beszélgetésre. Hálánk
jeléül virággal és györgyei pálinkával
ajándékoztuk meg.
Másik műsort gyerekek számára szerveztük, így az Ákom Bákom
bábcsoportra esett a választásunk,
akiktől az Aranyszóló Pintyőkét nézhettük meg. Az előadáson az óvoda
középső és nagycsoportos gyermekei
vettek részt. A bábjáték során a gyerekek fantáziájukon keresztül egy teljes és szép világba kerülhettek. Öröm
volt nézni az önfeledett mosolyokat a
kis arcocskákon.
Reméljük jövőre még több programmal tudjuk gazdagítani a könyvtári
mindennapokat.
Földi Anita

A Polgármesteri Hivatal munkarendje

Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus járvány második hullámára tekintettel kérjük, hogy hivatali
ügyintézésük során az alábbi szabályokat betartani szíveskedjenek:
A hivatalban az ügyfelek részére a
védőmaszk viselése kötelező. Kérjük,
hogy az előírt védőtávolságot egymástól betartani szíveskedjenek.
Kérem, hogy elsősorban telefonon
és elektronikus úton tartsák a kapcsolatot a hivatalunkkal és csak a valóban
szükséges esetekben keressék fel a

hivatalt személyesen. Lehetőség szerint a hivatal felkeresése előtt telefonon, vagy elektronikus úton egyeztessenek hivatalunk ügyintézőjével.
Amennyiben a várakozás elkerülhetetlen, úgy azt ne zárt helyen - a Hivatal épületében -, hanem lehetőleg a
szabad levegőn tegyék!
Megjelenésükkor mellőzzék a kísérőket, akiknek jelenlétére nincs szükség ügyük intézésekor!
Elektronikus kapcsolattartási lehetőségek:

Faluújság

• ügyfélkapun keresztül
• a www.tapiogyorgye.hu honlapon
található email címeken és telefonszámokon
Telefonos elérhetőségek:
Szociális, lakcím, hagyatéki ügyek
Sebestyén
Gabriella
06-53-383001/105
Adóügyek Lovasné Kremniczky
Anikó 06-53-383-001/107
Pénzügy Kun Mercédesz
Pénztár Varró Józsefné 06-53-383001/110
Strandfürdő, tábor Nagyné Bíró Adrienn 06-53-383-001/110
Titkárság, Házasságkötések, Anyakönyvi igazgatás Petró Katalin 06-53383-001
Munkaügy – közfoglalkoztatás Batu
Andrea 06-53-383-001/111
Hirdetmények, földügyek, rendezvények bejelentése Gál Szilvia 06-53383-001/107
0-24 online közvilágítás hibabejelentő www.plh.hu 06-1-457-0575
Türelmüket, megértésüket köszönöm!
Turóczi István Zoltánné
jegyző
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