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MÁRCIUS

Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Tápiógyörgyeiek!
Tavaly decemberben azzal kezdtem
a cikkemet, hogy nehéz időszakot élünk
meg, és a korona vírus okozta megpróbáltatásoknak még nincs vége. Sajnos csak
ismételni tudom magamat.
A 2021. januári polgármesteri tájékoztató ülésen a képviselő-testület és a bizottságok tagjaival közösen megtárgyaltuk
a település költségvetését, melynek elkészítésénél az alábbiakat kellett figyelembe
vennünk: nincs költségvetési fedezet a
karbantartó állomány fizetésére, megtartására, nem vehettünk fel a Gondozási
Központba ellátottakat, felmondott a foglalkozás-egészségügyi orvosunk, a jogszabályi változások miatt bizonytalan az orvosi ellátás folytatása és finanszírozása, az
új egészségügyi törvény miatt emelkedett
a központi orvosi ügyeleti lakosságszám
arányos befizetésünk, emelkedtek az
élelmiszerek beszerzési árai, nem tudunk
támogatást adni a civil szervezeteknek,
és visszafizetési kötelezettség várható a
2020. évi központi költségvetési támogatásból amiatt, mert a jogszabályban meghatározottak következtében az étkeztetés,
valamint a bentlakásos ellátás tekintetében
nem érjük el. Ez azt jelenti, hogy a Községi
Gondozási Központban nincs annyi ellátott, amennyire a működési engedélyünk
szól, mivel a pandémia időszakában nem
vehettünk fel új lakókat. Nagyon fájdalmas
és nehéz évnek nézünk elébe, nincs fedezetünk egyelőre olyan fontos feladatokra,
mint a kátyúzás, a járdák felújítása, vagy
az intézmények felújítása. Unásig ismételem, de nagyon fontos sarokköve lett volna
a költségvetésünknek, ha megtarthattuk
volna az iparűzési adót és a gépjárműadó még nálunk lévő hányadát. Mindezt
„járványügyi védekezés” címszóval elvette tőlünk a Kormány és a nagy közösbe
tette, pedig helyben is szükség lett volna
ezekre az összegekre. Ha a tőlünk elvett
összegek valóban a munkájukat elvesztett
emberek és a tönkrement vállalkozások
megsegítését szolgálták volna és nem látványberuházásokra ment volna el nagyon
sok pénz, nem háborognék. Ígéret volt
részükről arra, hogy valahogyan kompenzálni fogják a kieső pénzt, mindezzel kapcsolatban engem még senki, semmilyen
formában nem keresett meg. Ellenben arról már kaptunk a Magyar Államkincstártól
értesítést, hogy 1.187.398 Ft-tal kevesebb
gépjárműadót utaltunk be, mint az „elvárt”.
Nos, amit nem fizetnek be felénk, azt nem
tudjuk elutalni, de ez „odafent” senkit nem
fog érdekelni.
2020. december 14-én perfelvételi tárgyalást tartott a Pesti Központi Kerületi
Bíróság a felperes Tápiómenti Települések
Csatorna- és Vízmű Társulatának kezdeményezésére, alperes Tápiógyörgye
Község Önkormányzata ellen. A tárgyaláson az Önkormányzat jogi képviselőjével

megjelentem, azonban felperes Kovács
Ferenc elnök, valamint a társulat jogi képviselője nem jött el a tárgyalásra. A bíróság
a pert megszüntette. Azonban fellebbezési határidőn belül kérelmet terjesztett elő
a felperes jogi képviselője a bíróság elé,
hogy hozzátartozója COVID gyanús volt,
emiatt nem tudott személyesen megjelenni. A bíróság a kérelemnek helyt adott, így
új tárgyalási napot tűzött ki, mely február
24-én volt. Továbbra is azt szeretném elérni, hogy a csatorna kamatokat, mely
összege 42 millió Ft, ne kelljen tovább fizetnünk.
2020. december 30-án Dr. Jancsó Zsanett helyettesítő háziorvos jelezet, hogy
nem tudja tovább vállalni az I. számú körzet
helyettesítését. Tárgyalásokat folytattam
több háziorvossal. A képviselő-testület egy
hónap próbaidőre Dr. Albunni Walid doktor
urat bízta meg a helyettesítéssel. Időközben jelentkezett egy doktornő, aki ide is
szeretne költözni Ceglédről. A doktornő
Finnországban dolgozott az elmúlt években háziorvosként. Amennyiben a képviselő-testület és a hatóságok is jóváhagyják, akkor Jancsó doktornő volt praxisában
fog dolgozni. A bizonytalan egészségügyi
törvények által okozott káosz az amúgy
is leromlott egészségügyi ellátó rendszert
még kiszolgáltatottabbá teszi. Továbbra is
bizonytalan, hogy mi lesz a központi orvosi
ügyeleti ellátással. Legkésőbb júniusig a
Tápió-vidék településeinek dönteniük kell
arról, hogyan tovább? Lehetőségünk van
akár a ceglédi, akár az abonyi ügyelethez
is kapcsolódni.
Beszámoltam a képviselő-testületnek
arról, hogy tárgyalásokat folytattam a MÁV
szakembereivel, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársaival.
Egyeztettünk arról a tervezetről, amely
alapján a vasútállomás területének átalakítása történne. A helyszíni egyeztetés során a projektvezetővel, a tervezővel és a
MÁV képviselőkkel az alábbi meggyezés
történt: több parkolóhelyre van szükség,
egymás mellé kerüljenek a kerékpár tárolók, figyeljenek a terület csapadékvíz elvezetésére, a terület közvilágítását a Szilvási
úttól az Ady Endre útig meg kell oldani, az
Önkormányzat hozzájárul a közvilágítás
kiépítéséhez, a teljes területet be kell kamerázni, és az önkormányzat vállalja külön szerződésben a terület karbantartását.
Az ÉMÁSZ véglegesítette a Zeneiskola napelem szerződését és az abonyi
székhelyű MT. Hardy Kft. beüzemelte a
napelem rendszert. A következő lépés,
hogy a jászberényi KLIK-től átírjuk az Önkormányzat nevére a villanyórákat, majd
az Önkormányzat havonta számlázza az
áramfogyasztást a KLIK-nek, a megtakarítást pedig megkapja z Ifjú Fúvósok Egyesülete.
Ha már a KLIK-nél tartunk! Előrehaladott tárgyalások és megegyezések vannak
arról, hogy szeptembertől önálló iskolaként

a tápiógyörgyei általános iskola visszakerül a nagykátai térséghez. Többet egyelőre
nem mondhatok, de úgy gondolom, hogy
az eddigi fejlemények bíztatóak.
Azt a régi leromlott állapotú épületet,
mely a Tornaterem-Gondozási KözpontPolgármesteri Hivatal között volt, lebontottuk. Szerkezetileg is egy eléggé rossz állapotú épület volt, de ahhoz, hogy az ÖTE
új „otthonát” használatba vehesse, előírta
az építéshatóság ennek az épületnek a
lebontását.
A csapadékos idő beállta miatt korlátozni kényszerültünk a lakossági zöldhulladék
és építési törmelék beszállítását a Temető
úti telepünkre. Amint szárazabb, melegebb
idő lesz, újra kinyitja kapuit, amiről értesíteni fogom Önöket!
A STRABAG befejezte a Tápió-híd felújítását. A Kodály Zoltán úton keletkezett
sárfelhordás, szennyeződés takarítását,
kátyúzást kifizette számunkra a STRABAG. A tervezett munkáknak egy részét
sikerült csak eddig elvégeznünk. Megjegyzem, mivel nemzetstratégiailag kiemelt
beruházásról volt szó, ezért nem sok beleszólásunk volt a Tápió-híd felújításának folyamataiba. A lakossági felháborodás nem
csak az Önkormányzatnak szólt, hanem a
Kodály Zoltán utcában lakásfelújítást végző vállalkozónak is. Tetézte a bajt az utcában történt csőtörés miatti útbeszakadás.
Lakossági elvárás lenne a száraz, járható
út, azonban sem az évszaknak megfelelő
viszonyok, sem a nagy mennyiségű csapadék nem tette azt lehetővé, hogy „sétálóutca” minőségű, tisztaságú legyen az
útburkolat. A következő hetekben igyekszünk megoldani a problémát.
Közel 18 hónapos problémát kezdett
megoldani a TRV Zrt. A Dózsa György
úton három ivóvíz-hálózati csőtörés után
elkezdték a terület talajvízszintjének csökkentését, hogy hozzá férjenek a csatorna
csövezetéhez. A kamerás vizsgálat során
megállapítást nyert, hogy beiszapolódott
a csővezeték, így annak teljes feltárása indokolt. Személyesen tekintette meg
még tavaly december elején a problémát
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elnöke, Dorner Gábor úr, aki egyben
Nagykáta polgármestere, valamint a társulat jogi képviselője. Kezdeményezte a
STRABAG, a TRV, a társulás és a társulat
a közút közös területszemlét, és helyreállítási jegyzőkönyv készítését.
A képviselő-testület, hosszas mérlegelés után, egy év próbaidővel működési
feladatokkal javasolta ellátni a GAMESZ
Nonprofit Kft.-t. A GAMESZ ügyvezetőjének Nagyné Bíró Adriennt nevezte ki.
Tervezett tevékenységek: strand-tábor
üzemeltetés, építőipari kivitelezés, mezőgazdasági tevékenység és annak bővítése, önkormányzati intézmények üzemeltetése, karbantartása, temető üzemeltetés,
utak, hidak üzemeltetése, felújítása, közterület karbantartás, közmunka program-
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ban résztvevők munkaszervezése, önkormányzati gépjárművek üzemeltetése
Arról az örömhírről szeretnék beszámolni, hogy a Pest Megyei Polgárőr Szövetség rendezte a tápiógyörgyei polgárőr
autóval kapcsolatban felmerült problémákat. A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat kifizeti a gépjármű
forgalomba állítási költségeit. A gépjármű az Önkormányzat tulajdonába kerül,
majd testületi határozattal kaphatja meg
az újonnan létre jövő Polgárőr Egyesület.
2021. Február 14-én vasárnap délelőtt
régi és leendő polgárőrökkel személyes
egyeztetést folytattam és úgy láttam, elkötelezett mindenki az iránt, hogy újra
működőképes egyesület jöjjön létre. Az
egyesület vezetését Kresz Dániel (Katona
József úti lakos) vállalta. A következő hetekben az új egyesület bejegyzését követően megkezdődik az új belépő polgárőrök
oktatása. Külön köszönetemet fejezem ki
a gépjármű ügyeinek rendezése, valamint
az újjá alakuló egyesület ügyeinek rendezésben Dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke felé. Az új
egyesület tagjainak fő feladata, hogy információval szolgáljanak a rendőrség felé
a kijárási korlátozást megszegőkről, az
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„autóversenyzők” kilétéről, valamint figyeljenek a vasútállomás, játszótér, és a régi
artézi kút környékén randalírozókra.
Az elmúlt hetekben több családon belüli
probléma miatt kellett intézkednünk. Nem
az érdekel bennünket, hogy a szülőknek
miféle vitája van egymással, hanem a
gyermek bántalmazások, éheztetések,
ellátatlanságok, fűtetlen lakások és iskolai-óvodai viselkedési problémák, a gyermekek jogainak érvényesülése, az olyan
esetek megoldása, amelyek tűrnek halasztást és azonnali intézkedést kívánnak.
Fehér Henrietta képviselőasszony azzal az információval és üzenettel keresett
meg, hogy harmadik alkalommal is adjuk
be a bölcsőde felújítás-építés pályázatunkat, mert „politikai” támogatást kapunk,
így a pályázat zöld utat kaphat. Újból benyújtottuk a piaci körülmények javítására
szolgáló pályázatunkat is, Tóthné Vágó
Helga pénzügyi bizottsági tag segítségével. Közösen készülünk vele arra is, hogy
a Tabán út felújítására és az egészségház
felújítására benyújtott támogatási kérelmünk is pozitív elbírálásban részesüljön.
Ismerős helyzet várható a tavalyi évről
idén tavaszra is, a kijárási korlátozások
részleges feloldását várhatjuk csak. Fur-
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csa, de talán részben már megszokott
tavasznak nézünk hát elébe. Nagyobb
rendezvényeink közül a Majális már biztosan elmarad. Mindennek ellenére reménykedjünk, hogy a tavasz elhozza
az újjászületést. Ehhez azonban az is
szükséges, hogy minél többen megkapják a koronavírus elleni vakcinát. Kérem
Önöket, hogy regisztráljanak, mert így
nagyon sokáig el fog még húzódni ez az
állapot. Tudom, hogy a médiában nyilatkozó virológusok és orvosok véleményeit
hallgatva elbizonytalanodik az ember 1-2
vakcinát illetően. Azonban ha nem regisztrálnak, teljesen mindegy, hány évesek és
van-e krónikus betegségük, a „sor végén”
maradnak. Akkor is dönthetnek arról, hogy
elfogadják-e a felkínált vakcinát, amikor az
oltási lehetőségről értesítik Önöket! A regisztráció legegyszerűbb és leggyorsabb
módja az online feliratkozás, melyet az
alábbi linken tudnak megtenni:
https://vakcinainfo.gov.hu/regisztraciooltasra
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel:

Varró István polgármester

A Képviselő-testület 2020 évi működéséről

Tisztelt Olvasó!
A Tápiógyörgyei Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020 évi működéséről az alábbi összefoglalót adom
Önöknek.
A 2018-2019 évi választásokat követően úgy tűnt egy normál évnek nézünk elébe. A 2019 év végén és a 2020 év elején
hatályba lépő jogszabályok következtében sok-sok változás történt. Ez nem újdonság, hiszen minden év így végződik,
és így kezdődik.
2020. január 20. napján a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság ülésével a Testület
megkezdte munkáját. A következő nap
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
ülésezett, ahol a 2020. évi munkatervet
fogadták el. Döntöttek arról, hogy a szociálisan rászoruló gyermekeknek tábort
szerveznek. Ugyanezen a napon ült ös�sze a Kulturális, Sport és Integrációs Bizottság. A fő napirend a 2020 évi önkormányzati rendezvények megbeszélése,
egyeztetése. A Képviselő-testület első
ülésére 2020. január 27. napján került
sor, ahol a 2020. évi költségvetést fogadták el.
2020. február 03. napján rendkívüli
ülést tartott a Testület, ahol döntöttek a
Faluújság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról és a Szerkesztő Bizottság tagjairól. Így 2020-23
között a tagok:
főszerkesztő: Németh Csaba
szerkesztő bizottsági tagok: Gál Szilvia, Gálné Dömők Gyöngyi, Füle Zsuzsanna, Móricz József
2020. február 24. napján még sor került

egy rendes ülésre, ahol a szociális ellátások térítési díja –elsősorban a Községi
Gondozási Központ – került meghatározásra.
2020. március 14. napjától rendkívüli
helyzet került elrendelésre az egész országban a COVID-19 miatt.
2020. március 16. napján még egy
rendkívüli ülés volt, melyen személyi változások történtek a bizottságok vezető
tisztségében. A Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság elnöke Molnárné Szabó Szilvia
lett, a Kulturális Sport és Integrációs Bizottság elnöke pedig Kissné Varró Erika.
2020. május 29. napján feloldásra került a rendkívüli helyzet. Ezt követően
tudta a Testület elfogadni a 2019. évi zárszámadási rendeletet.
2020. július 01. napján tartott rendkívüli
ülésen kinevezésre került - hosszú-hos�szú időszak, eredménytelen pályáztatása
után - a település új védőnője Baranyi
Boglárka.
2020. július 27. napján soros ülésen az
intézmények munkáiról hangzottak el beszámolók – Községi Gondozási Központ,
Kastélykert Egységes Óvoda és Mini Bölcsőde, GAMESZ Nonprofit Kft. -.
2020. augusztus 28. napján az Önkormányzat csatlakozott a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz.
2020. szeptember 14 napján kerül sor
a 10. ülésre, melynek keretében az I. félévi gazdálkodást értékelték. Beszámoló
hangzott el a Polgármesteri Hivatal 2019.
évi munkájáról. Továbbra is csatlakozott
az Önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.

A 11. ülésen 2020. október 19. napján
került elfogadásra a település Helyi Esélyegyenlőségi Programja, mely minden pályázatnak az egyik sarkalatos pontja.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet alapján
a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
46.§ (4) bekezdését, amely az alábbiak
szerint rendelkezik:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének,…
feladat- és hatáskörét a polgármester…
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
Ettől az időponttól ismét nem ülésezhet
a Képviselő-testület, de a Polgármester
kikérheti a képviselők, bizottsági tagok
véleményét döntései előtt, melyről a soron következő Testületi ülésen tájékoztatást kell adnia.
2020-ban a Képviselő-testület 67 határozatot és 10 rendeletet alkotott. A Polgármester 29 határozatot hozott a pandémia
időszakában.
Az önkormányzati rendeletek és
jegyzőkönyvek megtekinthető a www.
tapiogyorgye.hu és a www.njt.hu önkormányzati rendeletek felületen.
Tápiógyörgye, 2021. február 23.
Turóczi István Zoltánné
jegyző

Közélet
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Elektronikus ügyintézés
Tisztelt Olvasó!
Az Országgyűlés a 2015. december 15-i
ülésnapján fogadta el az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvényt (a továbbiakban: E-ügyintézési
tv.) és a végrehajtására kiadott 451/2016.
(XII.19.) Korm. rendelet alapján fokozatosan bevezetésre került a közigazgatásban
az elektronikus ügyintézés.
A 2020. évi pandémia időszakában ez
még inkább felgyorsult. Ezért szeretnék ebben az évben minden újságban tájékoztató
jelleggel olyan on-line felületeket bemutatni, amivel egyszerűbb és gördülékenyebb
lehet bárkinek az ügyintézése.
A legfontosabb, hogy legyen ÜGYFÉLKAPU-ja. Ahhoz, hogy az ügyfél használni tudja az Ügyfélkaput, létre kell hoznia
személyes ügyfélkapus azonosítóját. Ezt
bármely természetes személy megteheti. A
személyes ügyfélkapus azonosító létrehozása egy regisztrációs eljárás, amelyet az
ügyfél kezdeményezhet személyesen bármelyik regisztrációs szervnél (okmányirodában, kormányablakban, a NAV központi
ügyfélszolgálatain, külképviseleteken) vagy
elektronikusan, 2016. január 1-jét követően
kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában az ugyfelkapu.gov.hu/

regisztracio/regEszemelyi felületen.
1./Amennyiben ezzel rendelkezik, akkor az alábbi ügyeket tudja intézni a www.
magyarorszag.hu oldalon:
Család
Oktatás, kutatás
Egészségügy
Pénzügy
Nyugdíj, juttatás, segély
Élet Magyarországon
Utazás külföldre
Vállalkozás
Tulajdon
Okmányok
személyazonosító igazolvány
lakcímigazolvány
útlevél
gépjárművel kapcsolatos okmányok
erkölcsi bizonyítvány
TAJ kártya
Adóigazolvány
Őstermelői igazolvány
Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa
Diákigazolvány
Közigazgatás, jog
Mezőgazdaság, környezetvédelem
Választás
Közüzemi szolgáltatók
2./ Az ÜGYFÉLKAPU-val be tud lépni a

Emlékezés

dagógusokat gyakorlati tanácsokkal látta el,
rendszeresen és aktívan segítette munkájukat. Napjainkban is szeretettel idézzük fel
azokat a dalokat, verseket, játékokat, amit
Tőle tanultunk.
Személyisége, a gyermekek-, a szakma
iránti tisztelete, elhivatottsága, mindan�nyiunk számára példaértékű volt. A Művelődési Minisztérium 1989-ben Eredményes
Munkájáért dicséretben részesítette. 2006ban a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere Pedagógiai Szolgálati Emlékérmet
adományozott Neki.
Nyugdíjba vonulását követően is rendszeresen látogatta az óvodát a rendezvényeinkre szeretettel elfogadta a meghívást
(karácsonyi ünnepség, évzáró-ballagás
stb….)
A reggeli bevásárlás piaclátogatás alkalmával, ha volt néhány perce megállt az óvoda ablakának és biztató, kedves szavakkal
dicsérte munkánkat. Majd, amikor már ezt
nem tudta megtenni mi látogattuk meg Őt,
vígaszt próbáltunk nyújtani a betegség által küzdelmessé vált napjaiban. Férje és
gyermekei a hosszú évek alatt, a gyógyulás
reményében, sok mindenről lemondva segítették, támogatták, erőt adtak Neki.
Az orvostudomány legkorszerűbb gyógymódjait felkutatva próbáltak mindent megtenni érte, hogy a betegség elleni harca
minél elviselhetőbb legyen, életminősége
javuljon.
Kedves Erzsike néni! Az évfordulódhoz
közeledve szeretettel gondolunk Rád, köszönjük, hogy kollégáid lehettünk, a Kedves
személyiségedet, az együtt megélt emlékeket, melyet szívünkben örökre megőrzünk!

Halálának első évfordulójához közeledve szeretettel emlékezünk Fehér Jánosné
Dömők Erzsébetre (1949-2020.), óvodánk
egykori kitűnő óvodapedagógusára.
Az óvodában töltött 40 év alatt szülők sokasága bízta rá óvodás gyermekét, hiszen
tudták, hogy szeretettel, türelemmel nevelioktatja őket.
Kiváló szakmai, módszertani ismereteket
alkalmazva látta el mindennapi munkáját,
igénye volt az új ismeretek elsajátítására,
alkalmazására. Szakmai tudását leginkább
anyanyelvi és beszédfejlesztéssel kapcsolatos témákban gyarapította, magatartási és
tanulási zavarok javítását mozgásfejlesztéssel segítette.
Az intézménybe érkező, pályakezdő pe-

Lesták Péter Jánosné
intézményvezető
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https://www.e-epites.hu/e-kozmu oldalra. Itt
meg tudja nézni pl.
Közműtérkép – bármely településre,
pontos címre, helyrajzi számra az egész
országban -.
HÁLÓZATOK
hírközlés,
szénhidrogén
távhő
villamosenergia
vízellátás
vízelvezetés
ALAPTÉRKÉPEK
földrészletek
helyrajziszám felirat
épületek
Ennek akkor veheti hasznát, ha értékesíteni kívánja az ingatlanát, vagy vásárolni
kíván ingatlant.
3./ A pandémia időszakában fontos, hogy
lássa a saját vizsgálati lapjait, gyógyszereit.
Ezt a https://www.eeszt.gov.hu/ oldalon teheti meg.
Erre a felületre is az ÜGYFÉLKAPU-val
léphet be, utána pedig a TAJ számával nézheti meg pl. betegdokumentumok – labor
eredmények, vagy az eReceptek fülön a kiváltott és a még ki nem váltott gyógyszereit.
Tápiógyörgye, 2021. február 23.
Turóczi István Zoltánné
jegyző

Hulladéklerakó
2021. március 3-án szerdán nyit újra a
zöldhulladék- és sittlerakó telep. A telephelyen a helyi lakosság és helyi intézmények
számára TÉRÍTÉSMENTESEN biztosítjuk
a nem veszélyes hulladékok átvételét!
Átvehető nem veszélyes hulladékok
megnevezése: beton, tégla, cserép és
kerámia frakció vagy azok keveréke, föld
és kövek, kevert építési- bontási hulladék,
biológiailag lebomló hulladék, talaj és kövek. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy
továbbra sem veszünk át veszélyes hulladékot (pl. hullámpala, hungarocell, villanyszerelési vezetékek, festékes doboz stb.)
és háztartási hulladékot (pl. műanyagot,
üveget) sem!
A telephely sorompóval zárt, megközelítése aszfaltos, majd murvás bekötőúton
lehetséges. A beszállított hulladékot nyilvántartásba veszük, felírjuk a gépjármű
rendszámát. A beszállítónak lakcímkártyával kell igazolnia, hogy helybéli lakos. A
hulladék átvételét az önkormányzat dolgozója végzi. A telep nyitvatartási ideje: március 1 – november 15-ig minden szerdán
és szombaton (kivéve, ha ezek ünnepnapok) 8:00 – 16:00 óráig.
Mi történik a lerakott hulladékkal? A lakosság által összegyűjtött zöld – és építési/bontási hulladékokat üzemzáráskor a
DTKH Nonprofit Kft külön bérezés ellenében (melyet az önkormányzat fizet meg)
elszállítja.
Önkormányzatunk célja a későbbiek során is az, hogy ösztönözze a lakosságot a
környezettudatos magatartásra, és hogy
megakadályozza az illegális hulladékok lerakását, hulladékok égetését.
Nagyné Bíró Adrienn

Közélet
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Interjú Fehér Henrietta képviselővel

A Faluújság 2021. márciusi lapszámától kezdve indítjuk
régi-új rovatunkat, amelyben
minden megjelenés alkalmával
egy-egy önkormányzati képviselővel készítünk interjút. A
kérdések egyrészt a képviselők személyre szóló tevékenységét, eddig elért eredményeit
érintik, másrészt az éppen aktuális önkormányzati ügyekre térnek ki. Mivel a képviselőket az
ÁBC sorrendjének megfelelően
tervezzük megszólítani, jelen
lapszámunkban Fehér Henrietta képviselővel készítettük el
interjúnkat.
Milyen motivációs tényezők alapján jelöltette magát
képviselőnek? Milyen elvi és
gyakorlati célokat tűzött ki
önmaga számára?
Először is szeretném megköszöni Tápiógyörgye lakosainak,
hogy szavazatukkal támogattak, így megadatott az, hogy
képviselhessem a települést, s
annak minden lakóját. Gyerekkorom óta Tápiógyörgyén élek,
tősgyökeres györgyei vagyok,
így a település sorsát szívügyemnek tekintem. Főképp az
motivált, hogy olyan sok kihívás
és olyan sok lehetőség van,
amit lehet másképp, lehet jobban csinálni. Nagyon jó érzés,
hogy az embernek lehetősége
van tenni a köz érdekében, így
továbbra is úgy gondolom, hogy
igen, megéri energiát fektetni a
képviselői munkába, hogy egy
kicsit jobb legyen. Fő célom
volt, és továbbra is az, hogy az
évek alatt kialakított kapcsolati
tőkémmel segíthessem a falu
fejlődését.
Milyen területen szerette
volna elsősorban a tudását
kamatoztatni? Hogyan indult
e tekintetben képviselői pályája?
Végzettségem szerint gaz-

dasági és vidékfejlesztési agrármérnök vagyok, 10 éves
szakmai tapasztalatom van a
település- és gazdaságfejlesztésben, így mindenképpen ezen
a vonalon szeretnék képviselői
munkám során tevékenykedni,
úgymond „hazai pályán”.
A képviselőtestülettől még
az alakuló ülésen felhatalmazást kaptam, hogy térségünk
országgyűlési
képviselőjével
folytassak közös munkát és
egyeztetéseket a települési
fejlesztések tekintetében. Sajnos azonban az önkormányzat
nincs szerencsés helyzetben,
jelenleg ugyanis nincs aktív
pályázatírója, nincs együttműködése pályázatíró cégekkel,
mely jelentősen megnehezíti a
munkát. Ebben a jövőben változtatni kell.
Milyen rálátása van jelenlegi helyzetében az önkormányzat pénzügyeire? Milyennek
látja az önkormányzat anyagi
helyzetét a koronavírus járvány okozta helyzetben?
A COVID-19 nem csak helyi
szinten, de a globális gazdaságban is még soha nem tapasztalt
nehézségeket okozott. Ez a válság nem hasonlítható korábbi
kritikus időszakokhoz, hatásait
tekintve sokkal intenzívebb lehet, mint a 2008-2009-es globális pénzügyi válság volt. Az
elmúlt évek szinte folyamatos
gazdasági növekedése után a
világ országai 2020-ban várhatóan recessziót fognak megélni.
Magyarország kormánya a
költségvetés alapvető átrendezéséről döntött, létrehozták
a járvány elleni védekezés
alapját, és létrejön a gazdaságvédelmet, a gazdaság újraindítását szolgáló alap. Az
eredményes
védekezéshez
szükséges források biztosítása
érdekében a jelentős átcsoportosításokat hajtottak végre, és
közös teherviselésre köteleztek
másokat is, többek között az
önkormányzatokat. Elvonásra
került a gépjárműadó önkormányzatoknak járó része, illetve
2021-ben az iparűzési adó mértékét is felére csökkentik a kisés középvállalatok számára.
Mindezen intézkedések azonban az önkormányzatokat nehezen helyzetbe hozzák, a költségvetés számára ez jelentős
vesztességet jelent. Zajlanak az
egyeztetések az önkormányzatok pénzügyi segítségnyújtásával kapcsolatban, remélem a
legjobbakat.

Az önkormányzat tervezett
beruházásainak egyik kiemelkedő pontja lenne a bölcsődeépítés. Hogy áll ennek a
projektnek a pályázati ügye?
Január közepén megjelent
egy újabb pályázati felhívás,
mely lehetőséget biztosít Pest
megye önkormányzatai számára, hogy továbbfejlesszék
a bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott
szolgáltatások minőségét. Erre
önkormányzatunk is benyújtotta támogatási kérelmét február
végén. Nagy örömömre szolgál,
hogy Polgármester Úrral együttműködésben én is részt vehettem a pályázat benyújtásában.
Várható még egy hiánypótlás,
mely lehetőséget ad azon dokumentumok pótlására, melyeket határidőre nem, vagy nem
megfelelően tudtunk benyújtani.
Remélem, hogy a végleges pályázati dokumentáció tökéletes
lesz, és Györgyén a 3 éven aluli
gyerekek egy szép, részben
új, részben felújított épületben
kaphatják meg a napközbeni
bölcsődei ellátást. A projekt a
foglalkoztatásra is jótékony hatást gyakorolna helyi szinten,
továbbá nagymértékben segítené a kisgyermekes szülők
munkaerő-piacra történő vis�szatérését.
Úgy tudom, hogy a pályázatírásban szerzett szakmai
tapasztalatait a helyi civil
szervezetek megsegítésében
igyekszik kamatoztatni. Milyen eredményeket ért el ez
ügyben?
Így van. Az elmúlt 2-3 éveben
a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért
Egyesület részéről Bálint Attilával, illetve a Tápiógyörgyei
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete
részéről Sinka Gáborral sikeres
együttműködéseket tudhatunk
a hátunk mögött. A TIFE két
pályázatát is támogatták, ez
összesen közel 5 millió forintot
jelent az egyesületnek. Ennek
köszönhetően új hangszerekkel
bővült állományuk, illetve új bútorokat és informatikai eszközöket szereztek be a felújított zeneiskolába. Az ÖTE több, mint
8 millió forint támogatás nyert
2019-ben egy aggregátor és
egy rendezvénysátor beszerzésére, valamint rendezvényszervezésre. Ez utóbbit sajnos
a koronavírus járvány miatt nem
tudtuk megvalósítani. Bízom
benne, hogy együttműködésünk a jövőben is töretlen lesz
és köszönöm Nekik az eddigi

közös munkát.
A mindennapos képviselői
tevékenysége mellett a szociális és környezetvédelemmel
kapcsolatos tevékenységekben is jeleskedett. Milyen kezdeményezésekben vett részt
e területen?
2019 márciusában immár
8. alkalommal került megszervezésre Magyarország legnagyobb szemétszedési akciója
a „TeSzedd!” mozgalom. Fontosnak tartottam, hogy ehhez
Tápiógyörgye is csatlakozzon,
így sokadmagammal települési szinten megszerveztük ezt a
programot. A környezetért tenni
akaró önkéntesek között szerepeltette magát a lakosság, a
helyi katolikus egyház és több
civil szervezet is. Körülbelül 40
fő összefogásával takarítottuk
meg Tápiógyörgye utcáinak
jelentős részét. Ezúton is szeretnék ezért Nekik köszönetet
mondani. Sajnos a tavalyi évben a pandémia miatt ez a program nem került megrendezésre.
Ehelyett a legfontosabb volt a
lakosság védelmére összpontosítani, így Józsa Péter képviselő-társammal tavaly áprilisban
és májusban, 3 alkalommal
szerveztünk ingyenes maszkosztást.
Fontosnak tartom, hogy a
helyben lakó, szociálisan rászorult személyek – főképp Karácsony környékén – segítséget
kapjanak. Ezért támogatom
minden évben, és buzdítok mindenkit, hogy támogassa a Don
Bosco Gyermekvédelmi Egyesület karácsonyi adománygyűjtési akcióját, hiszen dicséretes
és elismerésre méltó az összefogásuk.
Mit tart eddigi képviselői
pályája legnagyobb eredményének? Van-e valamiben
hiányérzete? Milyen célokat
szeretne a közeljövőben megvalósítani?
Legnagyobb eredményemnek azt a több, mint 13 millió
forintnyi elnyert támogatást tartom, melyhez a helyi civileket
hozzá tudtam segíteni. Remélem, hogy ez az összeg az 5
éves ciklus végére gyarapodni
fog. További célom tehát, hogy
az elkövetkezendő években is
segítsem működésüket, a település működését és fejlődését.
Köszönöm a válaszokat.
Az interjút készítette:
Németh Csaba
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Közélet, kultúra
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Tápiógyörgyén megemlékezés és köszönet a kultúráért
„Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül!”
/ KODÁLY ZOLTÁN /
A Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy
a kézirat tanulsága szerint Kölcsei Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be a HIMNUSZT. A magyarok imádságát! Az eddigi
évfordulókkal kapcsolatos megemlékezések
alkalmat adtak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainkra.
Felkutassuk, felmutassuk és továbbadjuk a
múltunkat idéző tárgyi, szellemi értékeinket.
Nagyon közel esik a Magyar Kultúra napjához Ady Endre halálának évfordulója. Százkét éve január 27-én halt meg a költő, ezért
választottam ezt az Ady idézetet erre az alkalomra .
„ Adjon Isten ifjúságot,
Szabadságot, boldogságot,
Egészséget, pénzt és hitet,
Szerelmet, hírt mindenkinek.”
/Ady Endre /
Magyar Kultúra napjára eddig országszerte ünnepségeket, megemlékezéseket
rendeztek, kiállítások, könyvbemutatók keretében terjesztve az újabb kulturális értékeket
is . Valamint a hagyományt tiszteletben tartva
énekes, zenés, táncos műsorok előadásával
! Sajnos a mai napig fennálló egészségügyi
körülmények miatt ezek a példaértékű rendezvények, amelyek eddig utat mutattak
a jövőre vonatkozóan a benne résztvevő
fiataloknak elmaradtak. A Magyar Kultúra
napjának köszöntése, megünneplése nálunk is elmaradt, amit előzőleg a Faluház
könyvtárában szoktunk megtartani. Sajnos
elmarad FALUNK születésnapi ünneplése
is, az országosan kiadott rendelkezések miatt. A könyv viszont elkészült Tápiógyörgye
800 éves emlékezete címmel. Milyen szép
lett volna, maradandó élményt hagyva a sokrétű program és a könyvbemutató. Könyvbemutató úgy, mint a Tápiógyörgye Község
a millennium évében című könyvnek volt
2000-ben. Ebben a község múltjának feldolgozása, történelmi, történeti kronológiájának
összegzése 1220-tól 2000-ig gondos, alázatos munkával megtörtént. Lehetőséget adva
minden Tápiógyörgyeinek és határon innen
és határon túlinak is községünk múltjának
megismerésére. A szerzők Bihari József,
Józsa László, Nagy Zoltán méltó módon elismerik azon személyek munkásságát, akik
dokumentumaikkal, helytörténeti írásaikkal
járultak a könyv tartalmához .Hálásan gondolunk itt volt tanárainkra Faragó Béla és Kállai
Vilmos írásos dokumentumaira.
„A hagyomány nem a hamu őrzése,
Hanem a láng továbbadása.”
/Jean Jaurés /
Majd 20 év elteltével készült el községünk születésnapjára, jubileumi évfordulóra
a Tápiógyörgye 800 éves emlékezete című
könyv, amely teljes részletes helytörténelmi
visszatekintéssel bír 1220‒2020-ig. Benne
a község történeti kronológiája is. Örök emléket hagy a múltról a jövőnek, benne településünk értéktár gyűjteménye képileg is

megörökítve a 72 helyi érték, amelyre büszkék vagyunk mi györgyeiek. Úgy, mint a két
szerzőre Németh Csaba helytörténészre, aki
már nem első alkalommal adja tovább a múlt
eseményeit megjelent könyveiben. Nagy Zoltán nyugalmazott iskolaigazgatóra, helykutatóra, aki könyvhöz járult munkáján túl számos
tápiógyörgyei kiadvány szerzője. Nem utolsó
sorban segítőjükre, falunk szülöttjére Bihari
József Pest Megyei Múzeumok nyugalmazott igazgatójára, aki valóban több évtizedes
munkájával járult a tápiógyörgyei kulturális
élet jobbá tételéhez.
A könyv tartalmát gazdagítva ezred évi
gondolatok és dokumentumok a község
helytörténeti kutatásairól szóló munkájával
nagyban segítette a könyv létrejöttét. Ezúton
is kívánunk neki jó egészséget! Visszatekintve a szerzők munkásságára azt hiszem a
„láng” tovább van adva. Tovább sikeres életet
kívánunk, jó egészségben, hogy tovább tudjanak adni a györgyei kulturális élethez.
„Egy nép a kultúrája és hite nélkül megszűnik létezni.”
/Laurel KAYE Hamilton/
Vágány Józsi falunk szülöttje, aki az utóbbi
években egyre több időt tölt kedves feleségével Tápiógyörgyén. Verseiben kifogyhatatlan,
szép gondolataival ajándékoz meg bennünket. Minden versét a haza, a falu, a család a
természet szeretetéből fakadó őszinte érzések hatják át. Nagy rajongód vagyok, a közétet minden versed ismerem, de most nem
véletlen hogy e vers befejező gondolatait
választottam. Mi, falusi gyerekek ezt kaptuk
útravalónak, és talán életünk során próbáltuk
is tovább adni!
„Nem írtam én bakancs listát, sőt álmokat
sem kergettem, egyet viszont megtanultam:
tudj küzdeni az életben!”
/Nekem nincsen bakancs listám c. vers/
Te valóban tudsz küzdeni az életben! A múlt
évben pályáztál az Országos Mécs László

Irodalmi Társaság „Magyar vagyok, magyarnak születtem„ című verspályázatra. Örömmel értesültél és mi is, hogy a pályázatra
benyújtott öt versedből három vers bejutott. A
Magyar hősök Emlékünnepére, Ez a hazám
és a Honvágy című versed. Mint ahogy közétetted ezt az örömhírt, az elismerést, ehhez
szeretettel gratulálunk és elismerni tudjuk ezt
a lehetőséget, hogy egy kötetben lesznek
olvashatók a verseid, számunkra már ismert
költők Áprily Lajos, Juhász Gyula és Radnóti
Miklós verseivel. Ez valóban nagy megtiszteltetés. Kívánunk Neked további sikereket
és hozzá jó egészséget!
Cselei Gáborné Marika is több éve megajándékoz bennünket gyönyörű verseivel.
Mind ezt teszi végtelen szerényen és alázattal. Verseit átszövi az igazi keresztény hitből
fakadó őszinte érzelem! Adjon a jó ISTEN a
jövőben is jó egészséget Marikának. Várjuk
a további szép lélekmelengető gondolatokat.
„Szárnyal a szív, az érzelem, új utakat nyitnak a terek, és amikor senkise látja, imára
kulcsolódnak a kezek.” /AJÁNDÉK 2020 KARÁCSONYÁRA /
Tápiógyörgye kultúráját gazdagítják a
művészettel foglalkozók is. Rékasiné Jutka
festőművész, Szabóné Kun Éva grafikus,
aki elsősorban menedzselés híján még nem
tudta megmutatni valós tehetségét. Jelenleg
pici gyermekei foglalják le ideje nagy részét,
de reméljük kap még lehetőséget, hogy a jövőben bizonyítson.
Jutkát középiskolás korunk óta ismerem,
évfolyam és sporttársak voltunk. Így 54 év
elteltével is azt az őszinte, lelkes szenvedélyt
tapasztalom az életét, a munkáját, az emberi
kapcsolatait látva, mint diákkorunkban volt.
Ez a szellem hatja át művészeti tevékenységét is. Az emberek, a természet iránti szeretete, benne kimagasló a gyermekek iránt érzet szeretet. Ismerve csodálatos munkáit,
mind ezek felismerhetőek alkotásaiban.
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A gyermek, a család téma nagy kedvencei,
ezért van amikor minden nap láthatunk egy
ilyen témájú új alkotást. Már több alkalommal
rendezett kiállításai Tápiógyörgyén, színfoltjai voltak egy-egy községi ünnepnek! Legutóbb csodálattal olvastam, hogyan ösztönzi
a gyerekeket, hogy ebben a lehetetlen helyzetben is tevékenykedjenek.
Köszönet jár Jutkának a licitálásra felajánlott képekért, melyek bevételét támogatásra
fordították. Köszönet ezért Jutka, további
életedhez, terveidhez, munkádhoz jó egészséget kívánva!
„A zene nem a magányosok kedvtelése,
hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkincsé tenni. Kapja
meg belőle részét minden magyar gyermek.”
/Kodály Zoltán /
Tápiógyörgye nevelés történetében egy új
korszak kezdődött a zeneoktatás gondolatával, lehetőségének felvetésével a hatvanas
évek végén. Az első lehetőség elfogadásával az Abonyi Zene Iskola kihelyezett tagozataként elindult a zeneoktatás 1970-ben.
Ezt követően több fázison át valósult meg
az önállóvá válás 1974-ben. Mátyás Ferenc
és felesége, Éva szakmai elhivatottságának
köszönhető az eredmény, a munka gyümölcse, hogy a 80-as évek elején már országos
zenei rendezvények és versenyek állandó
sikeres résztvevői voltak a györgyei zeneiskola diákjai. Megyei zenei találkozók színhelye volt községünk.
Az iskola fúvósszenekara egyre több elismerést aratott megyén kívül is. Igényes
zenei kultúráról tanúskodtak az elért eredmények. 1991. szeptember 1-jétől működik
teljesen önállóan zeneiskolánk. Ebben az
időszakban költözött el a Mátyás házaspár,
de szerencsére, mint az azt követő évek is
igazolták, hogy újra egy kiváló szakmai tudá-

sú házaspár vette át a zeneoktatás irányítását, az oktatást. Toperczel Tibor és felesége
Erdélyi Szilvia. Tápiógyörgyére zeneoktatást
végző ideutazó tanárok közül kiemelkedő
szakmai munkát végzett 1976-tól folyamatosan nyugdíjazásáig Szótér Béla tanár úr.
Mindenki ismerte Györgyén, a legnagyobb
tisztelettel és köszönettel adózunk emlékére. Ugyan így mindenkor tisztelettel, elismeréssel, köszönettel gondolunk a Mátyás és
a Toperczel házaspárra mi, györgyeiek! Ők
szították, életben tartották a „lángot”, hogy
át tudják adni a jövőnek. Tatai József, Némethné Fekete Fanni zenetanároknak, karnagyoknak, akik szintén kiváló elkötelezettjei
a zeneoktatásnak napjainkban! Köszönettel
adózunk Nekik eddigi munkájukért és a további évekre örömökben, sikerekben gazdag napokat kívánunk!
„A zenében a hangszerek azt a feladatott
látják el, mint a színek a festő ecsetjén.”
/H.de Balzac/
A zenekarnak köszönet jár a községi ünnepségek szebbé tételéért, a csodálatos
hangversenyekért, a május elsejei hajnali
zenéért, ébresztőért. Az adomány gyűjtés
céljára szervezett koncertekért, amely példaértékű!
A zenekar a falu büszkesége, kincse,
ezért a jövőben is lehetőségeinknek megfelelően, mindenkinek támogatni kell! Büszkék
vagyunk a zenei versenyek győzteseire is,
mert ti vagytok a jövő!! „Aki a zenével indul
az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja
ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír és az élet szépségét, ami
benne érték, azt mind meghatványozza.”
/Kodály Zoltán/
A Tápiógyörgyei zeneoktatást köszöntjük
51. Születésnapján.
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„Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni!”
/John Lennon/
Az emberiség sikeres, egészséges életéhez nem csupán a szellemi erők mobilizálása
szükséges, hanem a testi képességek megőrzése, vagyis a testkultúra. Aktív, mozgás
gazdag életmód! A mozgásos életmód iránti
igényt elsősorban a család, majd a gyermekintézmények teremthetik meg. Közös faladatunk, hogy elősegítsük az aktív életmódot
és értékeit propagálni, hogy megtörténjen
a generációs átadás. Tápiógyörgyén ebben
élenjáró, példaértékű tevékenységet folytat
a SPURITUS futó klub. Ők a „csend éve”
ellenére is kiválóan teljesítettek a csapatban
résztvevő fiatal tagokkal együtt. Nem a reklám helye, de mégis, mindenkit szeretettel
vár ez az emberileg is kiváló közösség!
„A cél a legjobb motiváció!”
/Nich Anderson/
Nem utolsó sorban köszönettel adózunk
a Tápió Völgye Közhasznú Alapítványnak,
hogy népművelő, divatos néven kulturális
menedzser híján, próbálkoztak újabb lehetőségek szervezésével. Gondolok az amatőr
színész csapat előadásaira, amikor bizonyságot nyert, hogy volna rá igény, tehát érdemes volt szervezni. Reméljük, megérünk
még ilyen vidám, kellemes együttléteket!
A Magyar Kultúra szellemiségével, hitével
mondunk köszönetet MINDAZOKNAK, akik
igyekeznek szebbé, jobbá tenni Tápiógyörgyén a kultúrát!
Tápiógyörgye 2021. január. 22.
Földesné Piroska

Végső búcsú Tordai Istvánnétól

Tordai
Istvánné sz.:
Kenyó Máriát (1938-2021) a
tápiógyörgyei Községi Óvoda
meghatározó alakját, az intézmény egykori vezetőjét 2021.
január 21-én a farmosi evangélikus temetőbe kisértük
utolsó utján nyugvó helyére.
A helyi óvodai nevelési
rendszer kiépítésének működtetésének vezető szerep-

vállalójaként ismertük őt.
1968-tól 25 évig dolgozott
óvodavezetőként, elkötelezetten végezte munkáját, kiemelt
figyelmet fordított a konyha
korszerűsítésére,
eszközeinek bővítésére, gyermekmosdók fejlesztésére, fejlesztőeszközök
gyarapítására,
csoporszobák szépítésére. A
szakmai ismeretek átadására
helyi továbbképzéseket szervezett, ahol kiemelt szerepet
kapott a játék, mint az óvodás
gyermekek legfejlesztőbb tevékenysége.
Szorgalmazta
központi továbbképzéseken
való részvételt, valamint járási továbbképzési felelősként
szakmai
tapasztalatainak
megosztásával gyarapította
kollégái tudását.
A nagykátai járásban óvodai
felügyelőként is aktív szerepet
vállalt.
Lelkiismeretes munkájával
élményekben gazdag ismeretek nyújtását biztosította,

fontosnak tartotta az óvodás
gyermekek tehetséggondozását.
A gyermekek helyes közlekedésre nevelése érdekében
a szülők és a termelőszövetkezet jóvoltából Tápiógyörgyén épült meg az ország első
óvodai Kresz-parkja, ahol játékosan gyakorolhatták a közlekedést.
Az óvodások mozgásigényének kielégítésére a tornaszoba kialakítását is fontos
feladatának tartotta.
Társadalmi munkákat szervezett, melyben a szülők a
tápiógyörgyei termelőszövetkezet brigádjai és az óvoda
dolgozói is aktívan részt vettek.
Eredményes munkásságát
számos elismeréssel jutalmazták:
Belügyminisztériumi kitüntetésben részesült,
Művelődési és Közoktatási
Miniszter Kiváló munkáért és
Pedagógiai Szolgálati emlék-

érmet adományozott Neki.
A 25 év óvodavezetői feladatok ellátása mellet, társadalmi tisztséget is betöltött:
tanácstag, népi ülnök, ÁFÉSZ
igazgatósági tag, nőbizottsági
elnök, Országos nőszövetség
vezetőségének tagja.
2004-ben 50 éves a
tápiógyörgyei Községi Óvoda
című kiadványban e sorokkal
zárta gondolgatait:
„A község lakóinak, volt
óvodásoknak köszönöm, a
nem szűnő, felém irányuló
szeretetüket, figyelmüket, amit
napjaimban is megélek.”
Egykori
óvodapedagógusok, dajka nénik, a konyha
dolgozói szeretettel búcsúznak Tőle, valamint osztozunk
a család mély fájdalmában,
melyet szerettük elvesztése
okozott.
Lesták Péter Jánosné
intézményvezető
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Borban van az igazság

Interjú Tóth István szőlősgazdával

Tápiógyörgye földművelő és állattartó
népességének földéhségére és szeretetére jellemzően vált szállóigévé a huszadik
század első felében az a mondás, hogy
„a györgyeiek földje a farmosi templom
küszöbétől az újszászi templom bejáratáig
tart.” A györgyei gazdák tehetősebb része
ugyanis az itthoni földínség következtében
a szomszéd községek területén próbált
magának termőföldet venni. Ez jellemző
volt a falu nyugati határában elhelyezkedő
futóhomokos részre is, amely Tápiószele és Farmos mögé átnyúlva leginkább
a györgyei szőlősgazdák keze munkája
nyomán vált termővé, akik felvásárolva az
itteni földeket, gyönyörű szőlős és gyümölcsöskerteket varázsoltak az egyébként
szántóföldi talajművelésre nem vagy kevésbé alkalmas területre. Mára ebből persze nem sok minden maradt, csupán az
itt-ott még látható romladozó kunyhómaradványok emlékeztetnek a valahai szebb
és dicsőbb múltra, s legfeljebb néhányan
dacolnak az ellenük dolgozó, egyre inkább
rohanó idővel. Az utolsó ilyen „mohikánok”
egyike, Tóth István, Tápiógyörgyén élő,
Koltói Anna utcabeli lakos, akinek a Tápiószeléhez tartozó, külsőmezei részen, a
Biodiverzitás és Génmegőrző Központ (az
egykori Agrobotanika) mögötti dűlők egyikén van a néhai felesége szüleinek tulajdonából megmaradt szőleje és azon lévő
kunyhója. Lapunk részéről a szőlőművelés családi hagyományairól, az egykori és
máig meglévő szokásokról kérdeztük a
helyszínen készített interjúban.

Honnan adódott a szőlőművelés és
borkészítés iránti szeretete és hivatásszerű elkötelezettsége?
A szőlő iránti szeretet a házasságomból
eredt, ugyanis a feleségem szüleié volt
az a szőlőültetvény, amit a mai napig művelek. 1980-ban jöttem ide ki legelőször
segíteni. Ekkor már a nagykátai földhivatalban dolgoztam, s mindezt a főállásom
mellett a szabadidőmben, esténként vagy
hétvégén tettem.
Mekkora területen zajlik a gazdálkodás?
A jelenlegi terület összesen 2400 □öl,
amely 600‒600 □öl szőlőből ‒ az öreg
szőlő és a kordonos ‒ , illetve 1200 □öl
lucernásból áll. Eredetileg mind a három
rész a család tulajdona volt, pontosabban anyósom, Visnyei Pálné Füleki Mária
szüleié, amit aztán az örökösök egymás
között elosztottak. Ez úgy lett mégis mind
az enyém, hogy a későbbi tulajdonosoktól
felvásároltam a részeket. Ezzel magyarázható az, hogy most is három helyrajzi
szám alatt van bejegyezve a terület. Az
öregszőlő egyébként arról kapta a nevét,
hogy már nagyon régi volt. Apósom, Visnyei Pál elmondása szerint 1900-ban telepítették. Mivel az utóbbi időkben már nem
nagyon termett, ezért az elmúlt évben kivertük.
Ki építette a ma is látható szőlőskunyhót? Milyen régi lehet ez valójában?
Régen mind a három részhez tartozott
egy-egy épület, amelyek a dűlő mentén
szépen egymás után sorakoztak. Farmos
felől nézve, legelöl a lucernásban egy valóságos kis ház lett emelve, amiben szoba, konyha és spejz is volt. Majd a kordonos következett, ahol egy kisebb kunyhó
állt. Végül az öregszőlőben lévő kunyhó,
ami ma is látható. Az előbbi kettőt ugyanis
elbontották a tulajdonosok.

A most is meglévő kunyhót anyósom és
apósom építtette. A hozzá tartozó terület
családi öröksége volt. Jelen pillanatban a
lányom Tímea, és a fiam, Tamás nevén
van.
Hogyan sikerült elsajátítani a mesterséget, annak minden apróságát?
Kezdetben minden munkafolyamatot
apránként kellett megtanulnom. A permetezés technikáját úgy sajátítottam el, hogy
anyósom fogta a kezem, amivel nyolca-

sokat kellett leírni a levegőben, hogy a
permetszer mindenhová egyenletesen
jusson el. Eközben arra is figyelni kellett,
hogy mindig csak az egyik oldalon lévő
sorra menjen a szer, majd csak visszafelé
következhetett a másik sor. A szomszéd
kunyhó mögött volt egy gyűrűs kút, amiből mindenki hordhatta a vizet. E miatt az
is be volt osztva, hogy ki mikor permetez,
általában nem egyszerre ment a dolog.
Szüret idején is nagy volt az odafigyelés, minden szemet meg kellett becsülni,
egyet sem volt szabad leejteni.
Hogyan zajlott a régebbi időkben egy
tipikus munkanap a szőlőben?
Általában reggel hét órakor kezdődött
a munka és egy nagyobb megszakítással
egész nap tartott. Rendszeres volt, hogy
ebédidőben összeültek a szomszédok
és szalonnát nyársaltak. Ez jellemzően
mindig másnak a portáján történt. Váltogatták, hogy mikor, kinél jöjjenek össze,
s ilyenkor jókat beszélgettek. 12‒13 óra
között ment le az ebéd, ami után apósom
azt mondta, hogy „most már jöhet az oldalas”. Ez azt jelentette, hogy 3 óra fél
négyig alvás volt, mert tűző napon nem
dolgozott a parasztember. Jó időben, kint
a fűben feküdtek az emberek, rossz idő
esetére pedig volt a kunyhóban is egy ágy
összeütve. A pihenés után aztán újra neki
lehetett esni a dolgoknak. Apósom ilyenkor azt mondta, hogy „nem órára mérjük
a munkát, hanem a napra”. Vagyis a nap
állása szerint kezdtük és végeztük a kapálást, metszést stb. A környék tele volt akkoriban györgyeiekkel. Az emberek eset
hat körül jöttek be a kunyhóba, ahol lavórban megmosakodtak, átöltöztek, majd a
szomszédokkal együtt bicikliztek haza a
faluba. Aztán másnap minden kezdődött
elölről.
Mekkora termés született évi nagy
átlagban?
Erre a kérdésre úgy lehetett válaszolni,
hogy „valamivel több, mint tavaly”, s ha
azt kérdezték, hogy mennyi lett tavaly, a
válasz csak annyi volt, hogy „valamivel
kevesebb, mint az idén”. A szokás ugyanis
az volt, hogy a jó gazda soha nem mondta
meg pontosan, mennyi bora is lett a termésből.
Milyen volt a közbiztonság? Kint lehetett hagyni a felszerelést, munkaeszközöket a kunyhókban?
Régen itt helyben dolgozták fel a termést, itt volt a sutu, a kád, a hordók. A
kunyhó belsejében eredetileg azért nem
készült mennyezet, hogy a forrásban lévő
bor, mérgező gázai a szellős helyiségből
könnyebben el tudjanak távozni. Csak,
miután kiforrott a bor, lett felgurítva a hordó az utánfutóra, s úgy vittük be a faluba.
De gyűlt itt törköly, illetve szilvacefre is,
amiből pálinkát főzettünk. Akkoriban még
sokan jártak ki dolgozni a szőlőbe, így
mindig volt valaki, aki figyelni tudott a
környékre. Ezáltal annak is kevesebb
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volt az esélye, hogy valahová betörjenek
és elvigyék a felszerelést, a munkaeszközöket.
Létezett-e férfiak és nők között valamiféle munkamegosztás vagy ez csak
a férfiak tevékenysége volt?
Akkoriban a férfiak szinte kint éltek.
Amíg ők a szőlőkben dolgoztak, addig az
asszonyok bent a faluban végezték a házimunkát, illetve otthonról árulták a bort,
aminek nagy része eladásra került. Piacoztak. Csütörtökönként vitték a megtermelt gyümölcsöt, szőlőt eladásra. Ami pedig nem oda való volt, az ment a cefrébe.
Meddig számítottak apósáék a segítségére? Mikor lett kényszeredetten
önállóvá?
Apósom 1911-es születésű volt és olyannyira kötődött a környékhez, hogy gyerekként még iskolába is a szomszéd dűlőn
lévő, külsőmezői külterületi iskolába járt,
mivel onnan nem messze volt a tanyájuk.
A szőlőt annyira szerette, hogy egészen
90 éves koráig, 2000-ig kijárt velem dolgozni. Végül 93 éves korában halt meg.
Az ő belterületi portáján ‒ a Béke úton ‒
volt a „borház”, ahová az utóbbi időben
már behordtuk a termést, amely ott került feldolgozásra. Ez kettőnk közös bora
volt. Az egyik részről a kadarkát (vörös), a
másikról a zalagyöngyét (fehér) szedtük.
Illetve némi piros szlanka is termett még
itt. A szomszédban ma is az van.
Láthatóan mára nagyon kevés kunyhó maradt meg épségben. Fel tudná
sorolni az egykori szomszédait, esetleg a távolabbi kunyhók gazdáit?
Itt ezen a dűlőn is sok györgyeinek volt
szőlője. A külsőmezői kövesúttól számítva
az első, bekerített szőlőterület, amelyen
egy modern présház is áll, Falusi Zoltán
tápiószelei gazdáé volt. Utána következett egy Dömők nevezetű személy, aki
Tápiógyörgyén, a Csokonai utcában élt.
Majd Dömők István tanár, Kis Mari (Pataki), Kis Pista (a réten lakott), Megyes
Dodi, Megyes Laci kunyhói sorakoztak.

Ez után jött az apósoméké, majd a már
említett két porta, amit az örökösök kaptak. Ez után pedig Szilva Gábor kunyhója,
ami eredetileg Megyes Laciéké volt. Ezen
a soron, de jóval távolabb következett
Varró István egykori tanácselnök szőlője,
illetve majdnem vele szemben, az út túloldalán Bakó Lacié, Nagy Sándor bácsié.
Apósoméknak volt még szőlőjük Farmoson is, kb. 800 □öl. Ez az Öregszőlőnek
nevezett részen, a jászberényi úttól számítva a negyedik dűlőben helyezkedett
el. Ez az ő apai örökségéből származott.
Ott volt többek között a Varga Jani bácsinak, Fehér Béla bácsinak (Póczné Fehér
Marika édesapja), Sztankovics Gyula bácsinak (az asztalosnak), Miló Józsi bácsinak, Boda Andrásnak (Béke úton lakott),
Gazsovichéknak, Kocsis Gábor bácsinak
és még egy Dömők nevezetű személynek is a szőleje, akik mind györgyeiek
voltak. Apósomat szombatonként oda is
rendszeresen elkísértem, vasárnap meg
mentem focizni. Megesett, hogy a bajnoki
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mérkőzés előtt, délelőtt még a szőlőben
végeztem a permetezést.
Voltak segítői, illetve kire számíthat
napjainkban?
Apósom halála után egy ideig a Koltói
Anna utcában lévő szomszédom, Petró
Gábor (Kossuth Gabi) dolgozott nálam a
legtöbbet, akit rendszeresen napszámba
vittem ki magammal a szőlőbe. Jelenleg
a lányom, Timi és a vejem Zoli segítenek. Velük gazdálkodom közösen. A tőkék közé 26 db. szilvafát ültettünk, illetve
az öregszőlőben birsalmafák és néhány
meggyfa került. Itt a kunyhó mellett lévő
nagy diófát leginkább az árnyéka miatt szeretem. Most tervezem felújítani a
kunyhót, amelynek vakolata szakaszonként lesz leverve, majd oldalanként újra
bepucolva.
Köszönöm a válaszokat.
Az interjút 2020. május 5-én készítette:
Németh Csaba

Vigaszt adó sorok Wünnewilből

Örömmel teszem közzé kedves svájci barátunk, Franz Baumeler kedves, az
őszinte barátság hevével átitatott sorait,
köszönetét és üdvözletét. Jól esik ez ilyen
lélekrabló időkben! Neki is küldtünk egy
példányt a 800 évet köszöntő könyvünkből. Franz 92 éves, és ő volt az, aki az ottani önkormányzat megbízásából 1994-ben
először jött hozzánk Beat Buchelivel, hogy
vizsgálódjon, s véleményt mondjon arról,
hogy milyen hely ez a Tápiógyörgye, érdemes-e partnerkapcsolat kialakítására. És
Franz több oldalas őszinte igaz beszámolója alapján (amelyben megjelölte emberi –és
környezeti értékeinket) létre jött hívatalosan
is a kapcsolat, amelyet azóta mindkét fél
gondoz és őriz, s amely kapcsolat felmérhetetlen gazdagodást hozott falunknak generációkat örvendeztetve emberi, életvezetési
példáival, baráti gesztusok özönével és tárgyi ajándékaival. Legyen még sok boldog
éved Franci, kedves feleségeddel, Hildi-

Franz Baumelerrel és Rékasi Tibivel erdélyi kiránduláson 1996-ban
vel! – ezt üzenjük mégegyszer megköszönve kapcsolatindító készségedet, lelkedben
irántunk táplált szeretetedet. Őszinte öleléssel a györgyeiek nevében: Zoltán
Kedves Zoltán, kedves magyar Barátaink,

Szívből köszönjük a csodaszép meglepetést. A tápiógyörgyei jubileumi könyvet
nagy élvezettel és érdeklődéssel vettük
kézbe, amely a magyarországi felejthetetlen találkozásokra és látogatásora emlékeztetett bennünket. Valóban nagyon
büszkék lehettek településetekre és a történelmetekre, kultúrátokra és embereitekre.
A településeink közötti partneri kapcsolatot
mindig nagy gazdagodásként éltük meg.
A ti magyar „scharmotok”, nyitottságotok,
spontaneitásoktok egész különös ízt kölcsönzött barátságunknak. Gyakran és szívesen gondolunk vissza a régi szép időkre
és remélünk egy viszontlátást 2021-ben, kívánva Nektek az új évben sikereket és elégedettséget, mindenek előtt jó egészséget
és egy tévedhetetlen optimizmust.
Szivélyes üdvözlettel:
Hilda és Franz Baumeler Wünnewilből

Közélet, kultúra

10. OLDAL

MÁRCIUS

Torockó Baráti Társaság beszámolója
A koronavírus járvány okozta helyzet számos egyesület lehetőségeihez
hasonlóan a Torockó Baráti Társaság
tevékenységét is jelentős mértékben
megnehezítette az elmúlt évben. Az országhatár lezárása, majd annak átlépését két negatív teszt felmutatásához,
illetve tíz napos karantén letöltéséhez
kötő rendelkezések igencsak ellehetetlenítették a határon átívelő magyar-magyar kapcsolatok ápolására szakosodott
civil szervezetek munkáját. Mindezt csak
tovább tetézte a kulturális rendezvényekre is érvényes szabály, amely előbb a
zárt, majd a szabadtéri csoportosulások
szervezését is megtiltotta vagy szigorúan korlátozta. Mindezeket egybevéve
csak nagyon minimális mozgástere maradt az egyesületnek tevékenysége folytatásához. Nagy szívfájdalommal kellett
például tudomásul venni, hogy a több
mint húsz éve zajló torockói mikulásozás
megtartására nem lesz lehetőség, illetve
a torockói- és torockószentgyörgyi falunapi rendezvények szervezése is elmarad. Le kellett mondani a Nagmegyerben
esedékes és nagy várakozással tekintett
június 4-i trianoni megemlékezésen való
részvételt, ahogyan a majd másfél évtizede folytatott határon túli autóbuszos
kirándulások szervezése sem válhatott
realitássá. A gyerektáboroztatások, iskolák közötti csereprogramok szintúgy nem
valósulhattak meg.
A fentiek után érvényes és érthető az
a megállapítás, hogy az elmúlt évben
az apróbb sikereknek is nagyon tudtunk
örülni. A koronavírus helyzetben bekövetkezett nyári enyhülés és a szigorítások ezzel járó időszakos feloldása lehetőséget teremtett arra, hogy a trianoni
békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést legalább itthon szerény keretek között megtarthassuk. Ugyancsak egérutat
nyerhettünk a nagymegyeri Szent István
napi rendezvényre való kiutazáshoz,
amelyen egy kisebb küldöttséggel tudtunk részt venni. Az eddigiekhez hasonló
elkötelezettséggel végeztük a torockói
kopjafa és a Hősök Ligetében található
emlékhelyek környezetének gondozását,
még ha ezt nem is nagy csoportos formában tettük.
Az év legértékesebb cselekedeteinek
egyike minden bizonnyal a Rákóczi Szövetség által folytatott Magyar Iskolaválasztási Program támogatásának folytatása volt, amelyet Tápiógyörgye Község
Önkormányzatával karöltve, az egyesület pénztárának és a tagság egyéni adakozóinak segítségével valósítottunk meg
olyan formában, hogy az elmúlt évben
13 gyermek egyszeri jelképes ösztöndíját (gyermekenként 10 000 Ft), összesen
130 000 Ft összegnek a kifizetését vállaltuk, ezzel érdemben is hozzájárulva
a külhoni magyar anyanyelvű iskoláztatás fennmaradásának támogatásához.

A felvétel a felvidéki Zselízen készült, 2020 augusztusában, nagyon kedves
vendéglátónk, Horváth Irénke (jobbról a második) társaságában.
Ehhez tartozóan kell megemlíteni, hogy
hivatalos megkeresésünk és felkérésünk
által sikerült a szomszéd községek, Tápiószele és Farmos önkormányzatait is
megnyernünk a program anyagi támogatásához. Az előbbi három, az utóbbi
öt gyermek ösztöndíjának befizetését
vállalta fel.
Ugyancsak nagy energiákat mozgósítottunk a Székely Nemzeti Tanács által
útjára indított, a Nemzeti Régiókért (köztük a Székelyföld) folytatott Európai Polgári Kezdeményezés támogatásához,
amelynek sikeréhez adott határidőn belül hét európai uniós országból összesen
egy millió aláírás összegyűjtése szükségeltetett. Büszkén mondhatjuk el, hogy
az egyesület tagsága és szimpatizánsai,
valamint a római katolikus egyház, a helyi közintézmények segítségével március-április hónapokban, többszörösen bejárva a környék településeit is 1100 papír
alapú aláírást tudtunk összegyűjteni és
az illetékes szervekhez időben eljuttatni.
A fentiek után bizakodva várjuk az
elkövetkező idei évet, abban a hitben,
hogy a vírushelyzet okozta korlátozások
lassan, de biztosan feloldozást nyernek.
Az alapszabályunkban lefektetett céloknak megfelelően szeretnénk folytatni
tevékenységünket, amely a határon túli
magyarság anyanyelvének, kultúrájának,
nemzeti önazonosságtudatának megőrzését, a szülőföldön való megmaradási
törekvéseit hivatott segíteni. Mindezt
nem csak szavakban, hanem gyakorlati
tettekben, konkrét megvalósításokban
is szeretnénk minél több alkalommal
bizonyítani. Reménykedve várjuk azt a
pillanatot, amikor ismét autóba vagy autóbuszba ülhetünk, kisebb vagy nagyobb

csoportokban meglátogathatjuk az Erdélyben, Felvidéken élő barátainkat,
honfitársainkat és velük együtt közösen
tervezgethetjük kapcsolataink ápolását,
erősíthetjük az eddig lefektetett szálakat.
Céljainknak megfelelően örömmel várjuk azon személyek jelentkezését, akik
önzetlen akarattal, segítő szándékkal,
szívesen és örömest vennének részt a
munkánkban, vállalnának tagságot vagy
külsős szimpatizánsként csatlakoznának
a programjainkhoz. Az egyesület tevékenysége részleteiben megismerhető a
Torockó Baráti Társaság Facebook oldalon. A fentiek tárgyában vagy egyéb
információval kapcsolatban érdeklődni
lehet a 0630/483-45-97-es telefonszámon, illetve a nemeth--csaba@freemail.
hu e-mail címen.
Németh Csaba

Kérjük, támogassa Ön is adója
1 %-val a Tororckó Baráti Társaságot!
A Torockó Baráti Társaság nevében szeretnénk köszönetet
mondani mindazon támogatóinknak, akik 2020-ban személyi jövedelemadójuk 1 %-nak felajánlásával segítették az egyesület
működését. Kérjük, hogy a jövőben is támogassák egyesületünket, céljaink megvalósításának
érdekében.

Torockó Baráti Társaság
adószáma: 18678053-1-13
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Mindent a vakcináról
Amikor ezt a cikket írom, éppen 24 óra telt el a második
oltás követően, kissé leverten,
hőemelkedéssel és enyhe ízületi
fájdalommal gépelem soraimat,
és mindennek örülök, mert tudom, hogy a vakcina MŰKÖDIK!
Manapság a médiában temérdek mennyiségű információ
áll rendelkezésünkre, azonban
sokszor abba a hibába eshetünk, hogy nem hiteles forrásból
tájékozódunk. Ebben a cikkben
igyekszem választ adni mindazoknak, akiknek kételyeik
merültek föl a védőoltással kapcsolatban, és mint leendő orvos
szeretnék mindenkit buzdítani,
hogy társadalmi felelősségünk
tudatában, minél többen vegyük
fel az oltást.
A védőoltások használata a
18. századig nyúlik vissza, amikor is az első oltás megjelent. A
XX. század első harmadától a
védőoltások rendszeres használata miatt a lakosság száma is
nőtt. Manapság vannak kötelező
és választható védőoltások egyaránt. A kötelező oltások közül
az elsőt már születés után megkapjuk, és mindegyik ingyenes.
Ennek során olyan betegségek
ellen védjük meg a gyermekeket,
amik egykor gyakoriak voltak és
súlyos lefolyásuk lehetett, ám
a vakcináknak köszönhetően
mára ez jelentősen lecsökkent. A
választható oltásokkal kapcsolatosan egyének dönthetnek, hogy
kérik-e vagy sem és ezek általában pénzbe kerülnek. Vannak
oltások, amik életkorhoz kötötten
ajánlottak, vannak, amik foglalkozáshoz vagy utazáshoz.
Életünk során csaknem 12
kötelező védőoltást kapunk meg.
Miért is lenne ránk veszéllyel a
koronavírus elleni vakcina? Az
oltás fölkészít bennünket a vírus megjelenésére, mielőtt nagy
károkat okozhat. Egyszerűen
megfogalmazva: jön a betörő becsönget, mi beengedjük és elvisz
mindent, mert nem voltunk rá
felkészülve, hogy a becsengető
személy egy betörő... Ha tudjuk
előre, ki a betörő (már a vakcinából megkapott vírus részleteket
ismeri a szervezetünk), tudjuk,
hogy kit nem szabad beengedni, vagy legalábbis kellő óvatossággal kell kezelnünk. Röviden
összefoglalva: bármilyen vakcina a betegségnél sokkal jobb!
Véleményem szerint, a nyájimmunitás kialakítása jelentene
előremutató megoldást. A vakcina a legjobb módja a vírusfertőzések megelőzésének.

Nagyon súlyos, sokszor halálos
következménye lehet, ha nem
veszünk föl egy oltást. Megjegyezném, az oltásból eredő szövődmények aránya 1 millióból:1;
a fertőzésekből eredő 1000:1! A
nyájimmunitás során, ha sokan
immunisak egy adott fertőzésre, akkor ők ezt a fertőzést nem
kapják el és nem is terjesztik. Az
a néhány ember, aki nincs oltva
mert nem reagál a szervezete
vagy immunszupresszált, esetleg kemoterápia alatt állók, adott
esetben terhes anyák nem kapják el a fertőzést, azaz megvédjük azokat, akik, ha akarnák se
tudják felvenni a vakcinát. Minél
több immunis ember van egy közösségben, annál nehezebben
találja meg az utat a vírus az arra
érzékenyekre.
Na de miért is van, annyi ellenvetés a COVID-19 védőoltásokkal kapcsolatban? Miért félünk
tőle? Miért nem veszik fel sokan?
Miből is állnak a forgalomban
lévő védőoltások és hogyan működnek?
Jelenleg öt vakcinának van
engedélye
Magyarországon,
amiket három különböző típusba sorolhatunk. Két mRNS (Pfizer/BioNTech, Moderna), két
adenovírus vektor (AstraZeneca,
Sputnik V) és egy inaktivált/elölt
vírus (Sinopharm) alapú vakcina.
Két csoportot különíthetünk el a
vakcinák tekintetében: klasszikus megoldások: Ide sorolható
minden olyan technológia (pl.
Sinopharm), ahol a teljes vírus
-természetesen elölt vagy gyengített formában- vagy a vírusnak
valamely fehérje alkotóeleme (jelen esetben a tüskefehérje) kerül
felhasználásra az immunrendszer serkentésének céljából.
A hagyományos vakcinák előnye, hogy vannak már bejegyzett
vakcinák ezekkel a technológiákkal, a legtöbb ez idáig használt
vakcina ilyen (pl. influenza elleni
oltás, járványos gyermekbénulás
elleni kötelező védőoltás…).
Hátránya lehet azonban, hogy
sok esetben adjuvánsra (hordozó, hatásnövelő alkotóelem) van
szükség, gyártási szempontból
bonyolultabb az előállítás. A legtöbb mellékhatást ezekben az
oltásokban a hordozó anyag
okozza, nem maga a vírus vagy
a vírusfehérje. Következő-generációs vakcinák: A technológia
alapját az a megközelítés adja,
hogy az immunrendszer számára szerephez jutó vírusfehérje
elkészítését a szervezetre bízza,
mivel csupán a fehérje előállítá-

sához szükséges gén kerül bejuttatásra.
Vírusfertőzés során is ez történik, csak ott a természetes vírusfertőzés következtében jut be
a vírus örökítőanyaga a sejtekbe,
fertőzést és komoly megbetegedést okozva ezzel. A harmadik
generációs, modern COVID-19
vakcinák esetében csupán a
tüskefehérje génje jut be a szervezetbe, a sejtek természetes
működésük során elkészítik a
tüskefehérjéket, amelyek hatékonyan kiváltják az immunrendszer
válaszát. Kétféle megoldást lehet
elkülöníteni, amit részletesen ebben a cikkben nem fejtenék ki.
Aki esetleg érdeklődik, ajánlom a
KOVIDők Facebook oldalt, illetve
egyéb hiteles forrásokat.
A modern, harmadik generációs vakcinák melletti érv,
hogy ebben az esetben elég a
vírus genetikai kódját ismerni,
és minden más már jól ismert,
laboratóriumban régóta alkalmazott technikák alkalmazásból
adódik. Részben ennek köszönhető, hogy ezek a technológiák 10 hónap alatt eredményes
vakcinafejlesztést hoztak. Az
eddigi adatok alapján rendkívül
hatékony immunválaszt váltanak ki (90-95%-ot szemben a
hagyományos vakcinák 60-70%val). Nincs szükség a hagyományosan alkalmazott adjuvánsok
alkalmazására, ami jelentősen
csökkentheti az ismert mellékhatásokat. Mindezek ellenére az új
vakcinatechnológiaként még sok
tudományos kérdés megválaszolásra vár, oltási reakciójukat tekintve az mRNS-alapú vakcinák

markánsabb reakciót váltanak
ki, gyakoribb az oltás helyének
kipirosodása, rövid láz…Emellett az esetleges tüskemutáció
miatt, a teljes vírus vakcinával
oltott egyének készülhetnek fel
jobban. Továbbá az ártalmatlan
vírus ellen is kialakul immunreakció, tehát egy esetleges újraoltás
esetében, másik vektort kell választani, hiszen a szervezetben
már védekezni fog az ellen is.
Az oltás utáni kellemetlen
hatások a természetes reakció
részei, az immunrendszerünk
értette, hogy mi a feladata. Ez tulajdonképpen nem mellékhatás
hanem a hatás, hogy a vakcina
működik! Az nagyobb gond lehet, hogy nem reagál a szervezetünk, mert vagy rossz az oltás
vagy placebo. Mi történik, ha fáj
a karunk, esetleg fáj a fejünk
vagy aluszékonyabbak vagyunk
utána? Egy nem természetes,
nem mindennapi kellemetlen
élményben részesülünk. (Ott az
infulenza elleni oltás. Miért nem
veszik föl sokan? Mert van egy
kis diszkomfort érzés?) Igen! Lehet fájni fog kicsit, de MEGÉRI!
Természetesen a koronavírussal kapcsolatban, még rengeteg
nyitott kérdés áll fenn, azonban
a tudomány folyamatos fejlődése miatt egyre több választ kaphatunk. A vakcinák tekintetében
pedig javaslom, politikától mentesen, a tudomány objektivitásával
szemlélődjünk.
Lesták Fanni
III. évfolyamos orvostanhallgató

Közélet, kultúra
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A Gondozási Központ működése a COVID idején
A COVID-19 koronavírus okozta megbetegedés súlyos légúti megbetegedést
okoz. A megbetegedés cseppfertőzéssel terjed, a vírus elsődleges behatolási
pontja az orr és szájnyálkahártya, illetve
a szem (könnycsatorna), forrása a vírust
hordozó személy testváladéka (nyál, orrváladék első sorban), a terjedés legfontosabb forrása a köhögés, a kilégzés.
A vírus a környezetbe kerülve, tárgyakon megtapadva is óráktól napokig
terjedő időtartamban megőrzi fertőzőképességét, a fertőző személyek által megérintett dolgok a harmadik legfontosabb
fertőzési lehetőség. A vírus nagyjából 60
C fok körül veszti el aktivitását és érzékeny a zsíroldó szerekre (pl. szappanok,
mosószerek), speciális fertőtlenítési eljárás alkalmazását nem igényli.
A súlyos esetek szempontjából veszélyeztető tényezők:
• Életkor: 50 év alatt az esetek igen kis
százalékában eredményez súlyos megbetegedést, efölött viszont az életkor
előrehaladtával intenzíven nő a kockázat, 80+ életkori kategóriában a megbetegedettek 15%-a elhalálozik.
• Krónikus megbetegedések, első sorban: krónikus szív-érrendszeri megbetegedés, a cukorbetegség, a krónikus légzőszervi megbetegedések (pl. COPD),
daganatos megbetegedések, különösen
veszélyes a krónikus betegségek halmozott előfordulása.
• Valószínűleg fokozott kockázatnak
vannak kitéve a szociális ellátórendszer
igénybe vevői közül a tartós ápolást,
gondozást igénylő személyek, a hajléktalan személyek, a fogyatékossággal élő
személyek egyes csoportjai és az idősek.
Veszélyeztetett csoportnak kell tekintenünk a szociális területen közvetlen

Jó hír
Nem szokás a lámpást az ágy alá rejteni, inkább a tartóra teszik, hogy „aki
csak belép, lássa világát.”
Örömmel osztjuk meg a helyi katolikus
karitász híreit, akkor is, ha csupán egyegy morzsányit mutathatunk meg abból,
amit igazából 5 éve folyamatosan teszünk. Nem csupán a saját erőforrásunkból cselekedjük a jót! A Váci Egyházmegyei Karitász központi forrásából adunk,
amihez a helyi adventi és nagyböjti adománygyűjtés is hozzátesz. Szükségünk
van a helyi adományokra is! Név nélkül,
de hálásan köszönjük annak a vállalkozónak segítségét, aki felkérésünkre, egy
nehéz helyzetben lévő családnak meleg
ételt ad naponta. Köszönjük Jana Zoltán
segítségét, aki a Don Bosco Egyesület
decemberi gyűjtéséből megmaradt élelmiszert a karitásznak átadta. Köszönjük
a hívek élelmiszer- és tisztítószer ado-

klienskapcsolatokkal dolgozó személyeket (pl. házigondozók), kifejezetten az
50 év feletti korosztályt, különösen, ha
valamilyen krónikus megbetegedésben
érintettek.
A COVID-19 koronavírust a jelenleg
rendelkezésre álló adatok szerint a szezonális influenzával összevetve a fertőző
képessége magasabb (1 beteg ember
1-3 másik személyt fertőzhet meg), a
halálozási kockázat pedig nagyjából 20szor magasabb.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy aki egyedül élő, ellátás nélkül maradt személyről tudomást szerez, az alábbi számon jelezze felénk!
53/383 -025
Egy telefonhívással életet menthet!
Az Országos Tisztifőorvos 429352/2020/EÜIG sz. Határozatával, amely a
mai napig érvényben van, Magyarország
összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményében, így a Gondozási
Központban is, intézmény elhagyási és
látogatási tilalmat rendelt el.
Ezúton szeretnék megköszönni a családtagoknak, ismerősöknek, hogy ezt
megértve, maximálisan betartják az ezzel kapcsolatos utasításokat, kéréseket.
Mindenki megértette, hogy ezzel a bennélőket és az őket ellátókat védjük.
A látogatási tilalom alól csak abban az
esetben adható felmentés, ha valaki végstádiumú hozzátartozójától szeretne elbúcsúzni – ezen esetekben, a látogatás
engedélyezéséről az intézmény vezetője
dönt, és amennyiben a látogatást engedélyezi, intézményünk megfelelő védőöltözetet biztosít a látogató számára.
Továbbra sem jelenti az intézmény
elhagyását, ha az ellátott az intézmény
udvarán tartózkodik.
Új ellátottat – tekintet nélkül arra,

hogy saját otthonából vagy egészségügyi intézményből érkezik - csak a felvételt megelőző 5 napon belül, legalább
48 órás időkülönbséggel, 2 alkalommal
elvégzett, az egészségügyi szakmai
szabályoknak megfelelő, molekuláris
biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt
– negatív eredménye birtokában áll módunkban felvenni.
A Községi Gondozási Központ dolgozói elkötelezett szakemberek, akik segítséget nyújtanak a település legelesettebb állampolgárai számára, gondozzák
és segítik az időseket, a speciális szükséglettel élő személyeket.
Az intézmény dolgozói kezdetektől ott
állnak a járvány ideje alatt, mind a bennlakók, mind pedig a területen ellátottak
mellett.
Sajnos a COVID nem kímélte sem lakóinkat, sem a kollégákat. Többen kényszerültek karanténba az elmúlt időszakában. A kiesők helyére be kellett állni,
mert nem maradhattak ellátatlanul, azok
az emberek, akiket a sors ránk bízott.
Aggódtunk a kórházba került lakóinkért,
az otthonaikban lábadozó kollegáinkért.
A mindennapok színesebbé tételére, a
bezártság enyhítésére köszöntjük a születésnaposokat, farsangoltunk, mókázunk, igyekszünk jó hangulat megteremtésével vidámabbá tenni a benti életet.
A napokban került sor a Pfizer vakcina
beadására. Reméljük, hogy nyugodtabb,
probléma mentesebb időszak elé nézünk
és együtt a fenntartóval, hozzátartozókkal és kollégákkal összefogva sikeresen
túl leszünk ezen az időszakon. Köszönünk minden segítséget!
Borsányiné Szappanos Rita
intézményvezető

mányait, amit Kovács Attila plébánosunk
felhívására a templomban átadnak. Van,
aki Budapestről is adakozik! Köszönjük
a templomban, a kertjeinkben és az egyházi temetőben végzett kétkezi, szorgalmas munkájukat is!
Nagyböjt időszaka kezdődött. A vírushelyzet miatt is igen nehéz hetek, hónapok elé nézünk. Aki teheti, adhat át tartós élelmiszeradományt a sekrestyében.
A hétköznapi és a vasárnapi szentmisék
előtt tudjuk átvenni, leltározni és átadni nehéz helyzetben lévő családoknak.
Ezen a héten is három családnak adtunk
élelmiszert központi segítségből. Most
pályázunk a DM pelenka programra és
kapcsolatot keresünk a helyi Védőnői
Szolgálattal.
Minden csepp számit ott, ahol szükséget szenvednek.
Köszönjük biztató szavaikat, segítségüket!
Kozma Lászlóné
Szent Anna Plébánia
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Ifjúsági Tábor Tápiógyörgye

Háros Sportegyesület tagjai, Tápiógyörgye feliratú egyenpólóban
Táborunk leírása:
A tápiógyörgyei Kastély Strand és Ifjúsági tábor idén is szeretettel várja azokat
a csoportokat, osztályokat, baráti társaságokat, akik egy kellemes vidéki környezetben szeretnének eltölteni néhány
napot. Bízunk benne, hogy a jelenlegi
vírus- és veszélyhelyzet enyhülést hoz
majd a nyári hónapokban és ismét sok
vendéget fogadhatunk
Ifjúsági Táborunk a strandfürdő területén található, ahol szállóvendégeink
térítésmentesen használhatják a medencéket, ezenkívül egy bitumenes pálya és
egy homokfoci pálya is rendelkezésre áll.
Táborunkban 5 db kőház és 1 db 8 személyes faház áll rendelkezésre. A kőházak egyenként 2 szobásak, a szobákban
3-3 db emeletes ágy található. Minden
ház hűtővel felszerelt. A tábor maximális
befogadóképessége 68 fő. Táborunk területén szabadtéri főzési, bográcsozási
lehetőség van.
Településünkön lehetőség van különböző programokat igénybe venni, melyet
igény díjmentesen előre megszervezünk
az érdeklődőknek. 2021-ben újabb, színesebb programokkal bővítjük kínálatunkat. Csoportoknak kedvezményt is biztosítunk, 20 fő feletti foglalás esetén 1 fő
szállás díját elengedjük!
Ifjúsági tábor alkalmazott díjai
Kőház és faház bérleti díja
• Április, május; szeptember, október
bruttó 1.800 Ft/fő/éj, de minimum bruttó
7.200 Ft/ház/éj, (min. 4 fő/ház/éj)
• Június, július, augusztus bruttó 2.500
Ft/fő/éj, de minimum bruttó 10.000 Ft/ház/
éj, (min. 4 fő/ház/éj)
• Január, február, március; november,
december zárva
Sátorhely bérleti díja bruttó 1.100 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
Érdeklődni, valamint szállást foglalni az
alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Telefonszám: 06-53-383-001 /110 mellék
E-mail:
ifjusagitabor.tapiogyorgye@

gmail.com
Facebook oldal: Kastély Strand és Ifjúsági Tábor Tápiógyörgye
Néhány gondolat a 2020-as táboroztatásról: Tavaly a veszélyhelyzet megszűnését követően kezdtek el újra jelentkezni
hozzánk a vendégeink, és összességében elmondható, hogy a nyár fennmaradó részén teltházzal üzemeltünk. Igyekeztünk a csoportok egymással való
találkozásának elkerülését megszervezni
és nagyobb hangsúlyt fektettünk a fertőtlenítésre. Üzem közben a Pest Megyei
Kormányhivatal Monori Járási Hivatalának munkatársa tett helyszíni szemlét és
közegészségügyi ellenőrzést az ifjúsági
táborban. Mindent rendben talált.
a „800 éves Tápiógyörgye” jubileumi
évében, fotópályázatot hirdettünk, a Tápiógyörgyei Kastély Strand és Ifjúsági
Táborban megforduló, fotózást kedvelő
látogatók és vendégek számára. Olyan
fotókat vártunk, amely 1980 és 2020 között készültek a tábor és a strand területén, az itt szerzett élményeket mutatják
be. Az első három helyezett ajándékutalványt kapott. 1. helyezett: Ohnsorge
Beáta Liza és Marlen Denissza, 2.-3. helyezett: Háros Sportegyesület, Budapest.
Különdíjban Juszt Janka részesült. Gratulálunk a díjazottaknak!
Június végén a Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjait fogadtuk. A helyi
gyermekeknek és kísérőiknek – a korábbi évekhez hasonlóan- a szállást és a
strandhasználatot térítésmentesen biztosítottuk. Iskolánkból 8 db osztály jelezte
szándékát, hogy szeretne eltölteni egy
vagy két éjszakát táborunkban, nekik a
szabad férőhelyek tekintetében tudtunk
szállást biztosítani.
Az elmaradt gyermeknap alkalmából a
helyi Bozsik-foci programban részt vevő
5-12 éves gyermekek részére egy éjszakás szállást és strandolási lehetőséget
biztosítottunk.
A nyár folyamán az ország több pontjáról érkeztek kis falunkba vendégek,
többek közt Abonyból, Farmosról, Tápióságról, Hatvanból, Gödöllőről, Pécsről valamint Budapestről több csoport is.
Több gyermektábor megszervezésre került, voltak edzőtáborok (karate,
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teakwon-do, foci), osztálykirándulások, kézműves táborok, csapatépítők és
egy alapítványi (állami gondozott gyermekek részére) tábor is.
Napi 3x-i étkezést biztosítottunk táborosaink részére, valamint az egyéni étkezési igényeket is megoldottuk. Innen is
szeretném megköszönni a Községi Konyha munkatársainak a finom ételeket és a
kedvességet, amivel vendégeinket nap
mint nap fogadták!
Számos programot szerveztünk a
hozzánk látogató vendégeink részére,
többek közt: lovaskocsikázás, múzeum
látogatás, kenyérlángos sütés, tanösvény
– túrázás kísérlettel, malom látogatás,
éjszakai bátorságpróba a tábor területén, önkormányzati busszal kirándulás a
tápiószelei Blaskovich Múzeumba.
2020 augusztusában 30. alkalommal
tartotta nálunk egy hetes nyári edzőtáborát a budapesti SZAC Karate Egyesület.
Ebből a jeles alkalomból meglepetés tortával kedveskedtünk a csapatnak, melynek nagy sikere volt.
Szintén augusztusban került megrendezésre a tápiógyörgyei Szociális Bizottság által szervezett tábor, helyi gyermekek részére. Színes programokkal
készültünk nekik, többek közt: bátorságpróba, vízi aerobik, kenyérlángos sütés,
mézeskalács díszítés, méhészet látogatás, mézkóstoló, rongybaba készítés,
lovaskocsikázás. Az időjárás is kegyes
volt, így a nap mindig strandolással ért
véget.
Szeptember elején helyszínéül szolgáltunk az iskolai akadályversenynek is.
Összességében elmondható, hogy bár
a vírushelyzet „közbeszólt”, mi mégis egy
tartalmas évet zártunk az Ifjúsági Táborban. Bízom benne, hogy ez az idén is hasonlóképpen alakul majd.
Nagyné Bíró Adrienn

Strandbüfé
üzemeltetésének
joga kiadó!
Tápiógyörgye Község Önkormányzata
kedvezményesen,
jelképes összegért, bérbe kívánja adni a Kastély Strandfürdő és Ifjúsági Tábor területén
lévő büfé üzemeltetésének jogát. Ajánlatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságán kérjük
leadni 2021.04.30-ig. Érdeklődni munkaidőben Nagyné Bíró
Adriennél a 06-53-383-001 telefonszámon lehetséges.
Nagyné Bíró Adrienn
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1/7 Húsmentes vetélkedő
2020 őszén a Magyar Természetvédők Szövetsége vetélkedőt hirdetett, a
vetélkedő célja az volt, hogy a résztvevő diákok megismerkedjenek a túlzott
húsfogyasztás következményeivel, és
felismerjék, hogy már heti egy húsmentes nap beiktatásával is sokat tehetnek a
környezetünkért, az állatokért és a saját
egészségükért.
A három forduló változatos, kreatív
feladatokból állt össze. Az elsőben kellett a legtöbb és legkülönfélébb feladatot
megoldani. Az ételek összetételétől az
okostányéron át eljutottunk a világ étkezési szokásaihoz. Ki kellett találnunk
képek alapján, ahol az egész heti élelmiszermennyiséggel üldögélt egy-egy
család, hogy melyik országban készült.
Majd kielemeztük a látottakat, és eldöntöttük, mi magyarok kikhez is hasonlítunk
leginkább. A másodikban saját napi menüt állítottunk össze, elmélyedtünk az állattartás nehézségeiben (remek videókat
néztünk), és beszélgettünk a konyhás
nénikkel is. Ezek után saját plakátot készítettünk. A harmadik forduló gyakorlati
tevékenység volt, mert főzni kellett, és le
kellett fényképezni, és a receptet is el kellett hozzá küldeni.
290 csapat indult, 75 iskolából, az ország minden megyéjéből. A csapatok 3
főből álltak.
Iskolánkat Marlen Denissza, Magony
Tibor Dominik és Hégete Gábor képviselte. Csapatnevünk a Három Csupor Lekvár volt.

Ez a csapat eredetileg a Fenntarthatósági Témahét Zöldokos Kupa versenyére állt össze. Az 1/7 Húsmentes Vetélkedőre teljesen véletlenül találtunk rá
gyakorlás közben. A regisztráció utolsó
napján. Azért jelentkeztünk, hogy benne
maradjunk a felkészülésben, és ez egy
országos vetélkedő volt. Ez a tény azért
különösen fontos nekünk, mert azonos
pontszám miatt már kétszer nem jutottunk
tovább a témahetek kupáiból az országos
megmérettetésre. Úgy gondoltuk, semmit
nem veszíthetünk.
A csapat az 5-7. helyezést érte el, természetesen azonos pontszám mellett.
Kaptunk elismerő oklevelet, kötényeket
(hihetetlen méretben), családi belépőket a

Itt a farsang, áll a bál…

Iskolánkban a vírushelyzet miatt nem
lehetett „hagyományos” farsangi mulatságot szervezni. A szervező osztályoknak
újra kellett gondolni, hogyan is lehetne
ilyen körülmények között mégis megtartani iskolánkban a farsangot.
A farsang a vízkereszttől húshagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek
jellemzik. A farsang csúcspontja a karnevál. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy
mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. A magyar farsangi szokások
jellemzően néphagyományokra épülnek.
Ezeket a népi hagyományokat, szokásokat igyekezett bemutatni a negyedik
osztályosok műsora, mellyel igyekeztek a
telet elűzni. A gyerekek a folyosókon kántálással hívogatták ki az osztályokat a termük elé különböző időpontban, ahol rövid
kis műsorukat előadták.
Alsó tagozaton a feldíszitett termekben
külön-külön farsangoztak a gyerekek a
tanítónéni vezetésével. A feladatok teljesítésekor fabatkát kaptak, melyet a negyedikesek által csomagolt zsákbamacskára válthatták be.
Felső tagozaton az első két órában
szaktanárral, majd a harmadik órától az

osztályfőnökükkel voltak a tanulók. Erre a
napra a nyolcadikos diákok is készültek,
csak kicsit másként. A vállalkozó kedvű
„végzős” tanulóink minden osztályt felkerestek a saját termükben, ahol egy kön�nyed, játékos farsangi tudáspróbát (farsangi kvízt, ügyességi játékokat) vezettek
le. A szünetekben Valentin nap alkalmából
kedves üzeneteket küldhetek a gyerekek
a szeretett személynek.
A felsős farsang zárásaként 12 órakor
zoomon keresztül tombolahúzáson vehettek részt a felsős diákok.
A szünetekben pedig szólt a zene, és
látva a jelmezbe öltözött gyerekeket, a
mosolyt az arcukon, hogy ez a nap más,
mint a többi, ez a nap csak róluk szól szívet melengető volt. Értük, a gyerekekért
érdemes csinálni, energiát fektetni bele.
Szervezőként visszagondolva így, csak
rájuk koncentrálva egy szuper farsangot
tudhatunk magunk mögött, és remélem
ez az új hagyomány jövőre is folytatódni
fog.
Végezetül meg szeretném köszöni az
Önkormányzati Konyha dolgozóinak,
hogy ebben a speciális helyzetben is
megsütötték a fánkot tanulóink részére.
Vidra Zsuzsanna és Nagyné Barna
Henriett pedagógusok

Kiskunsági Nemzeti Parkba.
A verseny szervezői a beérkezett
290x3 receptből kiválasztotta az 50 legjobbat, ezek közé bekerült Denissza sajtos tésztája is.
A tervek szerint ezt a vetélkedőt jövőre
is megrendezik, és már most van rá több
csapat.
A Három Csupor Lekvár pedig kiegészült egy negyedik taggal, és most mint
Tápiói Rákok szerepelnek egy új országos versenyben. Az utolsó nap regisztráltunk.
Turóczi Annamária
felkészítő tanár

A györgyei gólya
A faluban szinte mindenki észrevette, hogy télen nem repült el délre egy
fehérgólya a társaival, és megpróbált
Tápiógyörgyén áttelelni a tél viszontagságait vállalva.
A szakemberek értesültek róla és a
faluban több ember vállalta a gondos,
szakszerű etetést. A gólyát minden nap
figyelték és nyomon követték. A faluban
sokan ajánlottak fel az etetőknek halat,
húst vagy pénzt, ezt pedig szeretnénk a
gólya nevében is megköszönni.
Örömmel tudatom mindenkivel, hogy
a györgyei gólya túlélte a telet és várja
hazatérő társait.
Továbbra is vigyázzunk egymásra és
a madarainkra!
Ohnsorge Nóra

(Forrás: Facebook, a képet egy
falubeli lakos készítette)
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Gondolatok nyolcadikos diákjainktól
Kedves Olvasók! „Visszamentem” egy
kicsit az iskolába. A végzős nyolcadik osztályosokat kerestem meg. Egyrészt arról
kérdezgettem őket, hogyan élik meg a járvány okozta korlátozott világot. Másrészt a
továbbtanulásukról, elképzeléseikről szeretnék többet megtudni.
Beszélgetőpartnereim:
Dömők
Alexa, Marlen Denissza, Mózes Boglárka,
Ohnsorge Liza, Pribély Szilvia, Togyela Adrienn és Volgina Anna.
Milyen változásokat hozott a családotok életében a járvány?
A legnagyobb változás abban mutatkozott
meg, hogy nem látogathattuk a nagyszüleinket, rokonainkat. Hozzánk sem igen jött
senki, ez nagy hiányérzetet jelentett. Viszont
szüleinkkel több időt tölthettünk, ami újdonság számba ment. A középiskolás nagytestvérem hónapok óta itthon tanul, - mondja
Alexa, Lizi, Anna - így néha „egymás agyára
megyünk”.
Ti hogyan élitek meg ezt a helyzetet a
mindennapokban?
Mivel már majdnem egy éve tart ez az
állapot, így valamilyen szinten kénytelenek
voltunk hozzászokni a korlátozásokhoz. A
maszk viselése a legnehezebb, sokszor alig
kapunk levegőt benne. Nagyon figyelünk a
kézfertőtlenítésre is, ami mostanában lett
ilyen fontos dolog.
Minden diák szereti, ha nem kell iskolába járni. Milyen volt az online – oktatás?
• Denissza: Szerintem sokkal jobb iskolába járni, mert könnyebb tanulni, ha ott vagyunk, és halljuk a magyarázatot.
• Szilvi: Nekem szuper volt! Sokkal kényelmesebben és nyugodtabban tanulhattam.
• Anna: A tanárok sokkal többet kértek számon, a barátaim pedig nagyon hiányoztak.
• Alexa: Nekem nagyon tetszett. A pedagógusok láthatták, hogy ki milyen önálló és
becsületes a munkájában.
• Adrienn: Az elejét még élveztem, mert ki
tudtam magam pihenni. De később már nekem is nagyon hiányoztak a barátaim.
• Liza: Összességében elégedett vagyok.
Néha sokáig lustálkodtam, így a digitális óra
előtt kapkodtam össze – vissza.
• Bogi: Nekem személy szerint nehéz volt.
Ha valamit nem értettem, a szüleimhez for-

dultam. De ők nem tudták úgy elmagyarázni,
mint egy tanár.
Milyen hátrányai voltak, illetve vannak
a szokatlan, ismeretlen új tanítási formának?
• Nem tudtam rendesen elküldeni minden
feladatot. Többször is volt egyszerre órám
a testvéremmel, így áthallottam amit neki
mondtak.
• Nem mehettünk iskolalátogatásra, szakmák éjszakájára, elmaradt az erdélyi kirándulás.
• Nem értettem meg rendesen a tananyagot.
• Szerintem többet kellett tanulni, és a napi
rutin sem volt meg.
• Sajnos akadtak olyan diákok is, akik nem
tudtak bejelentkezni órára, mert nem voltak
megfelelő elektronikai eszközeik.
• Néhány tantárgyból lemaradtunk, amit
már nehéz lesz pótolni.
• A tanárok munkája nem tudott olyan hatékony lenni, mint a hagyományos formában.
Az iskola területén be tudja tartani a közösség az új szabályokat?
Sajnos vannak olyanok, akik nem tartják
be. Maszk nélkül csoportosulnak, nem mosnak kezet. De oktatóink nap mint nap küzdenek ezekkel a tanulókkal, változó sikerrel. A
többség viszont szót fogad.
A középiskola megválasztása nem egyszerű dolog. Mi alapján döntöttetek?
• Nekem most csak az volt fontos, hogy
érettségit adjon. A környékben jelöltünk meg
iskolákat.

• Kiválasztottuk a megfelelő szakmát, utána néztünk sulikat a környéken.
• Olyan helyet kerestünk ami erős, de kellemes és barátságos a hangulat.
• Távlati terveim vannak, ennek megfelelően keresgéltünk.
Mi a véleményetek az írásbeli felvételiről?
• Egyöntetűen az a véleményünk, hogy a
magyar nehezebb volt, mint a matek. Pedig
fordítva szokott lenni.
• Bíztunk abban is, hogy a vírushelyzetre
való tekintettel könnyíteni fognak. Sajnos
nem így történt.
• A feladatok sem olyanok voltak, mint amiket az előkészítőn gyakoroltunk.
• A „mumus” az idő volt. Nagyon szorított
bennünket, többen nem, vagy csak alig tudtuk befejezni a válaszadást.
Milyen elképzelésekkel, tervekkel indultok el a középiskolába?
• Szeretném eddigi jó tanulmányi eredményemet megtartani, nyelveket tanulni.
• Remélem könnyen be tudok illeszkedni
az új környezetbe.
• Jó közösségbe szeretnék kerülni, és az
elvárásaimnak megfelelő kollégiumot kifogni.
• Kicsit izgulok, mert minden és mindenki
új lesz számomra.
Lányok! Köszönöm a „beszélgetést”,
ami nem hagyományos formában, hanem papíron történt.
Gálné Dömők Gyöngyi

Változások a zeneiskola életében

Tél elején kaptuk az örömhírt, hogy
Némethné Fekete Fanni fafúvós zenetanárunk anyai örömök elé néz. Még akkor
megállapodtunk vele, hogy elsődleges az
ő és a baba egészsége, de azt mondta,
hogy amíg csak bírja, folytatja a növendékeinek oktatását. Orvosai és családja
támogató tanácsára sajnos a munkáját
február közepétől már tudja biztonsággal
végezni. Lázas keresésbe kezdtünk és a
zeneiskola tanárai segítségével sikerült
megtalálni azt a személyt, aki Fanni tanárnőt helyettesíteni fogja remélhetőleg
hosszú távon. Őt Majzik Zsuzsannának
hívják és az elmúlt napok ismerkedési

szakasza után állíthatjuk, hogy a Fanni
által elkezdett, magas színvonalú oktatást tovább tudja vinni. A Csipet-Csapat
kiszenekar próbáit és vezetését Kiss Bálint kolléga vette át. Szerencsére csak
apróbb zökkenőkkel folyik az átállás mind
a tanítás, mind a zenekari próbák terén.
Az új kolléganőnek sok türelmet, kitartást
és csillogó szemű növendékeket, míg
Némethné Fekete Fanni kolléganőnek jó
babavárást és egészséget kívánok biztosítva őt arról, hogy visszavárjuk.
Juhász Attila
tagintézmény-vezető
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Bölcsődei és óvodai beíratás
A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére
biztosított feladat- és hatáskörében eljárva a Polgármester az alábbi határozatot
hozza a 2021/2022. nevelési éve vonatkozóan a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde beíratása vonatkozásában:
Értesítjük a Szülőket, hogy 2021/2022.
nevelési évre a Kastélykert Óvoda és Mini
Bölcsődébe a beíratás:
2021. május 03– május 07.
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 2021. május 25-éig

nyújthatja be.
2021. 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,
- a 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 gyermek-elhelyezést 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,

Tűzoltó Egyesületi hírek

Az egyesületnek 2020-ban
a taglétszáma 65 fő volt, aktívan, szakképzetten feladatot
ellát 15 fő. Az egyesület a feladatellátását szakszerűen tudja végezni, hiszen több szakképzett, úgymond hivatásos
tűzoltó is tag, akik az önkéntesek folyamatos betanításáról
gondoskodnak. Az egyesület
az alapszabályban megfogalmazott tevékenységet végzi; a
falu közösségének mentő tűzvédelmét látja el, illetve szükség esetén a szomszéd településeken nyújt segítséget,
valamint katasztrófaelhárítási
feladatok ellátásának tesz eleget.
Kapcsolatunk a Nagykátai
Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal nagyon jó, munkánkra számítanak és elismerik.
Az egyesület tevékenysége
során, káreseteknél egyetlen
tagjának sem fizet, mindenki
a saját idejét áldozva segít a
település lakóinak. Ezt fontos-

nak tartottam leírni, amit végzünk, kötelességünknek érezve tesszük.
2020. évben 13 esetben volt
riasztás
- 5 tűzeset,
- 8 esetben volt műszaki
mentés (ebből 3 téves riasztás)
Az elmúlt évekhez képest
ez a szám alacsonyabb volt,
ami talán köszönhető annak
is, hogy az emberek óvatosabbak voltak. A múlt évre tervezett rendezvényeinket, a kapcsolattartásra épülő közösségi
programjainkat a COVID vírusjárvány miatt nem tudtuk megtartani. 2020. évben a NAV a
szja 1 százalékaként 301.345
Ft-ot utalt át egyesületünk részére. Minden támogatónknak
ismételten köszönöm.
Kérjük, hogy 2021. évben
is támogatásukkal segítsék
munkánkat, hiszen az egyesületnek a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban
egyaránt helyt kell állnia, és
eszközeink a bevetések során
erősen használódnak, rongálódnak, a folyamatos pótlásuk
szükséges.
Adószámunk: 18675737-113
Sinka Gábor elnök
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- 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.
Tápiógyörgye, 2021. február 12.
Turóczi István Zoltánné
			
jegyző

Senki sincs egyedül!
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TVKA és a Spuritusz tavaszi remények

A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány
és a Spuritusz Futóklub a 2020 után újult
reményekkel és tervekkel várta a 2021-es
évet. Sajnos döntően a tervezésig jutottunk
és újra itt a a harmadik hullám. Ezért már
rezignáltan vettük tudomásul, hogy tervezünk, majd lesz, ami lesz…
2020 legnagyobb tanulsága, hogy a
pandémia életünk minden részére hatással van. Sokan megbetegedtek, a közösségi rendezvények elmaradtak, a bezártság érzése, melyet a társas kapcsolatok
szűkülése fokozott - minden családban
megjelent. A járvány-helyzet nem csak a
maszkos létet hozta magával, de a gazdasági életet is megnyirbálta. Alapítványunk
fő támogatója Tápiógyörgye Önkormányzata. Az az Önkormányzat, akinek szintén
bevételkieséssel, központi juttatások elvonásával és a saját bevételeinek átadásával
kellett szembesülnie. Így az éves támogatást csak részben kaphattuk meg! Ezt még
tetézte az a tény, hogy a pályázataink sem
nyertek. Így igen nehéz volt 2020-ban talpon maradnunk.
Ennek ellenére sikerült megvalósítani
Tápiógyörgye 800 éves fennállásának jubileumára szervezett, egész évet átölelő
kampányunkat. A 800 év/oldal kezdeményezésről már előző újságokban beszámoltunk.
Most inkább elszámolnánk vele. Ahogy
írtuk már 75-75 támogatói és teljesítő érem
készült. December végéig a györgyei teljesítők és támogatók részére tartottuk fenn
a lehetőséget az éremszerzésre. Majd januártól nyitottunk a külső regisztrálók felé.
Ennek eredményeként februárra 2 db teljesítői érem maradt. A támogatói érmekért is
sokan regisztráltak. Mikor ez az újság íródik, már csak 10 db van belőlük. Elmondhatjuk, hogy van egyedi Tápiógyörgye jubileumára készült érem az ország számos
szegletében. Sőt még Nagymegyerbe és
Írországba is jutott belőle. Nagyon megtisztelő érzés volt az érkező e-mailekre, telefonokra, levelekre - postázni az érmeket.
Látni, hogy mennyien jelentkeztek ezért a
különleges emlékért. Írni az ismeretlen településneveket a borítékokra.
Üröm volt az örömben, hogy bár az

Új civilszervezet
alakul
Tápiógyörgye 801. esztendejében civil
kezdeményezésre Varró István polgármester közreműködésével megalakul községünk új közhasznú civil szervezete, mely
a későbbiekben a polgárőri feladatokat is
ellátja településünkön.
Az egyesületet olyan tápiógyörgyei lakosok alkotják, akik szívügyükként viselik
községünk sorsát. Sokan vagyunk, sokfélék, de a cél, amit kijelöltünk magunk elé,
azonos! Ennek az együttműködésnek fényében közösen, kellő elhivatottsággal
szeretnénk tenni otthonunkért.

Alapítvány minden 2020-as pénzügyi erőforrását mozgósította az érmekért, hogy
azok aztán györgyei lakosok, innen elszármazott györgyeieknek, távoli rokonoknak
nyújtson maradandó tárgyi emléket a 800
év okán…..mégis a legtöbb érem a közigazgatási határon kívül talált gazdára….
Gondolkodtunk rajta, vajon mi ennek az
oka?? Végül is úgy hisszük erre a választ
mindenki a maga lelkében találja meg.
Mindenki maga tudja és érzi annak a súlyát, hogy miként gondol erre az éremre.
Mindenesetre lényegében elfogytak. Akinek nem jutott… az azért keressen meg
bennünket… hátha!
Még egy apró kis információ az éremhez. Az azt készítő Kft. a Facebook oldalán versenyt hirdetett. Az általa 2020-ban
készített érmeket tette közszemlére. Ez
a verseny 2021 februárban 2 hétig tartott
és február 28-án a szavazás zárásakor a
TÁPIÓGYÖRGYE 800 emlékérem nyert
(fölényesen) a szavazáson. Az már biztos, hogy a legnépszerűbb díjat elnyerte
a TVKA által tervezett érem. És mint kiválasztott, még egy szakmai zsűri elé is kerül.
Ahol több versenyszámban is indul. Végeredmény március 7-én lesz.
Kellemes visszaigazolás, hogy az érem
országosan a legnagyobb tetszést aratta.
És hogy hogyan tovább TVKA és
Spuritusz? Idén az Önkormányzat már
biztosan semmilyen támogatást nem tud
Az egyesületünk vezetésére Kresz Dánielt kérték fel az alapító tagok.
Szociális érzékenységének köszönhetően Dániel elvállalta a szervezet felépítését,
koordinálását, célként kitűzve egy jól működő polgárőrség megalakítását.
Céljaink:
- Tápiógyörgye közbiztonságának eredményes javítása
- Fiatalok toborzása, érzékenyítése a
szociális és kulturális javak megóvása érdekében
- Intézmények, helyi rendezvények biztonsági feladatainak ellátása
- Idősek és szociálisan rászorulók segítése
- Helyi szervezetek támogatása
- Önkéntes munkával való hozzájárulás

nyújtani az Alapítvány részére. Ezt szomorúan, de együttérzően elfogadjuk, mert
tudjuk milyen nehéz helyzetben vannak az
Önkormányzatok.
Hála a támogatói érmekből és az azok
mellé néhány „jóember” által adott extra
adományoknak és a tavalyi „anonim” SZJA
1%-ot számunkra felajánlóknak. Így terveink szerint az idei programokat...ha engedi
a vírus - megszervezzük. Kis költségvetéssel, szívvel, lélekkel és a támogatóink szeretetével övezve.
Elsőnek március 15-én Országfutás 13.
Reméljük a korlátozások nem szigorodnak
annyira, hogy ne lehessen a szabadtéren
spontán futnunk egyet a Nemzeti Ünnepen. Ha tehetik kérem Önök is mozogjanak
e napon a szabadban.
Beszámolónkat azzal zárjuk, hogy megkérjük Önöket amennyiben lehetőségük
adódik, támogassanak bennünket 2021es községi terveink megvalósításában és
gondoljanak ránk adójuk 1%-val is.
Ehhez két fontos információ:
Adószámunk: 18222810-1-13
Bankszámlaszámunk: Takarékbank
65200012-18086443
Kívánunk mindenkinek hamarosan eljövő maszk- és vírusmentes egészséges
tavaszt és nyarat!
TVKA Kuratórium nevében
M. Zsolt
örökségünk megóvására
- Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, megakadályozása
Tagjaink további önkéntes munkákkal is
szeretnék segíteni az itt élők mindennapjait,
megóvni településünk arculatát, hagyományainkat megőrizni.
A közbiztonság növelése az együttműködésen alapszik. A rendvédelmi szervekkel
történő szoros együttműködés mellett, feladataink ellátásához minden tápiógyörgyei
lakos közreműködésére számítunk, örömmel fogadjuk javaslataikat, észrevételeiket,
valamint kötelékünkbe történő jelentkezésüket is.
Várjuk minden községünkért tenni vágyó
embert!
Írta: Erdős Krisztián

Közélet, kultúra
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Hol vagytok csillagok? Búcsú anyámtól
szített vele a témában. A beszélgetés kellemesen indult, aztán...
„Nagyon sok interjú készült velem a
James Bond szerep miatt és mindvégig
tudtam, hogy egyszer ki kell mondanom.
Attilát régóta ismerem, kedvelem és talán
ezért is, a beszélgetés sodrásában útjukra
indultak a szomorú mondatok.” – kezdte a
SportVerda műsorvezetője.

Az alábbi cikk, több sajtótermékben is
megjelent és azt hiszem minden benne
van, aminek benne kell lennie.
Köszönök mindent.
Tordai István
Meghatóan búcsúzott édesanyjától a
műsorvezető
Tordai Istvánt leginkább „magyar James
Bond”-ként emlegetik, mert ők készítették
a Leave the Dark című nemzetközi James
Bond hangulatú kisfilmet, amelytől hangos a sajtó mostanában. A filmben István
alakítja Mr. Bond-ot, meglehetősen élethűen. Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique
a Retro Rádió műsorvezetője interjút ké-

„Mikor megtudtam, hogy James Bond
szerepébe bújhatok, felhívtam anyámat,
aki kimondhatatlanul örült a hírnek. Sorban jelentek meg az interjúk, melyeket
megmutattam neki. Büszke volt. Több
világmárkának voltam már a magyar
reklámarca, de ő ennek örült leginkább.
Teltek a hetek, készült a film. Anyám sú-

Adó 1%
Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub:
18677375-1-13
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

lyos betegségekkel kórházba került. Karácsony volt. Rohantam hozzá. Fotókat,
emlékeket mutattam neki. Beszélni már
alig tudott, de láttam rajta, boldog, hogy
mellette vagyok. Elkészült a film. Siettem
a kórházba. Nézte, közben a szemei beszéltek. Boldog volt és büszke. A végén
megszólalt: „Szép.” Ez volt az utolsó szava hozzám.”
„Marika nénit – ahogy a faluban nevezték - szerették és tisztelték Tápiógyörgyén
ahol élt, ahol felnevelt. Írtam egy verset az
emlékének. Nem vagyok érzelgős ezért
még sosem írtam verset és valószínűleg
többé nem is fogok, de most valamiért ezt
kellett tennem.” – mondta dr. Tordai István.
„Hol vagytok Csillagok?
Kihunyt az ég. Elbújtatok?
Mennyek országa! Benned reménykedem és csak némán kérhetem,
adj Neki otthont és minden szépet, mit
adott nekem.
Köszönöm, hogy neveltél, féltettél,
voltál. Bennem mindig leszel.
Hol vagytok csillagok? Elbújtatok.
Üres az éj, néma minden.
Magamra hagytatok.”
(Tordai István 2021. január)
Forrás: Blikk

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk a rokonoknak, volt
munkatársaknak és szomszédoknak, akik

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerető Édesanyánkat

Varró Lászlóné (Sinka Mária)
1938 - 2021
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el, fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

Molnár Istvánné (Sas Erzsébet)
1955 – 2020
Velünk együtt utolsó útjára elkísérték,
mély fájdalmunkban, gyászunkban
osztoztak, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
„Kit szeretünk, soha nem feledünk.”
A gyászoló család
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Hirdetések

19. OLDAL

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
TA N K Ó - WA LTE R É S T Á R S A KE GYELETI KFT.
Köz p o n t i i r o d a: 2700 C egléd, R ákócz i út 30- 32.
Tel : 0 6 - 5 3 / 3 1 7 -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 i n k :

TÓTH ÁRPÁD

2767 Táp iógyör g 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

K O VÁCS N É TÓT H N OÉM I
06-7 0 / 7 4 4 - 6 0 - 11
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 U N Y T S Z ÁLLÍTÁS I ÜGYELET
É JJEL- NAP PAL

Közélet, kultúra
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Zenekari hírek
Az idei év lendületesen indult a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület
számára, hiszen megérkezett a tavalyi
évről sikeresen elnyert „a tápiógyörgyei
zeneoktatás támogatása bútorok és
irodatechnikai eszközök beszerzése”
nevű pályázat eszközei, amelyet Fehér
Henrietta írt és Czerván György országgyűlési képviselő úr támogatott. Ezúton
szeretnénk megköszönni a GAMESZ
azon dolgozóinak, akik segítettek a
bútorokat lepakolni, Bodnár Károlynak a polcrendszer összeszerelését,
Kiss F. Lászlónak és Tóth Zoltánnak a
szekrény összeszerelését és beállítását, Nyeste Zsoltnak (TVKA) az irodai
bútorok összeszerelését illetve az ös�szes egyesületi tagnak, akik valamilyen
módon részt vettek a pályázat valamely
folyamatában.

Idén a jelenlegi helyzet miatt nem túl
valószínű, hogy eljutunk fizetős fellépésekre, illetve a helyi önkormányzat
sem tud pénzbeli támogatást nyújtani,
ezáltal szeretnénk megkérni mindenkit, aki szereti a zenét és támogatni
szeretné az egyesületet a következő
adószámon teheti: 18690572-1-13.
Az előző évben 333.361 Ft-ot sikerült
összegyűjtenünk támogatóink adója
1%-ából, amit nagyon szépen köszönünk és hangszervásárlásra költöttünk.
Zenekarunk bővült 4 új taggal: Bodnár
Károly (harsona), Lovas Lotti (fuvola),
Megyes Bianka (klarinét), Nagy Liliána
Zita (fuvola). Reméljük a továbbiakban
is számíthatunk újabb fiatal tagokra.
Kérünk mindenkit tartsa be a COVID
19-re vonatkozó szabályokat, hogy
minél előbb minden visszaálljon a régi
kerékvágásba. Jó egészséget kívánunk
mindenkinek az egyesület nevében!
Tisztelettel: Bálint Attila egyesületi elnök
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