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Meghívó
Tisztelt lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tápiógyörgye
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2021. november 8. (hétfő) 17:00 órától
a Faluház nagytermében tartja éves falugyűlését 

(közmeghallgatás).
Minden érdeklődőt várunk!

Varró István polgármester



Tisztelt tápiógyörgyeiek!

Sokan sérelmezték, amiért a képviselő-
testület úgy döntött, hogy 2021-ben nem 
tartja meg a Falunapot a régi formájában, 
hanem csak egy “csökkentett programú” 
rendezvényt szervez. Erre a sajnálatos 
döntésre azért kényszerültünk, mert az 
1500 fős rendezvényi korlátozásba a mi 
esti programjaink nem fértek volna bele. 
Györgyén a Falunap estéjén a fő fellépők 
műsora alatt közel 3000 ember szokott 
jelen lenni. A csökkentett Falunapon vi-
szont egyesületeink megrendeztek két 
eseményt is. A Tápió-Völgye Közhasznú 
Alapítvány szervezte az egész délelőttöt 
átfogó futóversenyt, az esti szabadtéri 
program pedig az Ifjúsági Fúvószenekar 
koncertje volt. Köszönöm a TVKA vala-
mint az Ifjú Fúvósokért Egyesület tagjai-
nak a szervezést és a zenés műsort.

A képviselő-testület megvitatta a Köz-
ségi Gondozási Központ, a Kastélykert 
Óvoda és Bölcsőde, valamint az Önkor-
mányzat Gyermekvédelmi és Gyermek-
jóléti feladatairól szóló beszámolókat. 
Döntött arról is, hogy a civilszervezetek-
nek milyen összegű támogatásokat nyújt 
a 2021. évben. 

Tápiógyörgyei munkavállalása és le-
telepedése után első éves beszámolóját 
tartotta Baranyi Boglárka védőnő. Beszá-
molt az eddigi pozitív és negatív tapasz-
talatairól. Jegyzőasszony a Polgármesteri 
Hivatal munkájáról számolt be, a jogsza-
bályi és személyi változásokról, melyek 
az elmúlt évet jellemezték. Elköszönt a 
Takarékbanktól több évtizedes munkája 
után Megyesné Szabó Erika, aki szep-
tembertől a Polgármesteri Hivatal adó-
ügyi irodáján dolgozik. A képviselő-testü-
let módosította a 2021. évi költségvetési 
rendeletét, valamint csatlakozási szándé-
kát fejezte ki a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíjpályázathoz. 

Több jogi ügyletet is megvitattunk. Fel-
mondtuk a szerződést a Csárda út 26. 
és a Mária út 10. szám alatti ingatlanok 
lakóival, valamint hozzájárulást adtunk a 
Rákóczi út 2. szám alatti ingatlan értéke-
sítéséhez, továbbá a Szilvási út 22. szám 
alatti ingatlan tulajdonközösségének 
megszüntetéséhez.

2021. szeptember 1. napjával a Kazin-
czy Ferenc Általános Iskola a Jászberényi 
Tankerülettől a Ceglédi Tankerülethez ke-
rült át. Képviselő-testületi elvárásunk az 
intézmény oktatási színvonalának sürgős 
emelése és a működési feltételek bizto-
sítása. Az önkormányzat további szándé-
kát jelezte a Ceglédi Tankerület felé azzal 
kapcsolatban, hogy a karbantartási mun-
kálatokat mi szeretnénk ellátni vállalkozói 
szerződés keretén belül. 

Jogszabályi kötelezettség alapján meg-
bízást adtunk az ÖKOPLAN 97’ Kft-nek, 
hogy a régi szemétlerakó és szennyvíz 

leürítő telep alatti vízbázist továbbra is 
évenként vizsgálják és ellenőrizzék.

Éves belső ellenőrzéssel bíztuk meg 
a K.F. Audit Kft-t, akinek feladata az ön-
kormányzat és intézményeinek pénzügyi, 
számviteli ellenőrzése. Ez a cég eddig a 
kistérségi társulás keretein belül látta el 
feladatát, azonban most már mint Önkor-
mányzat szerződtünk vele.

Nem kapott támogatást beadott pályá-
zataink közül az orvosi rendelő tetőfelújí-
tása, mely 30 millió forintos költségvetésű 
lett volna és a piactér építésünk, mely 60 
milliós költségvetéssel volt tervezve. Az 
orvosi rendelő pályázatához kapott hiány-
pótló levélben foglaltakat az én figyelmet-
lenségemből nem teljesítettük határidőre. 
Az e-mailt több más hirdetési levéllel kap-
tam egyszerre, melyet nem vettem észre. 
Az már nem mentség a részemről, hogy 
a hiánypótlásban foglaltak közül nem tud-
tuk volna teljesíteni az orvos személyére 
vonatkozó követelményt, hisz sajnálatos 
módon a háziorvosok ódzkodnak attól, 
hogy több évre szerződéses kötelezett-
ségben vállalják egy-egy háziorvosi pra-
xis állandó ellátását. Hibámról tájékoz-
tattam a képviselő-testületet is. A piactér 
építését a pályázati támogatás elmara-
dása miatt saját erőből a közmunka prog-
ram támogatással kiegészítve elkezdtük, 
azonban így lassabban, több év alatt fog 
elkészülni a tervezett beruházás.

2021. szeptember 27-én helyszíni be-
járást tartottunk a Györgyey Kastély te-
rületén. A Borostyán Egyesített Szociális 
Otthon igazgatónője azzal kereste meg 
az önkormányzatot, mint az épület tulaj-
donosát, hogy járuljon hozzá a Nagykas-
tély épületének részbeni átalakításához. 
A képviselő-testület jelen lévő tagjai a be-
járás során feltették kérdéseiket az átala-
kításokkal kapcsolatban. Később a nap 
folyamán a testületi ülésen elmondtam 
véleményemet. Összességében nem tet-
szett az épület elmúlt évek alatti lelakott-
ságából és karbantartottság hiányából 
fakadó állagromlása, a kastély kertjének 
lehangoló állapota, a koszos ablakok, a 
vélhetően a képviselő-testület érkezésére 
kivezényelt lakók képe. Olyan érzésem 
volt, mintha egy utolsó hadifogoly után 
kutató riporter lennék egy távol-keleti or-
szágban. Nem értem miért kell erőltetni a 
21. században egy kastély további szo-
ciális intézményként való működtetését 
és átszabását. Jelenleg 280 fő vár arra, 
hogy ide bekerüljön, azonban a tervezett 
bővítéssel elérhető 6 fő elhelyezése sze-
rintem nem oldja meg a problémát. Ön-
kormányzatunk biztosítana ingatlant egy 
új intézmény építésére, de ehhez erős 
megyei akarat és kormányzati szándék is 
kellene.

A képviselő-testület a rendes ülé-
sei mellett rendkívüli ülést is tartott a II. 
számú háziorvosi körzetben dolgozó Dr. 

Shakarneh Subhi doktor úr miatt. Doktor 
úr ragaszkodott ahhoz, hogy mindkét kör-
zetet Ő lássa el, azonban a jogszabályok 
ezt nem teszik lehetővé. Egy másik tele-
pülésen is volt helyettesítése, így nálunk 
már csak egy körzetet láthatott el. Hódi 
doktort megfenyegette, hogy ne jöjjön 
vissza, és ahhoz sem sok hiányzott, hogy 
jegyzőasszonyt fizikailag bántalmazza. 
Doktor úr a rendelőjébe rendelte a fod-
rászt és ott vágatta a haját, amit az ápoló-
val takaríttatott össze. A 8:00-tól 10:00-ig 
tartó rendelésre 9:45 perckor érkezett, és 
követelte, hogy fizessük ki neki ezt az időt 
is. Eleinte az állandó orvos hiánya miatt 
támogattuk doktor úr azon törekvését, 
hogy állandó praxist kapjon. A képvise-
lő-testület megadta hozzájárulását, hogy 
a praxis támogatást megkapja a Magyar 
Államtól, mely 20 millió Ft lett volna. Nem 
vonom kétségbe szakmai tudását, azon-
ban emberi viselkedése botrányos és a 
betegek kihasználtságára alapozott volt. 
A háziorvosi praxisokban most nyugalom 
van, Dr Hódi Pál és Dr Albunni Walid dok-
tor urak a lakosság visszajelzése alapján 
jól látják el feladatukat, a praxis ápolóikkal 
együtt tudnak működni.

A járványügyi intézkedéseknek meg-
felelően és a korlátozások figyelembe 
vételével tervezzük a következő heteket. 
Október 1-jén megtartottuk az idősek 
köszöntését a Faluházban, azonban a a 
Kulturális Bizottság javaslatára az október 
23-ai megemlékezést a régi tűzoltószer-
tár falán elhelyezett emléktáblánál tartjuk. 
Később döntünk arról, hogy megtartsuk-e 
az adventi vásárt és a karácsonyi zene-
kari koncertet. 

Jelen sorok írásakor már célba értek 
csapataink a XV. NN Ultrabalatonon. Az 
idén 216 km-res távot Tápiógyörgye szí-
neiben két futócsapat, egy 8 fős és egy 4 
fős, valamint egy kerékpáros csapat tel-
jesítette. Név szerint is megemlítve őket 
szeretnék nekik gratulálni és még nagyon 
sok lefutott illetve letekert kilométert kí-
vánni! 

Nyolclábú Spuritusz: Molnár Eszter, 
Petró Katalin, Molnár Zsolt, Tóth Zoltán. 
Kísérőik és segítőik Molnárné Szabó Szil-
via, Mangel Kristóf és Kalmár Béla voltak.

Tápiógyörgyei Spuritusz: Szabó Tün-
de, Kamuti Csanád, Kamuti Kende, Kiss 
László, Lovas Bence, Lovas József, 
Nyeste Zsolt, Vágány Dániel. Kísérőjük 
Ács Balázs volt. Kerékpáron Tóthné Vágó 
Helga és Tóth László lakosaink teljesítet-
ték a távot, és bár Regdon József r. őr-
nagy nem tápiógyörgyei lakos, de Helgá-
val és Lacival ő is együtt tekert így neki is 
gratulálok!

Önöknek pedig szép őszi, betegség-
mentes napokat kívánok!

Tisztelettel:
Varró István polgármester 
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Önkormányzati tájékoztató



OKTÓBER 3. OLDALKözélet

Elhunyt Franz Baumeler,  
őszinte svájci tisztelőnk és igaz barátunk volt.

Szomorú szívvel emlékezünk Rá, hiszen 
ő volt az, aki a először látogatott hozzánk 
(1994 júniusában) Beat Buchelivel, a test-
vérvárosi kapcsolatunkat gondozó egyesü-
let későbbi elnökével, a wünnewil-flamatti  
önkormányzattól kapott reményteli megbí-
zatással, hogy tájékozódjanak a  györgyei 
viszonyokról, és adjanak írásos tájékoz-
tatást arról, hogy egy lehetséges kapcso-
lat svájci igényű feltételei adottak-e. Ezt a 
baráti vizitációt a mi csoportunk látogatá-
sa előzte meg  1993 májusában. Dr Ódor 
László akkori svájci nagykövetünk adta 
nekünk a lehetőséget erre, aki a „Györgyei 
Köztársaság” erényeit, lehetőségeit és em-
beri viszonylatait ismerve jószívvel ajánlott 
be minket erre a kapcsolatra. Szívbéli ba-
ráti fogadtatásban részesültünk és remé-

nyekkel fűszerezett lélekkel vártuk viszont-
látogatásukat. Franz barátunk igen alapos, 
és nagyon kedvező, reális képet adott fa-
lunkról (többoldalas gondos dolgozat volt 
ez), és Beattal együtt a legjobb invenciók-
kal távozva ajánlották a kapcsolat felvételét 
Wünnewil-Flamatt önkormányzatának. 

A közel három évtizedes kapcsolat fel-
mérhetetlen szellemi értéket, példaadó 
életvezetési mintát, tárgyi értékekkel való 
gyarapodást (intézményi –és személyes 
vonatkozásban is), önértékelési bizton-
ságot, őszinte baráti kapcsolatokat és tu-
risztikai élményeket adott falunk sokszáz 
emberének, gyerekeinknek és felnőtteknek 
egyaránt. Aki részese lehetett a e barátság  
gondozásának, jótékony hatásainak, ked-
vezményezettje gondoskodó és vendég-
szerető áldozata révén, vagy munkája által 
is ennek a vigaszt adó kapcsolatnak, az 
megerősítheti ezt. Olyan értékközösséget 
tudhatunk mienknek itt Györgyén, amely-
nek vezetői és a gondozó egyesület tagjai 
készséges támogatással és józan értékek 
képviseletében segítették mindig e kap-
csolat változatos, élményt adó programjait. 
Nagy köszönet ezért nekik!

 Franz mindig a legőszintébb, sokszor 
minket könnyes szemmel bíztató ösztön-
zője és szíves szavakkal is gondoskodó 
doajenje volt testvérvárosi kapcsolatunk-

nak. Soha nem mulasztotta el, hogy láto-
gatásaink alkalmával Hildi Asszonnyal, a 
bájosan tündéi feleségével otthona terített 
asztalához ültessen és boldogan megerő-
sítse a kapcsolat programjait kísérő elis-
merését, ölelésével nyomatékosítva ezt a 
mélyen a szívünkbe ágyazódott barátsá-
got. Legutóbb 90. születésnapja tiszteletére 
utaztunk ki Varró István polgármesterünk-
kel, és vittük el falunk üdvözletét, adtuk át 
díszes mappába kötött köszöntő sorainkat. 
Örök élményünk marad, ahogy megha-
tódottan fogadta, értékelte ezt a  váratlan 
gesztust. 

Györgye történelmien nagy értékét tu-
lajdonítom ennek a kapcsolatnak, amelyet 
sváci részről is százak  baráti gesztusai 
erősítettek meg. Franz mindig hangoztatta, 
hogy ez a kapcsolat a svájci emberek életé-
nek is nagy ajándéka. Enyhítse fájdlmunkat, 
hogy 93 évig tartó  gazdag lelkiségű élete 
teljességéhez barátságunk minőségével 
és tisztességével hozzjárultunk. Ő mindig 
boldogan konstatálta ezt. Nem felejthetjük 
mi györgyeiek, hogy személyében egy igaz 
européer barátságát tudhattuk a miénknek. 

Nem felejt el Györgye, nyugodj békes-
ségben Franz Baumeler, kedves, örök ba-
rátunk!

Nagy Zoltán

„Dinikém! A tisztelet őszinte érzésé-
vel küldöm köszöntő szavaimat Hozzád, 
amikor az életút újabb ünnepi stációján 
merengsz talán a valahai ifjúkor emlé-
keit felvillantó, a képzelet édes játékait 

küldő révedésben – lelkedben egy 

hosszú pálya emlékterheivel megrakot-
tan, elérzékenyülve, - mert a valahai ta-
noda emléktára méltányos külsőséggel 
újabb, díszes diplomával  adta tanújelét 
emlékedet őrző figyelmességének. Ezt a 
gesztust mindenki az életútja felmutatha-
tó értékeivel igazolja vissza egykori isko-
lájának. A mögöttünk elmaradó  elárvult 
esztendők lélekterheit a létezés kegyet-
len ritmusában lebbenti ránk az Idő.  A 
Te emberöltőkön átívelő életplyád olyan 
sokrétű és értékekkel gazdag, hogy erre 
nagyon büszke lehet a szegedi egyetem, 
ahonnan az ifjúi szent megjózanodás és 
a tenniakarás nemes lázában jöttél visz-
sza szülőföldedre, ahol szűziesen esen-
dő, értelmet érlelő terepet találtál szán-
dékaidnak. 

Sok irányból és helyről jöhetnek most fe-
léd a méltatások, - én most a györgyeiség 
szívednek kedves tájékáról üzenek, on-
nan, ahonnan gyerekként elindultál, aho-
vá lelked mindig visszahúzott, ahol első, 
elvesztett otthonod gyermekmelegét 
dédelgeted, ahová adakozó akarattal, 
sokszor tele ajándékokkal visszatértél. 
Györgyéről, - amelynek időkoptatta terein 
a te időtállóan nemes üzenetet hordozó 
akaratod manifesztumai díszlenek, ahol 
Rád gondolni a profán hétköznapokban 
is oly sokszor andalít és gyámolít, - in-
tézményeinkben pedig még most is szel-
lemed munkál, és ad büszkeség-érzetet 

azoknak, akik Györgye különleges gyer-
mekének tartanak és mindig a köszönet 
érzéseivel gondolnak Rád. Tetteid, szán-
dékaid, elhintett értékeid az igényesség, 
a pontosság és a különlegesség páto-
szával összfonódva adnak rangot mai és 
jövendő tereinknek, vigaszért rimánkodó 
lelkeinknek és önérzetünknek. Oly sok 
embernek adtál hitet, kedvet a tusákhoz, 
építetted-díszítetted kedvét-ünnepét –és 
adtál okos távlatot is azzal, hogy falunk 
történelmét oly avatottan, szorgosan és 
elkötelezett szülőföldi áhítattal varázsol-
tad elénk anekdótáidban, könyveid lapja-
in, almanachunkban, újságjaink oldalain. 

Csak kérhetem a Sosot, az Életet, 
hogy adjon Időt és Erőt, hogy számba 
vehesd ezen értékeket, hogy vigaszával 
életed eljövendő éveit megerősíthesd. 
Én odasomfordálok gondolatban a Téged 
ünnepi szeretetben köszöntő családi-ba-
ráti asztalhoz, a főhelyre melléd,  meg-
szorítom kezedet és megölellek. Esendő-
ségünk tudatában is oly jó lenne üzenni 
rokonainknak, hogy akarunk lelkünkben 
(ha már a testi valónk erre nem is kínál 
esélyt) nemes, küzdő és szabadlelkű di-
ákoknak megmaradni... Talán sikerülhet 
szép szándékaink mosolyos varázslatá-
ban - a minket környező mocsár-zordon 
valóság felett csalfán összekacsintva...
Tegyünk egy próbát rá!” 

Nagy Zoltán

Bihari József köszöntése Vasdiplomája alkalmából

Franz Baumeler (jobbra) Nagy Zoltánnal



4. OLDAL OKTÓBERKözélet

Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzatának választott 
képviselői közül ezúttal Lesták 
Péterné Vajon Ildikóval készí-
tettünk interjút, megkérdezve 
őt képviselői pályájának eddi-
gi tapasztalatairól, a községet 
érintő éppen aktuális ügyek-
ről.

Második ciklusát tölti ön-
kormányzati képviselőként. 
Milyen motivációs tényezők 
alapján jelöltette magát is-
mét? Milyen elvi és gyakor-
lati célokat tűzött ki az újabb 
öt évre nézve önmaga szá-
mára? 

2014 után 2019-ben is el-
nyertem a tápiógyörgyei la-
kosok bizalmát, amellyel 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
képviselhessem a település 
minden lakóját. Köszönöm, 
hogy szavazatukkal megtisz-
teltek, támogattak. 

Immár 30 éves óvodape-
dagógusi pályafutásom során 
volt lehetőségem és alkalmam 
megismerni a Tápiógyörgyén 
élő sok-sok kisgyermekes 
családot. Pedagógusként és 
képviselőként fontos felada-
tomnak tartom a családok 
támogatását, a gyermekek 
esélyeinek, körülményeinek 
javítását. 

A gyermek mellett a felnőtt 
lakosság szociális problémái 
is érzékenyen érintenek, ame-
lyet ebben a képviselői ciklus-
ban is szeretnék rendszeresen 
és aktívan segíteni. 

Milyen területen szeretné 
továbbra is a tudását kama-
toztatni? Hogyan indult e te-
kintetben az újabb képvise-
lői mandátuma? 

2014-2019-ig Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tag-
jaként, 2019-től elnökeként 
tervekkel, reményekkel telve 
indultam az újabb képviselői 

mandátumban és e területen 
szeretném tudásomat kama-
toztatni. 

A bizottság előre elkészített 
tudatosan megtervezett éves 
munkatervet készített, amely 
alapján szerettük volna haté-
konyan végezni feladatainkat, 
de ezt a 2020 márciusában 
bekövetkezett pandémia telje-
sen felülírt. Pl.: 2020.03.17-én 
az Egészségfejlesztési Iroda 
szakmai vezetőjével és mun-
katársaival közösen több kor-
osztályt érintő egészségnapot 
terveztünk, amelyhez minden 
feltétel rendelkezésre állt, de 
az akkori helyzet ezt nem tette 
lehetővé. Reagálva az akkori 
helyzetre, szájmaszk varra-
tásával, azok felajánlásával 
segítette a bizottság az arra 
rászorulókat. 

Az önkormányzat fenn-
tartásában működő óvoda 
intézményvezetői tisztségét 
2013 óta látja el. Az elmúlt 
időszakra visszatekintve az 
ön meglátása alapján, mi-
lyen területen jeleskedett az 
intézmény leginkább? Mely 
terület az, amelyben esetleg 
fejlesztésre szorul? 

A bölcsődés korú gyer-
mekek napközbeni ellátása 
2015.09.01-jétől az egységes 
óvoda-bölcsődei csoport kiala-
kításával biztosítottá vált, aho-
vá 2 éves kortól fogadtuk a kis-
gyermekeket. E megvalósult 
feladatunk a bölcsődei szak-
mai szabályokat módosító ren-
delet alapján 2017.09.01-jétől 
mini bölcsődeként működik 
tovább, ahová 20 hetes kortól 
3 éves korig fogadjuk a mun-
kába visszatérő édesanyák, 
családok gyermekeit. A cso-
port, azóta és jelenleg is teljes 
kihasználtsággal működik. 

Pest megyei Kormányhi-
vatal Monori Járási Hivatala 
közegészségügyi, valamint 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság hatósági el-
lenőrzései alapján a mini böl-
csődei csoport a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően 
működik. /Az ellenőrzések két-
évente történnek./

Az óvodai csoportok peda-
gógusai 2022-re részt vesz-
nek/vettek a minősítő vizsgán, 
vagy minősítő eljáráson. Az 
óvodapedagógusok ezeken 
az eljárásokon nagyon szép 
teljesítményt produkálnak, hi-
szen valamennyi pedagógus 
eredménye 90 % feletti. A 
minősítések alkalmával az in-

tézménybe látogató szakértők 
elégedettek a szakmai mód-
szertani felkészültségünkkel. 
munkánkkal. 

Szakmai napokon, tovább-
képzéseken rendszeresen 
részt veszünk, hogy tudásukat 
frissítsük, azonban nagy öröm 
volt számunkra, hogy 2018 
februárban Gergely Ildikó az 
ELTE mestertanára két napos 
továbbképzésének lehetett a 
helyszíne óvodánk, ahol a kis-
térség több óvodájából is jelen 
voltak a szakmailag fejlődni 
vágyó pedagógusok. 

Az intézmény fontos felada-
ta a nevelési és tanulási folya-
mat során a személyiség és 
közösségfejlesztés kereteinek 
biztosítása. A különleges bá-
násmódot igénylő gyermeknek 
sérülésspecifikumnak meg-
felelő szakember bevonásá-
val biztosítjuk a fejlesztését a 
„minden gyermek tehetséges 
valamiben”. Elvünk megva-
lósításához négy féle tehet-
ségműhelyt működtetünk. A 
közösségfejlesztés érdeké-
ben gazdag, élménydús ren-
dezvényekkel, hagyomyápoló 
programokkal kedveskedünk a 
gyermekeknek. 

Az elmúlt évek során a 
„Bozsik program” keretében 
egyensúlyozó korong, gátug-
ró szett, koordinációs létra, 
labdák, mezek stb… az „Ovis 
labdaprogram” által foci-, ko-
sár-, röp-, szivacslabdákkal, 
kapukkal, mezekkel bővült a 
tornaszoba szertára. Az udvari 
mozgásfejlesztő játékaink fo-
lyamatos fejlesztésre, cserére 
szorulnak, ennek érdekében 
2020-ban 2 db új eszközzel 
– kötélpiramis, kutyusalagút – 
bővült óvodánk udvara, melyet 
jótékonysági estek, vásárok 
bevételéből finanszíroztunk. 

2021 őszén a Fenntartó tá-
mogatásával újabb rugós já-
tékkal bővül óvodánk udvara. 

A falu lakossága megrá-
zó hírként fogadta, az orvos 
kérdésban támadt újabb bo-
nyodalmakat. Márciusban 
úgy tűnt, hogy Dr. Mohai Te-
rézia lesz a falu új háziorvo-
sa. Helyette Dr. Shakarneh 
Subhi érkezett, aki néhány 
hónapig tartó ittléte után 
más település egyikébe tet-
te át székhelyét. Mi történt? 
Mikor lesz tartósan orvosa a 
községnek? 

Dr. Mohai Terézia doktornő 
a kötelező képzési pontok hi-
ányában egyenlőre nem prak-

tizálhat. 
Dr. Shakarneh Subhi dok-

tor Úr nem fogadta el, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően 
kettő helyen van lehetősége 
helyettesíteni, ezért az Orszá-
gos Kórházi Főigazgatóság 
javalata alapján szerződés-
bontásra került sor. 

Sajnos azt nem tudom, 
hogy állandó háziorvosa a 
községnek mikor lesz, hiszen 
mindannyian tudjuk az Orszá-
gos Kórházi Főigazgatóság 
Alapellátásfejlesztési Igazga-
tóság 2021.09.14. adatai alap-
ján Nagykátai Járásban 10-nél 
is több betöltetlen háziorvosi 
állás van. 

Azonban szeretném meg-
köszönni Dr. Hódi Pál doktor 
úrnak a több éves helyettesítő 
munkáját, hogy folyamatosan 
számíthatunk rá!

A szociális bizottság el-
nökeként jelentős szerepet 
vállalt az önkormányzat által 
biztosított nyári gyermek-
táboroztatás megszervezé-
sében és lebonyolításában. 
Kik voltak a segítői e mun-
kában? Milyen elvek alapján 
toborozták össze a gyerme-
keket? Milyen eredményes-
séggel zárult a táborozta-
tás? 

A Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság elnökeként ak-
tív szerepet vállalok a két éve 
megrendezésre kerülő nap-
közis tábor szervezésében. 
A programokat aktív képvise-
lőtársaimmal, bizottsági ta-
gokkal Kissné Varró Erikával, 
Molnárné Szabó Szilviával az 
önkormányzat dolgozóinak 
támogatásával Nagyné Bíró 
Adriennel, Gál Szilviával, vala-
mint önkéntes fiatalokkal, Kiss 
Flórával és Lesták Fannival 
valósítottuk meg. 

A gyermekek részvétele 
a táborban az óvoda és az 
iskola gyermekvédelmi fele-
lőseinek és pedagógusainak 
javaslatai alapján történik. 
A szülőktől és gyermekektől 
sok-sok pozitív visszajelzést, 
köszönetet kapunk, ami meg-
erősít bennünket abban, hogy 
jó az, amit csinálunk és sze-
retettel, örömmel készülünk a 
következő nyári táborra. Gyer-
mekek mondták: „Bárcsak ez 
a tábor örökké tartana!”, „Ugye 
holnap is jöhetünk még?”

A község lakóinak életé-
ben évek óta fontos kérdés 
a szelektív hulladékgyűj-
tő szigetek körüli el-

Interjú Lesták Péterné Vajon Ildikó képviselővel
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viselhetetlen körülmények 
rendezése. Meddig tart még 
ez az állapot? Mikorra vál-
nak újra tisztává falunk ut-
cái? Van-e értelme a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek 
fenntartásának? 

Településünkön 5 db hulla-
déksziget található, melyet az 
önkormányzat a környezettu-
datosság jegyében alakított 
ki, ezért ennek a fenntartása 
elengedhetetlen fontosságú. 

Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzata által tett intézke-
dések a tisztább környzetért: 

- A szelektív hulladékszige-
tekről minden héten hétfőn el-
szállításra kerül a hulladék. 

- Az önkormányzat munka-
társai naponta ellenőrzik és 
takarítják a szigeteket. 

- Zöldhulladék és sittlerakó 
telepet működtet, amelyet a 
helyi lakosok térítésmentesen 
használhatnak. 

- Olajgyűjtő, elemgyűjtő, 
kupakgyűjtő pontok kerültek 
kialakításra. 

Tápiógyörgyén a Duna-Ti-
sza köze Hulladékgazdálko-

dási Nonprofit Kft (továbbiak-
ban DTKFT) végzi a hulladék 
elszállítását, mely kötelező 
közszolgáltatás, melyet min-
den ingatlantulajdonos kö-
telezettsége, hogy igénybe 
vegye: 

- Kommunális hulladék el-
szállítását heti rendszeres-
séggel.

- Házhozmenő zöldhulladék 
gyűjtését, havonta egy alka-
lommal (zöld zsákban).

- Házhozmenő csomagolá-
si hulladékgyűjtését havonta 
kettő alkalommal. 

- Házhozmenő lomtalaní-
tást évente, ingatlanonként 
két alkalommal. 

Én bízom a tápiógyörgyei 
lakosokban, akik fontosnak 
tartják, hogy gyermekeiknek, 
fiataloknak példát mutatva 
környezettudatosak legyenek, 
a szigeteket rendeltetésének 
megfelelően használják.

Kérem éljenek a Tápió-
györgye Község és a DTKM 
által felkínált lehetőségekkel, 
hogy tisztább, szebb, környe-
zettudatosabb legyen telepü-

lésünk. Ez az, ami változást 
hozhat!  Kérjük a lakosságot, 
hogy amennyiben illegális le-
rakónak használják a szigete-
ket, haladéktalanul értesítsék 
az önkormányzat polgárőrsé-
gét, rendőrséget.  Együtt óv-
juk környezetünket!

Végezetül, képviselői te-
vékenysége során, milyen 
egyéb ügyekben tudta az 
önkormányzat munkáját se-
gíteni? Milyen célokat sze-
retne a közeljövőben meg-
valósítani?

Minden döntésemmel a leg-
jobb tudásom szerint segítem 
az Önkormányzat munkáját. 

Tudásomhoz és lehetősé-
geimhez mérten igyekeztem 
a falu lakóinak érdekeit kép-
viselni, gondjaikra, problé-
máikra megoldást találni. Ezt 
a munkát nem önállóan vég-
zem, hanem együtt képvise-
lőtársaimmal, a hivatal dolgo-
zóival. Ahol lehetett kerestem 
a megoldási lehetőségeket, 
máskor közvetítettem vagy a 
megfelelő helyre továbbítot-
tam a problémát. Ezek között 

volt egyéni, közösségi kultu-
rális, egészségügyi, szociális 
jellegű is. 

A hivatalos kötelezettsége-
imnek próbáltam maradékta-
lanul eleget tenni. Rendszere-
sen részt vettem a bizottsági 
és testületi üléseken. Próbál-
tam minél több civil és önkor-
mányzati rendezvényen részt 
venni. A település lakóival a 
hivatalos formán túl a nem 
formális módokat is használ-
tam. A hozzám személyesen 
vagy telefonon fordulókat 
meghallgattam, véleményüket 
ki-kikértem, gondjaikat igye-
keztem kezelni. Mindenkor 
támogatni szeretném azokat 
a kezdeményezéseket, ame-
lyek az itt élő lakosok életkö-
rülményeinek javítását, a köz-
ségünk fejlődését, szépítését, 
kultúrális értékeinek megőr-
zését, hagyományok ápolását 
szolgálják. 

Köszönöm a válaszokat.

Az interjút készítette: 
Németh Csaba

A tápiógyörgyei Torockó Baráti Tár-
saság 50 fős kirándulócsoportja 2021. 
augusztus 27-én látogatást tett a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány által mű-
ködtetett székelyhídi Gyermek Jézus 
Otthonban.  Székelyhíd – nevével el-
lentétben – nem a Székelyföldön fek-
szik, hanem a magyar határhoz közel, 
a többségében ma is magyarlakta Ér-
mellék tájegységen helyezkedik el. Az 
otthon a település központjában talál-

ható Stubenberg-kastélyban működik, 
ahol jelenleg több mint ötven gyermek 
nevelkedik, egy részük bentlakásos, 
másik részük pedig nappali rendszer-
ben vált a központ gondozottjává. A 
nehéz szociális körülmények közül 
érkező gyermekek nem csak ételt és 
lakhatást kapnak, hanem a keresz-
tény értékrend és szellemiség által 
megalapozott, magyar kulturális és 
nyelvi környezetben történő nevelte-

tésben részesülnek. Az otthon lakói a 
helyi magyar tannyelvű általános isko-
lába járnak, létszámukkal az érmelléki 
magyar oktatás fennmaradását is erő-
sítve. 

Egyesületünk kirándulócsoportját 
az otthon vezetője, Tóth Andrea fo-
gadta, aki nagyon készségesen és 
vendégszerető módon állt a rendelke-
zésünkre. Elbeszélése alapján meg-
ismerhettük a gyermekek és nevelőik 
életének mindennapjait. Vezetésével 
végigjárhattuk a Stubenberg-kastély 
belső tereit, betekintést nyerhettünk 
az otthon lakóinak életébe, akikkel 
személyesen is találkozhattunk, be-
szélgethettünk. 

A gyermekotthon meglátogatásának 
szándéka Velkei Ferenc egyesületi 
tagunk kezdeményezésére született, 
aki a gyermekek támogatására szánt 
adományozásban is élenjáró példát 
mutatott. Az egyesület kirándulócso-
portja tartós élelmiszer segélyado-
mányban részesítette az otthon lakó-
it. Az adományok összegyűjtéséhez a 
kirándulók egyéni felajánlásai mellett 
a Karitász tápiógyörgyei szervezete 
is jelentős összeggel hozzájárult. Az 
egyesület nevében köszönetet mon-
dunk minden támogatónak. Sok erőt 
és kitartást kívánunk a gyermekotthon 
nevelőinek, az általuk mély elhivatott-
sággal végzett példaadó munkához.

Németh Csaba

Látogatás a székelyhídi gyermekotthonban

A kirándulók és a gyermekotthon lakói
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A tápiógyörgyei Tápió Völ-
gye Közhasznú Alapítvány 10. 
évfordulója alkalmából interjút 
készítettem Molnár Zsolttal. 
(TVKA elnöke)

Kérlek mutatkozz be azok-
nak, akik nemrég költöztek 
Györgyére!

Ha őszinte akarok lenni, ak-
kor az újonnan érkezetteknek 
azt mondanám, hogy én is 
„betelepült” vagyok. Tápióbics-
kéről származom, feleségem 
Szabó Szilvia „jogán” költöz-
tem ide 1994 őszén. 48 éves 
vagyok. Nagykátán a Dam-
janich Gimáziumban érettsé-
giztem  amely után a magyar 
társadalombiztosításban kezd-
tem dolgozni. Itt végeztem el 
az ELTE TB szakát és immár 
30 éve egy munkahelyem van. 
A nyugdíjbiztosítási részen 
vagyok a budapesti és a Pest 
megyei ellenőrök vezetője. Ké-
sői eszméléssel, már felnőtt-
ként (15 éve) az amatőr futás 
lett a hobbim. Mindemellett a 
közösség és a társas lét fon-
tosságának a másokkal való 
megismertetése is egy önként 
vállalt küldetés a számomra. 

Ha visszaforgathatnád az 
idő kerekét változtatnál vala-
mit az életedben?

Persze! Mindent és semmit. 
Igazából azt gondolom, hogy 
mindannyiunk saját magunk 
alakítjuk az életünket, de sok-
sok évnek kell eltelnie, hogy 
tudjuk mi lehetett volna jobb.

Szerettem volna bátrabb 
lenni és élni a lehetőségeim-
mel előbb. Szerettem volna 
több gyermeket. És sokkal 
több türelmet magamban. 
Előbb elkezdeni sportolni. Aki-
ket szeretek sokkal több időt 
tölteni velük. Viszont most azt 
érzem, hogy ami történt velem 
és amit elértem az pont úgy 
volt, ahogy rendeltetett.

Az eddig elért eredménye-

id közül mire vagy a legbüsz-
kébb?

Hogy vannak-e komoly ered-
ményeim azt nem az én tisz-
tem megállapítani. De azt tu-
dom, hogy fontos dolog „példát 
mutatni”. Még ezt a szót sem 
érzem igazán magaménak. In-
kább tenni azt amiben hiszünk, 
vagy amit szeretünk. És azt tel-
jes szívvel tenni. Igyekszem a 
magam mércéje szerint a leg-
jobb tudásom, kitartásom adni. 
Figyelni másokra, meghallgat-
ni az embereket és lehetőleg a 
„békét” megteremteni. Örülök, 
hogy futhatok a Tápió partján 
és….igen..azt hiszem büszke 
vagyok, hogy ezt sokszor egy 
közösség tagjaként tehetem, 
amit talán én gerjesztettem és 
„fertőztem” meg.

Úgy tudom, hogy a te éle-
tedben is kiemelkedő szere-
pet játszik a sport. Melyek 
azok az eredmények, ame-
lyekre a legbüszkébb vagy?

Igen ez igaz. Régen a „nyug-
díjas Zsoltiként” ismertek a 
faluban, de mostanra már ez 
összemosódott a Futóklub-
bal. Későn lett életem része 
a rendszeres mozgás. Sosem 
voltam se sportos, se élsporto-
ló alkat, de szerencsére nem is 
voltak sosem „győzelmi álma-
im”. Így igazán figyelemremél-
tó eredményekről sem tudok 
beszámolni. Mindig a kitűzött 
céllal versenyeztem. Még nem 
tettem olyat, amelyet bármely 
eltökélt, rendszeresen edző fu-
tótársam ne tudna megvalósí-
tani. Azokra az eredményekre 
vagyok a legbüszkébb, ame-
lyeket én elértem, majd az azt 
„nagy tettnek” gondoló társaim 
is megcsináltak. Így már csak 
egy maratonra (42 km) várok a 
futótársaktól….

Milyen motivációid vannak 
még a sportban, és hogyan 
tudod ezt a sportos életmó-
dot összeegyeztetni a csa-
láddal és a munkáddal?

A mozgás mikor napi szin-
tűvé válik olyan lesz, mint a 
drog. Ha elmarad, kimarad, 
megszűnik, az embernek „el-
vonási tünetei” vannak. Így ön-
motivációra nincs is szükség, 
hiszen rosszul van az ember a 
hiányától és amint teheti megy. 
Viszont novembertől-februárig 
sokszor kell nógatnom magam 
14 óra munka után a sötétben, 
hidegben elindulni a györgyei 
utcákon 1-1 órát körözni. A 
család éppannyira megértő, 
mint amennyire kritikus is. Tud-
ják, hogy fizikai/mentális szük-

séglet, mégis a Budapestre 
ingázónak szűkösek a lehető-
ségei, csak az esték maradnak 
és a hétvégékből elcsípet órák. 
A hivatalos munkámat nem 
zavarja, mert az ki is zárja a 
sportot. Gyakran az estékben, 
hétvégékbe kell belesűríteni 
mindent ami a minőségi embe-
ri élethez kell.

Beszélj egy kicsit arról, 
hogy mi is az a TVKA! Mi a fő 
tevékenysége? Mennyiben 
változott az évek alatt?

A Tápió Völgye Közhasznú 
Alapítvány egy helyi civil szer-
vezet. Nem vagyok alapító 
tagja, de az első évében már 
felkértek alelnöknek. Később 
én lettem a Kuratórium elnö-
ke. Eredetileg talán burkolt 
politikai célokkal alakult, de 
az évek során sikerült megva-
lósítani, hogy azzá váljon ami 
a neve. Tevékenysége legyen 
közérdekű, szolgálja a közös-
ség céljait, hasznot, értéket 
teremtsen a községben és 
ápolja azokat. Tegye mindezt 
kizárólag közösségi szellem-
ben, egyéni célok, érdekek 
nélkül. Szervezzen és bizto-
sítson egy olyan civil szerve-
ződésű teret/hálót, amelyben 
mindenki megtalálja a számára 
fontos, vagy értékes tartalmat. 
Fő tevékenysége elolvasható 
a honlapon. Fontosabb talán 
az, hogy évente megrendezett 
programjaink vannak. Hogy 
remek segítői-csoport szerve-
ződött köré és a kuratóriumi 
tagok, valamint családtagjaik 
is magukénak érzik az Alapít-
ványt.

Mit tartasz nagy sikernek a 
TVKA életében és mit tartasz 
kudarcnak?

Tápiógyörgye rendelkezik 
egy nagyon irigylésre méltó 
tulajdonsággal. A környékben, 
de talán a járásban is egyedül-
álló szellemi vagyonnal rendel-
kezik. Kiemelt ez bennünket 
mindig is a szokványból. Ez 
talán az egyetlen dolog amit 
nem lehet pénzért megvenni. 
És ennek a jele a lakosság-
számhoz is kiemelkedő számú 
civilszervezet. Patinás, híres 
és eredményes Egyesületekről 
szól Györgye legendáriuma. A 
TVKA-nak mégis pár év alatt 
sikerült az egyik leglelkesebb 
szervezetté válnia. Egyben a 
legtöbb embert megmozgatóvá 
is. Tenni mindezt úgy, hogy az 
évi 8, akár 10 rendezvényünk 
-egy család egy havi jövedel-
méből- egész évben több száz 
embernek tud kedvérevaló él-

ményt nyújtani. Ez akárhonnan 
nézzük is, siker. De nincsen si-
ker anélkül, hogy ne tudnánk 
milyen a keserű íz. Én ha nem 
is kudarcnak, de súlyos társa-
dalmi problémának tartom az 
emberek elidegenülését. Hogy 
a tartalmas közösségi esemé-
nyek rohamosan veszítenek 
népszerűségükből. És nehéz 
fenntartani a szervezetek tag-
létszámát. Ahogy kudarc az 
a gazdaságilag légüres tér, 
amibe a civil szervezeteknek 
mozogniuk kell. De nekem 
személy szerint a legnagyobb 
kudarcom a 2019-es helyha-
tósági választásokkor az Ala-
pítványt ért, pártoskodásból 
született „rágalmak” voltak. 
Igaztalannak éreztem őket és 
nagy romboló hatásuk volt. 
Úgy érzem sok meggondolat-
lan ember szégyellheti ezért 
magát. Nem segített, de a sa-
ját életterének ártott.   

Van-e tervben bővíteni az 
alapítvány arculatát?

Soha semmitől sem zárkó-
zunk el. Mindig nyitottak va-
gyunk az igényekre. És azt is 
vallom, hogy mivel a társada-
lom egy mamut, ha megmoz-
dul egy irányba, azok megállít-
hatatlan folyamatok. Hogy meg 
tudjuk őrizni, védeni az értéke-
inket, igazodnunk kell hozzá. 
Felvéve a ritmust kell elkapni 
a „fonalat”, hogy mentsük ami 
mentésre hivatott. Akadályozni 
ebben csak két dolog tud. Az 
egyik tagságunk fizikai ereje, 
illetve az anyagi erőforrásaink. 
Mivel mindkettő korlátozott, így 
jelenleg a meglévők megőrzé-
se, színvonalának biztosítása 
a célunk.

Mivel tudjátok motiválni a 
fiatalabb nemzedéket, hogy 
csatlakozzanak az alapít-
ványhoz?

Azt hiszem ez minden ci-
vil szervezet legnagyobb 
feladata. A körülöttünk lévő 
társadalmi rend, a közösség 
értékrendje rohamosan válto-
zik. Az énközpontúság és az 
érdektelenség vív most csatát 
a közösségi feladatvállalással. 
De ebben a csatában, csak 
a civilekben látom az őszinte 
akaratot. Most azt mondanám, 
hogy a retró az ami segít. Meg-
mutatni a gyerekeknek, hogy 
közösen, „élőben” - jobb min-
den. Hogy az élmények együt-
tes megélése, az egymás iránti 
tisztelet alapja. Természetesen 
a család a kulcs. Kevés gyer-
mekünk jön magától (bár 
ők a legeltökéltebbek), 

Interjú Molnár Zsolttal
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de sokat segít első lépésben a szülő. Ha 
ők fontosnak tartják, akkor a gyermek pél-
dakövetően szeretni fogja. Igyekszünk a 
teljes famíliát bevonni, így speciális szer-
veződésű az Alapítvány. Gyermekeket to-
borzunk, de a szülőkkel is bővülünk. Saj-
nos mint minden, ma ez a példa is egyre 
inkább hiányzik a mai Magyarországból, 
de talán a világból is.

Úgy tudom, hogy a TVKA-n belül 
működik a Spuritusz futóklub. Mesélj 
róla egy kicsit! Mik a céljaitok? Milyen 
eredményekkel büszkélkedhettek? Je-
lenleg hány tagja van?

Az Alapítványba mikor beléptem ko-
moly feladat volt, hogy milyen tevékeny-
séggel töltsük meg. Ekkor már pár éve 
amatőr futó voltam és mivel jó pár tö-
megversenyen részt vettem (átélve a 
hangulatot) az volt az álmom, hogy Tá-
piógyörgyének is legyen futóversenye. 
Az akkori kuratórium ebben partner volt, 
így 2012. Falunapján startolt el az első 
tápiógyörgyei futóverseny. Az első al-
kalomkor majdnem 80 gyermek futott. A 
verseny után számos szülő megkeresett, 
hogy a gyermeke jövőre győzni szeretne 
és hogy van-e szervezett edzés, esetleg 
felkészíteném-e őket?! Meglepő, de meg-
tisztelő felkérés volt. A TVKA az Általános 
Iskolával és az Önkormányzattal tárgyalt 
és megkaptuk használatra a tornatermet! 

2013 januárban elindult a Futóklub. Ami 
aztán Sápi Balázsnak köszönhetően fel-
vette a Spuritusz nevet. Azóta „futunk” 
szó szerint ezen a néven!    A futóklub cél-
ja, hogy megismerjék a gyerekek a futás 
adta örömöket.  A közösen végzett tevé-
kenység mindig egy pluszt jelent. Soha 
nem gondolt barátságok születtek. És 
az emberek életében ezek az élmények 
örökre megmaradnak. A futás, mint sport - 
egy gyerkőc számára nem igazán vonzó. 
Ráadásul a csapatunkban nem egymás 
ellen küzdenek. A foglalkozásokon az 
egyéni fizikumot fejlesztjük, de a csapat-
szellem a fontos. Így leginkább csapat-
versenyeken indulunk, ahol nem egymás 
ellen, hanem egymásért küzdenek. Így 
nem a versengésre, hanem a közös ered-
ményre helyezzük a hangsúlyt. Ha egyéni 
versenyeken indulnak, akkor pedig Tápió-
györgye és a Spuritusz „számít” rájuk! Azt 
hiszem ezt sikerült úgy elültetni beléjük, 
hogy „észre sem vették”! Így izgultak és 
segítették egymást az Ultra Tisza-tó 130 
kilométerén, de így teljesítette a Futóklub 
már az Ultrabalatont (222km), a Tápió-
maratont és számos kisebb-nagyobb 
versenyt. Szeretnénk ha ez még sok-sok 
évig így lenne. 

A Futóklub létszáma változó. Igazá-
ból mindig voltak újak és mindig voltak 
sokáig távollevők. Sajnos a COVID fej-

lődni nem engedett minket. 1,5 éve csak 
stagnálunk. De eddig mindig igaz volt, 
hogy a Spuritusz tagság kicsit örök. A 
mostani edzéseink létszáma 6-10 fő. De 
országfutáson 25 fölötti létszámunk van. 
Viszont nem csak gyerekeink vannak, ha-
nem felnőtt tagjaink is. A közösség magja 
állandó. Reméljük még hosszú évekig fo-
gunk együtt futni.

Az elkövetkezendő években milyen 
terveitek vannak, mik a kiemelkedő 
jelentőségű eseményeitek a TVKA-
ban?

Még 2021-re koncentrálva elmondhat-
juk, hogy szeptemberben tölti be tizedik 
életévét az Alapítvány. Ebből kifolyólag 
támogatói, segítői, tagjai és a többi civil 
szervezet küldöttei részére október 23-
án egy bankettet adunk. Ahol egy vacso-
rával mondunk köszönetet az elmúlt 10 
évben kapott támogatásért, segítségért. 
2022-ben a 10. jubileumi futóversenyre 
is készülünk. És szeretnénk megrendezni 
a szokásos rendezvényeinket a Színhá-
zi-esttől, a Civil Szervezetek napján át a 
Karácsonyi-vásárig.

Várunk minden érdeklődőt. Szívesen 
veszünk minden támogatást, legyen az jó 
szó, bátorítás, vagy adomány.

Köszönjük az interjút. További sok 
sikert kívánunk!

Az interjút készítette Gál Szilvia

2021. augusztus 28-án tartották 
meg Torockón a Duna Nap című ren-
dezvényt, amelyre a tápiógyörgyei To-

rockó Baráti Társaság 50 fős kirándu-
lócsoportja is ellátogatott. 

Az immár hetedik alkalommal meg-
rendezett eseménynek idén a Szent 
Korona volt a középpontjában. A Hű-
séggel a nemzetért című kiállítás ré-
szeként tizenkét óriás molinón mutat-
ták be a korona történetét, amelynek 
másolatát az unitárius templomban 
kiállították. Az alkotás mestere Panyik 
Imre felvidéki díszműlakatos, aki a 
tápiógyörgyei kirándulókkal is szíve-
sen megosztotta gondolatait, ahogyan 
tette ezt Kőszegi László barátunkkal a 
közzétett felvétel tanúsága szerint.

A nap folyamán néptáncosok látvá-
nyos felvonulását tekinthették meg a 
jelenlévők a falu utcáin, így a Miriszlo 
Gyöngye Néptánccsoportot és a 
Miriszlo-Rapó Néptáncegyüttest is. A 
menetet a magyarlapádi Piros Pántli-
kás Zenekar kísérte. A Fő téri színpa-
don a néptánc program mellett, fősze-
repet kapott a vers, Szendi Szilvia és 
Laki Péter operett előadása és Toroc-
kó népművészete is. Az esti Összetar-
tozás-koncertet megelőzően mások 
mellett Torockó polgármestere, Deák 
Székely Szilárd Levente köszöntötte 
a jelenlévőket, külön kiemelve a meg-
jelent testvértelepülések küldöttei, 
köztük a tápiógyörgyei Torockó Baráti 
Társaság kirándulócsoportjának tag-

jait, amit különösen jóleső érzéssel 
hallgattunk. Az est során Varga Mik-
lós, Keresztes Ildikó és Baricz Gergő 
énekelt. A rendezvényt tűzijáték, majd 
a magyar és székely himnusz elének-
lése zárta.

A kirándulás fő célja természetesen 
a Tápiógyörgye és Torockó közötti 
testvér-települési kapcsolat ápolá-
sát szolgálta. A koronavírus járvány 
okozta határzár után jó volt ismét ösz-
szetalálkozni a régen nem látott isme-
rősökkel és barátokkal. A velük foly-
tatott eszmecsere, mint minden egyes 
alkalommal most is nagyon hasznos 
és építő jellegű volt, hitünk szerint a 
több mint három évtizedes barátság 
folytatását és elmélyítését szolgálta.

Németh Csaba

„Hűséggel a nemzetért”
Részvétel a Torockón rendezett Duna Napon

Panyik Imre díszműlakatos Kőszegi 
Lászlóval Torockón

A Szent Korona másolatának kiállítása 
a torockói unitárius templomban



8. OLDAL OKTÓBERKözélet

Tápiógyörgye község lakos-
ságának legnagyobb része 
a történelmi idők óta római 
katolikusnak vallotta magát. 
A legutóbbi 2011-ben végzett 
népszámlálás adatai szerint 
a vallási hovatartozásáról nyi-
latkozó személyek között ez 
72,6%-os többséget jelentett a 
többi vallás követői és a feleke-
zeten kívüliek mellett. A ma is 
népes egyházközség vezeté-
sét 2006 óta Kovács Attila atya 
végzi, aki Tápiógyörgye mellett 
az újszilvási és tápiószőlősi hí-
vek lelki gondozását is ellátja. 
A vele készített interjúban az 
egyházközséget érintő hírek-
ről, a közelmúlt legfontosabb 
eseményeiről kérdeztük.

Kedves Attila atya! Legyen 
szíves, beszéljen nekünk az 
elmúlt másfél év viszontag-
ságos helyzetéről. Hogyan 
élte meg az egyházközség 
a járványhelyzet okozta ne-
hézségeket?

38 éve vagyok pap, de nem 
gondoltam, hogy valaha is 
megtörténik, hogy valamilyen 
ok miatt hivatalosan is be kell 
zárni a templomokat. A törté-
nelem során sok járvány volt, 
de a templomokat soha nem 
zárták be, mert az emberek-
nek az utolsó menedéke min-
dig Isten volt. A templomokban 
imádkozva kapták meg azt 
az erőt, ami túllendítette őket 
az elkeseredésen. Számom-
ra is megdöbbentő volt, hogy 
ez a bezárás megtörtént. Az 
Egyházközségben is nehe-
zen fogadták el a hívek, hogy 
nem jöhetnek az Isten házába. 
Lassan ők is megtudták azt, 
hogy a TV-n, vagy az inter-
neten keresztül is lehetséges 
a szentmisén való részvétel. 
Először úgy hittem, hogy ez jó 
megoldás, hogy a hívek otthon 
nézhetik a szentmisét. A hitta-
nosokat is értesítettük, hogy a 

családdal együtt melyik adón 
nézhetik. Azonban utólag úgy 
látom, hogy ez inkább ártott. 
Azért, mert amikor már volt egy 
kis lazítás, és a templomba 
újra vissza lehetett volna jönni, 
a hívek, tisztelet a kivételnek, 
a könnyebb megoldást válasz-
tották. Könnyebb volt otthon 
fotelben ülve, kávézva misét 
nézni. A püspök atya felhívását 
én is kihirdettem, hogy amióta 
nyitva vannak a templomok, 
mindenkinek akkor van érvé-
nyes miserészvétele, ha sze-
mélyesen megjelenik a szent-
misén. Erre kérek én is minden 
testvérünket.

Az elmúlt év sikeres pályá-
zati lehetőségének köszön-
hetően megújult az egyházi 
temető. Pontosan, milyen 
beruházás történt? A jövő-
re való tekintettel, milyen 
fejlesztéseket tartana még 
szükségesnek a temető to-
vábbi korszerűsítése érde-
kében?

A temető pályázat lényege 
az volt, hogy a temetőben ta-
lálható utat, ami kereszt irány-
ban van, mentesítsük a sártól. 
A kiírt összeg nem haladhatta 
meg az 5 millió forintot. Az ösz-
szeg, amivel ez a munka meg-
valósult:4913925 forint volt. Ez 
olvasható, a temető kapuján. 
Azonban a temető bejáratánál 
az aszfalt már nagyon gyenge 
volt, ezért úgy gondoltam, hogy 
azt is fel kellene újítani. Ez 
megtörtént 650000 Ft-ért. Ezt 
az összeget az Egyházközség 
pénzéből fizettük ki, egy másik 
vállalkozónak. A további cél a 
ravatalozó felújítása, de csak 
akkor tudunk ebben lépni, ha 
lesz egy pályázati kiírás. Mivel 
most volt egy pályázat, lehet, 
hogy a következőre sokat kell 
várni. 

Ez év júniusában lezajlott 
az első áldozás. Hány gyer-
mek részesült az Oltáriszent-
ségben? Milyen fontosság-
gal bíró esemény ez és az 
ősztől induló bérmálkozásra 
való felkészítés a gyerme-
kek, a szüleik és az egyház-
község életében?

Az elsőáldozáshoz 11 gyer-
mek járult. Az Oltáriszentség, 
vagyis az Eucharisztia a ka-
tolikus emberek számára az 
egyik legfontosabb szentség. 
Azért, mert az Eucharisztiá-
ban, Krisztus van jelen köz-
tünk. Amikor a szentmisében 
a pap elmondja azokat a sza-
vakat, amiket Jézus mondott 
az utolsó vacsorán, megvaló-

sul a csoda, hogy a kenyér és 
a bor színe alatt Jézus jelenik 
meg. Ez egy fantasztikus él-
mény, mert amikor a szentál-
dozáshoz járul valaki, akkor ő 
Jézust, az Isten Fiat fogadja a 
szívébe. Nem véletlen, hogy 
ennek fontosságát kiemelve 
van jelen itt hazánkban az 52. 
Eucharisztikus Kongresszus. 
Sajnos sokan ennek a fontos-
ságát nem látják át. Tisztelet a 
kivételnek!!! Úgy hozzák gyer-
mekeiket az elsőáldozáshoz, 
hogy essünk át rajta. Majd a 
következő időkben, már nem 
látjuk a gyermekeket, az egy-
házi életben. Ezt érdemli Krisz-
tus, aki meghalt értünk?

A bérmálás a nagykorúság 
szentsége. Tehát velük kap-
csolatban, már nem beszélhe-
tünk gyermekekről. Mindenki-
nek felnőtt fejjel kell meghozni 
a döntést, hogy szeretne-e ön-
tudatos kereszténnyé válni? A 
bérmálkozáshoz is szeretném 
gyűjteni azokat a fiatalokat, 
akik komolyan gondolják, hogy 
ők szeretnének Jézusért dol-
gozni.

Nagyon fontos lenne, hogy 
az elsőáldozók, a bérmálkozók 
fontosnak tartsák a keresz-
tény küldetésüket, ezt éljék 
a mindennapjaikban. Ha ezt 
megteszik, akkor építik ezt az 
Egyházközséget. De jó lenne, 
ha ebben a felnőttek nem aka-
dályoznák őket, hanem segít-
séget adnának nekik

2021. július 21‒23. között 
a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus missziós ke-
resztje érkezett Tápiógyör-
gyére. Mit jelent pontosan 
az eucharisztika? A nevezett 
időszakban, milyen esemé-
nyek gazdagították az egy-
házközség életét? 

Az eucharisztia görög szó: 
eu és kharisz szavakból azt 
jelenti, hogy: hálaadás. Tág 
értelemben: mise. Szoros ér-
telemben: Oltáriszentség. Az 
Oltáriszentség pedig azt jelen-
ti, hogy Krisztus teste és vére. 
Amikor Jézus az utolsó vacso-
rán, azt mondta a kenyérre, 
hogy ez az én testem, a borra, 
hogy ez az én vérem. Ez az Ol-
táriszentség pedig megjelenik 
minden szentmisében.

Úgy volt, hogy az elmúlt 
évben kerül megrendezésre 
az 52. Eucharisztikus Kong-
resszus. Erre úgy reagáltam, 
hogy a templom búcsúra úgy 
készüljünk, hogy érkezzen 
hozzánk néhány nappal előbb 
a Missziós Kereszt, hogy az 

emberek lélekben is felkészül-
jenek a búcsúra. Sajnos nem 
jött össze, mert a vírus miatt 
elodázták a Kongresszust. 
Szóltam a rendezőknek, hogy 
a következő évben esedékes 
NEK kongresszus előtt szá-
mítsanak ránk. Számítottak, 
és megérkezett a Missziós Ke-
reszt. Köszönöm azoknak, akik 
bármiben is segítettek, hogy 
ez a gyönyörű Kereszt rövid 
időre ugyan, de méltó otthont 
találjon templomunkban.  Kö-
szönöm a testvéreknek, akik 
kitartottak a várakozásban, és 
a szentmisén köszönthettük 
a Missziós Keresztet, ami az 
Eucharisztikus Kongresszus 
előhírnöke volt.

Az első nap folyamatosan 
özönlöttek a hívek innen a te-
lepülésről, de a környékről is.

Számomra megdöbbentő 
volt egy beszélgetés: „Ön itt a 
pap?” Igen! Válaszoltam. „Kö-
szönök mindent ennek a Ke-
resztnek.” Ausztráliából jöttem, 
pár napja itthon vagyok Ma-
gyarországon. Ismerősöknél 
voltam Budapesten. Álmom-
ban láttam egy fényességet, 
egy fura keresztet, és valaki 
azt mondta, keresd meg! Reg-
gel az ismerősöm azt mondta, 
hogy az interneten látta, hogy 
hol lesz a missziós kereszt. El-
jöttünk, és megtaláltam a fura 
keresztet, amit álmomban lát-
tam. Elsírtam magam. Valami 
megváltozott bennem. Tudja 
én eddig ateista voltam. De azt 
is látom, hogy ostoba voltam. 
Köszönök mindent Tápiógyör-
gyének, és a keresztnek.”

A szentmiséken tömve volt 
a templomunk.  Volt, aki éne-
kelni akart, volt aki csak imád-
kozni csendes magányban, 
volt, aki a szentségimádásban 
akarta felemelni lelkét, volt, aki 
Csókay professzor tanúság-
tételéből szeretett volna tölte-
kezni, volt, aki csak a Kereszt 
előtt szeretett volna egy kis 
időt eltölteni, volt aki dicsőítet-
te az Urat, volt aki virrasztani 
akart. Tudom, hogy mindenki 
megtalálta Istennel való talál-
kozását, mert ez a Kereszt, az 
irántunk való végtelen szerete-
tet árasztotta felénk.

Szeptemberben nyolc-
vanhárom év után ismét 
Magyarország rendezi meg 
az Eucharisztikus Kongresz-
szust Budapesten. Hogyan 
kapcsolódhatnak be a helyi 
egyházközség tagjai a fővá-
rosban zajló események-
be? 

Interjú Kovács Attila atyával
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Az Úrnak hálát adhatunk, 
hogy 83 év után újra itt volt 
nálunk az Eucharisztikus 
Kongresszus. A világ minden 
részéről jöttek egyházi szemé-
lyek, és hívek, akik megtehet-
ték, hogy személyesen is jelen 
legyenek a Kongresszuson. 
Az Egyházközség tagjai úgy 
tudtak bekapcsolódni, ha re-
gisztráltak a részvételre, vagy 
a Bónum Tv közvetítésén ke-
resztül.

Az idei évben a plébánia 
számára lehetővé vált, hogy 
a templomkert, a paplak ud-
vara és a temető kertészeti 

munkálatainak ellátására 
egy személyt bejelentett al-
kalmazásba felvegyen. Eh-
hez hasonlóan szeptember-
től a templomtakarításhoz 
is kap segítséget az egyház-
község. Minek köszönhető 
ezt? Kik végzik az említett 
feladatok ellátását?

A Karitászon keresztül volt 
lehetőség, hogy alkalmaz-
zunk olyan testvéreket, akik 
nagyon sokat segítenek az 
Egyházközségnek. Zsolt a 
kertészeti területen segít, a 
templom kertben, a plébánián, 
és a temetőben. Piroska pedig 

a templomban segít a takarí-
tásban. Előzőleg is volt takarí-
tás a templomban, de vannak 
elhanyagolt zugok, amiket ő 
felkutat. Mindkettőjüknek kö-
szönöm segítségüket.

Tápiógyörgyén 2015 nov-
embere óta működik a Kari-
tász helyi csoportja. Hogyan 
egészíti ki az ő szolgálatuk 
a plébánia és az egyházköz-
ség életét? Miben nyilvánul 
meg az együttműködés?

2015 óta működik a Kari-
tász itt az Egyházközségben. 
Azóta sokkal több olyan csa-
ládhoz jutottunk el, akikkel 

addig nem volt kapcsolatunk. 
Jézus is, amikor itt járt a föl-
dön, mindig a rászorulókhoz 
fordult. Ő azt mondta: „Amit 
egynek a legkisebbek közül 
tettetek, azt nekem tettétek” A 
Karitász Jézus útját próbálja 
járni. Köszönet mindazoknak, 
akik ebben a szép munkában 
részt vesznek. Jézus adjon 
ezért nekik jutalmat.

Köszönöm a válaszokat.

Az interjút készítette:
Németh Csaba

Kedves Györgyeiek! 

Most rajtam a sor, hogy bemutatkozzam 
Nektek, amit várakozásokkal telve és izga-
tottan teszek meg. Igazán jó lenne ehhez 
a szívvel-lélekkel teli községhez tartozni. 
Hiszem, hogy nem csupán csak jogállá-
sában egy közel 4000 lakossal rendelkező 
Pest megyei község, de egyben egy olyan 
KÖZÖSSÉG is, ahol az a majdnem 4000 
ember szeret, hisz és remél!  

Amikor lassan öt éve ideköltöztünk fér-
jemmel, Adamecz Sándor Márkkal, aki je-
lenleg pénzügyi tanácsadóként, az Allianz 
üzleti partnerként dolgozik, „szabad” let-
tem. Előtte 23 évig Budapesten laktam egy 
panellakásban, ráadásul a 11. emeleten. 
Akkoriban azt hittem, az egy jó élet volt, 
ami lényegében valóban annak is bizo-
nyult, és természetesen örömmel gondo-
lok vissza az ott töltött hosszú évekre. Vi-
szont amióta itt élünk, azóta nyílt ki a világ 
előttem igazán. Itt valóban ÉLEK! Meg tu-
dok nyugodni, meghallom és megérzem a 
természet lüktetését. Rá tudok csodálkozni 
arra az örökségre, amit kaptunk: a csodás 
Tápiógyörgyét, amit óvni kell és méltókép-
pen őrizni az utókor számára.

Egyszer valakitől azt hallottam, hogy az 
vagy, amit a névjegykártyádra is felírnál. 
Nem is olyan egyszerű kérdés ez.

A név adott: Adamecz Tímea.
Kétnyelvű óvodapedagógus, TEFL 

és TEYL oktató, az Okosító Angol Nyelv-
stúdió alapítója, megálmodója.

De közben ezek mögött meg ott van, 
hogy nő vagyok, aki egyben feleség és 
tápiógyörgyei lakos is immáron lassan fél 
évtizede. Emellett édesanyja is vagyok már 
14 hónapja egy csodás kislánynak. Barát is 
vagyok, aki a bajban is ott van, illetve nem 
utolsó sorban ,,Teacher Timi” (Timi néni) is 
vagyok.

Annak a története, hogy Teacher Timi let-
tem, több, mint 20 évvel ezelőtt kezdődött, 
amikor én magam először találkozhattam 
az angol nyelvvel. Akkor még csak nem 
is sejthettem, hogy annak a meghatározó 
találkozásnak milyen hatalmas jelentősége 
lesz a jövőmre nézve. Teacher Timi lettem 
és most rajtam a sor, hogy a jövő generá-
ciójának is legalább olyan sorsfordító, po-
zitív élménye, illetve benyomása legyen a 
célnyelvvel, mint amilyen nekem korábban 
megadatott.

Az Okosító Angol Nyelvstúdió létrejöttét, 
specifikusan és komplexen összeállított 
módszertanát, egy hosszú, de annál több 
tapasztalattal, megszerzett szaktudással, 
valamint kemény munkával kikövezett út 
előzte és alapozta meg. 

 Az erős szakmai alapot az ELTE-n 
megszerzett magyar-angol kétnyelvű óvo-
dapedagógusi diplomám garantálja. A 
diploma megszerzését követően szakmai 
tapasztalatot szerezhettem többek között 
gyermekspecifikus budapesti nyelvisko-
lában, magyar-angol kétnyelvű családi 
napköziben és bölcsődében, valamint a 
szolnoki Ficak Magánóvodában is, ahol je-
lenleg is tanítok. A folyamatos önképzés és 
tanulás életem részét képezi: az évek alatt 
okleveles TEFL/TESOL

(Teaching English to Speakers of Other 
Languages) és TEYL (Teaching English 
to Young Learners) oktató képesítést sze-
rezhettem. Remélhetőleg októbertől pedig 
az Eszterházy Károly Egyetem tehetség-
fejlesztő pedagógus szakán mélyítem és 
szélesítem tovább ismereteimet. 

A gyümölcs beérett, jó hírem van: korai 
idegennyelv-oktatás indul 3-7 éves korig 
2021 októberétől a Kastélykert Óvodá-
ban velem. Most már Szolnok mellett Tá-
piógyörgyén is nyitott kapuk várják a jövő 

nemzedékét az okosodásra. A játékosság, 
a mozgás és a zene eszközével játszva 
vezetem be gyermekedet az angol nyelv 
vidám világába felesleges terhek és szigo-
rú elvárásoktól mentesen! Nálunk a játék = 
tanulás! 

Az élet bizony csupa-csupa meglepetés, 
kihívás és öröm. Legyen szó egy induló 
vállalkozásról, a feleségszerepről vagy az 
anyaságról. Igaz még csak 27 vagyok, de 
mégis azt látom, hogy mindezek közül a 
legnagyobb elhivatottságot az anyaság kí-
vánja meg. Hatalmas áldás és ajándék a 
szülői-lét, mintha a szívem a testemen kí-
vül is dobogna: a kislányomban.

Szeretnék tanulni Tőletek, mint KÖZÖS-
SÉG: az életről, a helyes identitásról és 
szerepekről, a valódi értékekről, az önzet-
len összetartozásról, és a kitartó, kemény 
munkáról, amit mérhetetlen nagy alázattal 
végez az ember.

A fent leírtak megértése, megélése szá-
momra prioritás. Még az út elején járok, 
de érzem, hogy a fent leírt út az én utam: 
értéket és SZERETETET szeretnék köz-
vetíteni mások felé azzal, aki vagyok, és 
amit teszek. Mindezt úgy, hogy a munkám-
ban, hivatásomban maximálisan helyt állok 
mind emberileg, mind szakmailag.

Amikor majd felnő a kislányom és a jövő-
ben megszületendő testvére/testvérei, re-
mélem legalább annyira büszkék lesznek 
az anyukájukra, mint amennyire Teacher 
Timi is a tanítványaira. Pedagógusként 
és anyaként is hiszem és vallom, hogy a 
legjobb befektetés, ha a gyermekeinkbe 
fektetünk: tudást, értékeket, emberséges 
jellemet adva nekik.

Számomra pedig a legnagyobb szak-
mai siker, ha látom, érzem és tapasztalom, 
hogy a sok-sok tudásmagocska valóban jó 
földbe hull, és végül zöldellő, gyümölcster-
mő fává nő fel. ŐK az én büszkeségeim: a 
felnövekvő, szeretetteljes, intelligens (EQ, 
IQ) és okos tanítványaim, akik megváltoz-
tatják a világot!

Baráti üdvözlettel:
Adamecz Tímea

Teacher Timi
(Timi néni)

Bemutatkozás - Adamecz Tímea
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A magyar hadtörténet négy nagy kor-
szakra osztható, melyeket történelmi ta-
nulmányaink során megismerhettünk. A 
honfoglaló magyarokat, nemesi hadvise-
lést, magyar császári, királyi seregeken át 
az önálló Magyar Honvédség történetét.

A Magyar Honvédség története az 
1848-49-es szabadságharccal kezdődött, 
ekkor állították fel az első központilag 
szervezett magyar sereget.

„Tiszteljétek a közkatonákat, nagyob-
bak ők, mint a hadvezérek!” - írja Petőfi 
Sándor. 

Önálló magyar honvédség ismételt fel-
állítására a kiegyezés után, 1868-ban ke-
rült sor, ez a közös Császári Királyi Had-
sereg része volt.

Az 1848‒1849-es szabadságharc 
csúcspontja 1849. május 20-án Görgey 
Artúr tábornok vezetésével a honvédse-
reg visszafoglalta Buda várát. Ennek em-
lékére 1992-től e napon ünnepeljük a Ma-
gyar Honvédelem Napját. A budai hősök 
emlékére 1893-ban szobrot is emeltek a 
dísztéren. Méltó módon tiszteleg versével 
az események emlékének falunk szülött-
je, Vágány Józsi nyugalmazott alezredes, 
aki 1971‒2005 között szolgálta a hazát.

„A hazánkat védelmezi, ahhoz örökre 
hű marad, szent esküjét meg nem szegi, 
hát legyen hozzá jó szavad!” A magyar 
katona c. vers.

A Magyar Királyi Honvédség története 
1868‒1914-ig című könyv a régi honvé-
dekről szól. A szerző azt írja, minden ma-
gyarnak illik ismernie, mert igazi katonák, 
valódi magyar harcosok voltak. A könyv 
előszavában olvashatjuk: „A nagy elődök 
emlékének kegyeletes megőrzése nem-
csak erény, hanem az utódok kötelessé-
ge!” ‒ írja a könyv egyik szerzője Berkó 
István, egyben hazafias szívvel ajánlja 
minden magyarnak.

A Magyar Honvédség múltja és jelene 
1848‒2009-ig hadtörténetét megörökítő 
történészek vallják: „A Magyar Honvéd-
ség akkor tud létezni, ha tisztában van a 
múltjával és gondol a jövőre.”

Ezen gondolatok jegyében szervező-
dött 2014-ben „A Magyar Honvédség 
Története 1848-tól napjainkig” országos 
vándorkiállítás. Célja, hogy a fiatalabb 
korosztályt megismertesse a Magyar 
Honvédség történetével.

A történelmi írásokban boldog béke-
idők korának olvashatjuk az 1870‒1914 
közötti időszakot. 1914. július 28-án kitört 
az első világháború. Magyarország több 

százezres emberáldozatot hozott, főleg 
az orosz harctereken és az olaszországi 
Isonzónál. Az első világháború kezdete 
és évei Tápiógyörgyét is nagyon súlyosan 
érintették. Ennek történetét, történelmét 
teljes részletességgel megírta Németh 
Csaba, falunk helytörténésze 2016-ban 
megjelent könyvében. Ebben olvasha-
tó Balázs Vendel györgyei katona olasz 
fronton írt naplója is.

A Tápiógyörgyei Levente Egyesület 
története 1924‒1944 c. könyvnek szintén 
Németh Csaba a szerzője, előszavából 
idézem: „Hazánkban a levente intézmény 
töltötte be azt a szerepet, amely a kötele-
ző katonai előképzést a fiatalság számára 
megvalósította.” A tápiógyörgyei könyv-
tárban mindkét könyv megtalálható.

A Tápiógyörgye története az első vi-
lágháborúban című könyv megírását, 
bemutatását megelőzte egy megható 
történelmi megemlékezés, fénykép- és 
dokumentum kiállítás a háború kitörésé-
nek századik évfordulójára 2014-ben. A 
Torockói Baráti Társaság szervezte, ahol 
a leszármazott családtagok is szép szám-
mal részt vettek.

Az első világháború Magyarországnak 
igen sajnálatos történelmi eseménye volt. 
A legnagyobb tragédiát az emberi vesz-
teség, majd a háborút számunkra lezáró 
békeszerződés jelentette. Ezért köteles-
ségünk a jeles napokon a honvédelem, a 
hősök, a halottak napján megemlékezni 
róluk. Az első világháborúban elesett ka-
tonák emlékére 1925-ben a község any-
nyi gesztenyefát ültetett a nagyhídon túli 
parkba, ahány hősi halottunk volt. Ez lett 
a Hősök Ligete, ahol 2014-ben a száza-
dik évforduló idején emlék gúlát emeltek a 
katonai hagyományőrzésnek megfelelő-
en. Az avató ünnepséget Németh Csaba 
nyitotta meg, majd Bihari József beszédét 
Vágány József versmondása követte.

Tápiógyörgyén nemigen volt olyan csa-
lád, akinek ne lett volna hősi halottja. Az 
én Oláh nagyapám legidősebb testvé-
re Mihály, Szegednél halt hősi halált 23 
évesen. Édesapám az ő emlékére kapta 
a Mihály nevet. Györgyén a szelei úti te-
metőben emlékezik rá a család és az ön-
kormányzat halottak napján.

Magyarországon minden település 
állított emléket azokért, akik életüket ál-
dozták a hazáért. Nálunk a templomkert-
ben, egy márványtáblába vésték az első 
- és második világháború hőseinek nevét. 
Minden évben szentmisével, koszorúzás-
sal emlékezünk a hősökre. Az 1917. tör-
vény május 31-et nyilvánította a Magyar 
Hősök Napjának, a Hősök Vasárnapjá-
nak. 1945‒1989 között szó sem lehetett 
megemlékezésről. A 2001-es törvény újra 
biztosítja, hogy fejet hajthatunk azokért, 
akik életüket áldozták Magyarországért.
„Kőbe vésett nevem alatt, legyen mindig 

virág
A háborús borzalmakat, tudja meg a 

világ!
Legyen büszke falunk népe, az összes 

hős fiára.
Emlékünket így őrizze a katona fohásza!”

(Vágány József: A katona fohásza)
A nehéz idők elmúltával az országnak 

ismét lett honvédsége.
1919. március 25-én jelent meg a Vö-

rös Hadsereg fölállításáról szóló rendelet. 
A kezdeti sikereknek hamar vége lett, így 
Magyarország egész területét megszáll-
ták a győztes Antant országok csapatai. 
Ezt követte a Nemzeti Hadsereg felállítá-
sa Horthy Miklós leendő kormányzó ve-
zetésével. Hazánk egyik legszomorúbb, 
mai napig fájdalmas eseménye 1920. 
június 4-én a trianoni békeszerződés 
aláírása. Tápiógyörgyén minden évben 
tartunk megemlékezést a Torockói Baráti 
Társaság szervezésével. Szentmise, fák-
lyás felvonulás a kopjafához, emlékmű-
sor. 2021-ben kissé szerényebb módon, 
de megtartottuk a megemlékezést.

Magyar Királyi Honvédség lett újra 
1922‒1945-ig. Sajnos a második világhá-
borút megelőző időszakban nem sikerült 
jelentős fejlesztést végrehajtani Magyar-
országnak. 1941-ben, mikor belépett a 
második világháborúba, a gyengén fel-
szerelt magyar csapatok hatalmas em-
beráldozatot hoztak a keleti fronton. Majd 
1943 januárjában a II. magyar hadsereg 
megsemmisítő vereséget szenvedett a 
Don folyónál. Tápiógyörgyének nemcsak 
hősi halottai voltak, hanem többen orosz 
fogságba estek sok évre.

„Bátrak voltak, hősök lettek, hű fiai ma-
gyar népnek

Áldozatként mind elvesztek, de szí-
vünkben tovább élnek!”

(Vágány József A magyar hősök em-
lékünnepén)

1944-ben még a front megérkezése 
előtt a mi falunkban is összegyűjtötték a 
német katonák a még itthon lévő férfia-
kat, köztük 17‒18 éves levente korú fi-
úkat. Köztük volt Oláh nagyapám másik 
fiú testvére Pista, és édesapám is a többi 
fiatallal. Szerencsére menet közben sike-
rült megszökniük, de a rejtőzködés alatt 
édesapám annyira legyengült, hogy ke-
resztapjának, Oláh Istvánnak köszönhet-
te az életét. Ő a végén már a hátán hozta 
haza Györgyére. Az apósom idős Földes 
József, mint határőr szerencsésen átélte 
a háborút.

A hadsereg megmaradt állományából 
szerveződött 1948-ban a Magyar Hon-
védség, majd három évvel később 1951-
ben újjászervezve, felfegyverezve 

Visszatekintés Magyarország hadtörténetére 
Tápiógyörgye vonatkozásában

Id. Földes József katonatársaival 1966 
és 1968 között

Földes Csaba az első pápai látogatás 
alkalmával 1991-ben
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lett a Magyar Néphadsereg 1990-ig. Ennek 
zászlaja alatt volt katona 1966‒1968 októ-
beréig Nagygomboson Földes Józsi. Az 
ő alakulatuk 1968-ban megúszta a Cseh-
szlovák „Prágai Tavasz”eseményeibe való 
beavatkozást. Nem úgy, mint Tapolcán 
katonáskodó györgyei jó barátja, Istvánka 
Tóth Laci alakulata. A rendszerváltozással 
1989-ben a hadseregnél is megkezdődött 
az átalakulás, amelyről már nem igazán 
tisztem nyilatkozni. 1990. március 15-től 
a magyar haderő hivatalos neve Magyar 
Honvédség, melynek „díszcsapata” a 
Díszzászlóalj. Ők azok, akik télen - nyáron, 
hóban - fagyban, mindig részt vesznek 
a különféle állami megemlékezéseken. 
Családunk legfiatalabb férfi tagja Földes 
Csaba részese lehetett e szép feladatnak. 
Maradandó emlékei egy életre szólnak, az 
első szabad március 15-e és az első pápai 
látogatás 1991-ben.

A testőrség, testőri feladat régi idők-
re nyúlik vissza. A világon mindenhol az 
államfő őrzését, védelmét ellátó csapat. 
Magyar Királyi Testőrség már 1760-ban 
Mária Terézia idejében is volt, de ez is a ki-
egyezés után 1867-ben szerveződött újra. 
A második világháború idején 1940-ben 
160 fős volt a zászlóalj, majd 1942-ben rá-
szerveződött egy lövészzászlóalj, akik egy 
emberként szálltak szembe a németekkel 
a Budavári Palota védelmére. Itt teljesített 
szolgálatot Monori Nagy András, férjem 
anyai nagybátyja, akit az események után 
eltűntnek nyilvánítottak.

A Magyar Királyi Testőrség képes kró-
nikája 1920‒1945-ig örökíti meg teljes 
részletességgel, nevekkel, képekkel a tör-
ténetüket, Gögh Gábor és Monostori Péter 
szerkesztésében. Ebben a visszatekintés-
ben szeretném még ismertetni a napjaink-
ban működő Országgyűlési Őrséget, mint 
fegyveres szervezetet.

„Szolgálunk, hűséggel, becsülettel!” Ez-
zel a jelmondattal kezdték meg 2012. dec-
ember 28-án eskütételüket a Parlament 
kupola termében a Szent Korona előtt. 
A kezdeti tagság nagy része korábban 
a Köztársasági Őrezredben, majd a Ké-
szenléti Rendőrségen belül látta el ugyan-
ezt a feladatot. Az Országgyűlési Őrség, 
mint fegyveres szerv aligha kaphat meg-
tisztelőbb feladatot, hogy védje az Ország-
házat. Szolgálatot teljesítő tagjai között 
tudhatjuk falunk szülöttjeit, a Varga testvé-
reket, Varga Mátét és Varga Ádámot. Rá-
juk büszkék vagyunk, és mindazokra, akik 
bármely területen becsülettel szolgálták 
vagy jelenleg is szolgálják a magyar hazát.

A magyar vitézséget, becsületet méltató 
gondolattal fejezem be ezt a visszatekin-
tést.

„Tele a világ a mi vitézségünkkel és Eu-

rópának egy szeglete sincs, aki az a mi 
eleinkről becsülettel ne szólna!”

(Zrínyi Miklós)
A visszatekintés emlékeztető a le-

származottaknak történelmünkre, Tápió-
györgye múltbéli eseményeire. Mindezt 
ismertetve az elmúlt időszakban ideköltö-
zött családokkal, hogy milyen küzdelmes 
évszázadon vagyunk túl. Van történelme 
a falunknak, amit büszkén, alázattal ápo-
lunk. Igyekezünk megőrizni, továbbadni, 
könyvekben, versekben. A Magyar Hon-
védség további haderőiről, a légierőről, 
a volt flottáról, katonazenekarról, az ott 
szolgálatot teljesítő kiemelkedő karriert 
elért györgyei születésű fiatalokról nem 
vagyunk megfeledkezve. Tervezés alatt a 
róluk szóló visszatekintés!

Földesné Piroska

Károly herceg, a brit királyi trónörökös a 
közelmúltban köszöntötte a magyar köztár-
sasági elnököt és az egész magyar népet a 
brit-magyar diplomáciai kapcsolatok száz-
éves évfordulója alkalmából. Köszöntőjé-
ben többek között kiemelte a jól működő 
védelmi kapcsolatokat is. Kérem, engedjék 
meg nekem, és ne vegyék tőlem nagyké-
pűségnek, amikor büszkén mondom, hogy 
ehhez a magam szerény módján egy kis 
falu, Tápiógyörgye szülöttjeként én is hoz-
zájárulhattam. Ezt szeretném most meg-
osztani a tisztelt olvasókkal. Még az ameri-
kai iskolaévem előtt, 1992-ben egy intenzív 
angol nyelvtanfolyamon vettem részt Bu-
dapesten, a British Councilnál, az Egyesült 
Királyság oktatási és kulturális központjá-
ban.  A tanfolyam idejére esett Diana her-
cegnő második hivatalos magyarországi 
útja, amelyen már Károly herceg nélkül vett 
részt, és a fent említett intézményt is meg-
látogatta Göncz Árpád, akkori köztársasági 
elnök kíséretében. Sajnos a villámlátogatás 
során a szigorú protokoll előírások szerint 
csak a tantermek ajtajából üdvözöltek ben-
nünket. Nekünk azonban így is maradandó 
élmény volt a gyönyörű Dianát mindössze 
néhány méterről látni. Azt pedig álmomban 
sem gondoltam volna, hogy majd egyszer 
a volt férjével, Károly herceggel, a brit trón-

örökössel, személyesen is lesz szeren-
csém találkozni. De hogyan is történt 

mindez? 1998-2001 között Németország-
ban, a brit vezetésű NATO Gyorsreagálású 
Hadtestparancsnokságán (HQ ARRC) tel-
jesítettem külszolgálatot, és éppen erre az 
időszakra esett a koszovói válság. A koszo-
vói katonai műveleteket a NATO gyorshad-
test parancsnoksága vezette, ahol a válság 
idején a parancsnokság törzsében nemzeti 
rangidősként összekötő főtiszti beosztást 
láttam el. Történt, hogy 1999 szeptembe-
rében a brit trónörökös, Károly herceg Ko-
szovóba érkezett, és ez alkalomból a fővá-
rosba, Pristinába, a KFOR (Koszóvói Erők) 
Parancsnokságára is ellátogatott. Itt tele-
pült és települ még ma is a KFOR Parancs-
nokság a város fölé emelkedő magaslaton, 
egy volt filmgyár területén. A herceg látoga-
tásának biztosításában a parancsnokságot 
védő magyar katonák is részt vettek. Tekin-
tettel arra, hogy akkor lettünk éppen friss 
NATO tagok, így a lengyel, és a cseh ösz-
szekötő főtisztekkel együtt engem is bemu-
tattak a trónörökösnek. Felsorakoztunk a 
parancsnokság folyosóján, a bemutatásun-
kat a gyorshadtest törzsfőnöke celebrálta. 
Mindössze néhány mondatot váltottunk a 
gyakorló ruhában, akkor még vezérőrna-
gyi rendfokozatot viselő Károly herceggel, 
de az a mai napig emlékezetes maradt 
számomra. Mindhármunkkal sorban kezet 
fogott, bemutatkoztunk neki, majd meg-
kérdezte, hogy érezzük magunkat a pa-

rancsnokságon, milyen szolgálati feladatot 
látunk el, és a három új NATO tagország 
mivel járul hozzá a KFOR küldetéséhez. 
Őszintén meglepődtem, amikor a válaszai-
mat követően megjegyezte:-„Alezredes Úr, 
magának egészen kiváló az angolja!”  Mire 
én szerényen csak annyit válaszoltam: 
-„Köszönöm Uram, de én nem vagyok tel-
jesen elégedett magammal” Erre ő cinkos 
mosollyal:- „Nyugodjon meg, ezerszer jobb, 
mint az én magyar nyelvtudásom!” Ennyi-
ben maradtunk. (Azért mostam kezet az-
óta!) Éljen a brit-magyar együttműködés!

Vágány József nyugállományú
honvéd alezredes

Id. Földes József határőr Vágány József nyugalmazott állományú 
honvéd alezredes

Találkozásom a brit trónörökössel, avagy az emlékezetes kézfogás.
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A Faluújság főszerkesztőjétől kaptam 
egy tiszteletre méltó felkérést, hogy fog-
laljam össze a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola elmúlt egy évtizedét a változások 
tükrében.

A 2010/11-es tanévet úgy zártuk, hogy 
a fenntartó és működtető Tápiógyör-
gye Község Önkormányzata bejelentet-
te tantestületünknek, hogy a következő 
tanévtől egy fenntartó társulásba lép be 
önkormányzatunk Jászboldogháza és Já-
szalsószentgyörgy önkormányzatához. A 
társulás lényege az, hogy ilyen formában 
az önkormányzat magasabb állami támo-
gatásban részesül, amivel az iskola kiadá-
sai nem terhelik meg túlzottan a községi 
költségvetést. 

A 2011/2012-es tanévet úgy kezdtük 
Ilonka Zoltán igazgató úrral az iskola 
élén, hogy iskolánk az Alsójászsági Tár-
sulás intézménye, melynek vezetője, 
anyaintézménye a jászalsószentgyörgyi 
általános iskola volt, Tarnai Mihály ve-
zetésével. A társulás intézményei vol-
tak ekkor: jászalsószentgyörgyi általá-
nos iskola, jászalsószentgyörgyi óvoda, 
jászboldogházi iskola, jászboldogházi 
óvoda és a tápiógyörgyei általános iskola 
és az óvoda. 

A 2012/13-as tanévben a fenntartó és 
működtető önkormányzat a társulás tag-
ja maradt. Az addigi gesztor (intézkedő, 
végrehajtó) intézményként funkcioná-
ló jászalsószentgyörgyi általános iskola 
kivált és egyházi intézmény lett. Ennek 
következtében az anyaintézményünk a 
jászalsószentgörgyi óvoda lett. 

A 2012-ben elfogadott Nemzeti Közne-
velési Törvény értelmében a 2013/14-es 
tanévet az újonnan felálló Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ által fenntartott 
tankerületek fenntartásában kezdték el az 
iskolák. Ez azt jelentette, hogy a községi 
önkormányzat fenntartása és működte-
tése iskolánk felett megszűnt. Az óvodák 
viszont önkormányzati fenntartásban ma-
radtak. Így a jászalsószentgyörgyi iskola 

után a jászalsószentgyörgyi óvoda gesz-
torintézményi funkciója is megszűnt. Mivel 
sajnos a társulásból ekkor már nem is tu-
dott a tápiógyörgyei önkormányzat kilépni, 
így egy lehetőség maradt, hogy iskolánk 
a Jászboldogházi Mátyás Király Általános 
Iskola tagintézménye legyen. Azonban 
a tanévet még Jászalsószentgyörgyhöz 
(Jászapáti járás) tartozva zárta a társulás, 
így, bár Jászboldogháza (Jászberényi já-
rás) tagintézményeként, mégis a Jászapá-
ti Tankerülethez került iskolánk. Ebben a 
tanévben választották meg Ilonka Zoltánt 
a Jászboldogházi Mátyás Király Általános 
Iskola élére igazgatónak, és a Kazinczy 
Ferenc Tagiskola vezetőségének Juhász 
Attilát és Szarvas Józsefnét.

Jászapáti Tankerület fenntartásában 
volt iskolánk egészen 2017-ig, amikor is a 
179 tankerület helyett már csak 58 tanker-
ületi központ lett. Ekkor 3 hónap erejéig át-
menetileg a Szolnoki Tankerületi Központ, 
majd 2018. februárjától a Jászberényi Tan-
kerületi Központ vette át iskolánkat még 
mindig a Jászboldogházi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájaként. 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata 
egészen 2013. óta folyamatosan tárgyalt 
azért, hogy a jászságból visszakerüljön 
az iskola a Tápió-menti települések iskolái 
közé. Erre eleinte nem volt lehetőség. Az 
éles váltást a 2020/21-es tanév jelentette, 
melynek második felében vált lehetővé, 
hogy iskolánk kiváljon a jászboldogházi 
iskola alól és önálló intézményként funk-
cionáljon a járásilag illetékes Ceglédi Tan-
kerületi Központ kötelékében. A kötelező 
véleményezési körök után egyértelműen 
kiderült, hogy szinte teljesen egybehang-
zóan mindenki az átszervezést támogatja. 
Így 2021. szeptember 1-jén már Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola néven önálló intézmény let-
tünk. Juhász Attila kapott egy éves megbí-
zást az intézmény vezetésére, helyettese 
Szarvas Józsefné lett.

Többször próbáltunk pályázatokon 
részt venni tankerületen keresztül és ön-
állóan is. Nagyon sok élményt szereztek 
tanulóink a napközis és ottalvós Erzsébet 
táborokban és a Határtalanul nyertes pá-
lyázatain. Szerencsére részesei lehettünk 
a Teljeskörű Iskolai Egészségnevelés 
programnak, mely keretében iskolai esz-
közökre pályázhattunk és az egészséges 
életre neveléssel kapcsolatos progra-
mokon kaphattunk hasznos tanácsokat. 
Sajnálatos módon a nagyobb összegű és 
főleg felújítási beruházással vagy komoly 
eszközpark bővítéssel járó pályázatokból 
sorra kimaradtunk, pedig abban remény-
kedtünk, hogy a pályázatokban bővelkedő 
jászsági területhez tartozva majd nekünk 
is lesz lehetőségünk pályázni. A kiírások-
ban viszont szembesülnünk kellett azzal, 
hogy mi hiába a jászboldogházi iskola tag-
intézménye vagyunk, mégis a Közép-Ma-
gyarországi régióhoz tartozunk, ami szinte 
minden pályázatnál kizáró tényező. Egy 
kicsit olyan érzésünk volt, hogy sem ide, 
sem oda nem tartozunk igazán.

Az új tankerülettel egyeztetve nagy 
öröm számunkra, hogy minden eddigi pá-
lyázatunkban támogatnak (Erzsébet-prog-
ram, Határtalanul) és minden erővel azon 
lesznek, hogy a Magyar Falu program ke-
retében a fűtési rendszerünk is korszerű 
legyen. Szerencsére a humán erőforrás 
gyarapítása területén is nagy segítsé-
günkre vannak, így folyamatosan hirdetjük 
a matematika-fizika-testnevelés szakos 
állásainkat. Egyelőre sikertelenül.

A tankerület váltás nagyobb zökkenők 
nélkül megtörtént, és biztosak vagyunk 
benne, hogy immáron a 6. fenntartóval 
(községi önkormányzat, fenntartói társu-
lás, Jászapáti Tankerület, Szolnoki Tanker-
ületi Központ és a Jászberényi Tankerületi 
Központ után), a Ceglédi Tankerületi Köz-
ponttal is ugyanolyan jó lesz az együttmű-
ködés, mint a korábbi fenntartókkal volt.

Juhász Attila
megbízott intézményvezető

Az elmúlt egy évtized a Kazinczy Ferenc Általános Iskola életében

Azok a felsőfokú vég-
zettséget szerzett diplomás 
személyek, akik oklevelüket 
legalább 50 évvel korábban 
szerezték a megfelelő felső-
fokú vagy jogelőd intézmé-
nyében, díszoklevélre jogo-
sultak.

Településünkön három 
pedagógusunk kapta meg 
az elismerő kitüntetést. Nagy 
Zoltán, Nagy Zoltánné (Tiszai 
Zsuzsanna), Rékasi Tiborné 
(Iványi Judit). Ezúton is gra-
tulálunk az elismerésért, és 
köszönjük a hosszú évek pe-
dagógiai munkáját.

Életpályájuk a decemberi 
újságban lesz olvasható.

Aranydiplomát kapott nyugdíjas pedagógusaink
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Második alkalommal szervezett nap-
közis tábort a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság 2021 augusztuságan a 
tápiógyörgyei Kastély Strandfürdőben. 

A táborozás első napján a tápiógyörgyei 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület újonnan ki-
alakított szertárjába látogattunk el, ahol 
Sinka Gábor az Egyesület Elnöke bemu-
tatta a katasztrófavédelmi eszközöket, 
felszereléseket. A gyerekek örömére fel-
próbálhatták a sisakokat, védelmi eszkö-
zöket és Földi Ferenccel egy rövid időre 
tőzoltóautó sofőrjévé válhattak. A délelőt-
töt a Gólya Élményparkban folytattuk, ahol 
a csúszda, mászóka, hinta, sövénylabirin-
tus nyújtotta a gyerekek számára a sza-
bad játék örömét. 

Községi Étkezde és Étteremben a finom 
ebéd elfogyasztását követően  a várva 
várt délutáni program a strandolás volt. 

A második napon, a Falumúzeum ud-
varán kemencében sült lekvároskaláccsal 
kedveskedtünk a gyerekeknek, melyet 
Theisz József és Katika készített. 

A Falumúzeumot Gál Szivia tárlatveze-
tésével tekintettük meg, a gyerekek rácso-
dálkozhattak a régi bútorokra, berendezé-
si tárgyakra, eszközökre. 

A Múzeum udvarán kézműveskedéssel 
(textilfestés, gyöngyfűzés, csipeszkatica 
készítés) népi játékok felelevenítésével, 
énekes játékokkal kedveskedtünk a gye-
rekeknek. 

Az ebédet követően a strandfürdő erdős 
részein Nagyné Bíró Adrienn szervezé-
sével „bátorságpróbán” mutathatták meg 
ügyességüket, amelyet emléklappal jutal-
maztunk. 

Az élményszerző programokat köve-
tően az önfeledt strandolás következett, 
ahol a vízhez szoktatás, vízitorna mellett 

„úszásoktatásban” is részesültek. 
A táborozás utolsó napján autóbusszal 

a tápiószelei Nemzeti Biodiverzitás- és 
Génmegőrzési Központba látogattunk. 

A megérkezést követően a tízórai elfo-
gyasztása és az interaktív játékok kipró-
bálása után a NÖDIK munkatársai egy 
ismeretszerző sétára invitáltak bennünket. 
Az őshonos fák, növények megcsodálá-
sa mellett. Magyarország legynagyobb 
és egyben központi génbankjaként 
funkicionáló gyűjtemény megtekintésére 
volt lehetőségünk. 

Megannyi ismeret és tapasztalatszer-
zést követően a játszótér eszközeit fedez-
hették fel a gyerekek. 

Az ebéd, a fagyizás és strandolás után a 
Vadvirág Nyugdíjas Klub által készített na-
gyon finom ízes és kakaós palacsinta eny-
hített a fürdőző gyerekek éhinségérzetén. 
A nyári tábor élménye szinte semmi más-
hoz nem hasonlítható, varázslatos élmény 
volt, mely a társas közösségben való 
együttlétre és a szociális készségek fejlő-
désére is pozitív hatást gyakorolt.

A táborban résztvevő gyerekek hálásak 
és boldogok voltak, rengeteg élménnnyel 
gazdagodtak. 2022 augusztusában is sze-
retettel várjuk Őket! 

Köszönöm Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzatának és az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek, a Községi Konyha- és Ét-
teremnek, a Vadvirág Nyugdíjas Klubnak, 
Theisz Józsefnek és feleségének és a 
Képviselő társaimnak Kissné Varró Eriká-
nak, Molnárné Szabó Szilviának, az ön-
kéntes fiataloknak a tábor szervezését és 
a programok megvalósítását. 

 Lesták Péterné Vajon Ildikó
Önkormányzati képviselő

Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke

Nyári napközis tábor

A modern világ, amelyben élünk, ha-
tással van agyunk szerkezetére is, kü-
lönösen igaz ez a gyermekre. A digitális 
kor szülöttei kevesebbet mozognak, töb-
bet ülnek, nagyon sok vizuális inger ve-
szi őket körül, ami többek között kihat az 
idegrendszer, a szenzomotoros rendszer, 
az egyensulyrendszer működésére és a 
figyelem mélységére. 

Évről-évre nő azon gyermekek száma, 
akiknél iskolaérettség és/vagy tanulá-
si problémák jelei mutatkoznak. Az ilyen 
jellegű problémák hátterében sokszor 
megtalálható, hogy a mozgásfejlődés és 
az erre épülő anyanyelvi fejlődés nem in-
dult meg időben, vagy nem ment végbe 
hibátlanul. 

A korai életszakaszban az idegrendszer 
érése, a környezet megismerése elsősor-
ban a mozgáson keresztül történik. A kü-

lönböző csecsemő- és kisgyemrekkori 

mozgások gyakorlása közben „huzalo-
zódnak”  be az idegpályák, melyek a ko-
rai és későbbi tanuláshoz biztosítják az 
alapot. Ha ezek a korai érési folyamatok 
valamiért nem tudnak kiteljesedni, akkor 
hasznos lehet az idegpályák és kapcsola-
taik megerősítése, mely az idegrendszer 
szabályozottabb, összerendezettebb mű-
ködését és a tanulási folyamatokat segítik. 
Ezt a leghatékonyabban a mozgásalapú 
fejlesztésekkel, terápiákkal érhetjük el. 

Az óvodánkban is megtalálhatók heten-
te az Alapozó terápiára épülő fejlesztő fog-
lalkozások, melyeket  az ilyen jellegű ne-
hézségekkel küzdő gyermekek számára 
dolgozták ki 5 éves kortól., nagycsoportos 
korú, iskolába készülő és kisiskolások ré-
szére. A foglalkozás komplex, elsősorban 
a mozgásfejlesztésen alapuló un. mozgá-
sos- érzékszervi (moto-szenzoros) típusú 
idegrendszeri fejlesztés, mely során újra 

indítjuk a gyermeknél a fejlődéstani moz-
gásmintákat. A foglalkozások során a cse-
csemőkori mozgásoktól kiindulva fokoza-
tosan jutunk el a komplexebb, nagyfokú 
mozgásügyességet igénylő feladatokig, 
így fejlesztve az egyensúlyt, rugalmas-
ságot, nagymozgást, keresztmozgást, rit-
must stb. 

A foglalkozások során a mozgásalapot 
kiegészítjük pedagógiai módszerekkel (tér, 
idő, emlékezet, hallás, beszédészlelelés/
fejlesztés) s ezzel tesszük teljessé. 

A kisebb korosztály (3-4 évesek) szá-
mára is lehetőséget biztosítunk a játékos 
mozgásra, mely kielégíti a kisgyermekek 
fokozott mozgásigényét, és bizonyos 
mérgtékig fejlesztő hatással bír. 

Barna Ágnes
óvodapedagógus, alapozó terápiás 

fejlesztő

A mozgás és a tanulás összefüggései, avagy 
„A mozgás a tanuláshoz vezető ajtó” - Fredericks.
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M. Legrand: Az idősek tisztelete 
„Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, 

hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak.  
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod. 
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod. 
Pedig gondolnod kell azon sok emberre, akik 
annyit tettek, s jártak a kedvedbe. Legalább 
e napon, jussanak eszedbe! Legyél hálás 
nekik, s ne legyen feledve! Szüleid, akik az 
életedet adták, nagymamák, nagyapák, ne 
legyenek árvák. Tanítóid, kiktől csak a jót ta-
nultad. Gondolj szeretettel, tiszteleted rójad. 
Törődjél       és szeress!” 

Tisztelt Nyugdíjas, Időskorú tápiógyör-
gyeiek!

Október elseje az idősek világnapja. Ebből 
az alkalomból megkülönböztetett tisztelettel 
és szeretettel köszöntjük mindazokat az em-
bereket, akik hosszú élet munkáját, tapaszta-
latait tudják maguk mögött.

Az Öregek Nemzetközi Napját az 
UNESCO vezette be 1991-ben. Ez az ünnep 
az idősekért van, róluk szól. Arra hívja fel a 
figyelmünket, hogy az idősebb embereket 
tisztelnünk és segítenünk kell. A tiszteletünk 
magában foglalja elfogadásukat, támogatá-
sukat, szeretetüket és az érzését, hogy ér-
tékeljük, szeretjük őket. Az ő segítségükkel 
ápoljuk a hagyományainkat, és száll gene-
rációról generációra a sok tudás. Szeretettel 
gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, 
hanem az év minden napján, hisz szeretetük-
kel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelke-
zésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával 
helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi 
a jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a 
rossz, amit el kell kerülni a következő gene-
rációnak.

Feladatunk lehetővé tenni számukra az 
öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani 
nekik a pihenés éveibe. Vigyázni kell rájuk, 
segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény 
munkája után örömteli életet élhessenek.  
Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, 
hogy fontos részei életünknek. Szüleink és 
nagyszüleink mosolya és gondoskodása ren-
geteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, sze-

retetük felbecsülhetetlen kincs számunkra.
Munkánkat az elődök eredményeire építve 

végezzük. A mi életünk is akkor tekinthető ér-
tékesnek, ha az idő előrehaladtával saját utó-
dainknak értékesebb világot, példát tudunk 
átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök 
nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, 
bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik 
életünket. Sokat segítenek nekünk tapaszta-
lataik átadásával, véleményük, bölcsességük 
megosztásával. Az idősek világnapja kiváló 
alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink 
irányába tanúsított, néha-néha bizony elma-
radozó gondoskodásunkat. A mindennapi 
tennivalók mellett sajnos, hajlamosak va-
gyunk arra, hogy elfeledkezzünk arról, hogy 
törődéssel tartozunk az idősek felé. Pedig a 
figyelem kijárna minden nap, és nem is csak 
családi, hanem társadalmi szinten is.

Kérem, hogy valamennyien járuljunk hoz-
zá a nemzedékek közötti, illetve a családon 
belüli emberi harmónia, odafigyelés, közös-
ségi gondolkodás és összetartozás megte-
remtéséhez, mely idős embertársaink szívét 
melegséggel, békességgel tölti meg. Őszinte 
szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy de-
rűsen és jó egészségben, a család nyújtotta 
örömökkel töltse a pihenés éveit falunk min-
den szépkorú lakója!

Mindenki azt mondja: hogy amennyit most 
adsz, annyit kapsz majd vissza! 

Borsányiné Szappanos Rita
Községi Gondozási Központ

Köszöntő az Idősek Napja alkalmából

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapít-
vány 2021 június elején úgy döntött, mi-
vel a jogszabályok megengedik az 500 
főnél alacsonyabb létszámú szabadtéri 
sport rendezvényeket, így annak ellené-
re, hogy idén Községünkben a Falunap 
nem került megrendezésre – futóverseny 
mégis lesz. Egyeztettünk, osztottunk-
szoroztunk és a kuratórium egyöntetűen 
úgy döntött igény van a rendezvényre. Az 
emberek elnézőek lesznek velünk, hogy 
idén szűkös anyagi hátterünkre tekintet-
tel egy családias hangulatú  szerényebb 
versenyünk lesz.

Kiforgattuk minden fiókunkat, össze-
raktuk amink van és állandó, de nagylelkű 
támogatóink adományainak köszönhető-
en remek kis napot sikerült teremteni.

Itt voltak régi résztvevőink. Lelkes új 
indulók. Mindannyian megerősítettek 
szóban, írásban is, hogy a Gulyaterelő 
verseny nagyon jó hangulatú, különle-
ges élményt nyújtó verseny. A rendezők 
segítsége, odaadása, a finom étel, ital, a 
szervezettség példátlan. 

Külön öröm volt, hogy futós gyerekeink 
is indultak. Ráadásul közülük sok ott áll-
hatott a dobogón. De a volt Spurituszos 
kamaszaink közül is sokan jöttek segítő-
nek, frissítő pontra, biciklis kísérőknek. 
Ki milyen céllal, de ott volt és a részese 

akart lenni a IX. Gulyaterelőnek. Jó volt 
ezt hallani, látni, átélni. Különösen azok 
után, hogy 2020-ban elmaradt a verseny!

Ahogy az utolsó futó elhagyta a Múze-
umudvart, máris elkezdtük a 2022-es JU-
BILEUMI X. GULYATERELŐ tervezését.

A verseny után a Spuritusz és a TVKA 
aktivistái este részt vettek a Zenekar tér-
zenéjén, majd saját házat kapva a stran-
don töltöttük az estét.

A nyár ezután már csak a hőségében 
hömpölygött tovább. A Spuritusz kölkök-
nek beköszöntött az edzés-vakáció is. A 
felnőttek még részt vettek egy budapesti 
éjszakai félmaraton váltóban. Egész jó 
helyezést értünk el vegyes csapatunkkal. 
A tiszta férfiváltók között 66-ból 18. csa-
pat lettünk. A külön Futónagykövetségek 
között kiírt versenyben pedig 5. helyen 
végeztünk. Augusztusban Nyeste Zsolt 
„megúszta” a Balatont keresztbe. Sokat 
készült rá, de nem volt kérdés meg csi-
nálja és így is lett! 

Szerencsénk volt a nyárral. A vírus 
kicsit visszább húzódott, így teret adott, 
hogy kicsit jobban fellélegezhessünk. Így 
sikerült Tóth Zoltánnak és Molnár Zsolt-
nak sokadjára feljutni a „csúcsra”, így a  
Spuritusz ismét meghódította a Kékest. 
Ahogy a tiszasülyi Bicogón a Kamuti-Lo-
vas család fiúi 8. helyet szereztek.

Mikorra az újság megjelenik reménye-
ink szerint 2 Spurituszos csapat is telje-
sítette az Ultrabalaton 216 kilométeres 
távját. Egy 8 és egy 4 fős csapattal, vala-
mint 2-3 biciklis teljesítővel vágunk neki a 
távnak. Az erről szóló beszámolót később 
külön cikkben tervezzük megismertetni. 
De október 16-án  a Spuritusz immár 3. 
alkalommal beveszi magát a Balaton-fel-
vidék és a Bakony bércei közé. Reméljük 
vállalásuk sikeres lesz, hajrá nekik! 

Október 23-án Alapítványunk 10 éves 
szülinapja alkalmából ünnepi bankettet 
ad a Faluházban a támogatói, segítői, 
tagjai és a helyi civil szervezetek részé-
re. Öröm számunkra az eltelt 10 év. Sze-
retnénk még több ilyen kerek évfurdulót 
megélni és megérni. Ehhez várjuk és 
fogadjuk segítő kezeiket, szavaikat, ado-
mányaikat.

Köszönjük pártolóink, segítőink, gyer-
mekeink szüleinek támogatását. 2021 
nyara nem volt eseménydús, de újabb 
feledhetetlen pillanatokkal bővült csapa-
tunk élménytára.

Terveink szerint találkozunk december-
ben a Karácsonyi vásáron!

Jó egészséget Mindenkinek! Hajrá 
Spuritusz és TVKA!

Molnár Zsolt
elnök

TVKA-hírek 2021 nyaráról és őszelőről
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A legtöbb csapatsportágban augusztus/
szeptember hónapban kezdődik az új baj-
nokság, amely általában új elvárások és  
új remények megfogalmazását is jelenti. 
Nincs ez másképp a községi futball csapa-
tunknál sem. Így a nem túl acélosra és  fe-
lejthetőre  sikeredett 2020/21-es bajnokság 
után új célokkal és új reményekkel vágtunk 
neki a 2021/22-es futball évnek. 

Noha U16-os csapatunk bajnokság-
ban elért 2. helyezése „egy kis szépség 
tapaszt” jelentett. Ezek a bajnoki mérkő-
zések zömmel szombat délelőtti időpont-
ban kerültek megrendezésre, így ezeket 
a mérkőzéseket sok szurkoló sajnos nem 
láthatta. Ugyanakkor reméljük, hogy ebben 
a bajnoki évben is hasonlóan szép ered-
ményeket ér el nagypályás utánpótlás csa-
patunk, mint tette azt az előző évben.   

Utánpótlás szakág vezetőnk Sebesi 
Feri a nyár során végzett igazán jó kutató 
és toborzó  munkája nyomán,  utánpótlás 
játékosaink (U7, U9, U11, U13, U19) lét-
száma ebben a bajnoki évben 57 fő.  Ha 
ehhez a létszámhoz hozzá vesszük az un. 
„ovi foci”-ban érintetek létszámát is, akkor 
láthatjuk, hogy hetente 78-80 fő utánpótlás 
korú gyermek ismerkedik a futball alap-
jaival, ami a testmozgás révén testi-lelki 
fejlődésüket is szolgálja. A szeptember-
ben beindult Bozsik torna rendszer és az 
U19-es bajnokság november végéig jelent 
heti szinten játékosainknak versenyzési és 
felkészülési lehetőséget (kötelezettséget),  
a megyi szövetség által kiírt versenyek so-
rán. 

Felnőtt csapatunkat a 2021/22-es baj-

nokságra sikerült úgy megerősíteni, aho-
gyan azt a futballt szerető szurkolóink már 
régóta szerették volna látni. Így a hétvégé-
ket abban a reményben várhatjuk, hogy 
hétről-hétre  tényleg minőségi futballt pro-
dukálva végig harcban leszünk a dobogó-
ért, a feljutást jelentő helyekért.

További örömteli hírként jelenthetem be, 
ahogyan azt sok szurkolónk már láthatta, 
a futball pályánk  lelátója közel 30-év után 
megújult. Akik a györgyei futball eseménye-
ket követik, azok tudhatják, hogy 1990-es 
évek elején Bertus Imre ötlete és sok-sok 
sportbarát erőfeszítése lévén „társadalmi 
munkában” épült meg a semmiből ez a  le-
látó. Közel harminc év  egy emberöltő, így 
a sok érdekes és igazán jó mérkőzést látott 
lelátónkra igen-igen ráfért a korszerűsítés, 
az állagmegóvás annak érdekében, hogy 
a következő harminc év során is ugyanúgy 
szolgálja a györgyei futballt, mint tette ezt 
idáig.

A lelátó állaga időközben annyira el-
használódott, hogy az a reális veszély is 
fennállt, hogy egy meggondolatlan szur-
koló az omlófélben lévő lelátó darabjaiból 
a nézőtérre tégla vagy beton darabot dob. 
Ez a pályánk azonnali eltiltását, bezárását  
eredményezte volna mindaddig, amig a le-
látó statikai állapotát az elvárásoknak meg-
felelően helyre nem állítjuk. Szerencsére 
ez nem történt meg.

Ekkor biztosított pályázati lehetőséget 
a lelátó megújításához  a „ A Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap keretében a civil 
közösségi tevékenységek és feltételeinek 
támogatása” elnevezésű kormányprog-
ram. A pályázati feltételek biztosítása során 
magunk mögött tudhattuk Önkormányza-

tunkat, aki a beruházás megvalósulásához 
anyagilag is hozzájárult (köszönet érte). 
Nem utolsó sorban említve községünk 
szülöttjének, Fehér Gábor építésznek a 
tervezési dokumentáció elkészítésében és 
összeállításában nyújtott   elévülhetetlen 
segítségét,  amit ezúton szeretnénk meg-
köszönni. A lelátó korszerűsítésével,  az öl-
töző épületünk külső- és belső renoválásá-
val sportpályánk általános állaga az elmúlt 
két év során jelentősen javult, értéke nö-
vekedett. Ezek után a sportpályánk hasz-
nálóihoz már csak egy kéréssel fordulok: 
tartsuk meg minél tovább a komplexum 
jelenlegi állapotát,  és összefogva száműz-
zük pályánkról a szándékos rongálásokat, 
rongálókat!

Reméljük, hogy a megújult környezetben 
az ősz során, sok györgyei futballsikerben 
lesz részünk.

Tisztelettel: Hajnal József

Kedves Szurkolóink

Egyesületünk nehéz időszakot él meg, de 
igyekszik túlélni. A járvány sajnos nem várt 
nehézséget, súlyos akadályokat gördített 
elénk az elmúlt időszakban. A pandémia az 
előző bajnoki szezont jelentősen befolyásol-
ta, az NB III-as bajnokságon kívül a többi 
csapatunknak beszűntették a mérkőzéseit. 
Így a 2020-21-es szezonban csak az első 
pár fordulóban léphettek játékosaink asztal-
hoz. Azokat a mérkőzéseinket kivétel nélkül 
megnyertük, de ismét kedvezőtlenek voltak 
a körülmények. NB III-ban ősztől egy hosz-
szabb szünet volt, majd a meccsek pótlásra 
kerültek, onnantól pedig sokszor a túl szoros 
menetrend akadályozta a csapatot a legerő-
sebb felállásban való fellépésben. Ráadásul 
a járvány miatt elveszítettük a tornatermet is, 
így az edzések és a hazai mérkőzések meg-
rendezése is lehetetlenné vált. Köszönjük 
a Tűzoltó Egyesületnek és a Futó Klubnak, 
hogy a régi Tűzoltó Szertárban adtak nekünk 
helyet, hogy ne essünk ki teljesen a ritmus-
ból. Cegléden sikerült termet bérelnünk, hogy 
le tudjuk játszani a meccseinket, amin pálya-
választóként kellett asztalhoz állnunk. 

Az önkormányzati támogatás szünetelte-
tése és a jelentős többlet költségek anyagilag 

is érzékenyen érintették a Klubot. Mindig 
büszkék voltunk rá, hogy Tápiógyör-

gyén olyan pingpong egyesület működik, 
ahol mindannyian a játék szeretete, a csa-
pat egysége és a helyi értékek képviselete 
mellett fogjuk meg az ütőt és nincs fizetett 
játékos a csapatainkban. Ez nagy szó, mert 
még az NB II-ben is megfordult az egyik csa-
patunk 2 szezonon keresztül. Bizony ebben 
a sportban is már megyei szinten is jellemző 
a fizetett játékosok alkalmazása, főleg a mi 
megyénkben és Budapesten. Most minden 
játékosunk és tagunk extra anyagi erőfeszí-
téseket tesz a csapat fennmaradásáért. Re-
méljük ez a helyzet sem tart már sokáig. 

A nyáron már sikerült visszatérni a torna-
terembe, újra edzhetünk és vannak hazai 
mérkőzéseink. El is indult a 2021-2022-es 
bajnoki szezon, ahol idén már az anyagi le-
hetőségeinket felmérve csak két csapatot 
tudtunk elindítani. NB3-as csapatunk két győ-
zelemmel jelenleg 100%-os. Megyei I. osztá-
lyú csapatunk 3 meccsből kettőt megnyerve 
szintén szépen teljesít. A játékosainkat igyek-

szünk rotálni, hogy a lehető legtöbben kapja-
nak játéklehetőséget. 

A bajnoki szezon megkezdése előtt több 
csapattal is képviseltettük magunkat Az 
Újszász Kupán, ahol idén is szép eredmé-
nyeket értünk el. Az Újszász Városi Kupa 
2. helyezettje lett Baliczky András, párban 
a hazaiak csapatvezetőjével Kovács Szi-
lárddal. 3. helyezést ért el Németh Sándor, 
Molnár László, Mohácsi Bence összeállítású 
györgyei csapat. Az UVVSE kupán harmadik 
helyezett lett csapattársunk, Ferenczi Zoltán 
Taksz Józseffel az oldalán.

Reménykedünk a vírushelyzet mielőbbi 
megszűnésében, reméljük lassan visszatér-
hetünk a normális kerékvágásba. Addig is 
mindent megteszünk, hogy mint egyesület 
életben tudjunk maradni és amikor lehetsé-
ges, a legjobbunkat próbáljuk nyújtani a zöld 
asztalok mellett.

Hajrá TASK!
Mohácsi Bence

TASK hírek!
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Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani az egyesület nevében mindazok-
nak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 
%-ával támogatták a Tápiógyörgyei Ön-
kéntes Tűzoltók Egyesületét. Az egyesü-
let részére 74 adófizető magánszemély 
által felajánlott összeg 468.690 Ft. 

Köszönöm, hogy támogatják egye-
sületünk működését, ezen összeget is 
a felszereltségünk további javítására 
kívánjuk felhasználni. Az Önök támoga-
tásával már eddig is sikerült eszközeink 
egy részének a felújítása, beszerzése, 
amit a továbbiakban is folytatni kívánunk.

Az egyesület eszközállománya tulaj-
donképpen mindannyiunk biztonságát 
szolgálja, jól működő eszközeinkkel az 
esetleges tűz-, baleset- és viharkárok 
esetén megfelelően tudjuk ellátni a va-
gyonvédelmét a település lakosságának.  
Szerencsére az elmúlt év, valamint az 
idei év sem adott különleges feladatot 
egyesületünknek, és szívből kívánom, 
hogy a jövőben is hasonló éveket tud-
hassunk magunk mögött. 

2021. évben augusztus végéig 9 eset-
ben volt riasztás

- 6 tűzeset
- 3 esetben volt műszaki mentés
Tűzgyújtás: A tűzgyújtási tilalom kér-

dése, hogy lehet-e égetni vagy sem,  a 
településünkön is visszatérő téma. A bel-
területi kerti és növényi hulladék égetése 
a hatályos levegővédelmi szabályozás 
alapján tiltott. A helyi szintű rendelkezést 
az  önkormányzat  a 13/2009. számú, a 
helyi környezet védelméről, a közterüle-
tek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló rendelete tartalmaz-
za az alábbiak szerint. 

Avar és kerti hulladékok nyílttéri ége-
tése (20.§.)

(1) Avart és kerti hulladékot, más kom-

munális, illetve ipari eredetű hulladékot 
(pl. PVC, veszélyes hulladék) égetni TI-
LOS!

(2) A szabadban tüzet gyújtani, tüze-
lőberendezést használni csak úgy lehet, 
hogy az a környezetére tűz- vagy robba-
násveszélyt ne jelentsen.

(3) A szabadban a tüzet és üzemelte-
tett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni 
nem szabad, s veszély esetén, vagy ha 
arra szükség nincs, a tüzet azonnal el 
kell oltani.

(4) A tüzelés, a tüzelőrendezés hasz-
nálatának színhelyén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétbe he-
lyezni, amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(5) A kerti hulladék elszállítására a 
szervezett és meghirdetett időpontban 
van lehetőség.

(6) A hatóságilag elrendelt általános 
tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad 
felmentést!

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket 
megszegi bírsággal sújtható!

Fűtési szezon: Igaz a fűtési szezon 
hivatalosan csak október 15-én kezdő-
dik, de napról-napra közelebb kerülünk 
ahhoz, hogy újra üzembe helyezzük fű-
tőberendezéseinket. A fűtési szezon el-
indulása előtt fontos felülvizsgáltatni a 
fűtőeszközöket és a kéményeket. Egy 
elkoszolódott kazán teljesítménye rom-
lik, működtetése veszélyes. Nem szabad 
háztartási hulladékkal, lakkozott, festett 
vagy nedves fával fűteni, mert ezek amel-
lett, hogy mérgező gázokat bocsátanak 
ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a 
korom lerakódását. Az ilyen lerakódások 
miatt leszűkül a kémény belseje, amely 
miatt visszaáramolhat a füst a házba. Ha 
valaki csak két hétig háztartási hulladék-
kal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le 

a kéményben és a fűtőeszközben, mint 
normál fűtőanyag használata esetén egy 
teljes fűtési szezonban. A kémény belső 
falára lerakódott vastag korom- és kát-
rányréteg a fűtés hatására izzani kezd, 
akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz 
vezethet.

Fontos figyelni arra, hogy a családi 
házakba a kéményseprő nem megy au-
tomatikusan, az állampolgár által foglalt 
időpontban végzi el az ingyenes ellenőr-
zést és tisztítást. (A http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki 
a telefonos ügyintézést választja, hívja a 
1818-as telefonszámot, majd a 9-es és 
az 1-es nyomógomb benyomásával eléri 
a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.)

Fűtési időszakban megemelkedik a 
lakástüzek száma. A lakástüzek leg-
gyakrabban emberi mulasztás miatt kö-
vetkeznek be, holott könnyen megelőz-
hetőek lennének. Azokban a lakásokban, 
ahol füstérzékelő van, nem keletkezik 
nagyobb tűz, hiszen még annak kiala-
kulásakor meg lehet fékezni a lángokat. 
Egy füstérzékelő nemcsak életet ment, 
hanem annak köszönhetően a keletkező 
károk mértéke is jóval kisebb.

A fűtési szezonban fokozott veszélyt 
jelent még a szén-monoxid, a mérgezé-
sek elkerülése érdekében az eszközök 
karbantartása mellett a lakás megfele-
lő szellőzéséről is gondoskodni kell. Az 
új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba 
célszerű résszellőzőt szereltetni. Szén-
monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égés-
terű fűtőeszköz elhasználja a szoba 
levegőjét az égéshez, és nincs meg a 
szükséges levegő-utánpótlás. Ahogy a 
tűz, úgy a szén-monoxid érzékelésére is 
van eszköz, amelynek használata élete-
ket menthet. 

Sinka Gábor elnök

Tűzoltó egyesületi hírek

Tisztelt Olvasó!
Az év folyamán 3 alkalommal tájékoz-

tattam Önöket ügyfélkapuval, vagy a nél-
kül felkereshető hasznos oldalakról, me-
lyek segítenek ügyeik intézésében. 

A mai alkalommal egy egész különle-
ges oldalra hívom fel a figyelmüket, mivel 
divattá vált családfákat készíteni, kutatni 
az elődöket. Igaz a hivatalokban 1895 
óta van állami anyakönyvezés, de csa-
ládfa kutatáshoz az Állami Levéltárban 
lehet kutatni.

A https://www.familysearch.org/hu/ vi-
szont regisztrálással, vagy regisztráció 
nélkül nagyon sok beszkenelt anyaköny-
vet tartalmaz, akár állami, akár egyházi, 
amiben lehet kutatni.

Az oldal bevezetője: Minden ember 
megérdemli, hogy emlékezzenek rá.

Ezt a FamilySearch Családfával se-
gítünk lehetővé tenni, amely a világ leg-
nagyobb online családfája, és otthont ad 

több mint 1,2 milliárd ős adatainak.
A Családfában a felhasználók számá-

ra elérhetőek különböző megtekintési 
módok, idővonalak és térképek, feljegy-
zési ajánlások és kutatási segédletek, 
valamint több milliárd online feljegyzés.

A következő nagyon sok infor-
mációt tartalmazó oldal: https://
emmiugyfelszolgalat.gov.hu/.

Aktualitások, Egészségügy, Közneve-
lés, Kultúra, Sport, Szociális.

Az ellátásokhoz a nyomtatványok is 
megtalálhatók.

A vásárlásaink, szolgáltatásaink igény-
bevétele során nagyon fontos a fogyasz-
tóvédelem. Ehhez nyújt segítséget a 
https://fogyasztovedelem.kormany.hu .

Köszönöm, megtisztelő figyelmüket, 
bízom benne, hogy jó hasznát fogják 
venni a megajánlott internetes oldalak-
nak.

Turóczi István Zoltánné jegyző

Elektronikus ügyintézés
2017. november 1-jétől a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
a Rászoruló Személyeket Támogató 
Operatív Program (RSZTOP) kereté-
ben a településen minden hónapban 
23 darab csomagot oszt ki a 0-3 éves 
korú gyermekeket nevelő családok 
között.

2021. szeptemberében az Or-
szágos Kórházi Főigazgatóság a 
védőnőkön keresztül kívánta azon 
családokat egyszeri támogatásban 
részesíteni, ahova újszülött érkezett 
és a RSZTOP keretében nem része-
sülnek támogatásban. A kezdemé-
nyezés keretén belül 10 csomag ke-
rült kiosztásra Tápiógyörgyén. 

  Baranyi Boglárka
védőnő

Hirdetmény
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Ha van egy lakatod, ide kirakhatod.
Ezeket a lakatokat a szerelmesek kat-

tintják ide, jelezvén, amíg a lakat ellenáll 
mindenféle cudar időnek - esőnek, párá-
nak, jégverésnek - addig a szerelem is 
kitart!

Szerelmesek 
lakatfala

Hulladéklerakó telep 
a téli időszakban 

zárva tart!
A településünkön működő zöldhulla-

dék – és sittlerakó telep az idén 11.13-
án (szombaton) lesz nyitva utoljára, a 
téli időszakban zárva tart.

Nyitás: 2022. márciusában. A nyi-
tás pontos dátumát a faluújságban, 
önkormányzat honlapján valamint a 
Facebook oldalán is közzétesszük.

Nagyné Bíró Adrienn

„Minden mi él, csak 
Téged hirdet!”

Kedves Testvérek!
Iskolakezdési adományaikból 10 rá-

szoruló családnak tudtunk Tápiógyörgyén 
iskolatáskát, tanszert átadni. Köszönjük 
segítségüket! Most hagyományainkhoz 
híven, HÁLAADÓ TERMÉNYÁLDÁSRA 
készülődünk! Zöldséget, gyümölcsöt, be-
főttet, gyümölcslét, gabonát is gyűjt kari-
tászcsoportunk, mely terméseket a plé-
bánosi áldás után részben itt hagyhatnak 
jótékony célra. Mindig nagy öröm az ado-
mányozó szeretettel találkozni!

Adományaikat október 10-ig várjuk 
a sekrestyébe, szentmisék előtt, vagy 
szentmisék után! 

Telefonos egyeztetés:
Kozma Lászlóné karitászcsoport vezető 
06 70 240 52 20

„Tisztelt Polgármester Úr!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn-
tartója és vezetése célul tűzte ki, hogy az 
Egyetemnek otthont adó Ludovika Akadé-
miát a lehetőségekhez képest visszaállítja 
eredeti állapotába. Eddig megvalósult a 
főépület és több más funkciójú épület, vala-
mint a park felújítása. A következő időszak-
ban megkíséreljük eredeti helyükre helyezni 
azokat a szobrokat, melyek egykoron itt áll-
tak. A fegyvernemi védőszentek szobrai kö-
zül egy, a gyorscsapatok védőszentje, Szent 
Kristóf kalandos úton Tápiógyörgyére került, 
ahol jelenleg is dísze a településnek.

Az Egyetem vezetése úgy döntött, hogy 
a legcélszerűbb megoldás, ha a szobrok 
mostani helyükön maradnak és a Ludovika-
parkba másolatok kerülnek. Ehhez kívánjuk 
Polgármester úr és a település hozzájárulá-
sát megnyerni.

Kérem, tegyék lehetővé, hogy a szobrot 
következő évben - az Ön által meghatáro-
zott időszakban - tisztítás, javítás és minta-
vétel céljából eredeti helyéről egy szobrász-
műhelybe szállítsák. A szakemberek szerint 
a munkálatok elvégzéséhez kb. három hó-
nap szükséges. Ezt követően a település 
felújított szobrot kap vissza.”

Dr. Csikány Tamás dandártábornok
tudományos rektorhelyettes

Szent Kristóf szobor 
rekonstrukciója

Felhívás

Élő Adventi Kalendárium és Ablaknyi-
togató.

Azon lakosok jelentkezését várjuk, 
akik éreznek magukban kreativitást, 
hogy minél szebb és színesebb abla-
kokkal tegyük meghittebbé a karácsonyi 
várakozást!

A lényege tulajdonképpen az, hogy 
önkéntesen lehet jelentkezni a szer-
vezőknél, vállalva azt, hogy egy adott 
napon (december 1-jétől 24-ig) díszbe 
öltöztetjük az utcafronti ablakot úgy, 
hogy a kapott szám is jól látható legyen. 
Amikor rajtunk a sor, vagyis elérjük dec-
ember azon napját, amelyiket nekünk 
sorsoltak, kigyulladnak a fények. Persze 
a már bekapcsolódó ablakok díszei az 
adventi időszak végéig minden nap ki-
gyúlnak. Mindenkinek gondoskodnia kell 
róla, hogy kora reggeltől késő estig ki 
legyen világítva az ablaka.  A kivilágított 
ablakok fényképei megtekinthetőek lesz-
nek a Facebook oldalunkon!

Jelentkezni november 20-ig lehet az 
alábbi email címen (konyvtar.gyorgye@
freemail.hu) vagy személyesen a könyv-
tárban! 

Köszönettel:
 A könyvtár dolgozói

Használt elem 
és akkumulátor 

gyűjtőpont

Gyűjtőpont helye: Polgármesteri Hi-
vatal udvara (a használt sütőolaj gyűjtő 
mellett található, zöld színű edényzet)

Az edényzetbe helyezhető veszé-
lyes hulladékok: a lemerült-, elhasz-
nálódott elemek, a telefon-, note-
book- barkácsgépek-, szünetmentes 
tápegységek már nem használható 
akkumulátorai is bedobhatók.

Az így visszagyűjtött lemerült elem 
és akkumulátor nem keveredik a kom-
munális hulladékkal, hanem feldolgo-
zásra és újrahasznosításra kerül.

Nagyné Bíró Adrienn
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Kérjük a hozzátartozókat, hogy a 25 évnél régebbi sírhelyeket, szíveskedjenek újra megváltani. A lejárt és újra nem váltott sír-
helyek az 1999. évi XLIII. törvény és a 145/1999. (X.1.) számú kormányrendelet alapján a temető fenntartójának tulajdonába 
kerülnek, vissza.
Az 1996 előtt megváltott sírhelyek járnak le ebben az évben. Az újraváltás elmulasztása esetén a sírhelyek feletti rendelkezési 
jog Tápiógyörgye Község Önkormányzatát illeti meg. 

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (sírhely-használati idő):
a) a koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított  25 év,
b) sírbolt esetén        25 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén     10 év;

A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában -
újabb ciklusra megválthatóak.
Az újraváltandó sírhelyek listájáról érdeklődni a Polgármesteri Hivatal alábbi telefonszámán: 06-53-383-001 /110 mellék 
lehetséges.
Befizetni lehet:

•	 Személyesen: GAMESZ Nonprofit Kft. pénztárában ügyfélfogadási időben, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. 
•	 Postai csekken
•	 Átutalással (kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után!): 65200012-11068006-00000000 Takarékbank Zrt.-nél vezetett 

bankszámlára. Számlatulajdonos neve: GAMESZ Nonprofit Kft. Közleménybe legyen szíves feltüntetni az elhunyt nevét, 
valamint a sírhely pontos helyét (parcella, sor, sírhely sorszáma). 

DÍJTÉTELEK a 3/2020. (XI.16) polgármesteri rendelet alapján 2021. január 1. napjától érvényes árak:
Temetőkről szóló rendeletben meghatározott díjtételek 2021. év
Koporsós betemetés / rátemetés 25 évre

•	 egyszemélyes temetési hely 15.000 Ft + Áfa
•	 kétszemélyes temetési hely 24.000 Ft + Áfa

Sírbolt 25 évre
•	 egy elhunyt esetén 25.000 Ft + Áfa
•	 két elhunyt esetén 35.000 Ft + Áfa
•	 minden további elhunyt esetén 8.000 Ft + Áfa

Urnasírhely 10 évre
•	 egyszemélyes temetési hely 15.000 Ft + Áfa
•	 kétszemélyes temetési hely 24.000 Ft + Áfa

Urnafalban urnahely (kolumbárium) 10 évre
•	 egyszemélyes urnahely 25.000 Ft + Áfa
•	 kétszemélyes urnahely 45.000 Ft +Áfa

Urnasírbolt
•	 egy elhunyt esetén 24.000 Ft + Áfa
•	 két elhunyt esetén 39.000 Ft + Áfa
•	 minden további elhunyt esetén 12.000 Ft + Áfa

Ravatalozóhasználat 14.000 Ft + Áfa /alkalom
Boncoló helyiség használata 6.000 Ft + Áfa / alkalom
Munkavégzés (síremlék javítás, átalakítás) feltétel biztosítása (anyagtárolás, 
villamos energia, víz) 3.600 Ft + Áfa / alkalom

Nem bejelentett munkavégzés esetén, a bejelentés elmulasztásának díja 36.000 Ft + Áfa
Munkavégzés a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
díj, temető-fenntartási hozzájárulás (temetkezést és sírköves tevékenységet végző 
vállalkozás részére)

2.400 Ft + Áfa / alkalom

Hűtőkamra használata
•	 1-3 nap időtartamra 2.400 Ft + Áfa / nap

•	 4. naptól 1.800 Ft + Áfa / nap

-Nagyné Bíró Adrienn-

Lejárt sírhelyek megváltása az önkormányzati temetőben
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Varga Viktor
Tápiógyörgye,
Jókai utca 13.

Tel.: 06 20 /413-0599

Ügyelet:
06 29/440-630

06 20/944-0630
06 20/414-1988

TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központ i  i roda:  2700 Cegléd,  Rákóczi  út  30-32.  
Tel :  06-53/317-225,  06-20/9-311-711  

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL  

Helyi  képviselőink: 
TÓTH ÁRPÁD 

2767 Tápiógyörgye,  Gesztenyesor u.  23.
06-20/375-90-23
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett férjem
Hajdu László

temetésén részt vettek, gyászunkban 
osztoztak, és elhelyezték a kegyelet virágait.

Gyászóló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik
Ladányi Csaba

1978 - 2021
temetésén részt vettek, mély gyászunkban 

osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek 
el.

A gyászoló család
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Pillanatképek a „Vadvirág” Nyugdíjas Klubról a járvány után

„ A testet a játék gyógyítja, 
az elmét a nevetés, a lelket 
az öröm” – közmondás –

Kedves Olvasók!
Ezen gondolatok jegyé-

ben szeretnék a Vadvirág 
Klubban történtekről mesélni 
Önöknek. A nagy korlátozá-
sok után 2021. június 14-én 
találkozott csoportunk 1 év 
után. Mindenki várta már az 
összejövetelt, hiszen a jár-
vány idején volt, aki teljesen 
elzárkózott, de a legtöbben 
pozitívan álltak a dologhoz. 
Igyekezett mindenki tartani 
a kapcsolatot egymással, 
telefonon, vagy az utcán ta-
lálkozva.

Június 14-én megbeszél-
tük a 2021. évi programja-
inkat. A Nemzeti Művelődési 
Intézet egész napos prog-
ramra hívta meg a Klubot 
június 23-án Lakitelekre. Au-
tóbuszt küldte értünk. A nagy 
meleg ellenére 31 fővel utaz-
tunk Lakitelekre. A program 
keretében a Békéscsabai 
Jókai Színház előadásában 
néztük meg a Hajnalban, 
délben, este című vígjátékot. 
Ezt követően ebéddel ven-
dégeltek meg, majd megte-
kintettük a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Székházát és a 
Hungarikum Ligetet.

Július 5-én egy ebéd ke-
retében köszöntöttük az 
első félévben névnapjukat 
ünneplőket a Batthyány ut-
cában található un. Tűzoltó-
szertárban. A finom ebédet 

Visnyeiné Piroska készítette, 
akinek egyben kerek szüle-
tésnapját is megünnepeltük.
(fotó)

Tápiószecsőn került meg-
tartásra a Tápiómenti Nyug-
díjas Klubok, Egyesületek 
Baráti Társaságának vezetői 
értekezletére, ahol Földes 
Józsefné Piroskával vettem 
részt, mivel a Klub veze-
tő helyettes Suba Istvánné 
Irénke nem tudott eljönni. A 
vezetőség a pandémia utáni 
lehetőségekről egyeztetett.

A Farmosi Rózsa Nyug-
díjas Egyesület pályázatot 
nyújtott be székházának 
felújítására, amit meg is 
nyertek. A felújított székház 
átadására július 16-án ke-
rült sor. Földesné Piroská-
val képviseltük a Vadvirág 
Nyugdíjas Klubot.

26 fős Klubunk tagjainak 
többsége kedveli a cserke-
szőlői melegvizes fürdőt. Így 
július 21-én oda kirándultunk 
az Önkormányzat 21 fős bu-
szával, önköltséges alapon. 
Akik velünk tartottak, azok-
nak 1.100,-Ft-ot kellett fizet-
niük.

Július 31-én a település 
civil szervezeteivel és az 
önkormányzattal együttmű-
ködve részt vettünk a Falu-
napon. Segítkeztünk, majd 
este 19.00 órától meghall-
gattuk a Tápiógyörgyei Ifjú 
Fúvósok Egyesületének 
koncertjét, amelyet nagyon 
szeretünk.

Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzatának Szociális 
és Egészségügyi Bizottsága 
ebben az évben is szerve-
zett tábort a hátrányos hely-
zetű kisgyermekeknek. Mi 
azzal járultunk hozzá, hogy 
augusztus 4-én palacsintát 
sütöttünk a strandon a tábor-
ban lévő gyermekeknek és a 
közreműködőknek.

A második nagy kirándu-
lásunkat augusztus 16-án 
tartottuk szintén az Ön-
kormányzat buszával, és 
2.100,-Ft önköltséggel. Az 
úti cél Hollókő, Szentkút, és 
a Tari Békesztupa és Kőrösi 
Csoma Sándor Emlékpark 
megtekintése. Sok-sok él-
ményt gyűjtöttünk ezen  a 
napon is.(fotó)

Szeptember 8-án a ha-
gyományoknak megfelelően 
vendégül látott bennünket 
egy nyársalásra a Klub veze-
tő helyettese Subáné Irénke. 
Jókedve, hangulata utánoz-
hatatlan. Köszönjük. (fotó)

Szívesen vettünk részt 
szeptember 12-én, vasárnap 
a Tápió Feszt rendezvényén, 
ahol az Önkormányzat pavi-
lonjában Földesné Piroska 
és Varga Lászlóné Éva tá-
jékoztatta az érdeklődőket a 
kiadványokról, termékekről.

A Könyvtárban szeptem-
ber 16-án megtartott „Észak-
Korea - Az utolsó vörös her-
ceg birodalma” című Erdélyi 
Zsolt által tartott előadáson 
is részt vettek a Klub tagjai 

közül jópáran.
Az év hátralévő részére is 

vannak terveink, bízunk ben-
ne, hogy meg tudjuk valósí-
tani. Így például:

Tápiómenti Nyugdíjas Klu-
bok, Egyesületek Baráti Tár-
saságának rendezvényeire

Idősek Világnapja – Műve-
lődési Ház nagyterme, októ-
ber 1. 15.00 óra

World Walking Day 2021 
Világ Gyalogló (HÓ)Nap 
egész októberben! – Farmos 
október 7.

(a Magyar Szabadidősport 
Szövetség koordinálásá-
val gyaloglást népszerűsítő 
programsorozat. Az orszá-
gos programsorozat keretein 
belül, a gyaloglás eszközé-
vel a résztvevők megismer-
hetik a helyi nevezetessé-
geket, látványosságokat. 
A Vadvirág Nyugdíjas Klub 
önállóan még nem csatlako-
zott.)

Elég mozgalmas hónapo-
kon vagyunk túl, de remélem 
sok élmény vár ránk ezután 
is.

Végezetül szeretném fel-
kérni a régi-új nyugdíjasokat 
csatlakozzanak csoportunk-
hoz. Hozzák új ötleteiket, 
érezzék jól magukat velünk. 
Várunk mindenkit szeretet-
tel!

Vágány Lászlóné Icuka
Klubvezető
elérhetőség:

vagany.laszlone48@gmail.com


